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Vime vuoden lokakuun Pori-
laisen pääkirjoituksessa il-
moitin Porin Prikaatin ole-

van valmis ottamaan vastaan uuden 
haasteen Euroopan unionin nopean 
toiminnan joukkojen perustamises-
ta. Nyt voin näin ”puolimatkan krou-
vissa” todeta haasteita riittäneen. Osa 
silloin avoimena olleista kysymyk-
sistä on edelleen auki. Onneksi suo-
malaiskansalliseen tapaan valtaosa 
ongelmista on kuitenkin kyetty rat-
kaisemaan itse tai koukaten ohitta-
maan.

Vaikka Porin Prikaatissa riittää 
kokemusta varusmiesten kansainvä-
lisestä koulutuksesta ja nykyisellään 
myös käynnissä olevien operaatioiden vaihtohenkilöstön kou-
lutuksesta, on tämä ensimmäinen puolustusvoimiin palkatusta 
henkilökunnasta kokoonpantu joukko tuonut aivan uusia näkö-
aloja toimeenpanon osalta. Toimintaa käynnistettäessä ei ollut 
olemassa selkeää määritystä joukon tulevista tehtävistä. Se on 
pakottanut meidät itse suunnittelemaan joukon kokoonpanon, 
kaluston ja jopa suorituskykyvaatimukset. Näiden perusteella 
taas on määritetty henkilöstön koulutus- ja kokemusvaatimuk-
set sekä toteutettu valinnat. Valintoja tehtäessä ja sitä edeltä-
vän rekrytoinnin aikana, laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta 
oli vielä avoinna. Lain läpimenosta oli kiinni se, voitaisiinko 
henkilöstö palkata puolustusvoimien palvelukseen koulutus- 
ja valmiusjakson ajaksi ja minkälaiset palvelussuhteen ehdot 
valittaville voitaisiin määrittää. Lain viivästyminen pakotti pi-
dentämään rekrytointiaikaa ja tuotti valittaville suuren haas-
teen omien työ- ja kotiasioidensa järjestämiseksi ennen koulu-
tuksen alkua. Moniko jätti kokonaan hakeutumatta joukkoon 
avointen ehtojen takia, jää historiaan kirjoittamattomaksi leh-
deksi.

Palvelussuhteen ehdot määrittelyineen ja tulkintoineen ovat 
vaatineet runsaasti työtä eri johtoportaissa. Koska kyseessä 
ei ole puhtaasti kriisinhallintapalvelussuhde kuten kriisinhal-
lintaoperaatioissa ja koska eri henkilöstöryhmille määritettiin 

toisistaan poikkeavia ehtoja, on nii-
den soveltamisessa ja toimeenpanos-
sa jouduttu käyttämään melkoisesti 
luovaa tulkintaa ja osin uusia määri-
tyksiä. Nykyiset palkanmaksuun tar-
koitetut tietotekniset ratkaisut eivät 
tunnistaneet kaikkia palvelussuhteis-
sa määritettyjä maksuperusteita. Tästä 
syystä voi antaa täyden tunnustuksen 
niin Pääesikunnan suunnitteluosas-
tolle kuin Puolustusvoimien palkka-
hallintokeskuksellekin nopeista ja 
ennakkoluulottomista päätöksistä so-
veltamisohjeita laadittaessa. Ensim-
mäiset palkat on kyetty maksamaan 
henkilöstölle ajallaan.

Venymistä on tarvinnut myös koko 
Porin Prikaati, komentaja mukaan lukien. Ohjausryhmä, jonka 
tehtäväksi on määritetty molempien Suomelle kuuluvien tais-
teluosastojen toimeenpano, on prikaatin vetovastuulla. Allekir-
joittanut nimettiin kyseisen ryhmän johtajaksi. Koska tehtävää 
on hoidettu oman toimen ohella, esikuntapäällikön tehtävät 
ovat väkisinkin joskus jääneet sen varjoon. Se taas on tiennyt 
tehtävien tilapäistä uudelleenjakoa esikunnan sisällä ja komen-
tajalle venymistä esikuntapäällikön hoitaessa juoksevia asioi-
ta osin jopa prikaatin ulkopuolella. Haluankin näin julkisesti 
osoittaa kiitokseni kaikille minua tukeneille tahoille, olette ol-
leet korvaamaton apu.

Vaikka kirjoitukseni jälleen kerran kosketta vain yhtä pientä 
osaa Porin Prikaatin kaikista tehtävistä, haluan kuitenkin to-
deta päätehtävän säilyneen ennallaan. Varusmieskoulutuksen 
kautta kotimaan puolustukseen tarkoitetut joukot muodostavat 
edelleen ”päätuotteemme”.
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SINKOMIES. Kertasingon asennet-
tu laite simuloi ammuksen lentoradan 
kaarevuuden ja lentoajan, joten se an-
taa varsin todenmukaisen kuvan aseen 
käyttäjälle.
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Vuosituhannen vaih-
teessa puolustusvoi-
missa tehtiin merkit-
tävä päätös jalkaväen 
koulutuksen kehittä-
miseksi simulaatto-
rijärjestelmillä. Kak-
sipuolisen taistelun 
simulointijärjestelmään 
tarvittavan laitteiston 
hankinnat, kehittämis-
työ ja käyttöhenkilös-
tön koulutus ovat lähes 
loppusuoralla. Työn tu-
loksena taistelukoulu-
tus muuttuu johtajien 
ja yksittäisten taiste-
lijoiden osalta entistä 
mielenkiintoisemmaksi.

Simulaattorikoulutuksen kehittämis-
työssä mukana oleva kapteeni Saku Sil-
mu sanoo taistelijan elävän, haavoittu-
van tai tulevan kirjattua tappioluetteloon 
lähes sodanoloja vastaavasti.

- Suora-ammunta-aseiden vaikutus 
voidaan simulaattorin myötä saada erit-
täin todenmukaiseksi. Jokaisen maa-
lin tuhoutuminen ja vaurioituminen on 
aseesta ja maalista riippuen mahdollinen 
noin 350 000 eri tavalla. Kehittynyt tek-
niikka ei kuitenkaan poista kouluttajien 
ja tulenkuvaajien tarvetta eikä edes vä-
hennä heidän työtään, Silmu korostaa. 

Rynnäkkökivääriin ja muihin kivää-
rikaliiperisiin aseisiin kiinnitettävät la-
serlähettimet lähettävät ammuttaessa 1-
tie laserpulssin, joka sisältää koodattuna 
ampujan tunnuksen ja käytetyn ampu-
matarvikkeen.

- 1-tielaser ei mahdollista käyttöä am-
pumakoulutuksessa, koska se ei simuloi 
luodin lentorataa eikä lentoaikaa, vaan 

KASI – kaksipuolisen taistelun simulointi

Simulaattoreilla 
todenmukaisuutta 
taisteluharjoitukseen 
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

lasersäde kulkee valonnopeudella am-
pujasta maaliin. Tämän takia aseella am-
muttaessa ei myöskään oteta ennakkoa 
vaan tähdätään suoraan maaliin, Silmu 
valistaa.  

Hänen mukaansa tilanne on parempi 
kertasinkojen ja panssarivaunujen simu-
laattorijärjestelmillä, koska niillä pysty-
tään toimimaan kuten oikeilla aseilla.  

- Niiden simulaattorit simuloivat am-
muksen lentoradan ja lentoajan. Järjes-
telmän sinkoaseet ovat paitsi hyviä väli-
neitä panssarintorjunnan toteuttamiseen 
myös erinomaisia välineitä käytettäväk-
si erikoiskoulutuskauden ja joukkokou-
lutuskauden ampumakoulutuksessa. 

Simulaattoreiden suurimpia etuja ovat 
mahdollisuudet ampua käytännössä ra-
joittamattomia määriä laukauksia jotka 
eivät maksa hankintahinnan jälkeen mi-
tään. Simulaattorivalmistajien haasteena 
on tulevaisuudessa kehittää ballistiset si-
mulaattorit kooltaan tarpeeksi pieniksi, 

jotta ne voidaan asentaa myös pienkalii-
perisiin aseisiin. 

Jokainen laukaus 
kirjautuu muistiin

KASI:ssa järjestelmään kuuluva tie-
donsiirto mahdollistaa reaaliaikaisen 
kaksisuuntaisen yhteyden jokaiseen so-
tilaaseen ja ajoneuvoon. 

- Tiedonsiirto kattaa vähintään 10 x 
10 km2 alueen. Käytännössä kuitenkin 
esim. Säkylässä alue on suurempi johtu-
en harjusta, jonne voidaan sijoittaa vas-
taanottimet korkeisiin maastonkohtiin. 

Kaikki pelaajat eli taistelijat ja ajo-
neuvojen maalilaitteet on varustettu pai-
kannuslaitteella (DGPS), minkä avulla 
ne paikantavat oman paikkaansa 5 m:n 
tarkkuudella, Silmu kertoo.

Pelaajat ilmoittavat tiedonsiirtover-
kon välityksellä johtokeskuksen tie-
tokoneille käytännössä kaiken mitä 

HERMOKESKUS. Liikuteltaviin kontteihin on rakennettu simulaattorijärjestel-
män johtokeskus. Taistelun kulkua seuraavat upseerikokelaat Jarno Rantala ja 
Kristian Vesterinen sekä kapteeni Saku Silmu.
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taistelukentällä on tapahtunut. Kaikki 
ampumatapahtumat, osumat, osumien 
vaikutukset, paikan muutokset ja tappi-
ot ovat tiedossa johtokeskuksessa muu-
taman sekunnin viiveellä.

Silmun mukaan taistelukentän ilmiöi-
den simuloinnissa pystytään kuvaamaan 
aluevaikutteisten asejärjestelmien tulen-
teho, mikä antaa erotuomareille entistä 
paremmat mahdollisuudet ratkaista ti-
lanteita ympäristöstä ja simulaattoreiden 
ilmaisuista tulevien kuvausten perusteel-
la. 

- Näitä ovat epäsuora tuli, miinoitteet 
ja taisteluaineet. Asejärjestelmien teho 
on syötetty järjestelmän tietokantaan. 
Miinoitteet ja saastuneet alueet luodaan 
karttapohjalle erotuomareiden välittämä-
nä kun joukko on rakentanut miinoitteen 
tai alueelle on käytetty taisteluaineita. 
Miinoitetulle alueelle määritellään mii-
natyypit, miinoitteen estearvot ja sirote-
miinoitteisiin liittyvät aktivoitumisajat. 
Saastumisten kohdalta määritellään tais-
teluaineet, niiden tyyppi ja pysyvyys. 

Epäsuoran tulen simuloinnissa ero-
tuomareiden välittämä tulenkäyttö ak-
tivoidaan johtokeskuksesta, jolloin 
tiedonsiirtoverkko lähettää radiolla si-
mulaattoreille tiedon kranaatin räjähdys-
paikasta. 

- Paikkatiedon avulla simulaattori las-
kee ensin, onko asevaikutuksen alueel-
la joukkoja, jonka jälkeen tietokannan 
tuhoutumis- tai haavoittumistodennä-
köisyyksien perusteella laskee itselleen 
osuman aiheuttamat vaikutukset. Kaik-
kiaan epäsuoran tulen ja miinoitteiden 
simuloinnissa siirtyy tuhansia radiovies-
tejä ja maalilaskimissa lasketaan satoja 
vaikutuslaskuja, Silmu kertoo.

Lääkintämiehet on varustettu kenttä-
lääkintäsimulaattoreilla, joilla voidaan 
simuloida lääkintätoimenpiteiden vaiku-
tus maaliliiveihin. 

- Osuman saaneen taistelijan tila heik-
kenee osuman perusteella määritellyl-
lä vauhdilla, ja jos potilas ei saa hoitoa 
riittävän ajoissa, seuraa tilan muuttumi-
nen haavoittuneesta kaatuneeksi, Silmu 
sanoo.

Lääkintämiehen simulaattorilla maa-
liliiviin syöttämät oikeat hoitotoimenpi-
teet vaikuttavat tilan heikkenemisnopeu-
teen hidastavasti ja potilas ennätetään 
evakuoida hoitoketjussa parempaan hoi-
topaikkaan, jossa hoitoa jatketaan edel-
leen kenttälääkintäsimulaattoreilla.

Palaute auttaa 
oivaltamaan

Täysimittaiset simulaattori-
avusteiset taisteluharjoitukset 
suunnitellaan ja valmistellaan 
siten, että pystytään hyödyntä-
mään kaikki järjestelmän tarjo-
amat mahdollisuudet niin itse 
harjoituksessa kuin palautteen 
annossa. 

Yksi uuden tekniikan tuoma 
uudistus on palautteen annon no-
peutuminen harjoitusten jälkeen. 
Tietoa tapahtumista kerääntyy 
koko ajan ja sitä voidaan työs-
tää palautteen muotoon jo harjoi-
tuksen aikana, jolloin palauteti-
laisuudet voidaan pitää nopeasti 
tietyn vaiheen jälkeen. 

- Palautteessa voidaan näyttää 
ja raportoida joukon suorituksia 
aina koko harjoitusjoukon liik-
keestä yksittäisen sinkomiehen 
osumaan ja sen vaikutukseen. 
Johtajien saamia tiedustelutieto-
ja voidaan verrata todellisuuteen 
ja sen pohjalta tehtyjä taktisia päätöksiä 
voidaan ruotia helposti jälkikäteen, Sil-
mu valistaa.

Palautetta syntyy kaikessa toiminnas-
sa monella eri tavalla. Parhaiten koulu-
tettava oppii itse oivaltamalla välittömän 
palautteen avulla. 

- Simulaattoreista saadaan välitöntä 
palautetta niin onnistumisista kuin epä-
onnistumisistakin, esim. singolla tuho-

tun panssarivaunun simulaattorin valot 
jäävät vilkkumaan tuhon merkiksi. Sii-
nä tulee välitöntä palautetta molemmille 
osapuolille, Silmu sanoo.

KASI-järjestelmä 
pähkinänkuoressa

Porin Prikaatilla on käytettävis-
sä vahvennetun komppanian ja vah-
vennetun joukkueen kaksipuolista 
taistelua varten tarvittavat välineistö. 
Samaa laitteistoa on käytössä myös 
Karjalan Prikaatissa ja Panssaripri-
kaatissa.

Järjestelmään kuuluu 30 henkilöl-
le suunniteltu siirrettävään konttiin 
rakennettu palautetila, missä voidaan 
esittää kaikkea harjoituksesta kerättyä 
materiaalia työstettynä palautetilai-
suutta varten. Palautteeseen voi kuu-
lua joukon liikkeen esittäminen kar-
talla, ampumatulosten esittäminen, 
videokuvaa harjoituksesta, komento-
radioverkon nauhoitettua liikennettä 
ja jopa yksittäisen singon laukauksen 
vaikutusta. 

Tekniset tiedot:

-  liikuteltava järjestelmä rakennettu- 
 na kontteihin, kontteja 4 + 2
 varastokonttia
-  tiedonsiirron tukiasemat asennettu 
 peräkärryihin
- siirrettävissä: pystytys 24 tuntia, 
 purku 12 tuntia
- tiedonsiirron kattavuus vähintään   
 100 neliökilometriä, sisältää erotuo-
 mareiden puheradioverkon
-  järjestelmän kapasiteetti mahdollis- 
 taa 800 pelaajan seuraamisen
- 400 mieskohtaista varustetta, 100   
 ajoneuvomaalia, 65 pst-asetta
- ulkoistettu huolto- ja varastointi,   
 95% käytettävyys vaatimuksena

EROTUOMARIN ASE. Kouluttajan 
kädessä on laite, jolla pystytään ohjaa-
maan taistelun kulkua asejärjestelmi-
en vaikutusten mukaan.
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Turuntie 614 D
02-486 4870
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Sanan voimalla

Tapio Vallin on
Satakunnan Kansan
on artikkelitoimittaja

ja reservin kapteeni

Kun joku puhuu ”taistelujoukos-
ta”, siirtyy vastuu kuulijalle. 
Varsinkin poliitikkojen puhees-

sa sana saa sävyjä ja merkityksiä puhu-
jansa paatoksen mukaan. 

Ehkä onkin syytä hieman pohtia, mitä 
tuo englannin kielestä suoraan suomen-
nettu sana taistelujoukko, Battle Group, 
oikeastaan tarkoittaa. Kyseessä on Eu-
roopan unionin nopean toiminnan jouk-
koihin kuuluva yksikkö. Se on kieltä-
mättä sotajoukko, hyvin koulutettu ja 
vahvasti aseistettukin.

Se ei kuitenkaan tarkoita, että sen en-
sisijainen tai edes toissijainen tehtävä 
olisi hyökkäys, puolustus tai viivytys. 
Sellaiseen parintuhannen miehen jou-
kolla kansainvälisessä kriisissä ei juuri 
mahdollisuuksia olisikaan.

Osaston tehtävät alkavat humanitää-
risen avun antamisesta ja sen ääripäässä 
on aseellinen taistelu. Siihen saatetaan 
joutua äärimmäisessä tilanteessa, esi-
merkiksi siviilien suojelemiseksi.

Suomalaisten osallistuminen YK:n 
rauhanturvajoukkoihin koettiin vuon-
na 1956 kansalliseksi velvollisuudek-
si. YK-rauhanturvaajat olivat ylpeyden 
aihe, sinibarettimme kantoivat kunnial-
la siniristilippua. Kaikki muistavat ken-
raali Ensio Siilasvuon, joka istutti Yom 
Kippurin sodan osapuolet telttaansa ki-
lometripylväs 101:n kohdalla Siinain au-
tiomaassa.

Suomalaiset ovat osallistuneet usei-
siin operaatioihin eri puolilla maailmaa. 
Suomalaisia on tarvittu osapuolten välis-
sä ja suomalaiset upseerit ovat toimineet 
sotilastarkkailijoina Afganistanista Inti-
aan.Vähitellen termi rauhanturvajoukot 
muuttui astetta kovemmaksi kriisinhal-
lintajoukoksi.

Mikä sitten on muuttunut. Ainakin 
maailma ympärillämme. Kriisinhallin-
ta on siirtynyt yhä enenevässä määrin 
Naton ja EU:n vastuulle, kriisit ovat ko-
venneet, eikä pelkkä rintamien väliin 
asettuminen ole enää pystynyt estämään 
kansanmurhia kuten Kosovossa tai Bos-
niassa.

Voimaa on näytettävä, mutta tarpeen 
vaatiessa myös käytettävä. Sinkkiarkuis-
ta  tai suomalaisten sotaan lähettämises-
tä puhuminen ovat kuitenkin liioittelua. 
Sen sijaan olisi vastuutonta lähettää suo-
malaisia sotilaita kriisialueille ilman riit-
tävää koulutusta, varustusta ja valtuuk-
sia.

Ehkä joillakin on edelleen vallalla se 
mielikuva, joka syntyi rauhanturvaami-
sesta tehdystä elokuvasta ”Pekka ja Pät-
kä Suezilla”. Suosittelen pikaista paluuta 
nykyaikaan.

Meillä näyttää kuitenkin, jopa puolus-
tusvoimien omassa piirissä, syntyneen 
jonkinlainen sievistellen puhumisen aja-
tus. Mutta eivät asiat siitä miksikään 

muutu, jos Sotakorkeakoulusta tulee 
Maanpuolustuskorkeakoulu tai taistelu-
kopterit ovatkin saattokoptereita.

Koskahan joku keksii muuttaa sotatie-
teen maisterin arvo puolustusmaisterik-
si? Puolustusministerihän meillä jo on.

Vuonna 1809 von Döbeln kiitti suo-
malais-ruotsalaisia joukkojaan, jotka oli 
koottu yhteen Uumajan kentälle komen-
tajan viimeiseen puhutteluun Suomen 
sodan jälkeen. Kuninkaallisen Porin 
Rykmentin, Porin Prikaatin edeltäjän, 
komentaja puhuessaan tuskin aavisti, 
että seuraavan kerran nämä joukot 
olisivat koossa vasta kahdensadan 
vuoden kuluttua.

Ruotsin johdossa kootaan Eu-
roopan unionin nopean toimin-
nan joukkoihin kuuluva taiste-
luosasto, Nordic Battlegroup, 
jonka miehistö kootaan Ruot-
sista, Suomesta, Norjasta ja 
Virosta. Joukon koulutusaika 
alkaa 2007, ja se on päivys-
tysvalmiina vuoden 2008 
alusta.

Kukaan ei kauhistele 
Pohjoismaista taistelu-
osastoa. Mutta erityisen 
suurta ylpeyttä Ruot-
sissa tunnetaan tästä 
yksiköstä. Siinä on 
taas koottu yhteen 
”menetettyjen aluei-
den” joukot ruotsa-
laiseen komentoon. 

Kuka sanoikaan, 
että historia toistaa 
itseään?      
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KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ 
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. 

maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, 

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, 

maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, 

merkkejä, ym.

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO, 
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE

Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi 

www.satanet.fi /milpro
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EU-joukon koulutus 
hyvässä vauhdissa
Teksti: Matti Vihurila Kuvat: Joonas Isotalo

Keskikesän juhlinnan jälkeen 
Suomen 161-henkinen osasto 
kokoontui ensi kertaa yhteen 

Säkylässä, missä jatkettiin uudenlaisin 
koulutusaihein kaksi viikkoa kestävällä 
Yhteisharjoittelujakso 1:llä. Ensimmäi-
nen viikko kului pääasiassa luokkati-
loissa perehtyen muuan muassa eri kult-
tuurien erikoisuuksiin, lainsäädännön 
ja voimankäytön säädösten kiemuroi-
hin ja moniin muihin mahdollisen tule-
van tehtävän edellyttämiin hienouksiin. 
Jälkimmäisellä viikolla siirryttiin maas-
toon harjoittelemaan käytännön taitoja. 
Keli oli kuin Afrikassa konsanaan, par-
haimmillaan + 30 astetta varjossa. Vain 
sademetsän kosteus puuttui. 6 000 km:n 
säteellä Brysselistä on kuitenkin tarjol-
la monenlaista säätä. Siksi suomalaisten 
varustukseen kuuluvat niin pakkas- kuin 
lumipukukin. Kaiken varalta.

Ennen kuin joukko saatiin ensi kertaa 
yhteisharjoituksiin Säkylään, oli mat-
kan varrella jouduttu painiskelemaan 
monenkin ongelman kimpussa. Uuden 
kriisinhallintalain hyväksymisen viiväs-
tyminen, epäselvyydet palvelussuhteen 
ehdoissa ja rahallisissa etuuksissa sekä 
lukuisat muut pienemmät pulmatilanteet 
ovat vaatineet nopean reagoinnin ohella 
myös melkoisesti diplomatiaa. Porin Pri-
kaati on saanut tehtäväkseen EU:n nope-
an toiminnan joukkojen suomalaisosien 
toimeenpanon, ja sen ”Porilaiset” tulevat 
tekemään itseään säästämättä, viimeistä 
piirtoa myöden. Syyskuun alussa suoma-
laisjoukko on valmiina kohtaamaan vai-
keimmatkin haasteet. Työn edetessä on 
kuitenkin ajoittain tuntunut siltä, mikä 
kuvastuu hyvin vanhassa sanonnassa 
toimimisesta ”puun ja kuoren välissä”. 
Toisaalta tämän prosessin myötä saadut 
opit ja opetukset takaavat sen, että seu-
raavana vuorossa olevan pohjoismais-
virolaisen taisteluosaston toimeenpano 
tulee olemaan paljon yksiselitteisempää 
ja helpompaa.

Saksa-Hollanti-Suomi –taisteluosaston 
suomalaisten osien koulutus on pääs-
syt täyteen vauhtiinsa Porin Prikaatissa. 
Toukokuun alussa käynnistyi kahdeksan 
viikkoa kestänyt autokoulu, minkä myötä 
jokaiselle taisteluosaston suomalaisjäse-
nelle ajatettiin tulevan tehtävän edellyttä-
mät kuljettaja- ja ajolisenssit. 
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EU:n taiste-
luosastojen 
tehtävät
•  Yhteiset toimet aseidenriisunnan 
 alalla
• Humanitaariset ja pelastustehtävät  
 (evakuointi)
•  Neuvonta ja tuki sotilasasioissa
•  Konfl iktinesto ja rauhanturvaa-
 minen
• Taistelujoukkojen tehtävät kriisin-
 hallinnassa, ml. rauhanpalautta  
 minen
•  Konfl iktin jälkeinen vakautta-
 minen.

EU-taisteluosastojen tehtävät ovat 
samat kuin muilla kriisinhallintajou-
koilla. Erona on se, että EU-joukoil-
la on parempi suorituskyky, mikä 
perustuu perusteellisempaan koulu-
tukseen, monipuolisempaan varus-
tukseen ja toimeenpanon nopeuteen. 

Saksa-Hollanti-Suomi –taisteluosas-
ton päivystysvuoro alkaa 1.1.2007, 

samaan aikaan Ranskan, Belgian ja Lu-
xemburgin muodostaman yhteenliitty-
män kanssa. Näiden myötä Euroopan 
unionin taisteluosastot ovat ensimmäis-
tä kertaa täydessä operaatiovalmiudes-
sa (FOC, Full Operational Capability). 
Julkisuudessa on arveltu, että EU käyt-
täisi joukkoja Afrikan ja siellä eritoten 
Kongon ongelmien ratkaisuun. 

Ken elää, se näkee, mutta jo tässä vai-
heessa on selvää, etteivät suomalaisjou-
kon toimeenpanoon liittyvät ponnistelut 
mene hukkaan. Joukon saama monipuo-
linen koulutus tarjoaa Suomelle entistä 
paremmat valmiudet varautua eriastei-
siin sotilaallisiin kriiseihin. Näin tämä 
samoin kuin muukin puolustusvoimien 
osallistuminen kansainväliseen toimin-
taan on lähes täysimääräisesti hyödyn-
nettävissä kansallisen puolustuksemme 
valmisteluissa.

Tuleeko lähtö?

MIINATURVALLISUUS.
Yliluutnantti Teemu Jokinen koulutti EU:n nopean 
toiminnan joukkojen suomalaisille, miten miinojen 
vaaroilta voidaan välttyä.

KANKAINEN
YKSIÖ.
Suomalaisjoukon  
majoitus on suunni-
teltu telttoihin. Vane-
rinen varustelaatikko 
muuntuu hetkessä 
rauhanturvaajan 
kaapiksi.
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Tanssilavojen suosik-
kiyhtye Finlandersin 
nousun huipulle laske-
taan alkaneen vuonna 
1986, kun MTV3 tarjosi 
orkesterille pestiä sil-
loisessa kesätanssioh-
jelmassaan. Välillises-
ti ratkaisu johti myös 
siihen, että yhtyeen 
basistina sen perusta-
misesta lähtien toimi-
neen Aarne Hartelinin 
sotilasura jäi minimiin 
eli vain kahdeksan kuu-
kauden mittaiseksi.

- Tieto television vakinaiseksi ke-
sätanssiorkesteriksi pääsemisestä vain 
vahvisti käsitystäni siitä, että en voi olla 
armeijassa yhtään päivää pidempään 
kuin on pakko.

- Luonnepuolikin toki oli sellainen, 
että tuskin ne olisivat yhtään sen kauem-
paa meikäläistä intissä pitäneetkään. En 
oppinut laitoksen etikettiäkään missään 
vaiheessa kunnolla, Hartelin naurahtaa.

Vuonna 1962 syntyneen Arska Har-
telinin palveluspaikaksi tuli Porin Pri-
kaati samoin kuin monen muunkin tur-
kulaisnuorukaisen. Lähtö Säkylään ei 
harmittanut, vaikka siihen aikaan tarjol-
la olisi ollut kieltämättä mahdollisuuksia 
lähempänäkin.

Varusmiespalveluksensa Hartelin 
aloitti lokakuussa 1985 ja reservi kutsui 
täysin palvellutta miestä seuraavan vuo-
den kesäkuussa.

- Sikäli lähtö armeijaan oli helppo, 
että yhdessä Jussi Lammelan ja Lasse 

”Tuskinpa ne 
olisivat kauempaa 
pitäneetkään”

Teksti ja kuva: Asko Tanhuanpää

KAHDEKSAN KUUKAUTTA. 
Finlanders-basisti Aarne Hartelin 
on kahdeksan kuukauden vies-
timies. Haastattelu Porilaiseen 
tehtiin vain muutama päivä ennen 
kuin Hartelinin Minna-vaimo 
synnytti perheeseen toisen lapsen.
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Paasikon kanssa perustamaani Finlan-
dersiin löytyi tuuraava basisti isommit-
ta ongelmitta. Joni Armion myötä bändi 
muuttui jopa selvästi kauniimpaan suun-
taan, sillä hänet oli vähän aikaisemmin 
valittu Vuoden miesmalliksi.

Varusmieskuoron
ja -orkesterin jäsen

Kontrabassoa Turun konservatoriossa 
opiskellut ja sähköbassoa tanssiorkeste-
rissa soittanut komeaääninen nuorukai-
nen löysi jo alokasaikanaan tiensä niin 
Porin Prikaatin varusmiesorkesteriin 
kuin -kuoroonkin.

- Se oli kaikin puolin hienoa aikaa. 
Musiikkihommissa ei hierarkiaa tunnet-
tu ja harjoitusten välillä jäi aika usein 
aikaa jopa nukkumiseen. Taisin minä 
saada esiintymisistä jopa kuntsareita, 
muistaa Hartelin.

Aarne Hartelin ei suinkaan ollut oman 
aikansa Porilaissoittajista ainoa, joka on 
sittemmin ansainnut leipänsä ammatti-
muusikkona. Samaa ikäryhmää edus-
tivat mm. marttilalainen tangoprinssi 
Jouni Miettinen ja Ville Witka.

- Tässä vaiheessa lienee syytä koros-
taa, ettei se minunkaan armeija-aikani 
mitään pelkkää musiikkia ollut. Ihan yh-
täläisesti mekin kävimme ampumassa ja 
marsseilla kuin muutkin miehet.

- Yhden kerran sain poistumiskielto-
akin, kun unohdin aseväijyn jälkeen ko-
van panoksen lippaaseen. Onneksi se ei 
sentään osunut mihinkään. Ja minä kai-
ken muun lisäksi vielä pelkäsin pyssyjä.

Paniikki oli lähellä myös tilanteessa, 
missä kranaatinheitinkomppanian yö-
päivystäjäksi määrätty Hartelin karkasi 
tupakalle suihkuhuoneeseen.

- Tiputin tyhmyyttäni natsan ulos ik-
kunasta kuivaan heinikkoon, joka alkoi 
savuta. Onneksi löysin sentään jostain 
hammasmukin, jolla sain heitettyä vettä 
kytevän paikan päälle.

Hienoja miehiä
ja kovia persoonia

Oman aikansa esimiehistä Aarne Har-
telin muistaa elävästi edelleen komp-
panianpäällikkö Jussi Nokkalan, so-
tilasmestari Samuli Vahteriston ja 
vääpeli Paavo Lankisen.

- Hienoja miehiä ja kovia persoo-
nia kukin omalla tavallaan. Lankinen 
jäi mieleen senkin takia, että hänellä oli 
harvinaisen kantava ääni. Sillä äänen-
muodostuksella olisi pärjännyt jollain 
muullakin alalla.

- Lankiseen olen sittemmin törmän-
nyt pari kertaa tanssilavoillakin.

Porin Prikaatissa Hartelin on vierail-

lut varusmiesaikansa jälkeen yhden ai-
noan kerran.

- Minna-vaimoni opiskelukaverin 
mies Vesa Helminen oli siellä töissä ja 
kävimme heillä kylässä.

- Yhden kerran tuli käsky kertaus-
harjoituksiinkin, mutta se meni onnek-
si päällekkäin pahimman keikkaputken 
kanssa.

Sotilasarvoltaan Hartelin paljastaa 
olevansa edelleenkin ”se sama koro-
horon viestimies” kuin siviiliin kesällä 
1986 lähtiessäänkin.

Kovin keikkatahti
on hiljentynyt

Finlanders -yhtyeen basistina ja laulu-
solistina Aarne Hartelin on oppinut tun-
temaan, mitä keikkalavojen kiertäminen 
voi sanan täydessä merkityksessä olla. 
Yhtyeen hurjimpaan kesäkuuhun keik-
koja mahtui peräti 38 kappaletta.

- Viime vuosina on yhteisellä päätök-
sellä tajuttu jo himmatakin, mutta sil-
ti keikkapäiviä on vuodessa vielä tuol-
laiset 170 -175 eli viitisentoista jokaista 
kuukautta kohden. Pisin tauko ajoittuu 
kesään, jolloin yhtye vetäytyy hyvin an-
saitulle viiden viikon kesälomalle.

Hartelinin tapauksessa kesäloma mal-
lia 2006 pyörii uuden perheenjäsenen 
ympärillä. Perheen esikoispoika, puo-
litoistavuotias Aleksi sai seuraa hei-
näkuun alussa ja isän ajatukset olivat 
luonnollisesti jossain ihan muualla kuin 
musiikissa.

- Arska on muutenkin aika vannou-
tunut koti-ihminen. Keikalta kotiin tul-
lessaankin hän kiertää ensimmäisenä 
puutarhassa haistelemassa kukkia ja kat-
somassa, miten rypäleet ovat kehitty-
neet, Minna-vaimo paljastaa.

HUUMORIMIEHIÄ. Viestimies Hartelin 
(oik.) heittäytyi kuvaa otettaessa varus-
miestoverinsa syliin. (Kuva Aarne Harte-
linin kotialbumista)
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Ryhmänjohtajat odottavat alok-
kaiden tuloa innolla. Jokaisel-
la heistä on hyvin muistissa ne 

hetket tammikuun alussa, kun kaikki oli 
vielä uutta ja outoa. 

- Aion pitää asiallista linjaa. Turha 
juoksuttaminen jää pois, mutta kovaa 
kuria tulen pitämään, sillä se kuuluu kes-
keisesti sotilaan arkeen ja koulutukseen, 
kiteyttää oppilas Konsta Kulmala Ali-
upseerikoulun tukilinjalta.

- On hienoa päästä työskentelemään 
alokkaiden kanssa. Eniten odotan sitä, 
että pääsen soveltamaan johtajakoulu-
tuksessa opetettuja taitoja alokkaiden 

Teksti ja kuva: Joonas Isotalo

Aliupseerikoulussa ei Aliupseerikoulussa ei 
aamuja lasketaaamuja lasketa

Uusien alikersant-
tien taidot piste-
tään pian koetuksel-
le, sillä heinäkuun 
alokkaat saapuvat 
muutama viikko ju-
hannuksen jälkeen. 
Viimeiset 4 kuu-
kautta on oppilaihin 
taottu ryhmänjoh-
tajilta vaaditta-
via taitoja. Näiden 
miesten ja naisten 
tehtävänä on huo-
lehtia, että tulevat 
alokkaat oppivat 
suomalaisen soti-
laan perustaidot.

kanssa ja pääsen korjaamaan virhei-
tä, joita omat ryhmänjohtajamme teki-
vät, pohtii Jääkärilinjan oppilas Jaakko 
Huhtapelto.

Johtajakoulutuksesta kysyttäessä mo-
lemmat sotamiehet toteavat, että siitä tu-
lee varmasti olemaan heille hyötyä ar-
meijan jälkeenkin.

-Johtajakoulutus ja armeija yleises-
tikin ovat opettaneet tulemaan ihmisten 
kanssa paremmin toimeen. Ennen ar-
meijaan tuloa en ollut vielä aivan varma, 
halusinko Aliupseerikouluun. Ensim-
mäisten viikkojen jälkeen se kuitenkin 
osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi, 

enkä kertaa ole vielä katunut tälle tielle 
lähtemistä, toteaa Kulmala.

- AuK on antanut minulle uutta pers-
pektiiviä johtamiseen ja valmistaa ar-
meijan jälkeiseen opiskeluun, valottaa 
tietojohtamista opiskelemaan lähtevä 
Huhtapelto. 

            

 Ne kuuluisat 
”ginekset”      

Huonoimpia armeijakokemuksia ni-
mettäessä päärooleihin nousevat mm. 
monta viikkoa kestäneet kiinniolot, en-
simmäiset armeijapäivät ja maaliskuun 
sairastelut infl uenssa-aallon aikaan. 
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- Eniten harmittaa se, että olin juuri 
silloin kuumeessa kun olisi ollut mah-
dollisuus päästä ampumaan kevyellä 
kertasingolla, harmittelee Kulmala.

- Huonoimmat armeijakokemukseni 
ajoittuvat ensimmäisiin palveluspäiviin. 
Kaikki oli uutta ja outoa, ja joka puolel-
la oli huutavia ja juoksuttavia alikersant-
teja. Siviilielämän taakse jättäminen ei 
aluksi tuntunut miltään kauhean mielek-
käältä ajatukselta. Pian jo sitten helpotti-
kin, kun tupa- ja joukkuekaverit tulivat 
tutuiksi ja ymmärsi, kuinka asiat armei-
jassa hoidetaan, miettii Huhtapelto.

Tätä juttua luettaessa tuoreet ryhmän-

johtajat ovat jo siirtyneet omiin komp-
panioihinsa ja aloittaaneet uuden ikäluo-
kan kouluttamisen. Tulevat alikersantit 
myöntävät, että mieli on täynnä odotusta 
ja pientä jännitystäkin on havaittavissa. 
Onhan se outo tunne, kun yhtäkkiä pää-
see johtamaan ja kouluttamaan omia ikä-
tovereitaan. Tähän juuri AuK:ssa koulu-
tetaan, mutta täysin valmistautunut ei 
voi olla koskaan.

- Ei se koulutus aina ole ruusuilla 
tanssimista ollut ja välillä on saanut pur-
ra hammasta oikein urakalla. Voin kui-
tenkin vannoa, että tätä aikaa tulen myö-
hemmin muistelemaan lämmöllä, lisää 
Huhtapelto.

  Pakollisen asepalveluksen suhteen 
molempien oppilaiden kanta on selvä.

- Asepalvelus on ehdottomasti kaik-
kien siihen kykenevien suomalaisten 
miesten velvollisuus aatteisiin katsomat-
ta. Armeijaa ei käydä sodan, vaan rauhan 
tähden, toteaa Kulmala.

- Totta kai se on kaikkien käytävä. Me 
suomalaiset olemme niin etuoikeutettua 
kansaa, että asepalvelus on pieni hin-
ta siitä kaikesta, mistä saamme nauttia, 
laukoo Huhtapelto.

 On sanomattakin selvää, ettei näiltä 
herroilta maanpuolustustahtoa puutu.

     

ALOKKAAN TURVA. Hyvä ryhmän-
johtaja on isällinen, alaisistaan huo-
lehtiva opastaja. Alikersanteille Konsta 
Kulmala ja Jaakko Huhtala ryhmän 
miehet eivät edusta pelkkiä nimiä tai 
tuntolevyn numeroita. He ovat madol-
lisena kriisiaikana lähimpiä taisteluka-
vereita, joiden kanssa on selviydyttävä 
pahimmistakin tilanteista.
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Alangon työhistoriaan sisältyy 
pitkä rupeama sotilaspoliisien 
ja tiedustelijoiden kouluttajana. 

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta hän on 
huolehtinut yksikköupseerin eli entisen 
komppanian vääpelin tehtävistä.

- Ammattikoulun jälkeen en ole teh-
nyt päivääkään puusepän töitä, mitä nyt 
omaa pirttiä olen kunnostellut. Olen 
viihtynyt näissä intin hommissa tosi hy-
vin, nykyisin perheineen Raumalla asu-
va 38-vuotias opistoupseeri kertoo.

Kaikkiaan hän on palvellut samassa 
yksikössä eli entisessä 4. Jääkärikomp-
paniassa, nykyisessä Sotilaspoliisi- ja 
Tiedustelukomppaniassa viimeiset 13 
vuotta.

- Tässä yksikössä on aina ollut hyvä 
henki, mikä on työnteon kannalta erit-
täin tärkeää. 

Alankoa odottavat toisenlaiset työt, 
sillä siirto seuraavan tehtävään on jo tie-
dossa. Uusi työhuone löytyy prikaatin 
esikunnan koulutusosastolta. Tulevaan 
työtehtävään sisältyy muun muassa kou-
lutuksen ja harjoitusten kustannus- ja ta-
lousseurantaa sekä ampumakenttien va-
roilmoitusten laadintaa. Alanko ei kiellä, 
etteikö jatkaminen entisessä tehtävässä 
olisi miellyttänyt häntä itseään eniten, 
mutta sotilaille tyypilliseen tapaan hän 
suhtautuu rauhallisesti tehtyyn ratkai-
suun.

- Reippaasti kohti uusia haasteita, 
Jussi Alanko toteaa.

Puuseppää ei aina 
tarvitakaan 
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

MIES JA MITALI. Alunperin puu-
sepäksi kouluttautunut Jussi Alanko 
ei ole katunut sotilasuralle siirtymis-
tään. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä Suo-
men Valkoisen Ruusun Ansioristillä palkittu 
yliluutnantti Jussi Alanko kouluttautui aika-
naan puusepäksi. Niin vaan kävi, että pa-
rikymmentä vuotta myöhemmin alunperin 
tyrvääläinen pienviljelijan poika istuu Sotilas-
poliisi ja Tiedustelukomppanian yksikköup-
seerin toimistossa ja vakuuttaa olevansa tyy-
tyväinen myöhempään ammatinvalintaansa.



17

             

  
 
 

         

RIMTEK OY   TAMPERE             Puh. 03-233 81 00            Fax. 03-233 81 50  
 

www.rimtek.fi         rimtek@rimtek.fi 

OMPELEVALLE TEOLLISUUDELLE 

- JUKI – Union Special - 
-OMPELUKONEET JA SAUMURIT 
-SILITYSLAITTEET JA PRÄSSIT 
-SAKSET,LIIDUT JA TARVIKKEET 
-KÄÄNTÄJÄT,PAININJALAT JA VARAOSAT 
-KÄYTETYT TEOLLISUUS-OMPELUKONEET 

   BRODEERAUKSEEN  

   -Melco- SWF – 
-BRODEERAUSKONEET  
-LANGAT JA KUITUKANKAAT 
-KEHÄT JA VARAOSAT 
-KOULUTUS JA OPASTUS 
-FASHION TUOTTEET 

Vaihtoautot värikuvina
www.passeliauto.com

Myllyojankatu 11, Salo
Puhelin 0403-066280

Sähköposti myynti@passeliauto.com
Avoinna arkisin 8-18, la 9-14



18

- Kaikki ne puolustusvoimien jou-
kot, joissa olen aikaisemmin työsken-
nellyt, on lakkautettu, ja olen joutunut 
jo kolmesti siirtymään uuteen paikkaan. 
Mitenkähän on Porin Prikaatin kohdal-
la, lippujuhlan päivänä Suomen Valkoi-
sen Ruusun I luokan mitalilla kultaris-
tein (SVR I kr) palkittu toimistosihteeri  
Anne-Maaret Aalto pohtii hymyillen. 
Arvokas tunnustus pitkäaikaisesta työs-
tä lämmittää hänen mieltään. Kulunei-
den 32 vuoden aikana Aalto on ehtinyt 
palvella Turun Rannikkotykistörykmen-
tissä Uudenkaupungin Janhualla, Kuus-
kajaskarin linnakkeen maatukikohdassa 
Raumalla, Satakunnan Sotilaspiirin Esi-
kunnassa Porissa ja sen lakkauttamisen 
jälkeen viimeiset 13 vuotta Säkylässä. 
Työtehtäviin on sisältynyt pääasiassa 

Anne-Maaret pyörittää 
matkatoimistoa Teksti ja kuva: Matti Vihurila

asevelvollisten henkilöasioiden hoitoa eri 
muodoissa. Nykyisin Anne-Maaret toi-
mii Vartti-pääkäyttäjänä (varusmiestie-
tojärjestelmä) Porin Prikaatissa. Hänen 
käsiensä kautta kulkevat mm. kaikkien 
palvelukseen astuvien varusmiesten säh-
köiset- ja paperiasiakirjat. 

- Muun muassa pioneereiksi, kuljetta-
jiksi ja Suomen Kansainvälisiin Valmi-
usjoukkoihin koulutettavat varusmiehet 
on valikoitu jo etukäteen. Muiden alok-
kaiden osalta teen jaon eri yksiköihin 
tiettyjen kriteerien pohjalta. Esimerkiksi 
Kranaatinheitinkomppaniaan määrättä-
vien tulee olla riittävän kookkaita, jot-
ta he pystyvät toimimaan heitinmiesten 
tehtävissä, Anne-Maaret kertoo.

Jonkin verran myös tulevien varus-
miesten omaiset soittelevat ja toivovat 

jälkikasvulleen tiettyä yksikköä palve-
luspaikaksi.

- Isä on saattanut palvella panssarin-
torjujana ja toivoo, että poika voisi jat-
kaa suvun perinteitä.

Varusmiesten lomalentojen tilaami-
nen kuuluu yhtenä osana Aallon työnku-
vaan. Hänen “matkatoimistonsa” hoitaa 
viikoittain 10 – 15 pääasiassa pohjoi-
sessa asuvalle varusmiehelle lennon lä-
himmälle lentokentälle. Ulkomailta pal-
velukseen astuneille varusmiehille on 
tarjolla 1 – 4 edestakaista lomamatkaa, 
riippuen kotimatkan pituudesta. 

- Kauimmat lomamatkat, joita olen ti-
lannut, ovat suuntautuneet Thaimaahan 
ja Australiaan, toimistosihteeri Anne-
Maaret Aalto muistelee.

      

VARTIN TAITAJA. Palkittu Anne-
Maaret Aalto hoitaa asevelvollisten 
henkilöasioita.
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ASIANAJOTOIMISTO
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KAKONTIE 2, 21420 LIETO
Puh. 02-487 8633
SENKE OY
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Kunto kohoaa taistelu-
koulutuksessa
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Kotiuttamisen yhteydessä tehdyssä pa-
lautekyselyssä varusmiehet antavat saa-
mastaan liikuntakoulutuksesta selvästi 
huonomman arvosanan kuin muusta soti-
laskoulutuksesta. Kokenutta kouluttaja-
kaartia tämä ei huolestuta. Tilanteeseen 
etsitään parannuskeinoja, mutta osalle 
huonosta palautteesta löydetään myös 
luonnollinen selitys.

HYPPY. Jääkäri Matias Haapa-
lan tyylinäyte taisteluajoneuvos-
ta jalkautumisesta, missä kunto 
nousee ja tasapainoaistit ja lihak-
set saavat töitä. 
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Kapteeni Kalle Leinosen mukaan 
erikoiskoulutuskauden harjoituksissa 
varusmiesten kunto kohoaa harjoituksen 
tiimellyksessä.

- Taistelukoulutus muodostaa pääosan 
varusmiesten liikuntakoulutuksesta. Pit-
kien harjoitusjaksojen jälkeen kasarmil-
la tapahtuvan liikuntakoulutuksen tulee 
olla lähinnä palauttavaa: venyttelyä, li-
hasten rentouttamista saunassa ja uintia. 

Porin Prikaatin 3. Jääkärikomppani-
an päällikkönä toimiva Leinonen ei ole 
kovin huolissaan varusmiesten palaut-
teesta.

- Olemme tietoisesti suorittaneet siir-
tymätaipaleita hiihtäen tai jalkamarssi-
na, vaikka marssi olisi ollut mahdollista 
suorittaa Pasi-kuljetuspanssariajoneu-
volla. On selvää, että koville joutuva 
varusmies ei nauti tilanteesta samalla 
tavalla kuin pelaamalla jalkapalloa tai 
sählyä ja arviot ovat sen mukaiset. Kou-
luttajille tärkeitä mittareita ovat varus-
miehen kunnon nousu palvelusaikana ja 
hyvät koulutustulokset.  

Leinosen mielestä Liikuntakoulutuk-
sen käsikirja antaa hyvät eväät monipuo-
listen liikuntaharjoitusten pitämiseen. 

Monesti miellyttävän liikuntakoke-
muksen tarjoamisessa on hänen mu-
kaansa kysymys myös kouluttajien oi-
valluksesta. Silloin, kun harjoituksessa 

on tullut vähemmän rasitusta voi päivän 
päätteeksi järjestää jonkun hauskan fyy-
sistä kuntoa kehittävän harjoitteen. 

Kunnosta huolehtii 
kiivas koulutustahti

Alikersantti Sami Impolan mielestä 
taistelukoulutuspäivän jälkeen on niin 
puhki, että ei kasarmilla huvittaisi pelata 
jalkapalloa tai vetää kuntopiiriä. 

- Sauna, uinti ja lepo auttavat palautu-
maan uuteen päivään. Impolan kunto on 
noussut intissä kohisten.

- Juoksutestissä lähestytään kiitettä-
vän rajaa. Viime testissä jäi 100 metriä 
auki. Parannusta on tullut yli 400 metriä, 
Impola kehaisee. 

Jääkäri Matias Haapala on siviilis-
sä rakennusmies ja muurari. Peruskun-
to on tiiliä latoessa pysynyt kohtuullisen 
hyvänä, eikä Haapalan kunto ole varus-
miespalveluksessa laskenut. Suunta on 
ylöspäin. 

- Muurauspäivän päätteeksi on yleen-
sä yhtä rättiväsynyt, kuin armeijan har-
joitusten jälkeen. Kunto on kuitenkin 
armeijassa noussut. Vapaa-ajalla haen 
rentoutusta pelaamalla toisinaan pesä-
palloa kavereitten kanssa. Mikään himo-
liikkuja en ole, Haapala tunnustaa. 

ESIMIES - ASIANTUNTIJA. 
Kapteeni Kalle Leinonen vakuuttaa va-
rusmiesten kunnon kohoavan taistelu-
koulutuksessa. Se suoritetaan tilanteen 
mukaisesti eikä ole aina miellyttävää, 
joten palautekyselyn arvio ei välttämät-
tä mairittele.

MIEHUUSKOE. Ryhmätaitokilpailut koe-
taan rasittavuudestaan huolimatta tietyn-
laisina ”miehuuskokeina”,  joista riittää 
kavereille kertomista.  Kuvassa ryhmä ylit-
tää vesistön muutamassa minuutissa. Veden 
lämpötila on noin 12 astetta.
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Porin Prikaatin komentaja eversti 
Markku Nikkilä on ottanut va-
rusmiesten liikuntakoulutukses-

ta antaman palautteen vakavasti.
- Aiomme ensi saapumiserässä ko-

keilla yhdessä yksikössä ns. kajaanilais-
ten mallia, missä peruskoulutuskauden 
joukkuejako muodostetaan alokkaan 
oman kuntoarvion pohjalta. Kainuun 
Prikaatissa on saavutettu hyviä tuloksia. 
Kielteisiä vaikutuksia huonompaan ta-
soryhmään kuulumisesta ei ole saamani 
tiedon mukaan ollut. 

Mikäli kokeilu tuo Porin Prikaatis-
sa hyviä tuloksia, niin siihen siirrytään 
Nikkilän mukaan kaikissa yksiköissä.

- Odotusarvona on, että kun varus-
miehen fyysisyyttä koetellaan hänen 
kuntonsa edellyttämällä vaatimustasol-
la niin, että hän kokee enemmän onnis-
tumisen iloa ja sitä kautta myös palaute 
paranee. Toisaalta odotamme myös va-
rusmiespalvelun keskeyttämisprosentin 
pienenevän, kun nuoret miehet ja naiset 
kokevat suoriutuvansa annetusta koulu-
tuksesta, eivätkä joudu ponnistelemaan 

Palautetulokset otetaan 
vakavasti
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

HIKI. Tasoryhmien rasitusta voidaan 
jakaa kunnon mukaan. Marssilla se 
voi merkitä vähäisempää vauhtia, ke-
vennettyä varustusta tai hieman lyhy-
empää matkaa. Sotilaan täyspakkaus 
aseineen tietää noin 27 kilon painon-
lisäystä.

aivan suorituskykynsä äärirajoilla. 
Nikkilä mukaan liikuntaa ei tule pi-

tää toisarvoisessa asemassa koulutuksen 
suhteen. 

- Meidän on kaikkien sitouduttava lii-
kuntaan aina suorittajasta johtajaan.

Nikkilän mielestä varusmiesjohtajan 
käyttöä liikuntasuoritusten vetäjänä ei 
pidä väheksyä.

- Varusmiesjohtajissa on monipuoli-
sia liikunnan erityisosaajia. Heidän tai-
tojaan kannattaa käyttää hyväksi, tietysti 
kouluttajan valvovan silmän alla. 

Porin Prikaatin koulutustoimiston 
päällikön majuri Reijo Saviojan mieles-
tä palautekyselyn ajankohdalla ja varus-
miesten vireystilalla on vaikutusta kyse-
lyn tuloksiin.

- Jos kotiuttamiskysely tehdään esi-
merkiksi kotiuttamista edeltävän liuk-
kaalla tiellä juostun Cooperin-testin tai 
rankan harjoituksen jälkeen, niin tulos 
on varmuudella negatiivinen. 

Varusmiehille tulee korostaa, että 
taistelukoulutus muodostaa pääosan hei-
dän liikuntakoulutuksestaan. Mikäli sen 
myötä kunto nousee, niin sekä varusmies 
että kouluttajat voivat olla tyytyväisiä. 

FILLARI. Porin Prikaatin komentaja, 
eversti Markku Nikkilä pitää omasta 
kunnostaan huolta pyöräilemällä.
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TUTUSTU tykistölinnakkeen historiaan ja luontoon
• Opastettuja kierroksia ja merkitty luontopolku

KÄY  kahvilassa
• Kahvia ja virvokkeita. 

• Ryhmille ruokailut ennakkovarauksella

 VIIHDY satamassa 
• Poijupaikat,sähkö , sauna , nuotio-/grillipaikkoja

60o36,87´N
21o11,02´E

KATANPÄÄ • Vierasvenesatama
• Kahvila
• Opastetut kierrokset

Paloniementie 324 ,23360 KUSTAVI
0400-593245  Markku Suominen

0400-767 485 Katanpää

www.kustavi.fi /nermec

Nermec Oy

LÄNSIRANNIKON
KAIVUU

Suutarinmäentie 129
29250 NAKKILA

0400-595 677
rauno.rosenberg@lrk.inet.fi 

E.Virta&Co
Korasmäenkatu 9

TURKU

0500-827 537
ansssi.aapola@virtaco.fi 

Autohuolto
J.Salo Oy

Puh. 03-342 6100
NOKIA
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Kalustokiikari

Tehokas väen hallitsija
Teksti: Esa-Pekka Avela    Kuva: Matti Vihurila

Erityisesti asutuskeskustaisteluun tar-
koitettu Kranaattipistooli 2002(HK69 
A1) on tehokas apuväline ison väkijou-
kon hallinnassa. Isoa valopistoolia jon-
kin verran muistuttava ase saa kiitosta 
muun muassa tarkkuudesta.

- Se on sen verran tarkka, että har-
jaantunut kaveri ampuu ensimmäisel-
lälaukauksella sadan metrin päässä ole-
vaan, tynnyrin kokoiseen maaliin,sanoo 
Porin Prikaatin taisteluvälinevarastolla 
asemestarina toimiva luutnantti Tim-
my Söderlund. Hän kehuu kranaattipis-
toolia myös helppokäyttöiseksi, varma-

toimiseksi ja kevyeksi. Hankalana hän 
pitää lähinnä sitä, että sotilaalla on muu-
tenkin yllin kyllin varusteita.

Kranaattipistoolilla voidaan ampua 
useita erilaisia kyynelkaasukranaatte-
ja. Ammusvalikoimaan kuuluvat myös 
ns. fl ashbang-ammukset, jotka väläh-
tävät kirkkaasti ja pamahtavat kovaa, 
noin 160 desibelin äänenvoimakkuudel-
la.   Puolustusvoimissa kranaattipistooli 
on ollut erikois- ja  kaupunkijääkäreiden 
ase, mutta se kuuluu nykyisin myös suo-
malaisten rauhanturvaajien kalustoon. 
Koulutuksen kranaattipistoolin ja kyy-

nelkaasun  yhteiskäyttöön rauhanturvaa-
jat saavat Porin Prikaatissa, Säkylässä.  

Kranaattipistoolia on lupa käyttää 
tarvittaessa rauhanturvaoperaatioissa 
ainakin Kosovossa ja Afganistanissa. 
Puolustusvoimat ei voi käyttää  kyynel-
kaasua mellakan torjumiseksi Suomes-
sa. Kranaattipistooli on ns. vähemmän 
vaarallinen voimankäytön väline, mutta  
sitä käytettäessä on ehdottomasti nouda-
tettava varomääräyksiä. Kyynelkaasu-
kranaattikin voi aiheuttaa vammoja tai 
kuoleman. 

KAUPUNKI-
JÄÄKÄRIN ASE. 
Kranaattipistooli on 
helppokäyttöinen ase, 
joka kuuluu myös suo-
malaisten rauhantur-
vaajien varustukseen.

Kranaattipistooli 2002 
(HK69 A1) 

• Taittuva kertalaukausase. 
• Kaliiperi 40 millimetriä (40 x 46). 
•  Ammuksen lähtönopeus noin 
 79 metriä sekunnissa. 
• Tulinopeus 5 - 10 tähdättyä 
 laukausta minuutissa. 
•  Suurin tehokas ampumaetäisyys 
 350 metriä. 
•  Paino 2,62 kiloa. 
•  Pituus olkatuki pitkänä 683 millimet- 
 riä, olkatuki lyhyenä 463 millimetriä. 
•  Piipun pituus 356 millimetriä. 
• Tähtäin 50 - 180 metrin etäisyydelle  
 sekä 150 - 350 metrin etäisyydelle. 
• Valmistaja Heckler & Koch, Saksa. 

Lähde: www.mil.fi  
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

PORIN PRIKAATIIN 
SIIRTYNEET:

Maanpuolustuskorkeakoulusta (val-
mistuneet):
Yliluutnantti 
Henrik Ahvenainen 12.4.2006
Yliluutnantti 
Henri Huurinainen 12.4.2006
Yliluutnantti Ari Hämäläinen 12.4.2006
Yliluutnantti Sebastian Kekki 12.4.2006
Yliluutnantti Janne Kemppi 12.4.2006
Yliluutnantti Ville Korhonen 12.4.2006
Yliluutnantti 
Kai Metsä-Tokila 12.4.2006
Yliluutnantti Eero Pietilä 12.4.2006
Yliluutnantti Antti Seppä 12.4.2006
Yliluutnantti Antti Turunen 12.4.2006
Yliluutnantti Matti Uotila 12.4.2006
Yliluutnantti Sauli Virtanen 12.4.2006

Saaristomeren 
Meripuolustusalueelta:
Varastonhoitaja 
Anita Ringwall 1.6.2006

Reservistä:
Varastomies Jari Järvinen 27.3.2006
Varastomies Eino Suominen 27.3.2006
Varastomies Arto Kivimäki 1.4.2006
Varastomies Ilkka Matilainen 1.4.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Juho Julin 3.4.2006
Sopimussotilas (kersantti) 
Lauri Lehtinen 3.4.2006 
Sopimussotilas (kersantti) 
Petteri Mäkelä 3.4.2006
Sotilasammattihenkilö (korpraali) 
Timo Randell 3.4.2006
Varastomies 
Ari-Matti Auranen 3.4.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) 
Ville Mannonen 2.5.2006
Varastomies Matti Saksa 2.5.2006 
Sopimussotilas (alikersantti) 
Ville-Tuomas Hentunen 9.5.2006
Lääkäri Simo Rehunen 22.5.2006
Toimistosihteeri Nina Peltola 29.5.2006
Toimistosihteeri 
Turo Ruohonen 1.6.2006

Saksa-Hollanti-Suomi -taisteluosasto 
(reservistä siirtyneet):
Ylikersantti Marko Ahde 
Alikersantti Jan Ahokas
Korpraali Esko Ahtonen
Alikersantti Mikko Anunti
Korpraali Harri Aro
Sotilasvirkamies Jussi Aro
Majuri Ari-Pekka Calin
Korpraali Tony Eriksson
Alikersantti Ville Forss
Luutnantti Mikko Hakala
Alikersantti Juha-Matti Halminen
Luutnantti Aki Harju
Kersantti Tuomas Heinonen
Alikersantti Rolf Hellsten
Kersantti Toni Hietala
Alikersantti Pekka Hildén
Korpraali Toni Hirvikangas
Jääkäri Antti Hirvonen
Ylil Carl Holm
Jääkäri Tomi Huhtala
Alikersantti Jarno Huusko
Ylikersantti Sami Ijäs
Jääkäri Tuomas Ikonen
Yliluutnantti Matti Inkeroinen
Aliluutnantti Joona Jääskinen
Korpraali Keni Kaarla
Jääkäri Inkeri Kangas
Alikersantti Thomas Karlsson
Kersantti Janne Karttunen
Korpraali Samppa Keso
Jääkäri Eero Kettunen
Jääkäri Jussi Kettunen
Alikersantti Henri Kinnunen
Ylikersantti Eetu Kirsi
Kersantti Sampo Kivirauma
Alikersantti Topi Korkalainen
Jääkäri Timo Kosunen
Matruusi Mika Kuivanen
Alikersantti Jaakko Kulju
Alikersantti Tuomas Kurikka
Lääkintä-majuri Arttu Lahdenperä
Ylikersantti Jari Laine
Kersantti Markku Laine
Alikersantti Rebekka Lalli
Sotilasvirkamies Tero Lampén 
Luutnantti Mikaeli Langinvainio
Vänrikki Markus Latvala
Luutnantti Sami Laurén
Korpraali Raimo Leinonen
Alikersantti Rauli Lepistö
Ylikersantti Juha Leppänen
Alikersantti Jari Löfström

Alikersantti Timo Martinpelto
Jääkäri Jarkko Moilanen
Korpraali Ville Multanen
Jääkäri Lasse Myllymaa
Ylikersantti Mika Mäki
Jääkäri Ho Nguyen
Kersantti Jussi Niemi
Alikersantti Santeri Niemi
Panssarimies Liisa Niemikallio
Vänrikki Mikko Nurmi
Kersantti Ari Nykänen
Korpraali Marko Nyman
Alikersantti Anssi Patrikainen
Korpraali Mikko Pesola
Kersantti Teemu Pirhonen
Luutnantti Mikko Porvali
Ylikersantti Pasi Potinkara
Luutnantti Marko Pulkkinen
Kersantti Seppo Puoliväli
Luutnantti Seppo Rauma
Alikersantti Jani Rautiainen
Kersantti Mikko Reijonen
Alikersantti Joel Ruohonen 
Korpraali Sami Ruohonen
Sotilasvirkamies Tero Ruokanen
Sotilasvirkamies Risto Ruotsalainen
Alikersantti Antti Räsänen
Kersantti Janne Saloranta
Luutnantti Pekka Saunamäki
Alikersantti Ilkka Silvennoinen 
Sotilasvirkamies Aki Säkkinen
Alikersantti Matti Talvitie
Kersantti Mikko Tenhiälä
Alikersantti Simo Vainio
Matruusi Jouni Vaittinen
Kersantti Olli Valtonen
Jääkäri Asko Viinikka
Alikersantti Antti Viitanen
Jääkäri Timo Viitanen
Ylimatruusi Eppu Vilen
Vänrikki Timo Voutilainen
Vänrikki Tuomas Vuori
Kersantti Antti Väisänen
Kersantti Tuomas Ämmälä

Saksa-Hollanti-Suomi -taisteluosasto 
(Puolustusvoimien palkattu henkilö-
kunta):
Insinööri-yliluutnantti Toni Bongi
Kersantti Teemu Hakamäki
Insinööri-kapteeni Harri Hakkarainen
Yliluutnantti Teijo Heinonen
Yliluutnantti Tapio Heiskanen
Luutnantti Hannu Kaikkonen
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Yliluutnantti Lauri Kajava
Sotilasvirkamies Jari Kangas
Luutnantti Markku Korpela
Yliluutnantti Joonas Leppänen
Majuri Joni Lindeman
Vääpeli Arto Ojala
Luutnantti Anu Päivärinta
Insinööri-yliluutnantti Marko Saarela
Luutnantti Heikki Sinisalo
Luutnantti Toni Tolvanen
Yliluutnantti Jussi Tuovinen
Ylikersantti Jaakko Vainionpää
Kapteeni Juha Vanha-Rauvola
Kapteeni Mikko Westersund

PORIN PRIKAATISTA 
SIIRTYNEET:

Reserviin:
Sopimussotilas (ylikersantti) Marko 
Ahde 2.5.2006
Sopimussotilas (ylikersantti) Eetu Kirsi 
2.5.2006
Sopimussotilas (kersantti) Teppo Alan-
der 9.5.2006
Sopimussotilas (kersantti) Ossi Haarus 
9.5.2006
Sopimussotilas (kersantti) Lauri-Pekka 
Rousku 9.5.2006
Sopimussotilas (kersantti) Jaakko Van-
hatupa 9.5.2006
Yliluutnantti Veikko Halkivaha 
1.7.2006
Luutnantti Jaakko Hyyti 1.7.2006
Luutnantti Juha Muurinen 1.7.2006
Luutnantti Jukka Pietilä 1.7.2006
Toimistosihteeri Leena Saarve 1.7.2006

YLENNYKSET 4.6.

Kapteeni  Kimmo Levander majuriksi
Luutnantti Teemu Jokinen yliluutnan-
tiksi

PALKITSEMISET 4.6.

Sotilasansiomitali
Majuri Esko Liimatta
Kapteeni Markku Rajala

Suomen Leijonan I luokan ritari-
merkki
Majuri Seppo Vainio
Suomen Valkoisen Ruusun ritari-
merkki 
Majuri Kimmo Levander

Suomen Leijonan ritarimerkki
Teknikkokapteeni Markku Herronen
Kapteeni Rauno Riitinki

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Jussi Alanko
Yliluutnantti Osmo Bräysy
Yliluutnantti Keimo Korpioksa
Yliluutnantti Jari Rantala
Yliluutnantti Kimmo Uusivirta

Suomen Leijonan ansioristi
Luutnantti Erkki Kaunisto
Luutnantti Vesa Kynnysmaa
Luutnantti Pekka Välimäki

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali kultaristein
Toimistosihteeri Anne-Maaret Aalto
Toimistonhoitaja Reijo Kauko 
(SäkVaatKmo)
Sihteeri Anne Lindén (SäkVaatKmo)

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan 
mitali
Asentaja Veikko Kontio 
Varastonhoitaja Jouni Suurnäkki
Varastonhoitaja Timo Kolu

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Tekstiilihuoltaja Anna Sankala 
(SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Merja Tuominen 
(SäkVaatKmo)

• Mökkeja lyhytaikaiseen vuokraukseen
• Kalastus- ja retkeilymahdollisuus

• Kanoottivuokrausta
• Veneenlaskuluiska

LASSE JALONEN 0400 539 916, 040 744 5916
www.kustavi.fi 

Juuvannin Juuvannin 
merenrantamökitmerenrantamökit

KustaviKustavi
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Porin Prikaatin Pst-komppanian 
vuoden 1965 kesäkuun aloka-
serän alikessut olivat äskettäin 

koolla siinä Turun kasarmin historial-
lisessa miljöössä, joka vielä on jäljellä. 
Turussa 15.7. 1965 alokkaina aloitta-
neesta 16:sta ryhmyristä oli paikalla 11 
eli melkein kaikki ne, joilla oli teknisesti 
mahdollisuus tulla mukaan.

Ja miksipä eivät olisi olleet? ”Kyl-
lä tätä on nyt jo 40 vuotta odotettukin”, 
kuului useimpien kommentti. Helsinki-
läiset Timo Honkala ja Kari Anttalai-
nen saivat idean porukan kasaamisesta. 
Honkalan mukaan aseveljien osoittei-
den selvittäminen oli välillä jopa sanan-
mukaisesti salapoliisityötä. Mukaan oli 
saatu muistelemaan ravintola Turun ka-
sarmiin veteraanien silloinen joukkueen-
johtaja Veijo ”Syöksy” Koskinen. Po-
rukka luonnehti nyt entistä esimiestään 
erittäin tiukaksi mutta asialliseksi ja ta-
sapuoliseksi kouluttajaksi.

- Ainahan me olimme menossa puoli-
lentoa ja siitä tuo ”Syöksy” - nimi tulee, 
Honkala muisteli.

Koskinen itse arveli, että kävisikö hä-
nen tyylinsä enää tämän päivän koulut-
tajalle. Häntä itseään on kuitenkin aina 
miellyttänyt reipas meno.

- Ei siinä mitään ylilyöntejä tullut. 
Pst:ssä taisi olla aika kestävää joukkoa - 
ainakin viimeistään armeija-ajan loppu-
puolella, jos fysiikka ei ollut ihan alussa 
kohdallaan. Kyllä siinä kunto nousi ko-
histen, kun raskas sinko oli melkein aina 
mukana, Raikko Rostedt muisteli.

- Menin vähän armeijamaiseen leipä-
työhön eli tein elämänurani palomiehen 
hommia, jossa kuntoilu kuului säännölli-
sesti päiväohjelmaan. Näiden aseveljien 
ohjelmaan kuului kokoontuminen Turun 
Porilaispatsaalle, jonka juurelle lasket-
tiin kukkalaite. Hyvien suhteiden ansi-
osta he pääsivät myös katsomaan Turun 
kasarmin pienoismallia Turun yliopiston 

Educarium -rakennukseen. Tämän jäl-
keen ruokailtiin ja saunottiin ravintola 
Turun kasarmissa, joka toimii entisessä 
sotilaskodissa.

Ravintoloitsija,  luutnantti evp. Erkki 
Laisto kertoi, että ruotukaverien ”luok-
kakokouksia” ei ole pidetty ainakaan 
heidän tiloissaan.

- Tilanne on samanlainen Säkylän 
päässä, kapteeni Jari Väisänen tietää. 
Koolla olleet pst:n pojat päättivät heti, 
että ensi vuonna otetaan uusiksi.

- Kyllä siinä niin paljon asioita jäi pu-
humatta ja valokuvia selvittämättä, että 
keväällä mennään Säkylään, sillä me-
hän kävimme siellä aliupseerikoulun, 
porukan kokoonkutsujaksi nimetty Ta-
pio Tuominen sanoi. Tuomisen mukaan 
enää ei riitä yksi iltapäivä vaan reisuun 
lähdetään kahdeksi päiväksi.

- Suunnitteilla on yöpyminen Alasta-
ron moottoriradan vuokramökeissä. Yri-
tämme sovittaa kokoontumisemme niin, 
että voisimme osallistua myös killan 
vuosijuhlaan. Tuominen uskoo, että hei-
dän luokkakokousideansa saa runsaasti 
seuraajia porilaisten joukossa.

- Aseveljeys on ja pysyy, kun takana 
ovat melkein vuoden mittaiset yhteiset 
kokemukset!

On tätä nyt jo 40
vuotta odotettukin”

Ruotu-
kaverit
muistelivat 
menneitä
Teksti ja kuva: Kari Nummila
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Roomalaisten  sanonta 
”ei mitään uutta aurin-
gon alla” pitää ihmees-
ti kutinsa! Näin on, jos 
vertaa Porilaisten so-
tatietä heti perustami-
sensa jälkeen Saksaan 
380 vuoden takaa ja 
esimerkiksi sotilaidem-
me tämän päivän ulko-
maantehtäviin.

Tohtori, puolustusasiainneuvos ja 
eversti Ilkka Puukka, Porilaisia itsekin, 
puhui killan vuosijuhlassa sotilasjohta-
juudesta. Hän viittasi aluksi Porin Ryk-
mentin ensimmäiseen komentajaa Arvid 
Hornin, joka oli taistellut jo 1600-luvun 
alussa Jaakko de la Gardien joukoissa 
tämän Moskovan sotaretkellä. Horn oli 
saanut sotilasoppia parin vuoden ajan 
hollantilaisen kenraalin alaisuudessa 
”Laiska-Jaakon” monikansallisissa jou-
koissa, joihin kuului Ruotsi-Suomen 
valtion ohella mm. saksalaisia, ranska-
laisia ja skottilaisia joukkoja eli se oli 
monikansallista toimintaa, jota ei voi to-
tisesti verrata nykyajan NATO-yhteen-
sopivuuteen!

Puukka totesi sotapäällikön tarvin-
neen silloin myös poliittisia ja diplo-
maattisia taitoja siinä sekavassa tilan-
teessa, kun vastapuolella oli keskenään 
riiteleviä venäläisiä sotilaita, ruhtinaita 
ja valetsaareja. Puukka näkikin kansain-
välisten tehtävien olevan lisääntymässä. 
Tämä näkyy Porin Prikaatin koulutuk-
sessakin.

- Tarvitaan entistä enemmän sotilas-
johtajia, jotka sotilasammatin syvällisen 
hallitsemisen ohella osaavat toimia po-
liittisesti, ymmärtävät poliittisen päätök-
sentekoon liittyvät käytännöt  sekä hal-
linnon periaatteet, Puukka totesi.

Alaosastoille
omia lippuja

Porin Rykmentin - Pori Prikaatin kil-
lalla riittää erityisen suuren ja vuosia 
vieneen haasteen, Turun kasarmin pie-
noismallin rakentamisen jälkeen välil-
lä vähän pienempiäkin projekteja. Yksi 

Kansainvälisyys  on
tuttu juttu Porilaisille

sellainen on alaosastoille hankittavat 
omat liput, jotka valmistetaan pääkillan 
lipun mallin mukaan.

Killan puheenjohtaja Jorma Koivis-
to totesi vuosikokouksessa, että pääkil-
ta osallistuu jollakin avustussummalla 
lipunhankintaan. Pääosan lippunsa han-
kintamenosta maksaa kukin alaosasto 
itse. Hyväksi havaitun aloitteen teki Sa-
lon alaosasto.

Koivisto pani tyytyväisyydellä merkil-
le, että myös alaosastoissa on hakeuduttu 
hyvään yhteistyöhön muiden maanpuo-
lustusjärjestöjen kanssa sekä vaalitaan 
perinteitä. Useiden alaosastojen toimin-
taan ovat vakiintuneet jo tietoiskut tule-
vien varusmiesten vanhemmille. Niiden 
suosio on kasvussa. Koivisto summasi 
kuluneen toimintavuoden sujuneen hy-
vissä merkeissä; killan talous on hyväs-
sä kunnossa ja jäsenmäärän laskukaan 
ei ole hälyttävä.  Tilikauden tulos oli 12 
200 euroa plussalla. Jäsenmäärä oli vii-
me vuonna 1 044. Siinä oli laskua vuo-
teen 2004 verrattuna 76 henkeä. Isohko 
lasku selittyy sillä, että listoilta poistet-
tiin nyt kaikki ne nimet, joille on kerty-
nyt jäsenmaksurästiä.

Killan kannalta jäsenluettelon ”kuol-
leilla sieluilla” on sekin merkitys, että 

heistäkin joudutaan maksamaan jäsen-
maksu (yhteensä koko kilta 4924 euroa 
v. 2005) Maanpuolustuskiltojen liitolle. 
Kuluvan vuoden toimintaan kuuluvat 
muun ohella m.m. killan 50-vuotisjuh-
lien valmistelu (v. 2009) ja Turun ka-
sarmiin liittyvän historiatyön jatkami-
nen; hankkeissa on kirjan työstäminen 
pienoismallin suunnittelussa syntynees-
tä aineistosta. Harkinnassa ovat myös 
pienoismallin piirustuksista painettavat 
seinätaulut ja mahdollisesti pahviset ka-
sarmien pienoismallit myyntitarkoituk-
seen.

Killan puheenjohtajana jatkaa Jor-
ma Koivisto. Erovuorossa olleet Kau-
ko Anttila, Harri Kesti ja Risto Palo 
valittiin uudelleen. Eroa pyytäneen Olli 
Lindenin tilalle tuli Petri Eskola, joka 
toimii prikaatissa osastoupseerina. Hän 
vastaa myös Porilaismuseosta. Simo Pa-
lokangas jatkaa killan valtuuskunnan 
johdossa. Varapuheenjohtajaksi valittiin 
eversti Markku Nikkilä.

Vuosijuhlan huomionosoitukset: Pri-
kaatin standaari Ilkka Puukalle, kil-
ta-ansioristi karhun kera Markku Nik-
kilälle, kiltakilpi Mikko Saariselle, 
numeroidut kilta-ansioristit Jouko Rin-
teelle ja Juhani Posolle.

OEM Finland Oy Puh.  0207 499 499
PL 9, 20101 Turku Fax  0207 499 456
Email: info@oem.fi  Kotisivut: www.oem.fi 
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Kymmenen vuoden 
suunnitelun ja kuuden 
vuoden rakentamisen 
jälkeen Porilaismuse-
oon sijoitettu Turun Ka-
sarmin pienoismalli on 
valmistunut. Alkuperai-
nen lähes 2,5 hehtaarin 
kasarmialue rakennuk-
sineen ja tarkimpine 
yksityiskohtineen on 
pienennetty mittakaa-
vassa 1:200. Lopputu-
los on lyhyesti sanottu-
na upea.

- Poikani Mika lähti varusmieheksi v. 
1996. Ajattelin mielessäni kertoa hänelle 
omasta varusmiesajastani Turun Kasar-
milla v. 1968. Itselläni ei ollut kuin muu-
tamia kuvia tuolta ajalta, joten tarvitsin 
lisämateriaalia, muistelee pienoismallin 
suunnitelusta ja rakennepiirroksista vas-
tannut turkulainen Kari Savola.

Savolan tie johti lopulta Porilaismu-
seoon ja sen luoneen silloisen sotilas-
mestari Olli Lindenin pakeille. Linden 

heitti ilmaan ajatuksen pienoismallin 
valmistamisesta, mihin asiasta innostu-
nut Savola tarttui välittömästi kiinni.

Savola salapoliisityössä
Edessä olikin suurempi urakka, mihin 

Kari Savola alun perin oli valmistautu-
nut. Entisestä sotilasalueesta oli vaikea 
saada tietoja.

- Kolusin arkistoja, etsin käsiini alu-
eella asuneita ihmisiä vanhojen asukas-
luettelojen pohjalta ja haastattelin heitä. 
Lopulta löysin alueen pohjapiirrokset 
1930-luvulta ja sain haltuuni karttoja, 
joiden perusteella eri rakennusten sijoit-
telu onnistui hyvin, Savola kuvailee sa-
lapoliisityötään.

Vuonna 1998 alkoi alueen rakennus-
ten piirtäminen mittakaavaan 1:100 ja 
varsinaisen pienoismallin suunnittelu. 
Yhteistuumin Linden ja Savola päätyivät 
valitsemaan ajankohdaksi vuoden 1934, 
jolloin kasarmialue oli vielä alkuperäi-
sessä asussaan. Samoihin aikoihin Lin-
den esitteli pienoismalliajatuksen Porin 
Rykmentin-Porin Prikaatin killan halli-
tukselle, joka päätti toteuttaa hankkeen. 
Pari vuotta myöhemmin, v. 2000, pie-
noismallin tekijäksi valittiin prikaatissa 
palveleva luutnantti Erkki Kaunisto, 
joka omasi kokemusta rakentamisesta. 

Ensimmäiset kaikkiaan 51:stä kasarmi-
alueen rakennuksesta valmistuivat jo sa-
man vuoden lopulla. Vuonna 2003 kilta 
käynnisti rahankeräyksen projektin ra-
hoittamiseksi.

Turun yliopistolle oma 
versio

Killan valtuuskunnan puheenjohta-
ja, vuorineuvos Simo Palokangas vei 
pienoismalli-idean Turun Yliopistosää-
tiön tietoisuuteen. Säätiö päättikin tila-
ta oman versionsa, joka on nyt sijoitet-
tuna alueella nykyisin toimiviin Turun 
ylipoiston tiloihin. Tämän version ra-
kentamisesta on vastannut Pienoismal-
litoimisto Lasse Karskela, jolla on ollut 
käytössään Savolan tekemät piirustuk-
set.

Kuluneiden kymmenen vuoden ai-
kana Kari Savolalle on kertynyt aihee-
seen liittyvää kirjallista aineistoa parisen 
metriä. Pienosmallin valmistuttua kerät-
tyä tietoa on tarkoitus jatkojalostaa edel-
leen.

- Olen tässä sivussa tehnyt valmiste-
luja kirjaa varten, joka kertoisi alueen 
historiasta, rakennuksista ja elämästä 
kasarmilla kulttuurihistoriallisesta nä-
kökulmasta, Savola valottaa suunnitel-
miaan.

Kulttuurihistoriallisesti merkittävä teko

Turun Kasarmin 
pienoismalli valmistui
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Toukokuisena iltapäivänä kerrostalon 
kellaritilassa on tekemisen meinin-

ki. Lattialla lojuu maali- ja spraypurk-
keja, pahvin- ja muovinkappaleita sekä 
muuta pienoismallin rakentamisessa tar-
vittavaa sälää. Vastíkään kesäisen vih-
reän värin saaneet puut ja pensaat odot-
tavat pahvilaatikon päällä kuivumista 
ennen kuin ne istutetaan omille paikoil-
leen Turun Kasarmin pihoille. 

Luutnantti Erkki Kaunisto on uuras-
tanut pienoismallin kimpussa tovin jos 
toisenkin. Meneillään on tiukka loppu-
rutistus, sillä valmis malli on tarkoitus 
lanseerata julkisuuteen muutaman päi-
vän kuluttua.

- Olen laskeskellut, että tämän teke-
miseen on kulunut yli 2 000 tuntia. Lii-
maa olen käyttänyt noin kuusi litraa, vii-
tisen kiloa kipsiä, 25 tölkkiä spraymaalia 
ja pari litraa muita maaleja, Kaunisto lu-
ettelee materiaalikulutusta. Kasarmialu-
een 51 rakennukseen on kulunut neljä 
neliötä 1 mm:n muovilevyä.

Lantakasasta puuttuu 
vain tuoksu

Aikaisemmin pääasiassa autoja ja 

muita pienempiä kohteita rakentanut 
Kaunisto aloitti jättiurakkansa kuusi 
vuotta sitten. 

- Vaikka pääosin teinkin tätä ilolla 
ja innostuksella, täytyy myöntää, että 
on tämä välillä maistunut ihan työltä-
kin, Erkki Kaunisto summaa kuluneiden 
vuosien tuntojaan. 

Kasarmialueen rakennusten lisäk-
si Kaunisto on ollut huolellinen myös 
maaston muotojen ja kasvillisuuden 
osalta. Maaston muovailuun on käytet-
ty 14 neliötä uretaanilevyä ja viisi kiloa 
kipsiä. Osa pohjamateriaalia peittävästä 
hiekasta on aitoa paikan päältä kerättyä 
ja puustokin on “istutettu” alkuperäisen 
tilanteen mukaisesti, tosin hieman har-
vennettuna. Pedantit yksityiskohdat ku-
ten ratsastuskentän pintaan kulunut ka-
vioura tai hevostallien viereltä löytyvä 
ruskea läjä “sitä itseään” kertovat teki-

Mitä pienoismallin 
rakentamiseen 
oikein tarvittiin?
-  liimaa 6 litraa
-  spraymaaleja 25 tölkki ja muita maaleja  
 noin 2 litraa, yhteensä 18:aa eri sävyä
-  uretaanitäytteistä 5 mm:n levyä 14 ne- 
 liötä maaston muodostamiseen
-  kipsiä 5 kiloa
-  nauloja noin 500 kpl
-  1 mm:n muovilevyä noin 4 neliötä 
 kasarmialueen rakennuksiin
-  muutama kilo hiekkaa, osa tästä aitoa  
 tavaraa kasarmin kentältä noudettuna
-  pienempiä määriä puuta, sammalta ja 
 jäkälää
-  pitkäjänteisyyttä ja pedanttia luonnetta
 

jän tinkimättömyydestä lopputuloksen 
suhteen. Lantakasa ei tosin ole aito, jo-
ten tuoksu puuttuu. 

Jatkossa työtä on tarkoitus täydentää 
sijoittamalla harjoituskentille sotilaita ja 
eläinsuojien ympärille sikoja. Niitäkin ja 
paljon muuta mielenkiintoista löytyi 30-
luvun kasarmialueelta. 

Kuuden 
vuoden 
urakka

TAMPEREEN
AIKUISKOULUTUS-

KESKUS

PL 15, 33821 TAMPERE
040 755 9122

ilpo.tolvanen@tak.fi 

VEHREYS ESIIN! Erkki Kaunisto on tuonut pienoismal-
lissaan esiin kasarmialueen kesäiset sävyt.
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- Kaiken varalta annetaan turvakou-
lutusta. Kursseilla voi harjoitella vaik-
ka pelastuslautalle nousemista, Marita 
Torkkeli Säkylästä kuvailee yli 15-vuo-
tiaille naisille suunnattua koulutusta, jota 
Naisten Valmiusliitto ja Maanpuolustus-
koulutus ry yhteistoimin järjestävät.

Satakunnan sotilaskotisisarien edusta-
jana Torkkeli johti kesäkuun toisena lau-
antaina Huovinrinteellä kolmatta kertaa 
järjestettyä naisten turvapäivää. Nais-
ten Valmiusliiton Turun-Porin alueneu-
vottelukunnan varapuheenjohtajana hän 
on myös järjestämässä syyskuun alussa 
Raasin harjoitusalueella pidettävää ensi-
apu- ja maastotaitokurssia.

Raasin kurssia johtaa alueneuvotte-
lukunnan koulutusvastaava, salolainen 
Pirjo Salmela. Hän luonnehtii koulu-
tuspäiviä arjen väriläiskiksi ja koulutuk-
seen tulevaa naisväkeä maanpuolustus-
henkiseksi. Mukana on 18-79-vuotiaita 
naisia eri ammattialoilta ja eri taustoin. 
Ensi keväänä valtakunnallinen naisten 
turvaharjoitus järjestetään Niinisalossa.

Naisten Valmiusliitto on kattojärjestö, 
johon kuuluu maa- ja kotitalousnaisten, 
marttojen ja kokonaismaanpuolustus-
työtä tekevien järjestöjen yksitoista val-
takunnallista rekisteröityä yhdistystä. 

Vuoden 2006 alussa liiton uute-
na puheenjohtajana aloittanut maaher-
ra Anneli Taina oli yksi Huovinrinteen 
kurssin luennoitsijoista. Hän totesi, että 
viranomaiset eivät selviä kriisitilanteista 
ilman vapaaehtoisia eikä naisten voima-
varoja ole varaa jättää käyttämättä.

Naisten Valmiusliitto on antanut lau-
suntonsa vapaaehtoisesta maanpuolus-
tuksesta, jota koskeva lakiesitys anne-
taan nykyiselle eduskunnalle. Lain on 
tarkoitus tulla voimaan vuoden 2007 
aikana. Se mahdollistaa naisten koulu-
tuksen ja aseman poikkeusolotehtävissä. 

Turvakoulutusta
kaiken varalta
Teksti ja kuvat: Mirja Laukkanen

Turvallinen 

koti?
Vuonna 2004 kuoli 

koti- ja vapaa-ajan ta-

paturmissa 2 100 suo-

malaista.

IRTI OTTEESTA. 
Ylikersantti Ville 
Mannonen ja tur-
kulainen Anne-Riit-
ta Paju näyttävät, 
kuinka irtaannutaan 
käsiotteesta.

AAMUKAHVILLA. 
Naisten Valmiuslii-
ton puheenjohtaja 
Anneli Taina aloitti 
naisten turvapäivän 
kahvihetkellä Huo-
vinrinteen sotilasko-
din terassilla seura-
naan Marita Torkkeli 
Säkylästä. 



33

VIHERHIUKKASET 
2/2006 

Laatinut: Marjaana Vihottula

Onko
Suomessa
kaikki 
hyvin? 
Näin kysyi Kokemäen poliisipääl-

likkö Risto Lammi naisilta turva-
päivänä ja todisti tilastotiedoin Suomen 
läntisen Euroopan väkivaltaisimmaksi 
maaksi. 

Asukaslukuun suhteutettuna Suomel-
la on Euroopan unionin pienin poliisi-
tiheys. Poliisi kirjaa vuodessa 120-150 
henkirikosta, noin 30 000 pahoinpitelyä 
ja noin 80 000 kotihälytystä. Kotihäly-
tyksistä 18 000 liittyy perheväkivaltaan, 
mutta vain noin 4 000 johtaa rikosilmoi-
tukseen. 

- Hellan ja nyrkin välissä on enem-
män naisia kuin luvut kertovat. Pahoin-
pitelyt ja kotihälytykset lisääntyvät. Las-
ten pahoinpitely on yleistynyt.

Lammin mielestä tilanne vaatii toi-
menpiteitä. Varhainen puuttuminen on 
perusteltua lapsen kehityksen kannalta, 
inhimillisistä, oikeudellisista ja talou-
dellisista syistä.

Vihreät sisaret ovat aktiivisesti otta-
neet osaa yhdistyksen erilaisiin ta-

pahtumiin, joista tässä muutamia:
- Huhtikuussa tutustuttiin puutarha-

messuilla Tampereella viherrakentami-
seen ja uusiin puutarha-alan tuotteisiin.

- Huhtikuun lopulla koskettava Ilk-
ka Vanteen ohjaama Lupaus-elokuva 
kokosi elokuvaluokkaan suuren joukon 
sisaria.

- Toukokuun alussa varmistuivat so-
tilaskodin kesätyöntekijät eli seitsemän 
innokasta nuorta.

- Kaatuneiden muistopäivänä oli lip-
pumme kanssa lippulinnassa Marita 
Mäkivirta.

- Sotilaskotiliiton kevätkokouksessa 
yhdistystämme edustivat Marja-Terttu 
Siivonen, Terttu Inkinen ja Susanna 
Vuorinen.

- Kesäkuussa järjestettiin Huovinrin-
teellä naisten turvapäivä, jonka  järjes-
telyihin osallistui lukuisa joukko sisa-
riamme. Erityiskiitos sisarien puolesta 
Marita Torkkelille ja Tuija Ryömälle 
ohjelman ja tapahtumien suunnittelusta 
ja järjestelyistä.

- Kauniina kesäisenä päivänä vietet-
tiin perinteistä saunailtaa Pyhäjärven 
rannalla Areenan rantasaunalla. Soti-
laskotisisaret nauttivat hyvistä löylyis-
tä, vilvoittavasta uinnista ja maukkaasta 
iltapalasta sekä mukavasta jutustelusta 
hyvässä seurassa.

- Tuusulan yhdistyksen sisaret tule-
vat vieraaksemme 23.9., jolloin kaikki 
yhdistyksemme sisaret ovat tervetullei-
ta mukaan pienelle reippailulle Säkylän 
harjulla sekä sotilaskodissa järjestettä-
välle kevyelle lounaalle.

 

Moottori- ja raivaus-
sahat alan ammatti-

liikkeestä.
Kysy päivän tarjous.

Ahlmanintie 56, 33800 TAMPERE
Puh. 03-222 5585

www.sci.fi/-pienkone.

PUUTARHAKONEET • MOOTTORISAHAT

Myynti • huolto • varaosat

TAMPEREEN
PIENKONELIIKE OY

Lauantaiaamuna 22.4. starttasi 28 sisarta kohti Tampe-
reen Pirkka-hallia, jossa järjestettiin puutarha-, mat-

kailu- ja keräilymessut, siis jokaiselle jotakin…
Kukkaloisto puutarhamessuilla oli tulppaanipainot-

teinen ja asetelmat näyttäviä. Vesi oli piharakentamisen 
elementtinä runsaasti esillä. Miten rauhoittavaa olikaan 
kuunnella veden liplatusta kauniiden kukka-asetelmien 
äärellä… Myöhäinen kevät rajoitti ilmeisimmin ostoksi-
amme, lähinnä orvokit ja tulppaanit löysivät uudet kodit. 

Matkailumessujen puolella saimme myös esimakua 
kesäretkemme kohteesta eli Marjamäen pajutilasta. Mes-
sualueella seisoi jykevä ja näyttävä pajusta tehty Eiffel-
torni. Messuilla oli esillä Suomi lähes laidasta laitaan, 
paljon olisi nähtävää kotimaassa.

Keräilymessuilta tehtiin löytöjä. Tavaraa oli runsaasti 
ja kaikenlaista. Monen myyjän kohdalla koettiin nostalgi-
aa, kun tavaroista löytyi tuttuja muistoja lapsuudesta.

Matka oli onnistunut ja sai varmasti monen mukana ol-
leen sormet syyhyämään ja odottamaan kevättä ja ennen 
kaikkea lämpimiä ilmoja päästäksemme toteuttamaan uu-
sia ideoita kotipuutarhaan.

Messuilua 
moneen makuun
Teksti: Susanna Vuorinen



34

PPorin Prikaatin perustamisesta 
tuli tänä vuonna 380 vuotta. Jo 
elokuussa 1626 joukko laivat-

tiin Turusta sotatantereelle Puolaa vas-
taan. Tullessaan kuninkaaksi v. 1611 
vasta 18-vuotias Kustaa II Aadolf peri 
isältään kruunun ohella myös kolme so-
taa. Taisteluja Itämeren herruudesta käy-
tiin Tanskaa, Venäjää ja Puolaa vastaan. 
Tanskasta selvittiin maksamalla suuret 
Älvsborgin lunnaina tunnetut maksut. 
Venäjän kanssa solmittiin rauha Stol-
bovassa, ja siinä valtakuntaan liitettiin 
Inkerinmaa ja Käkisalmen lääni. Val-
tiopäivillä kuningas piti puheen, jossa 
hän korosti hankittua strategisesti edul-
lista asemaa idässä. Tämän seurauksena 
”moskovalainen ei enää kovin helpos-
ti hyppäisi kimppuumme”. Venäjän jäl-
keen voimat suunnattiin Puolaa vastaan 
ja vallattiin mm. Riika. Sodassa puola-
laisia vastaan kuningas oppi tuntemaan, 
kuinka vaarallinen ja pelottava teräasei-
ta käyttävä ratsuväki voi olla, jos se is-
kut yhdistetään kenttätykistön tuleen ja 
jalkaväen hilpariaseistukseen. Taitavan 
soturin käsissä sillä kykeni pistämään, 
lyömään tai kiskomaan ratsumiehen he-
vosen selästä.

Juuri Baltian kokemustensa perusteel-
la ja sodan pitkittymisen vuoksi kuningas 
perusti uusia joukkoja. Yksi rykment-
ti käskettiin perustaa ”Pohjanmaalta ja 
Pohjois-Suomesta, joka ei ylety Pohjaan 
saakka”, siis Satakunnasta. Rykmentin 
tavoitevahvuus oli 1 176 miestä. Alueel-
la oli ns. vanhoja nihtejä noin 250 mies-
tä, joten rekrytointitarve oli lähes 1 000 
alokasta. Koska ensimmäinen väenotto 
tuotti vain noin 800 miestä, laajennettiin 
rekrytointi käsittämään myös Vehmaan 
kihlakunta Varsinais-Suomesta ja Sääks-
mäen kihlakunta Hämeestä. Näin joukko 
saatiin kokoon. Komentajaksi määrätty 
ja perustamisesta vastannut eversti Ar-
vid Horn käski joukon kokoontumaan 
Turkuun 3. elokuuta v. 1626. Kaupun-

Porilaisten ensitaistelusta 380 vuotta

Laivalla Turusta maailmalle

Teksti: Pekka Kinkku
Kuva: Liisa Siltanen

gissa joukko odotti laivausta hieman yli 
kaksi viikkoa. Tänä aikana vahvuus pie-
neni 111 hengellä, joista osa kotiutettiin 
terveyssyistä ja osa karkasi.

Puolalainen ratsuväki 
lyötiin

Rykmentin laivamatka Pillauhun Itä-
Preussiin alkoi 19. elokuuta. Pillau si-
jaitsee nykyisen Gdanskin itäpuolisella 
kynnäällä. Rykmentin kahdeksan komp-
paniaa oli koottu 26 pitäjän alueelta, ja 
ne nimettiin päälliköidensä mukaan. 
Vahvuudeltaan suurin oli Laitilan-La-

pin-Vehmaan-Taivassalon -alueelta pe-
rustettu 167-miehin kapteeni Reinhold 
Metstaken komppania. Kapteeni Arvid 
Grabben Loimaan-Köyliön-Someron -
alueelta perustettu komppania oli pienin, 
130 miestä.

Pääosa rykmentistä, viisi komppani-
aa, asetettiin varusväeksi Marienburgin 
ja Stuhmin linnoituksiin. Kolme komp-
paniaa liitettiin kuninkaan johtamiin 
päävoiomiin ja ne osallistuivat mm. Me-
wen taisteluun 19. - 21.syyskuuta. Me-
wen linnoitus Weikselin alajuoksulla oli 
strategisesti tärkeä. Taisteluun osallis-

SOTAVARUSTUS. Upseeri ja sotamies tyypillisessä 1600-luvun asuissa. Silloin ei 
yhtenäisiä pukumääräyksiä vielä ollut. Upseerien asut olivat koreilevia ja sopivat 
tuohon aikaan paremmin palatsien juhlasaleihin kuin taistelukentälle.
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tui 15 000 puolalaista ja 12 000 Ruot-
si-Suomen sotilasta. Kustaa II Aadolf 
aloitti toiminnan tiedustelu- ja etuvartio-
taistelujen jälkeen yllättävästi 21.9. Hän 
suuntasi pienehkön, noin 1 500 miehen 
jalkaväkiosaston vaikeakulkuisen maas-
ton kautta ylätasangolle. Täällä ratsuvä-
ki ja puolalaiset eivät pystyneet toimi-
maan tehokkaasti. Jalkaväki eteni vähän 
kerrallaan tavoitteeseen, kaivautui ja tor-
jui vihollisen hyökkäykset. Pääosa ku-
ninkaan joukoista oli leirissä reservinä. 
Puolalaiset yrittivät lukuisia kertoja lyö-
dä ratsuväen hyökkäyksillä jalkaväen, 
mutta tulivat aina torjutuiksi. Yllättäen 
puolalaisten keskuudessa syntyi pako-
kauhu. Kustaa II Aadolf ei kyennyt käyt-
tämään syntynyttä tilannetta hyväkseen. 
Puolalaisten tappiot olivat noin 500 kaa-
tunutta ja 1 000 haavoittunutta, kun vas-
tapuoli selvisi 30 kaatuneella ja 100 haa-
voittuneella.

Taistelun merkitys oli ennen kaik-
kea moraalinen. Ruotsalais-suomalaisil-
le joukoille se opetti, ettei pelätty puo-
lalainen ratsuväki ollutkaan lyömätön. 
Kuninkaalle se antoi uskoa jatkaa jalka-
väkitaktiikan kehittämistä. Tulivoimaa 
lisäämällä ja maastoa hyväksi käyttäen 
jalkaväkikin saattoi operoida. Samoin se 
osoitti, että puutteellisenkin koulutuksen 
saanut kotimainen sotaväki taisteli hyvin 
johdettuna tehokkaasti palkkasotureita 
vastaan. Toisaalta taistelu osoitti myös, 
että takaa-ajoon soveltuvaa kevyttä rat-
suväkeä tarvittiin lisää, jotta torjuntavoi-
tot eivät tulevaisuudessa jäisi hyödyntä-
mättä.

Rutto ja taudit 
verottivat

Sota Puolassa jatkui Porilaisten osal-
ta vaihtelevasti. Komentaja Arvid Horn 
joutui jatkossa Mewen linnoitusta puo-
lustaessaan sotavangiksi. Vankeutta kesti 
välirauhan solmiseen saakka marraskuu-
hun 1629. Vankeuden ajaksi komenta-
jaksi määrättiin everstiluutnantti Johan 
Lilliehök. Taudit, haavoittumiset ja kaa-
tumiset laskivat joukon vahvuuden vuo-
teen 1628 mennessä noin 750 mieheen. 
Elokuussa saatiin kuitenkin kotimaasta 
täydennyksiä, ja rykmentti oli taas tavoi-
tevahvuinen.

Sodan loppuvaiheessa Porilaiset kun-
nostautuivat erityisesti Stuhmin linnoi-
tuksen puolustuksessa. Vaarallisimman 
hyökkäyksen teki 6.8.1629 keisarilli-
nen armeija, joka toimi itsenäisesti puo-
lalaisista erillään. Keisarilliset joukot 
saapuivat Stuhmin edustalle iltapäiväl-
lä klo 16:n aikoihin ja aloittivat välittö-
mästi rajun hyökkäyksen. Kolmannella 

Yhtenäistä sotilaspukua ei 1600-
luvun alkupuolella ollut. Kaikkien 
varustukseen kuului miekka, kypärä 
sekä rintahaarniska kaulakilpineen. 
Monet käyttivät käsivarsien ja reisi-
en suojuksia. Keihäsmiehen aseena 
oli noin 6,5 metriä pitkä keihäs. Puo-
lustauduttaessa ratsuväkeä vastaan 
keihään tyvipää astettiin maahan ja 
tuettiin jalalla. Oikealla kädellä ol-
tiin valmiina käyttämään miekkaa.

Hakapyssy- ja keihäsmiehet
Musketöörin aseen, musketin, pii-

pun pituus oli 120 - 135 senttiä ja 
aseen kaliiperi 12 - 20 milliä. Suus-
taladattava ase painoi noin 6 kiloa. 
Luoteina käytettiin itse ladattavia lyi-
jypalloja. Hajonta oli suuri ja kanta-
ma alle 100 metriä. Ammuttaessa ase 
tuettiin mukana kannettavaan haaruk-
kakeppiin. Tästä syntyi nimitys haka-
pyssy. 

rynnäköllä hyökkääjä pääsi vallihaudan 
yli ja sai haltuunsa joitakin etuvarus-
tuksia. Iltahämärässä Porilaiset löivät 
heidät takaisin raivokkaalla vastahyök-
käyksellä ja hyökkääjä luopui yrityksis-
tään. Torjuntavoitto oli hyvin kunniakas, 
sillä puolustuksesta vastanneella majuri 
Metstakella oli käytössään vain noin 160 
miestä, joista kolmannes oli vielä sairai-
na. Vihollisen ylivoima oli monikym-
menkertainen. Kesä 1629 oli ollut hyvin 
sateinen, joet tulvivat ja tiestö oli liejui-
nen. Samoihin aikoihin alueella puhke-
si rutto. Se raivosi molemmin puolin, ja 
jotkut yksiköt menettivät vahvuudestaan 
kuolleina jopa 70 – 80 prosenttia. Taiste-
lut loppuivat kuin itsestään ja molemmat 
taistelevat osapuolet kypsyivät rauhaan. 
Välirauhansopimus allekirjoitettiin Alt-
markissa ja rauha julistettiin 22.10. 
Joukkojen kotiuttaminen alkoi marras-
kuussa, jolloin mm. Porin Rykmentti 
kuljetettiin kotimaahan. Sodan seurauk-
sena Liivinmaan alue liitettiin Ruotsin 

valtakuntaan. Porilaiset olivat osallistu-
neet sotaan muiden joukkojen mukana ja 
saavuttaneet kuninkaansa luottamuksen 
ohella uskon omiin voimiinsa ja taitoon-
sa. Menetykset olivat raskaat: kolmessa 
vuodessa oli menehtynyt kaatuneina, ka-
donneina tai tauteihin ainakin puolet al-
kuperäisestä vahvuudesta eli noin 600 
miestä. Rykmentin nimi oli vielä tässä 
vaiheessa Johan Lilliehökin rykmentti. 
Vasta eversti Wilhelm Bockin nimitys-
kirjassa 21.11.1674 mainitaan ensi ker-
ran virallisesti nimi Porin Rykmentti 
muodossa ”Hans Majestäts Björneborgs 
Lähns Infanterie Regemente”. Seuraa-
vissa numeroissa luemme toivottavasti 
tarkemmin niistä tapahtumista.

Kustaa II Aadolf oli nyt valmis nouse-
maan sotajoukkonsa kanssa maihin Sak-
sassa osallistuakseen kolmekymmen-
vuotiseen sotaan opittuaan Itä-Preussissa 
elämään siitä, mitä sotanäyttämöltä oli 
ryöstettävissä.
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Aliupseerikurssin henkilökunta on-
nittelee Teitä kurssin suorittamisen 

ja ylennyksenne johdosta. Olkaa ylpei-
tä saamastanne kurssirististä ja arvomer-
keistä.

Perusyksiköt odottavat saapumistan-
ne, ja työnne alkaa täydellä teholla seu-
raavan saapumiserän astuessa palveluk-
seen.

Te olette saaneet ryhmänjohtajan vaa-
tivan peruskoulutuksen. Ette kuitenkaan 
ole vielä valmiita johtajia, vaan johta-
juuteen kasvetaan kokemuksien kautta 
läpi elämän. 

Teidän kasvamista tukee koko Porin 
Prikaatin henkilökunta.

Käyttäkää kasvamisen apuvälineenä 
Teille jaettua johtajakansiota. Kerätkää 
ja taltioikaa palautteenne säännöllisesti 
omiin kansioihinne ja tätä kautta pyrki-
kää muuttamaan omaa johtamiskäyttäy-

Ylennetyt alikersantit
tymistänne - tavoitteena tulla parem-
maksi johtajaksi.

Teidän vastuunne seuraavan saapumi-
serän koulutustuloksista, valinnoista jat-
kokoulutukseen, sopeutumiseen ja eri-
tyisesti joukon suorituskykyyn on suuri: 
olette avainasemassa.

Muistakaa kouluttaessanne, että ajas-
ta on aina puutetta. Keskittykää olen-
naiseen eli tekemiseen. Puuttukaa ja 
korjatkaa heti havaitsemanne virheet. 
Myöhemmin virheen iskostuttua sen 
korjaaminen on työlästä. Erityisen tark-
kana pitää olla toimittaessa aseiden, am-
pumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden 
kanssa. Tällöin jopa sormen eri asento 
voi olla ratkaiseva tekijä. Pelisilmää.

”Joukko on niin vahva kuin sen hei-
koin lenkki”. Antakaa koulutettavil-
le hyvä koulutus ja kohtelu, ei ”heikon 
lenkin”. Te koulutatte miehiä ja naisia, 

joista tulee meidän taistelutovereitamme 
mahdollisen kriisin sattuessa. Auttakaa 
taistelutovereitanne omissa toimissaan 
parhaan kykynne mukaan. 

Huolehtikaa fyysisestä ja henkisestä 
kunnostanne. Fyysisen kunnon ylläpi-
to on periaatteessa helppoa: pitää vain 
liikkua riittävän usein ja monipuolises-
ti. Henkinen kunto tulee osaltaan siinä 
sivussa. Lisäksi henkiseen kuntoon vai-
kuttaa muun muassa se, miten suhteet 
kotiväkeen on hoidettu. Kovaa työtä ja 
yritystä seuraa menestys.

Toivotan Teille onnea ja menestystä 
tulevissa tehtävissä ja elämässä sekä oi-
kein hyvää kesää.

Aliupseekoulun johtaja

Kapteeni Juha Niinikoski

Apukouluttajat:
Kok Jussi Hannukainen, alik Tuo-
mas Henriksson, alik Mika Hietanen, 
alik Joonas Koivunen, kok Juho-Erik 
Kolehmainen, kers Teemu Laaksonen, 
kers Jaakko Lehtimäki, kers Raine 
Lähdekorpi, alik Teemu Marku, kers 
Mikko Määttä, alik. Mikko Näränen, 
kers Sami Osmosalo, alik Jukka Raita-
nen, kok Lauri Rantalainen, alik Ma-
tias Raunio, kers Antti Saviluoto, kok 
Johannes Setänen, kok Lauri Vainio.

Toimistosihteeri Merja Reko (vas.); 
yksikköupseeri, luutnantti Jouko 
Haanpää; apulaisjohtaja, kaptee-
ni Anssi Hakanen; koulun johtaja, 
kapteeni Juha Niinikoski; koulu-
tusupseeri, yliluutnantti Erik Fabri-
tius; Jääkärilinjan johtaja, yliluut-
nantti James Mashiri; Tukilinjan 
johtaja, yliluutnantti  Tom Malm-
ström.
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Jääkärilinja

1. Jääkärijoukkue

Tupa 4
Aaltola Tommi, 19 v
Ylioppilas, Rauma 
Rauman kovin mies, 47,5 kuumetta 
ja vieläkin taistelee.
Motto: ”Kai se kesä pian tulee.”

Andersson Eric, 22 v
Baarimikko, Helsinki 
Kolmatta kertaa AuK:ssa, kolmatta 
kertaa rikki. Vaihtoi KVKK:n ky-
nään. Baarimikkona päällystöker-
holla.
Motto: ”Vähemmästäkin on tapettu 
ihmisiä.”

Butterfi eld John, 23 v
Kondiittori/Ylioppilas, Turku 
Uskomattomat unenlahjat. Monitai-
toinen lahjakkuus.
Motto: ”Ei se matka tapa, vaan se 
vauhti.”

Ekblad Johan, 20 v
Työvälinevalmistaja, Turku 
Kaveri, jolta löytyy pelisilmää. Osaa 
väistää ”kierrepalloja”. Joukkueen 
E-au.
Motto: ”Kettu kuittaa.”

Hannonen Mikael, 20 v
Ylioppilas, Salo 
Halikon lahja Suomen armeijalle, tai 
ei ole. Nyt loppuu ramboilu.
Motto: ”Se mikä on varma, on kyllä 
aivan varma!”

Hautala Mika, 20 v
Rakennusmies, Laitila 
Laitilan kultamunapoika
Motto: ”Yhdellä askeleella alkaa pi-
simmätkin matkat.”

Heikkilä Ari, 20 v
Ylioppilas, Eura 
Tarpeeksi hidas RUK:uun. Ei se vää-

rin oo.
Motto: ”Jos viimetippaa ei olisi, 
moni asia jäisi tekemättä.”

Tupa 5
Jalo Juho, 20 v
Ylioppilas, Turku 
Rentoa särmyyttä
Motto: ”Mä lähden himaan.”

Julku Jarmo, 19 v
Ylioppilas, Lieto 
Perseily, mitä se on?
Motto: ”Tst-vyö lämmittää kehoa ja 
mieltä.”

Järvinen Tuomas, 20 v
Merkonomi, Salo 
Tomppa ottaa homman rennosti ja on 
aina apuna, kun sitä tarvitaan.
Motto: ”Ei oo penniäkään kii!”

Järvinen Ville, 19 v
Varastomies/autonkuljettaja, Halik-
ko 
Onks tää se osastojätkä?
Motto: ”Kyllä mä tästäkin selviän.”

Kaksonen Jussi, 19 v
Opiskelija, Masku 
Parkettien partavaahto.
Motto: ”Pääasia et on hauskaa!”

Kallio Henri, 19 v
Kartoittaja, Turku
Kansainvälistä mainettakin niittänyt 
kuuluisa rumpali.
Motto: -

Karesto Timo, 20 v
CNC-koneistaja, Eura 
Sarkasmin kuningas!
Motto: ”Tehrään kerralla valmiiks.”

Karonen Jonne, 19 v
Ylioppilas, Salo 

Pesee hampaitaan, kun muut jäpit-
tää.
Motto: ”Päivä kerrallaan tässä men-
nään itse kukin.”

Keipi Tomi, 20 v
Ylioppilas, Lieto 
Tämä poika tietää, miten ryömitään.
Motto: ”Miks mä en voi ladata kän-
nykkää, ku muut menee tupakalle?”

Kiihamäki Tuomas, 20 v
Yo-merkonomi, Turku 
Skappari jo syntyessään!
Motto: ”Tänään mä särmään.”

Kivikoski Tommi, 19 v
Ylioppilas, Turku 
Havuja telttaan
Motto: ”Mä en missään vesipatjalla 
nuku.”

Tupa 6
Korhonen Ilkka, 20 v
Ylioppilas, Turku
Särmä sotamies. Ei vapise, vaikka 
alta pettäis maa.
Motto: ”Reserviin on pitkä matka.”

Kuusiniemi Kalle, 20 v
Ylioppilas, Salo
Metsien rietas riukuseppä!
Motto: ”Asenne ratkaisee!”

Kärkäs Eemeli, 19 v
Ajoneuvoasentaja, Turku
Norttia palaa muutama kartonki päi-
vässä, mutta se ei menoa haittaa.
Motto: ”Kaikki liha tottelee kuria.”

Käär Jukka, 19 v
Ylioppilas, Raisio
Itseään etsivä kummajainen Turun 
suunnalta. Ei turhia panikoi.
Motto: ”Joka viimeiseksi nauraa, 
kuolee iloisena.”

Laakso Aku, 20 v
Ylioppilas, Jokioinen
Mitä korkeampi masto, sitä him-
meämpi lyhty. Joskus välähtää.
Motto: ”Ei ulostein, mutta heikom-
masta päästä!”

Laine Janne, 20 v
Autoasentaja, Lemu
Tuvan tietopankki, joka odottaa isoa 
E:tä. Jättää puheillaan kaikki kyl-
mäksi.
Motto: ”Tee työtä, jolla on tarkoi-
tus.”

Lehtonen Jani, 20 v
Ylioppilas, Lappi
Terve mies ei voi saada vapautuksia, 
siellähän mitataan kuumekin. Kaik-
kien pelimiesten koulitsija, herra iso-
herra.
Motto: ”Älä syö keltaista lunta!”

Lahti Markus, 23 v
Vapaaherra, Turku
Tontahtava satusetä Kustavista, elä-
vä legenda.
Ainoa todellinen sotilas.
Motto: ”Mukavampaa on keskimää-
rin, kuin ei.”

Lammasniemi Joonas, 20 v
Ylioppilas, Pori
Jet Li:n kadonnut poika.
Motto: ”Jos ei muuton, niin raivol-
la!”

Lammervo Kimmo, 20 v
Merkonomi, Salo
Kipinä-Kimmo osaa pitää teltan läm-
pötilan lähes pakastimen tasolla.
Motto: ”Kukko huuleen.”

Launonen Juho, 19 v
Ylioppilas, Laitila
RUK-kamaa. Prikaatin suurimmalla 
hauiksella on hyvä retostella. Ei mi-
kään vatuloitsija.
Motto: ”Älä tallaa kuuroa käpyä.”

Tupa 14
Kajander Kati 30 v
Hum.kand., Turku
Monipuolinen judoka, josta paljas-
tuu joka päivä jotain uutta.
Motto: ”Jos ei tiedä, pitäiskö itkee 
vai nauraa, niin kannattaa nauraa ku 
se on hauskempaa.”

Karlin Anni 20 v
Luonnontieteiden yo, Oulu
Särmä, mutta rento taistelija, jolla 
on suuri garderoobi mummovilla-
paitoja.
Motto: ”Turha stressata, asiat järjes-
tyy kuitenkin.”

Leiniö Maria 19 v
Lähihoitaja, Lieto
Pieni, mutta pippuruinen.
Motto: ”Periksi ei anneta, mä en oo 
sitä tyyppiä.”

Levola Riikka 18 v
Ylioppilas, Ulvila
Pumada-munkkien ylin ystävä
Motto: ”Mä lähen sotkuun.”
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Jääkärilinja

Tupa 1
Osanen Markus, 20 v
Ylioppilas, Naantali
Siellä missä tapahtuu, siellä Osanen.
Motto: ”That’s the way, aha aha, I 
like it, aha aha!”

Mikola Juha, 19 v
Tekniikan ylioppilas, Raisio
Uskomatonta, miten ihminen voi sai-
rastaa kuin Mikola.
Motto: ”Kaikki on mahdollista, myös 
armeijassa.”

Marila Juho, 19 v
Ylioppilas, Rauma
Särmä jätkä, RUK:n lupaus.
Motto: ”Jos me jäädään kiinni, niin 
mä poltan koko Porin Prikaatin.”

Nieminen Niko, 19 v
Ylioppilas, Raisio
Kovakuntoinen jätkä, myös viikon-
loppuisin. RUK!
Motto: ”Jääkärivoimaa!”

Löytänä Tero, 19 v
Ylioppilas, Turku
Suuri suomalainen, joka nukkuu 
vaikka kivien päällä. Puhelin!
Motto: ”Asia pihvi!”

Mustonen Heikki, 19 v
Ylioppilas, Forssa
Kivikasvo 3.JK:sta.
Motto: ”Turpa kiinni ja tee niin kuin 
käsketään!”

Matintalo Turo, 20 v
Ylioppilas, Säkylä
Tsemppari. Aina positiivinen asenne 
päällä.
Motto: ”Go with the fl ow”

Niemelä Risto, 20 v
Ylioppilas, Piikkiö
Iloinen ja reipas. Tavarat hukassa ja 
sormikin puuttuu.
Motto: ”Pilven vieressä on vielä ti-
laa.”

Loimaranta Timo, 19 v
Ylioppilas, Pori
Särmä pätkä.
Motto: ”Ei mitään käryä...”

Tupa 2
Paavola Jani, 19 v
Raksa-äijä, Turku
Herra alikersantti, voinko tupakoi-
da?
Motto: ”PKM ja kuulaa hiihtää! 
PKM tai ei mitään!”

Peippo Miikka, 19 v
Tietoliikenneasentaja, Turku
Tuvan särmin jätkä – nähty myös uu-
simassa.
Motto: ”Tetsaus on parasta mitä mies 
voi tehdä housut jalassa.”

Penttinen Jarkko, 19 v
Ylioppilas, Raisio
Tuvan nopein jätkä. Pelimies.

Motto: ”Noni, hyyvä!”

Pyykkö Timo, 19 v
Ylioppilas, Ypäjä
Täällähän ei ole lainkaan kuria! Saa-
taisko vähän runtua?
Motto: ”Kipu on kivaa!”

Raitanen Ville, 19 v
Ylioppilas, Nakkila
Älkää ny!
Motto: ”Homma toimii ja palautetta 
saadaan.”

Ranne Mika, 19 v
Ylioppilas, Panelia
Vuoden sympaattisin koiranpentu.
Motto: ”Patasydän!”

Ratala Eero, 19 v
Automaatioasentaja, Merikarvia
Tehkää nyt hommia tai illalla juos-
taan!
Motto: ”Se on jämpti!”

Razmyar Nomyal, 20 v
Baarimikko/Ylioppilas, Helsinki
Asennossa unissaankin.
Motto: ”Antakaa mun nukkua.”

Rintakoski Joonas, 20 v
Autonasentaja, Vampula
Ulkokuori pettää, sisällä asuu todel-
linen Führer.
Motto: ”Kännissä on kiva olla!”

Retva Kristoffer, 20 v
Ylioppilas, Kaarina
Ilme ei vähästä hetkahda!
Motto: ”EVVK eiku siis KVKK.”

Ryökäs Kalle, 20 v
Kosmonautti, Riihikoski
Pohjaton maha. Lipastusmestari.
Motto: ”Saako santsata?”

Tupa 3

Sankilampi Ville, 19 v
Koneasentaja, Laitila
Voidaan lähtee hakee sitä vauhtii!
Motto: ”Ei se kaikki selvin päin mie-
leen tule.”

Tetri Juha 20 v 
Elektroniikka-asentaja, Tarvasjoki
Tietää mitä tekee, kun jää sulaa pin-
nalta.
Motto: ”Onnelliset päivät ovat aina 
edessäpäin.”

Vilen Jarno 20 v
Ylioppilas, Salo
Tuvan henkilökohtainen kirjasto. 
Ankkalinnan kuningas.
Motto: ”Ohi on..?”

Suopanki Juho 20 v
Ylioppilas/datanomi, Rovaniemi
”Jälkiaukki”, Syntynyt tetsarit pääl-
lään
Motto: ”Armeija – tee työtä, joka on 
arvoitus”.

Stenroth Jonne 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Ensimmäinen hajonnut sotilas, tuli-
nen KES-hobbitti (nro.1)
Motto:”Mikä on loma TJ...? Bura-
naa!”

Suojanen Jaakko 20 v
Automaatioasentaja, Nousiainen
Aggressiivisuus vain nousee, särmä 
sotilas.
Motto: ”Aina kannattaa yrittää, juos-
taan kuitenkin”.

Virtanen Teemu 20 v
Ylioppilas, Merimasku
Räjähtävä KES-hobbitti (nro.2). 
Mies, joka rakastaa joukkuekaappia.
Motto: ”Elä täysillä, kuole nuore-
na!”

Tuominen Atte 19 v
Sähkömies, Rusko
Monitoimityökalu, jonka unenlahjat 
voittavat nukkumatin.
Motto: ”Ei ole lomien voittanutta!”, 
”Kyl mäkin voin jotain tehdä”.

Salo Joonas 19 v
Merkonomi, Masku
Legendaarinen THP, marssin taikaa.
Motto: ”Sou...Havuja!”

Suominen Tomi 19 v
Elektroniikka-asentaja, Uusikaupun-
ki
Mis se on?
Motto: ”Tuli, näki, hävis”.

Tupa 14 

Achrèn Lotta 20 v
Ylioppilas, Halikko
Kunnostautunut ATT:ssä monella sa-
ralla.
Motto: ”Viinirypäleet pelastavat päi-
vän.”

Mäkinen Anne 22 v
Ylioppilas, Forssa
Itsepäisin tyttö koko armeijassa.
Motto: ”Veksiin en mene!” (Hetken 
kuluttua ambulanssissa tiputuksessa 
happinaamari naamalla.)

Virta Malla 20 v
Lähihoitaja, Turku
Ei enää asesuoritteita tälle tytölle, 
oppi armeijassa myös kiroilemaan.
Motto: ”Hajoominen helpottaa.”

Vähätalo Laura 19 v
Nauraa aina – unissaankin.
Motto: ”Pitää lähtee röökil.”

2. Jääkärijoukkue



39

Jääkärilinja

Tupa 7
Haapalainen Sami, 19 v
Datanomi, Lieto 
No mää meen.
Motto: “Ei mua kiinnosta, on niin 
vähän.”

Hakola Arto,  19 v
Opiskelija, Somero
Stressikeisari.
Motto: “Mä teen koht!”

Isotupa Johan, 19 v
Ylioppilas, Laitila
Ikuinen oppilasjohtaja.
Motto: “Lepi vaa pojat.”

Jalonen Petri, 19 v
Ylioppilas, Nummi-Pusula
Paraatijoukot kuuluvat komentooni.
Motto: “Ei hosuta!”

Juote Juho, 20 v
Ylioppilas, Somero
Ei tästä tule taas yhtään mitään!
Motto: “Pistäkää nyt vähän vauh-
tia.”

Kannisto Roope, 20 v
Opiskelija, Turku
Ikinä en vemppaa (7 päivää osastol-
la).
Motto: “ Nii!”

Keskitalo Ville, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Pöytyä
Pöytyän Terminaattori
Motto: “ Myöhemmin!”

Kulmala Simo, 20 v
Ylioppilas, Salo
Vemppakeisari
Motto: “ Älä tsemppaa, hae vemp-
paa!”

Liitola Tuomas, 20 v
Ylioppilas, Naantali

Liitola on kuin jukeboxi, ikinä ei tie-
dä mitä saa.
Motto: “... mistä aita on matalin.”

Tupa 8
Lindroos Henry, 20 v
Ylioppilas, Rauma
Osaa keskittyä täydellisesti epäolen-
naiseen. Tuvan särmin punkka. Lä-
hes aina viimeinen valmiina. Kärki-
taistelija.
Motto: “Vielä ehtii...”

Malinen Riku, 19 v
Ylioppilas, Merimasku
Puhuu paljon, vähemmän itsestään. 
Tykkää rupatella myös nukkuessaan. 
Krapula jatkuu maanantaihin.
Motto: “Raskas työ, huonot huvit.”

Niittymäki Jussi-Pekka, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Palaa lomilta uusien vitsien kanssa. 
Viljellyt peliliikkeitä enemmän kuin 
maajussi siemeniä.
Motto: “Joka tilanteeseen löytyy yks 
peliliike.”

Palola Antti, 19 v
Ylioppilas, Turku
Tiedustelujoukkueen särmin B-mies, 
unissapuhujien eliittiä. Ase-expertti.

Ropo Juha-Pekka, 19 v
Opiskelija, Tampere
Positiivisempi mies kuin Bjurströ-
min Marco. Ei ota ikinä mikään pää-
hän.
Motto: “Tänään ei saa yhtään niin 
paljon ku eilen.”

Tiedustelu-
joukkue

Salokannel Miikka, 20 v
Liikuntaneuvoja, Turku
Välimallin jätkä. Äijä kovassa kun-
nossa. Jäätyy välillä.
Motto: “Niin ne kaikki sanoo.”

Tomperi Herman, 19 v
Ravintolakokki, Kylmäkoski
Puhuu paljon ja rauhallisesti. Kuun-
telee 90-luvun parhaita hittejä.
Motto: “Don’t worry - be happy.”



40

Jääkärilinja

Tupa 9
Heinämäki Oskari, 20 v
Ylioppilas, Kaarina
Kuulostaako tämä loogiselta, Heinä-
mäki?
Motto: ”Mitä?!”

Hakamäki Pekka, 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Meikä on ihan rikki. Haulikko-Ha-
kamäki.
Motto: ”Yöperho on koteloitunut!”

Härmä Kalle, 20 v
Vartija, Ihode
Joukkueen ”klapikone”
Motto: ”Me emme härvää, tottelem-
me Härmää.”

Lahtinen Jere, 20 v
Ylioppilas, Turku
Jäätävä Simpson-fl ipperi -addikti
Motto: ”Ei tartte, mä voin jäädä.”

Parviainen Niko, 20 v
Ylioppilas, Eurajoki
Hirvee ressi päällänsä, siivotkaa 
nyt!
Motto: ”Vain pelaamalla voi voit-
taa.”

Rauvola Pirkka, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Legenda jo eläessään. Rehti ja reilu.
Motto: ”Soronoo jätkät, mä lähden 
nyt nortille.”

Rämö Anssi, 19 v
Tietotekniikka- ja elektroniikka-
asentaja, Loimaa
Loimaan demolotion man, lempia-
seenaan: Remington! Esikuvanaan 
John Rambo! Ampuu kaikkea mikä 
liikkuu!
Motto: “Coming get some!”

Juhola Jarmo, 19 v
Sähköasentaja, Noormarkku
Pistoolimies vailla vertaa
Motto: ”Häviäjät eivät koskaan voi-
ta, eivätkä voittajat koskaan häviä.”

Vainio Juho, 19 v
Ylioppilas, Parainen
Joukkueen pienin mies sekä ainoa, 
joka ei hakenut Spol-AuK:uun. Yrit-
tää kynsin ja hampain pysyä muiden 
mukana.
Motto: ”Hiljaa hyvä tulee.”

Sotilaspoliisi-
joukkue

TAKSI JUKKA LAHTI
0400 226 419

Heikkolantie6, 23360 KUSTAVI

MARKUS LAHTI KY
0400 961 111

Brahenkatu 10 C 49, 20100 TURKU
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Jääkärilinja

Tupa 10
Heininen Arttu, 19 v
Ylioppilas, Turku
Laiskuri ja löysä huumorimies. 
Kuorsaa kuin veturi. Toivo, että nu-
kut ennen Heinistä.
Motto: ”Sä oot mun sankari.”

Innanen Santeri, 19 v
Sähköasentaja, Kirkkonummi
Suunnasta eksynyt merimies, laskee 
päiviä takaisin Upinniemeen...
Motto: -

Gustafsson Kristian, 21 v
Varastopäällikkö, Turku
Hiihtoa ja kasviksia rakastava tuvan 
karvainen nallekarhu. Tuvan van-
hus.
Motto: ”Mul on taas erittäin väkival-
tainen olo.”

Järvikuona Juho, 20 v
Ylioppilas, Raisio
Viattoman näköinen jannu, mutta 
kun joku asia rupee ärsyttää...
Motto: ”Antaa olla.”

Caselius Kimmo, 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Hiljainen jannu, joka kysyy välillä 
jotain aivan käsittämättömiä.
Motto: ”Kerran se vaan sattuu!”

Holmberg Markus, 19 v
Ylioppilas, Raisio
Puuttismies, puhuu vähän, mutta 
silkkaa asiaa! Tunnettu hyvistä vit-
seistään.
Motto: ”Joo joo, nyt on jo kiire sot-
kuun!”

Holtari Kasper, 20 v
Ylioppilas, Raisio
Peter Pan, aina pilke silmäkulmassa. 
Olisi halunnut laivastoon, mutta...
Motto: ”Ei se oo niin justiinsa...”

Huhtapelto Jaakko, 20 v
Opiskelija, Tampere
Playboy, jonka jutut naisista ei lopu 
ikinä. Kärkitaistelija numero yksi.
Motto: ”Jos on jotain keilattavaa, ni 
se kans keilataan...”

Alhainen Mikko, 19 v
Ylioppilas, Aura
Jätkä, joka nukkuu missä asennossa 
tahansa, jopa seisoessaan.
Motto: ”Ehtiihän sitä.”

Pajunen Tomi, 20 v
ATK-ylläpitäjä, Helsinki
Toinen tuvan merimiehistä, tuli Sä-
kylään tyhjä arpa kädessä. 
Ei ikinä tiedä, mitä Pajunen miettii.
Motto: ”Kohta sattuu Juhaa leu-
kaan.”

Iltanen Matti, 19 v
Sähköasentaja, Turku
Toinen tuvan playboy. Sälli, jolla on 
johtueen kuuluisin käsisuuntakehä.
Motto: ”Kyl kyl ja aina tyrkyllä!”

Aaltonen Heikki, 19 v
Paperimies, Rauma
Punkan tekijä numero UNO. Laiska 
jamppa, joka ajattelee vaan ruokaa. 
Ensimmäinen ruokajonossa ja vii-
meinen kaikessa muussa.
Motto: ”Älä ny hättähäs kual!”

Tupa 11
Koskinen Antti, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Hiljainen, mutta voimakas.
Motto: ”Arg!”

Koskinen Juhani, 19 v
Ylioppilas, Turku
Koskisen punkka on pyhä. Turkulai-
nen, joka ei tykkää Tampereesta.
Motto: ”Vois sitä kotonaki olla.”

Lashkul Alexander, 20 v
Tradenomi, Turku
Aina kiire, aina ajoissa ja kauppa 
käy.
Motto: ”No worries, ehditään kyl-
lä!”

Lehtola Olli, 20 v
Ravintolakokki, Lemu
Laulava kokki Lemusta, jäätävä dik-
taattori.
Motto: ”Ei oo niin tarkkaa... ei voi 
olla!”

Lähteenmäki  Sakari, 20 v
Ylioppilas, Tampere
362 ilman lomia. Tamperelainen, 
joka ei tykkää Turusta.
Motto: ”No kattoo ny...”

Mikola Johan, 20 v
Ylioppilas, Laitila
Kaalin viljelijä Laitilasta, jolla on 
paha puhevika (Laitilan murre).
Motto: ”Kukaan ei oo viimeinen.”

Moisio Markus, 19 v
Maanviljelijä, Piikkiö
Jyväjemmari Piikkiöstä ja kengän-
numero muuten 43.
Motto: ”Eiks tätäkään vois helpom-
min tehä...”

Myllärinen Mikko, 20 v
Ylioppilas, Nokia
Tulenjohtueen MacGyver, teki Le-
mistä joukkotuhoaseen. Omistaa 
ehkä maailman ”kauneimman” lau-
luäänen.
Motto: ”Muista perustella ensin.”

Mättö Niko, 20 v
Sähköautomaatioasentaja, ylioppi-
las, Salo
Kaapinsärmäyksen ammattilainen, 
nappitaulun mukaan aina sotkussa.
Motto: ”Ei haittaa, jollain menee 
aina huonommin.”

Nurminen Lauri, 20 v
Datanomi, Eura
Rauhallinen peruseuralainen.
Motto: ”Kaikki on hyvin...”

Tupa 12
Rajamäki Joni, 20 v
Ylioppilas, Huittinen
ICEMAN.
Motto: ”Ylämäki, alamäki, sitten tuli 
Rajamäki!”

Vätti Saku, 20 v
Ylioppilas, Säkylä
Lammikko.
Motto: ”Oon tässä vähän kattellu...”

Virta Jarkko, 19 v
Peruskoulu, Kyrö
Motto: ”VIRTA PÄÄLLE!”

Rekola Jussi, 20 v
Ylioppilas, Askainen
Motto: ”Elämä on, armeija ei!”

Vuohijoki Anssi, 19 v
Ylioppilas, Kyrö
Motto: ”Henkilökohtaisesti... ei vois 
pojat vähempää kiinostaa...”

Rajala Markus, 19 v
Ylioppilas, Turku
Motto: ”Eihän näitä vemppapäiviä 
nyt viel voi olla liikaa.”

Varjus Jussi, 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Motto: ”Ja sillä mennään!”

Ylipaino Tommi, 20 v
Tekniikan ylioppilas, Tampere
Motto: ”Paino on voimaa, Ylipaino 
ylivoimaa!”

Saarinen Mikko, 19 v
Ylioppilas, Masku
Motto: ”Selkä taas niin pirun ki-
pee!”

Ollikainen Jukka-Pekka
Ylioppilas, Loimaa
Motto: ”Kyl se varmaan pohjimmil-
taan ihan hyvä tyyppi on...”

Tulenjohtue
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Tupa 1
Fager Tuomas, 20 v
FA-operaattori, Pertteli
Mitä hitaammin, sitä vähemmän.
Motto: “Gonahti!”

Kuusisto Arto, 19 v
Ahtaaja, Rauma
Pippurinen.
Motto: “Siinäpä tuo!”

Heinonen Juha-Matti 20 v
Sähköasentaja, Pertteli
14 vapautuspäivää ja homma jatkuu.
Motto: “Tj luku ei suurene, se pie-
nenee.”

Kuusisto Juha, 20 v
Elektroniikka-asentaja, Uusikaupun-
ki
Särmä, rauhallinen.
Motto: “Tulin, näin ja lipastin!”

Helander Juuso, 20 v
Toimitusjohtaja, Loimaa
Yk ok.
Motto: “Kyl se siitä sitte.”

Lehtinen Eerikki, 19 v
Opiskelija, Pertteli
“Koodaaja”
Motto: “Faktaa!”

Halla-aho Sami, 19 v
Opiskelija, Somero
No kun on niin kylmä.
Motto: “Ei näin, ei todellakaan 
näin!”

Lammervo Eemeli, 20 v
Opiskelija, Turku
Rauhallisuuden perikuva.
Motto: “Homma hanskassa, hanskat 
hukassa!”

Heino Jani, 20 v
Opiskelija, Lappi
Jos vielä yhdet…
Motto: “Tottelin vain käskyjä!”

Kylander Jere, 19 v
Sähköasentaja, Ihode
Huumorilla eteenpäin.
Motto: “Kelapeppu on erimies!”

Laulajainen Juho, 20 v
Artisti, Uusikaupunki
Nyt siivotaan! Polizei!
Motto: “Miehen sydämeen mahtuu 
vain yksi ämmä.”

Kallio Juuso, 20 v
Merkonomi, Turku
Metallia, joukkue!
Motto: “No hope = No fear”

Tupa 5
Nyman Markus, 20 v
Sähköasentaja, Marttila
Sitkeä sissi, veksiä ei tueta.
Motto: “Turha koittaa, viestimies 
voittaa!”

Partanen Ville, 20 v
Datanomi, Uusikaupunki
Asiamies, kenties.
Motto: “Ei tiedolla, ei taidolla, vaan 
tuurilla.”

Lindholm Miikka, 19 v
Opiskelija, Pertteli
Ei turhaa säätöä, asiallista toimintaa.
Motto: “Peliliikkeet ovat sallittuja.”

Nummela Janne, 20 v
Opiskelija, Kustavi
Todellinen kommentoija.
Motto: “Läpi vaikka harmaan ki-
ven!”

Mäkinen Miika, 19 v
Opiskelija, Ulvila
Mäkinen ku Nykänen.
Motto: “Ei näin, komppania!”

Nawfal Robert, 20 v
Opiskelija, Tampere
Tuvan lentävä lääkintämies.
Motto: “Kannattaa kiirehtiä ennen 
kiirettä.”

Lehtonen Markus, 20 v
Datanomi, Paimio
Toisena kotina Osasto.
Motto: “Ei mulla ole mikään kiire!”

Mäkelä Toni, 20 v
Ylioppilas, Oripää
Joukkueen murrehirmu.
Motto: “Peliliikkeitä, peliliikkeitä!”

Lindqvist Marko, 19 v
Opiskelija, Lieto
Työt painavat päälle armeijassakin.
Motto: “Tulin, näin ja voitin!”

Lohikko Tapani, 20 v
Elektroniikka-asentaja, Aura
Viivasuora mies.
Motto: “Mitä nopeemmin, sitä 
nopeemmin!”

Pursiainen Tomi, 20 v
Sähköasentaja, Turku
Äkäinen toiminnan mies.
Motto: “Ei sen niin väliä, hyvän-
näköistä!”

Tupa 6
Juhola Niko, 19 v
Sähköasentaja, Siikainen
Tyhmä saa olla, muttei tykkimies.
Motto: ”Masto pystyyn.”

Rautiainen Ilkka, 19 v
Automaatioasentaja, Turku
Ei pysty.
Motto: ”Ei pyöritä!”

Rosenholm Elias, 20 v
Koneistaja, Pori
Pienikin osaa painaa liipaisinta.
Motto: ”Tatti pystyyn!”

Salminen Tero, 24 v
Sähköasentaja, Pori
Hiljaa hyvä tulee.
Motto: ”Minne ikinä menetkin, älä 

unohda sitä, mistä olet tullut.”

Seppälä Joni, 20 v
Puhelinasentaja, Turku
Jos et vemppaa, et voi voittaa.
Motto: ”Ei se aina oo just niin.”

Jääskeläinen Stanislav, 19 v
Opiskelija, Sauvo
Jäämies
Motto: ”Mitä isompi vika, sitä isom-
pi leka.”

Ron Nico, 19 v
Opiskelija, Yläne
Kauneus on sokean silmissä.
Motto: ”Tattivoimaa joukkue.”

Salminen Kari, 20 v
Elektroniikka-asentaja, Salo
Voimakone.
Motto: ”Juu... tehään näin.”

Seikola Sami, 19 v
Opiskelija, Laitila
Tyhjä katse.
Motto: ”Aivan sama!”

Suoranta Sami, 20 v
Työtön, Raisio
Joo joo.
Motto: ”Ihmistä voi kouluttaa myös 
kuin koiraa.”

Tiainen Ville, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Halikko
Mulle on aivan sama kuhan tää toi-
mii.
Motto: ”Pekka on poikaa.”

Vierimaa Teemu, 20 v
Opiskelija, Toijala
Massan mukana.
Motto: ”Teen parhaani ja sen on rii-
tettävä.”

Tukilinja

Viestijoukkue
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Tukilinja

Panssaritorjunta-
joukkue

Toivonen Juhana, 19 v
Koneistaja, Pertteli
Pst:n Puuha-Pete
Motto: “Jos kerran sais reissullansa 
ja kuolis pois, mutta kun ei saa kos-
kaan ja elää aina vaan.”

Vainio Jaakko, 19 v
Opiskelija, Järvenpää
Pieni, mutta pirullinen.
Motto: “Kerran tässä vaan eletään ja 
kun vain kerran eletään, eletään ker-
rankin kunnolla.”

Varjo Joonas, 19 v
Koneasentaja, Laitila
Jos ärjäiset mulle, huudan sut suo-
hon!
Motto: “Elämä on ihmisen parasta 
aikaa, mitä ihminen voi eläessään 
kokea.”

Welander Teemu, 19 v
LVI-asentaja, Kerava
Pst:n nohevin taistelija.
Motto: -

Virtanen Heikki, 19 v
Ylioppilas, Somero
Virtanen vääntää vemppanakin.

PIPE
WORKSHOP

Tierankatu 5 B, 20520 TURKU
PUH. 02-273 7170
www.tomi-steel.fi

Riihiaho Matti, 20 v
Ylioppilas, Rauma
Missä mun lipas on? Kuka otti mun 
lippaan? Jätin sen just tähän!
Motto: “Runtua jaan, respektiä 
saan!”

Tupa 2
Heinämäki Juha, 20 v 
Ylioppilas, Ulvila
Mies nallepuvussa.
Motto: “Kerralla kuntoon!”

Jouppi Samu, 19 v
Lihatuotteiden valmistaja, Tampere
Nappitaulu kuntoon.
Motto: “Elämä on sitä, mitä teet sii-
tä.”

Jumppanen Antti, 19 v
Tekniikan ylioppilas, Kerava
Pää jäässä, joka säässä, “täh”.
Motto: “Elämä on mahdollisuus!”

Kainulainen Antti, 19 v
Ylioppilas, Lempäälä
Ego ei mahdu ovesta sisään.
Motto: “Tasan ei mee nallekarkit!”

Kalluinen Henrik, 20 v
Puuseppä-Artesaani, Mynämäki
Teltan himmein lyhty.
Motto: “Elämä on ihmisen parasta 
aikaa!”

Kerola Harri, 20 v 
Ylioppilas, Paimio
Herää koko päivän.
Motto: “Siitä mennään, mistä aita on 
jo kaatunut!”

Kivimäki Joni, 20 v
CNC-koneistaja, Hinnerjoki
Hevi Dr-Alban.
Motto: “Suhtaudu kaikkeen intohi-
moisesti , älä ota mitään vakavasti!”

Korhonen Janne, 20 v
Ylioppilas, Hämeenkyrö
Itse nohevuus. 
Motto: “Se mitä tehään, tehään kun-
nolla.”

Korkiakoski Anssi, 19 v
Autonasentaja, Pohja
Äkkipikainen mosankaataja.
Motto: “En mä tiedä.”

Koskinen Jussi, 20 v
Metsänhoitaja, Paimio
Yskivä läppäkone.
Motto: “Tää ei oo kyl valkosemie-
hen työtä”

Kulmala Konsta, 19 v
Ylioppilas, Kodisjoki 
Porukan pioneeri.
Motto: “Ei voi väsyttää!”

Kuisma Konsta, 19 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Tuvan esimies.
Motto: “Massat tyhmiä, yksilöt vii-
saita!”

Tupa 3
Laiho Mika, 19 v
Koneasentaja, Aura
Jos olisin yksi seitsemästä kääpiöstä, 
olisin Vilkas.
Motto: “Datsuni on mun ratsuni!”

Laihonen Mikko, 19 v
Suurtalouskokki, Kustavi
Prikaatin Pop-star
Motto: “Kaunis kaukaakin!”

Lehtelä Ari-Pekka, 19 v
Ylioppilas, Nokia
Paha suustaan.
Motto: “Pahalla sisulla.”

Malinen Taro, 20 v
Puuseppä, Tampere
Muuten hyvä, mutta hajua ei kestä.
Motto: “Ei se paljoa satu.”

Ranto Juha, 19 v
Ylioppilas, Nummela
Aina yhtä ulapalla.
Motto: “Kiinnostus nolla, silti muka-
na yritän olla.”

Repo Anssi-Petteri
Ylioppilas, Säkylä
Säkylän Power-Ranger.
Motto: “Ei taidolla, vaan tuurilla.”
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Tupa 7
Aaltonen Tapio, 19 v
LVI-asentaja, Espoo
Vuoden punkkasärmääjä 2006.
Motto: ”Ei oo ennenkää.”

Bogdanoff Tuomas, 22 v
Ravintolakokki, Helsinki
Lö Shef
Motto: ”Helppoa kuin lapsen lyömi-
nen.”

Kajaani Petri, 20 v
Ylioppilas, Espoo
Lakikettu Matlock, tuvan jukeboxi.
Motto: ”Tahto ratkaisee.”

Korhonen Niko, 19 v
Opiskelija, Espoo
Motto: ”Pallot koteloon!”

Leppäaho Kalle, 19 v
Opiskelija, Halikko
Lepi vaan...
Motto: ”Viimeisessä ruudussa yksi 
ylimääräinen, ilmoitti oppilas Lep-
päaho.”

Lyytinen Perttu, 21 v
Opiskelija, Helsinki
Burger King.
Motto: ”Asia selvä.”

Orkovaara Mikael, 19 v
Opiskelija, Espoo
Säilyke.
Motto: ”Ehtii sen myöhemminki.”

Rautiainen Jan, 22 v
Esan venyttäjä, Espoo
Esaa venyttävä Rasmuksen Lauri.
Motto: ”Hyvä tulee.”

Saanakorpi Eero, 19 v
Ylioppilas, Turku

Turun voima.
Motto: ”Tuntuu niin hyvältä.”

Simolin Lauri, 20 v
Opiskelija, Turku
Väkivahva.
Motto: ”Täysillä eteen päin.

Tupa 16

Hannula Markku, 19 v
Ylioppilas, Eurajoki
Voi että...
Motto: “Jos jotain tekee, niin tekee 
kunnolla!”

Heinonen Joni, 19 v
Sähköautomaatioasentaja, Halikko
Antakaa mun nukkua.
Motto: “Tehkää niin kuin sanoin, ei 
niin kun teen!”

Kanerva Aleksi, 19 v
Ylioppilas, Turku
Lattia on ehkä paras paikka ottaa no-
kosia.
Motto: “Kuolema kuittaa univelan!”

Kärkkäinen Juho, 20 v
Ylioppilas, Turku
Pyörii veksissä kuin lepakko uunis-
sa.
Motto: “Vemppa ei ole keltään 
pois.”

Lankinen Janne, 19 v
Ylioppilas, Rauma
Voinks mä lainata sun kuumemitta-
rii?
Motto: “Mul ei oo mihinkään kiire!”

Loimulahti Joni, 19 v
Ylioppilas, Perniö
Aika kiva elefantti...
Motto: “Suomi on hyvä maa, sitä 
kannattaa puolustaa!”

Tukilinja

Kranaatinheitin-
joukkue

Myrskylä Juha, 21 v
Ylioppilas, Vihti
No kun ei kiinnosta.
Motto: “Ei mitään hajuu...”

Nurmi Petteri, 20 v
Lukio, Laitila
Mä gonahdan, jos en pääse RUK:
uun.
Motto: “Armeija on laiffi i!”

Raatevaara Hermanni, 20 v
Ylioppilas, Raisio
Mä en ole säkki, olen vain jäätävä 
peppuilija.
Motto: “Ropetai, jotain sanottavaa?”

KAKONTIE 2, 21420 LIETO
Puh. 02-487 8633
SENKE OY

AUTOMAATTISORVAUSTAAUTOMAATTISORVAUSTA

Valpola Joni, 20 v
Rakennusmies, Rauma
Sumujen sillalta kontaten kotiin.
Motto: “Meikä ei vemppaa!”

Verho Niko, 20 v
Sähköasentaja, Koski TL
Suoraan punaselle torille asti!
Motto: “Taas sitä saa hävetä.”

UGIN TYÖVENE OY
02-846 4620

Telakkatie8, 23500 UUSIKAUPUNKI
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Tukilinja

1. Pioneerijoukkue

ALASTARON
OSUUSPANKKI

Loimijoentie 78
32440 ALASTARO

Tupa 10
Kemppainen Antti, 20 v
Opiskelija, Tampere
”Brain”. Kaikki tuntee laulun.
Motto: ”Ei mennyt taas kovin vah-
vasti.”

Kemppinen Sami, 19 v
Ylioppilas/vanhempi rakennusmaa-
lari, Turku
Kymppituvan tosikko (kysykää sak-
silavoista).

Ketola Eero, 19 v
Rakennusmies, Turku
Ei ehkä laatikon terävin veitsi.
Motto: ”Aamut ne vaan vähenee!”

Kirvelä Frantz, 19 v 
Ylioppilas, Loimaa
Vuoden suunnistajaihme (Nylon).
Motto: ”Älä tsemppaa, hae vemp-
paa.”

Koskela Aki, 19 v
Ylioppilas, Turku
Aamulla hidas, illalla hitaampi.
Motto: ”Hiljaa hyvä tulee.”

Käkönen Olavi, 20 v
Luonnontieteiden yo, Rauma
Pioneerilinjan kärkihylje.
Motto: ”Homma on kivaa ja rentoa.”

Lahti Aarno, 20 v
Päällikkö, Mellilä
Mies, jonka ruoansulatus toimi vain 
siivouspalvelun aikana.
Motto: ”Ei matka, vaan se vauhti!”

Lahtinen Joni, 20 v
Rakennusmies, Raisio
Mr. Miyagi!
Motto: ”Heroiini on vitamiini.”

Laine Nico, 19 v
Sähkömies, Taivassalo

Laine huudettu! Mitä tapahtuu?
Motto: ”You have to lick it before 
you kick it!”

Lankinen Mikko, 19 v
Merkonomi, Oripää
Kankkusen jalat, omat kädet.
Motto: ”Lomille lompsis!”

Lehtonen Lauri, 20 v
Rakennusmies, Kustavi
Lehtosta vaivaa krooninen puheri-
puli.
Motto: ”Mitä nopeammin, sitä nope-
ammin.”

Lund Petteri, 19 v
Ylioppilas, Turku
Kymppituvan varjo
Motto: ”Kakkonen on ykkönen!”

Tupa 11
Järvinen Rami, 20 v
Merkonomi, Turku
Löysän kokonen kaveri.
Motto: “Ei näin!”

Judin Risto, 19 v
Ylioppilas, Oulu
Fatman standing...
Motto: “Elämä on pelii 24/7!”

Helin Panu, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Särmyys on katsojan silmässä.
Motto: “Eilen oli eilen, huomista ei 
tule!”

Hakala Jarno, 19 v
Tekniikan ylioppilas, Kankaanpää
Tieto tippuu ku apteekin hyllylt.
Motto: “Nolla viis, siitä viis!”

Hovi Eero, 19 v
Ylioppilas, Vampula
Seksuaalisesti sulkeutunut. Jäätävä 
pakki.
Motto: “Mikki Hiiret!”

Karppinen Mikko, 19 v
Ylioppilas, Turku
Sykkii mukessakin.
Motto: “Täällä ollaan, ettei historia 
toista itseään.”

Kaakinen Aleksi, 19 v
Ylioppilas, Rauma
GoogolPlexian
Motto: “Vastuu pois!”

Halonen Ville, 19 v
Koneistaja, Yläne
KES-taistelija, alias nakkikone.
Motto: “Lähti ku Torsti työkkärist!”

Jussila Esko, 20 v
Ylioppilas, Turku
Nakkisuoja.
Motto: “Tyhjä arpa yhdistää!”

Iivonen Joni, 19 v
Koneasentaja, Raisio
No pain, no gain!
Motto: “Suomi suomalaisille!”

Kannisto Joonas, 19 v
Ylioppilas, Turku
Aina ei voi vaan kiinnostaa.
Motto: “OHO!”

Kauppila Jarno, 19 v
- , Mynämäki
Tst- pyramidi.
Motto: “VIP- kortti Veksiin.”
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Tukilinja

Tupa 8
Lönnberg Jani, 19 v
Sauvo
Meidän pikku särmäri.
Motto: ”Elämä on!”

Marjamäki Janne, 19 v
Harjavalta
Hymy ei hyydy.
Motto: ”Lujaa mennään!”

Meristö Santtu, 19 v
Paimio
Meidän pikku rumpalipoika.
Motto: ”Jos suksi ei luista, ni se pan-
naan luistamaan.”

Muurinen Simo, 20 v
Lieto
Puhuu vähän, mutta asiaa.
Motto: ”Kaikki tai ei mitään!”

Mäkinen Matias, 20 v
Somero
”Anna mun olla”.
Motto: ”Sänkyyn kommin allapäin!”

Packalen Markku, 20 v
Naantali
Nakkikone m/86. Ihan aina ei oo vir-
rat päällä!
Motto: ”Ei mitään pitäiskö? Vaan 
tehdään!

Paju Aleksi, 19 v
Salo
Kaikki aina hukassa! Pumada.
Motto: ”Se mikä ei tapa, sattuu niin 
hemmetisti!”

Pakisjärvi Jani, 19 v
Salo 
”Mitä? Häh?”

Peltoniemi Teppo, 19 v
Naantali
Ottaa rennosti.

Motto: ”Enemmän puhetta – vähem-
män toimintaa!”

Penttilä Jukka, 19 v
Rauma
Kuppiloiden kuningas
Motto: ”Kaikki mikä ei tapa, vahvis-
taa!”

Rantala Kai, 20 v
Pöytyä
Pieni mutta pippurinen.
Motto: ”Se parhaiten nauraa, joka 
toiselle kuoppaa kaivaa.”

Tupa 9
Rantala Samuli, 19 v
Ylioppilas, Naantali
Jäätävän särmä sälli.
Motto: ”Nälkä kasvaa syödessä... 
(pakista).”

Raunio Timo, 19 v
Ylioppilas, Kyrö
HyperTuning Tuulilasit. UV!
Motto: ”Kyllä se siitä, omalla pai-
nollaan!”

Saantola Pasi, 20 v
Ylioppilas, Turku
Onko selkänne murtunut?
Motto: ”Älä tee sitä tänään, minkä 
voit huomenna teettää jääkärillä!”

Saarinen Vesa, 20 v
Ylioppilas,  Turku
Valkoiset bokserit.
Motto: ”Onks pakko jos ei haluu?”

Salmi Mikko, 19 v
Ylioppilas, Salo
Pieni suklaapoika.
Motto: ”Kuka juoksee, MARS 
MARS!”

Seppäkoski Epe, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Prikaatin kovin gepardi.
Motto: ”Just eikä melkein!”

Suvanto Petri, 20 v
Ylioppilas, Eura
Onk lakanoi?
Motto: ”Miksi tehdä tänään se, min-
kä voit jättää huomiseen?”

Teeri Jussi, 19 v
Ylioppilas, Pori
Silomat annostellaan vaan ja ainoas-
taan korposta.
Motto: ”Vauhti korjaa virheet.”

Vahtola Pasi, 20 v
Automaatioasentaja, Vahto
Vapautuksia, vastaanotolle lähtijöi-
tä? ...Mul on VMTL…
Motto: ”-”

2. Pioneeri-
joukkue

Markku MoisioMarkku Moisio
040-502 5984040-502 5984

Ali-Moisiontie 12, 21500 PIIKKIÖ
markku.moisio@luukku.com

Vainila Henri, 19 v
Turvallisuusvalvoja, Pyhäranta
Taistelupatukka maistuis.
Motto: -

Vidlund Jonne, 19 v
Ylioppilas, Noormarkku
Gonapappaa ei paljon nappaa, aamu-
ja riittää.
Motto: ”Mul on varaa siihen!”

Viipuri Juha, 19 v
CNC-koneistaja, Loimaa
”En mää tiedä mistään mitään, eikä 
kiinnosta!”
Motto: ”Miniporkkanat ei kastiketta 
kaipaa!”

Kantojen poistoa Kantojen poistoa 
jyrsimällä jyrsimällä 

Poistamme kannot pihoilta ja puutarhoista 
kätevästi jyrsimällä. Siisti jälki, vain kannon 

kokoinen kuoppa ja purn voi käyttää 
istutusten katteena
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Tupa 12
Alho Marko, 20 v
Turku
Kenttäspade. Aika velikulta.
Motto: “Nonnonnonnononnoon-
nooo!”

Barros Henrik, 20 v
Bryssel
Sivistynyt keskieurooppalainen. 
Joukkueen hiihtokuningas.
Motto: “Kahta en vaihda: vaatteita ja 
lakanoita.”

Naumanen Joonas, 20 v
Helsinki
Aina kylmä ja väsynyt. Syntynyt 
everstiksi.
Motto: “Annan mukautetun murto-
käskyn!”

Prami Tuomas, 20 v
Pöytyä
Ikioma kk-miehemme. Joukkueen 
komein kadetti.

Motto: “Oli miten oli, mutta näin 
on.”

Tytykoski Jorma, 20 v
Alastaro
Jorma on kova. Jäätävä! Ajetaan!
Motto: “Kun tuulee, se tulee idästä.”

Vinho Lauri, 20 v
Eura
Joukkueen viihdekeskus. Kuin 3 
minuutin muna. Päältä kova, sisältä 
pehmeä.
Motto: “Onks pakko jos ei taho?”

Tupa 13
Korpela Sami, 19 v
Historian yo, Kokemäki
Kokemäen kultakurkku.
Motto: “Valoisampi vaihtoehto!”

Vatola Ville-Petteri, 20 v
Korkeakouluopiskelija, Raisio
Alushousu ja kalsari mukaan. Jou-

kon radisti.
Motto: “En syö keltaista lunta, sanoi 
lääkäri.”

Leväniemi Erno-Pekka, 20 v
Diplomi työtön, Turku
Vieläkin yli 61 kiloa... jäätävä tankki 
+ ennätys armeijapunkkaradassa.
Motto: “Ei kiinnosta kyl taas yh-
tään.”

Ahola Mikael, 19 v
Opiskelija, Hämeenkyrö
Tehkää nyt joku jotain! - tot. johtaja
Motto: “Kuka siel taas könyää!!”

Vainio Anssi, 19 v
Kuusjoki
Tarmo tupakauppias
Motto: “Ihan huonoja poraruuveja!”

Hyssälä Juha, 19 v
Lieto, Opiskelija
Eniten asiaa öisin ja unessa.
Motto: “Ainakin kaksi bumadaa, niin 
ja Iltalehti!”

Mikkonen Timo, 19 v
Diplomi työtön, Pinjainen
Se kaveri, joka hinattiin pois.
Motto: “Hiljaa hyvä tulee!”

Eskola Juho Henrik, 21 v
Rakennustyöntekijä, Kuusjoki
Olihan olemassa myös EHK.
Motto: “Se defenderi meni hyl-
kyyn.”

Luutikivi Sami, 
Särmin taistelija. Ylisärmä + ennätys 
Vääpelin punkkaradassa.
Motto: “Vääpelin punkkaan!!”

Tukilinja

HF-Radisti-
joukkue
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Sotkussa on aina kesän lämpöäSotkussa on aina kesän lämpöä

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.


