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Hyvät Porilainen-lehden lukijat!

Otin vastaan Porin Prikaatin 
komentajan tehtävät marraskuun 
alussa 2005. Olen tavannut toi-
mikauteni alussa lukuisan joukon 
prikaatin kannalta tärkeiden sidos-
ryhmien edustajia ja aktiivisia pri-
kaatin toiminnan tukijoita kilta- ja 
muun maanpuolustustyön tiimoil-
ta. Ennen kaikkea olen tavannut 
varuskunnassa ja ympäristön har-
joituksissa kaikkensa yrittävää ja 
positiivista tahtoa uhkuvaa pori-
laiskaartia - sotilaat ja siviilit, re-
serviläiset ja varusmiehet - jokainen teistä. 

Haluan tervehtiä Teitä kaikkia näin Porilaisen välityksellä ja 
kiittää marraskuussa saamastani positiivisesta kannustuksesta 
ja lämpimästä vastaanotosta Huovinrinteelle!

Joulukuun 2. päivänä Rovajärven leirillä tapahtunut traa-
ginen onnettomuus muutti pääkirjoitukseni sisällön täysin, 
edellä kuvaamaani vastaanottoa lukuun ottamatta. Koko Po-
rin Prikaati pysähtyi, kun menetimme palvelustoverin ja lisäksi 
useampi ”Porilainen” loukkaantui - kolme vakavasti ja kolme 
lievemmin. Jokainen tapaturma ja onnettomuus on liikaa ja jo-
kainen tappio on turha menetys. Tämän mietteen jakaa varmas-
ti jokainen ”Porilainen”! 

Haluan lausua Porilainen-lehden 
välityksellä syvimmän osanotto-
ni onnettomuudessa menehtyneen 
jääkäri Jarkko Hakalan omaisille 
- suru ja ikävä eivät koskaan häviä. 
Loukkaantuneille ja heidän omai-
silleen esitän myös pahoitteluni 
onnettomuuden johdosta ja toivo-
tan voimia ja jaksamista pitkäänkin 
jatkuvan jatkohoidon läpiviemistä 
varten. Porin Prikaatin komentaja-
na haluan tässä pääkirjoituksessa 
kiittää myös kaikkia niitä henkilöitä 
ja tahoja, jotka osallistuivat onnet-

tomuuden pelastustoimiin. Venyitte osin uskomattomiin suori-
tuksiin. Porin Prikaatia koskeviin linjauksiin aion palata vasta 
seuraavissa numeroissa. Silloin meidän kaikkien pitää pystyä 
katsomaan tulevaisuuteen pitäen mielessä, että uudet haasteet 
pitävät aina sisällään mahdollisuuden luoda jotakin uutta.

     

Toivotan kaikille lukijoille Porilaisen välityksellä

Palvelusturvallista 
Uutta Vuotta 2006!

         
Porin Prikaatin komentaja

Eversti

                   Markku Nikkilä
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Porin Prikaatin Kranaatinheitin-
komppaniassa palvellut kan-
kaanpääläinen jääkäri Jarkko 

Juhani Hakala menehtyi 2.12. Rovajär-
vellä sattuneessa räjähdysonnettomuu-
dessa. Hän oli kuollessaan vasta 20-
vuotias. Kranaatinheitinammuntojen 
yhteydessä sattuneessa onnettomuudes-
sa loukkaantui kuusi Hakalan palvelus-
toveria, heistä kolme vakavasti.

Jarkko Hakala juhli kesän alussa yli-
oppilaaksi valmistumistaan yhdessä 
nuoremman veljensä kanssa. Heinäkuus-
sa valkolakki vaihtui maastopukuun, 
kun varusmiespalvelus Porin Prikaatis-
sa alkoi. Asepalveluksen suorittaminen 
oli historiasta, etenkin sotahistoriasta 
kiinnostuneelle Jarkolle kunniakysy-
mys: aiempien sukupolvien työ itsenäi-
sen isänmaan eteen velvoitti nuorukais-
ta. Kuuden kuukauden palveluksen oli 
määrä päättyä tammikuun alussa. Koh-
talo päätti kuitenkin toisin.

Peruskoulutuskausi kului Panssarin-
torjuntakomppaniassa. Erikoiskoulutus-
kauden alussa Jarkko Hakala siirrettiin 
Kranaatinheitinkomppaniaan, missä hä-
nestä ryhdyttiin kouluttamaan heitin-
miestä. Palvelustoverit ja esimiehet op-

pivat tuntemaan Jarkon rauhallisena ja 
tunnollisena nuorukaisena, jota odottivat 
materiaalitekniikan opinnot Tampereen 
teknillisessä yliopistossa heti reserviin 
siirtymisen jälkeen. Rovajärven leirille 
matkanneessa junassa Jarkon muistetaan 
enimmäkseen lukeneen kirjoja tai pelan-
neen shakkia. Nuori mies oli kiinnostu-
nut monenlaisista asioista ja omasi var-
sin hyvät yleistiedot.

Kohtalokas onnettomuus sattui Ro-
vajärven leirin viimeisenä päivänä ja 
viimeisessä ammunnassa. Hakalan ryh-
män kranaatinheitin räjähti toistaiseksi 
tuntemattomasta syystä kesken ammun-
nan. Ammusmiehen tehtävässä toiminut 
Jarkko Hakala menehtyi välittömästi on-
nettomuuden seurauksena ja kuusi hänen 
palvelustoveriaan loukkaantui. Jarkon 
omaiset ja läheiset muistavat erityises-
ti hänen ihanan luonteensa ja sopuisan 
suhtautumisensa kanssaihmisiin. ”Aina 
iloinen jätkä”, luonnehtii pitkäaikainen 
kaveri Jarkkoa. Jarkon äkillinen ja yllät-
tävä poismeno on synnyttänyt paljon ky-
symyksiä, joihin ei ole vastauksia: ”Mik-
si parhaiden aina täytyy lähteä ensin?”

Viimeinen 
palvelus

Jääkäri Jarkko Juhani Hakala saa-
tettiin haudan lepoon sotilaallisin kun-
nianosoituksin kotipaikkakunnallaan 
Kankaanpäässä aurinkoisena talvipäi-
vänä perjantaina 16. joulukuuta. Porin 
Prikaatille ja Jarkon palvelustovereille 
Kranaatinheitinkomppaniasta oli kunnia 
suorittaa sotilaan viimeinen palvelus Ro-
vajärvellä menehtyneelle nuorukaiselle. 
Siunauksen suoritti sotilaspastori Pert-
ti Hell, ja saattamassa oli yli 200 Jarkon 
omaista, läheistä ja ystävää. Muistotilai-
suutta vietettiin Niinisalon varuskunta-
kerholla.

Lepää rauhassa, Jarkko 
– me vartioimme.

Muistoasi kunnioittaen

Porin Prikaati - ”Porilaiset” 

Suru on 
yhteinen

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat Samuli Vahteristo ja Terho Siltanen



Ajan 
hermolla
Teksti: Samuli Vahteristo

Porin Prikaatin palkattu henkilöstö pysyy jat-
kossa entistä paremmin ajan hermolla, sillä jokai-
selle jaetaan ”Porilaisten” oma taskukalenteri. 

Kalenteriin on koottu prikaatin kannalta kes-
keisimmät vuoden 2006 koulutustapahtumat.  Päi-
vyriosioon on merkitty vala- ja palvelukseenastu-
mis- sekä kotiuttamispäivät. Jatkossa kalenteria 
kantavalla on aina taskussaan Huovinrinteen ja 
Raasin harjoitusalueen kartat. Koko on tarkkaan 
suunnistukseen liian pieni, mutta käytännössä ka-
lenterin kartan avulla voidaan hoitaa monia esi-
merkiksi opastukseen liittyviä asioita. Kalenteri 
mahtuu maastopuvun reisitaskuun.

Prikaatin tiedottajan mukaan kalenteri ei ole 
vielä loppuun hiottu timantti.

- Kaikki palaute on tervetullutta. Tavoitteena on 
parantaa kalenteria vastamaan käyttäjien toiveita. 
Sopivaa suojakotelon valmistajaa emme ole vielä 
löytäneet, yliluutnantti Matti Vihurila kertoo.
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Eversti Markku Nikkilä aloitti Porin Pri-

kaatin komentajana marraskuun alus-

sa. Pohjalaisen maanviljelijäperheen 

poika sanoo olevansa kutsumusamma-

tissaan, vaikkei lähipiiristä muita so-

tilaita löydykään. Uran  tähänastinen 

kohokohta ajoittuu vuosille 1992 – 94, 

jolloin Nikkilä toimi suomalaisen rau-

hanturvajoukon komentajana Balkanil-

la. “Porilaisten” komentajuus on kui-

tenkin mieleinen tehtävä, jolta Nikkilä 

odottaa paljon. Alku on kylläkin ollut 

valitettavan kivinen. Varusmiehen me-

nehtyminen Rovajärven leirillä heijas-

tuu prikaatin jokapäiväiseen elämään 

vielä pitkään. Tästäkin huolimatta uusi 

komentaja uskoo positiiviseen tulevai-

suuteen. 
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“Periksi ei anneta”

Pohjalainen 
tahtoihminen

9

Pääesikunnan tiedusteluosaston 
apulaisosastopäällikön tehtäväs-
tä Säkylään siirtynyt Markku 

Nikkilä on silmin nähden tyytyväinen 
uuteen haasteeseensa.

-Valmiusyhtymän komentajuus oli 
omissa ajatuksissani seuraava tavoi-
te urallani. Kolmesta valmiusyhtymäs-
tämme Säkylän haastavuutta lisää myös 
“kansainvälinen mauste”, eversti Nikki-
lä toteaa. 

Kansainvälistä kokemusta häneltä ei 
ainakaan puutu, sillä sotilasuraan sisäl-
tyy ulkomaanpalvelusta kunnioitettavat 
kahdeksan vuotta. Pisin rupeama, kol-
me vuotta, kului sotilasneuvonantajana 
YK:n päämajassa New Yorkissa vuosina 
1997 – 2000. Balkanin kokemukset 90-
luvun alkupuolella ovat puolestaan jät-
täneet lähtemättömät jäljet suomalaisen 
rauhanturvajoukon komentajana toimi-
neeseen Nikkilään.

-Balkanin tapahtumat, keskellä Eu-
rooppaa, tekivät Lähi-Idän kuvioista 
lasten leikkiä ja avasivat silmäni. Huo-
masin, ettei mikään ole sitä, miltä se 
näyttää.

Prikaati pidetään 
valtakunnan 
kärkikaartissa

Markku Nikkilä nimeää merkittävim-
mäksi luonteenpiirteekseen määrätietoi-
suuden. 

- Olen vahva tahtoihminen, mikä tulee 
varmasti näkymään työssäni. Arvostan 
suoruutta ja rehellisyyttä. Luotan alaisii-
ni ja ihmisiin yleensä, ja myös odotan, 
että luottamus palkitaan: työt on tehtävä 
hyvin. Periksi ei anneta.

Mitään äkkinäisiä muutoksia ei hänen 
mukaansa ole lähitulevaisuudessa odo-
tettavissa.

- Haluan kaikessa rauhassa tutustua 
ja perehtyä prikaatiin ja sen toimintaan, 
jottei tulisi hätiköityä tulevaisuuden 
suuntaa tai vauhtia määritettäessä, Nik-
kilä toteaa. Hän sanoo myös vieroksu-
vansa työyhteisön sisäisiä muodollisia ja 
kylmiä suhteita.

Curriculum vitae

NIKKILÄ, Markku Ilmari
Syntynyt Sievissä 14.8.1956 

Varusmiespalvelus, 
Kainuun Prikaati  1976
Kadettikoulu  1977 – 1980
Ranger-kurssi, 
Yhdysvallat  1981
Kapteenikurssi  1984
Sotakorkeakoulu  1989 – 1990
Valtakunnallinen
Maanpuolustuskurssi 1997
Ylemmän päällystön
kurssi   2001
Royal Collage of Defence 
Studies, Englanti  2004
Ylimmän johdon kurssi 2005
Opetusupseeri, Keski-Suomen 
Pioneeripataljoona 1980 – 1982
YK-palvelus/Lähi-Itä
(UNDOF)  1983 – 1984
Opettaja, Kadettikoulu 1985 – 1988
Opettaja, Taistelukoulu 1991
YK-palvelus/Entinen 
Jugoslavia (UNPROFOR) 1992 – 1994
Vanhempi osastoesiupseeri, 
Puolustusministeriö 1995 – 1997
Sotilasneuvonantaja, Suomen 
YK-edustusto, New York 1997 – 2000
Tiedusteluosasto, 
Pääesikunta  2000 – 2001
Kansainvälinen osasto, 
Pääesikunta  2002 – 2004
Tiedusteluosasto, 
Pääesikunta  2005
Komentaja, Porin Prikaati 2005

Vänrikki   1976
Luutnantti  1980
Yliluutnantti  1982
Kapteeni  1987
Majuri   1990
Everstiluutnantti  1997
Eversti   2001

SL RI, Sam, YK-mitali UNDOF, 
YK-mitali UNPROFOR

Avoliitossa, kaksi lasta.

Vaikka eversti Nikkilä haluaakin läh-
teä rauhallisesti liikkeelle, hän on mää-
rittänyt prikaatin tulevaisuuden haastei-
ta.

-Haluan pitää Porin Prikaatin valta-
kunnalliseen kärkikaartiin kuuluvana 
joukkona niin kansallisesti kuin kan-
sainvälisestikin. Vuosien 2006 – 2007 
taloudellisista leikkauksista on selvit-
tävä kunnialla läpi ja koulutuksen taso 
on pidettävä korkealla: hikeä säästämät-
tä, mutta palvelusturvallisuudesta tinki-
mättä. Kotiuttamispäivinä porteistamme 
poistuvien suomalaisten asevelvollisten 
on jatkossakin oltava osaavia ja maan-
puolustustahtoisia sotilaita, niitä kuului-
sia “Porilaisia”.

“Ovemme ovat 
avoinna”

Markku Nikkilä tunnustautuu “reppu-
komentajaksi”, jonka avovaimo ja kaksi 
täysi-ikäistä lasta jäävät asumaan ja työs-
kentelemään Helsinkiin. Perehtymisjak-
sojen aikana hänellä on ollut myös mah-
dollisuus tutustua prikaatin sidosryhmiin 
ja toimintaympäristöön.

- Odotan paljon yhteistyöltä ympä-
röivän yhteiskunnan kanssa. On muis-
tettava, että Porin Prikaati edustaa tääl-
lä koko puolustusvoimia. Ovemme ovat 
avoinna, Nikkilä vakuuttaa.

Hän kertoo olevansa käytettävissä 
viikolla 24 t/vrk, mutta toivoo, että vii-
konloput olisi pyhitettävissä “akkujen 
lataamiseen”.

- Tiedostan selkeästi, että tässä tehtä-
vässä on vaara polttaa itsensä loppuun 
varsin nopeasti.

Uuden komentajan harrastukset liitty-
vät tiiviisti luontoon ja liikuntaan.

- Luonnosta pystyy nauttimaan niin 
monella tavalla; voi valita, ottaako mu-
kaan kameran, kiikarin, aseen vaiko 
vaikkapa ongen. Kesäisin varsinkin pyö-
räily viehättää. Säkylä ympäristöineen 
tarjoaakin siihen varsin hyvät puitteet, 
eversti Markku Nikkilä suuntaa ajatuk-
sensa jo loskan ja lumen jälkeiseen ai-
kaan.

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Sami Hyrynsalmi
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Lentopallovalmentaja Eero Alatalon neuvo varusmiespalvelusta 
suorittaville urheilijoille:

”Hoida armeija hyvin,
niin ongelmia ei tule”
Teksti ja kuvat: Asko Tanhuanpää

Lentopallossa niin pelaajana kuin val-
mentajanakin menestynyt Eero Alata-
lo, 47, aloittaa haastattelutilaisuuden 
esittelemällä varusmiesaikanaan Porin 
Prikaatissa saavuttamiaan palkintoja. 
Yllätys ei ole palkintojen määrä, vaan 
lajit niiden takana.

Valtakunnassa tuskin on Alatalon li-
säksi kovinkaan montaa sellaista urhei-
lijaa, joka on saavuttanut saman vuoden 
aikana puolustusvoimien mestaruuskil-
pailuista mitalin sekä lentopallossa että 
partiohiihdossa. Alatalon edustama Po-
rin Prikaatin joukkue voitti molemmis-
sa lajeissa hopeamitalin. Elettiin vuotta 
1983. Siviiliseurassaan Raision Loimus-
sa hän pääsi juhlimaan samana vuonna 
miesten lentopallon Suomen mestaruut-
ta. 

- Armeijasta saaduista palkinnoista 
ehkä kaikkein rakkaimmat ovat kuiten-
kin 1. Jääkärikomppanian henkilökun-
nan minulle antama varsikäsikranaatti, 
hopeoitu urheilijapatsas sekä tietysti Po-
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rilaisristi. Patsaan iskukäsi on tosin pu-
donnut johonkin matkan varrelle, Alatalo 
tunnustaa.

Maajoukkueleirille 
jo toisena päivänä

Eero Alatalon alku armeijan harmais-
sa oli erikoinen, sillä hän lähti jo toisena 
palveluspäivänään kahden viikon maa-
joukkueleirille, joka järjestettiin yh-
dessä Yhdysvaltain maajoukkueen 
kanssa. 

- Olin kieltämättä aika taval-
la pihalla, kun tulin sitten takaisin 
prikaatiin ja suoraan ensimmäisel-
le alokasajan leirille. Halusin saa-
da nekin hommat hanskaan ja pää-
tin sen takia jättää muutamat Loimun 
harjoitukset väliin. Silloinen valmenta-
jamme Jukka Kutila ei siitä tietystikään 
tykännyt, mutta asia saatiin onneksi so-
vittua. 

- Se varmasti auttoi, että tiukkana val-
mentajana tunnettu Kutila oli palvellut 
itsekin Porin Prikaatissa, muistaa Alata-
lo jo edesmennyttä ystäväänsä. Alatalo 
kertoo saaneensa Jukka Kutilalta yhden 
tärkeän neuvon, jonka hän on sittemmin 
välittänyt eteenpäin myös omille valmen-
nettavilleen ikäluokka ja joukkue toisen-

sa jälkeen. 
- Olen sano-

nut kaikille, että 
asiat luistavat, 
kunhan hoidat ar-
meijan velvolli-
suudet hyvin ja 
mieluummin vielä 
ensiluokkaisesti.
- Jos joku urhei-
lija valittaa, niin 
syy on yleensä hä-
nessä itsessään.

Konjakkipullo
komppanian-
päällikölle
Eero Alatalo paljastaa rikkoneensa val-
mentaja Kutilan käskystä kerran myös 
armeijan sääntöjä. Hän tosin koros-
taa hymyssä suin olleensa tuolloin-
kin liikkeellä puhtaasti urheilun asialla.
- Komppanianpäällikköni kapteeni Lie-
mola oli ollut myös Jukan päällikkönä. 
Toin Liemolalle yhdeltä Euroopan Cupin 
reissulta tuliaisiksi konjakkipullon, jonka 
hän otti pienen rykimisen jälkeen vastaan.
- Liemolan kanssa ei ollut koskaan 
mitään vaikeuksia, hän naurahtaa.
Yhdestä Alatalon armeija-ajan esimiehes-

tä on sittemmin tullut myös 
hyvä ystävä. Hän on myö-
hemmin Porin Prikaatin huoltopäällik-
könäkin toiminut Markku Heinonen.
- Tiukkana nuorena kouluttajana tutuk-
si tullut Markku käy täällä hoidettavana 
melkein viikoittain ja puheet kiertyvät 
jostain kumman syystä aika usein ar-
meijaan, Liedossa fysioterapiayrittäjänä 
toimiva Alatalo paljastaa.

Presidentti auttoi
passinhankinnassa
Yhden kerran varusmiesaikanaan Eero 
Alatalo joutui turvautumaan myös maan 
ykköslentopalloilijana tunnetun Mauno 
Koiviston apuun, jotta lentopallon ja ar-
meijan edut saataisiin sovitettua yhteen.
- Jouduimme lähtemään Itä-Saksas-
sa pelattuun EM-turnaukseen yllättäen 
kolme päivää alkuperäistä suunnitelmaa 
aikaisemmin, enkä ehtinyt enää Säky-
lään hoitamaan passiasioita. President-
ti itse varmisti, että minulla oli väliai-
kainen passi lentokentällä odottamassa.
Eero Alatalo lähti armeijasta reserviin 
kersanttina ja se on hänen sotilasar-
vonsa edelleenkin. Alatalo sanoo käy-
neensä muutaman kerran kertaushar-

KUNNIAPAIKALLA.
1. Jääkärikomppani-
an henkilökunnalta 
saatu varsikäsikra-
naatti on edelleen 
kunniapaikalla Eero 
Alatalon palkintohyl-
lyssä.

joituksissa, mutta 
vuonna 1992 voi-

manostossa loukkaantu-
nut polvi vei miehen nostoväkeen.
- Sikäli asia hiukan harmittaa, että 
tunnen olevani nyt paremmas-
sa kunnossa kuin 1990-luvun alussa.
Alatalon kolmesta pojasta kaksi eli 
1984 isänsä armeija-aikana syntynyt 
Niko ja kuopus Joonas ovat hekin Porin 
Prikaatin miehiä. Kranaatinheitinkomp-
paniassa palveleva Joonas suorittaa par-
haillaan omaa varusmiespalvelustaan.
– Niko syntyi vuoden 1984 touko-
kuussa ja majuri Eilu onnitteli mi-
nua koko joukon edessä. Onnittelujen 
jälkeen hän sanoi, että en ole myön-
tänyt teille naimalomaa, vaan urhei-
lulomaa. Eilun mukaan isän täytyi-
kin olla postipoika, Alatalo naurahtaa.

Veteraanien kera
vesijumpassa

Eero Alatalo kertoo vierailevansa Po-
rin Prikaatissa edelleen säännöllisesti.
- Käyn kaksi kertaa kuukaudessa ve-
tämässä vesijumppaa Liedon sotave-
teraaneille. Kiitos prikaatille siitä, että 
se tarjoaa hallin käyttöömme. Jum-
pan jälkeen ohjelmaan kuuluu tietys-
ti vielä munkkikahvit sotilaskodissa.

 

ARMEIJAVUODEN MITALIT. 
Eero Alatalo voitti lentopallon si-
viilien SM-kullan lisäksi saman 
vuoden aikana hopeaa puolustus-
voimien lentopallo- ja partiohiihto-
kisoista.
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A
mmattilaisia, vas-
taa Aliupseerikoulun 
jääkärilinjan tiedus-
telujoukkueen oppi-
las Joonas Koivunen 
pyydettäessä kuvaile-

maan kouluttajia.
– Ainakin meillä on loistavia, täyden-

tää sotilaspoliisijoukkueen oppilas Tee-
mu Laaksonen. Nopeasti hän tarkentaa, 
ettei kehuminen ole esimiesten nuoles-
kelua vaan miehet ovat tosissaan siitä 
mitä sanovat. Kouluttajat ovat osoittau-
tuneet erittäin vaativiksi, mutta aikaan-
saaviksi kurssin aikana.

Koivunen ja Laaksonen suorittavat 
viimeisiä opintojaan toisella aliupseeri-
kurssilla ennen johtajakauden alkamis-
ta. Koivunen arvelee päätyvänsä Pasin 
johtajaksi kun sotilaspoliisialiupseeria 
odottanevat ryhmänjohtajuus ja päävar-
tio. Molempia kuitenkin kiinnostavat 
uudet alokkaat ja seuraava peruskoulu-
tuskausi.

– Haluan olla mukana opettamassa 
uusille alokkaille perusteita, niitä en-
simmäisten viikkojen asioita, tähdentää 
haastavaa johtajakautta odottava Koi-
vunen Laaksosen myötäillessä ajatusta. 
Tuleva sotilaspoliisi jäi harmittelemaan 
ainoastaan, ettei todennäköisemmin tule 
viettämään aikaa tulokkaiden kanssa en-
nen peruskoulutuskauden päättymistä.

Molemmat aliupseerioppilaat usko-
vat armeijan johtajakoulutuksen antavan 
rahkeet esimiehen tehtävään niin har-
maissa kuin siviilimaailmassa. Erityi-
sesti varusmiesten toisilleen kehittämät 
skenaariot alaisten ongelmista niin ka-
sarmilla kuin rintamalla saivat kiitosta. 
Johdettavien erilaisuuden ja ihmiskuvan 
oppimisen sekä käytännön kokemuksen 
he uskovat olevan hyödyksi työpaikkaa 
etsiessä.

Harjoittelua 
yhdessä

– Tiesin, että siitä tulee rankkaa fyy-
sisesti. Pahempi se oli kuitenkin mitä 
odotin, mutta henkiseen vaativuuteen en 
osannut varautua, kertoo Laaksonen ali-
upseerikurssista. Vaikka tyttöystävä oli 
ohjeistanut yrittämään päästä pois niin T

a
is

te
lu

p
a
ri nopeasti kuin mahdollista, ei oppilas 

kadu päätöstään kuin hitusen. Hän myös 
uskoo armeijan syventävän ja kasvatta-
van suhdetta.

– On oppinut arvostamaan yhteisiä 
hetkiä eri tavalla. Kun nähdään, tulee 
miettineeksi, että mitä tehtäisiin. Ettei 
aina vaan sitä tavallista. Näkemisistä on 
tullut isoja hetkiä. Kyllähän se vahvistaa 
suhdetta, miettii Laaksonen.

Pienten joukkuekokojen vuoksi Koi-
vunen ja Laaksonen kohtalotovereineen 
ovat tehneet paljon yhteistyötä koulun ai-
kana. Usein he myös harjoitteissa taiste-
levat toisiaan vastaan sotilaspoliisijouk-
kueen yrittäessä estää tiedustelijoiden 
toimet. Kokemus on opettanut keski-
näistä arvostusta ainakin Joonas Koivu-
selle.

– Kunnioitan noita poliiseja, ne ovat 
särmiä.

Hienoimman armeijakokemuksen ni-
meäminen tähän mennessä ei ole kum-
mallekaan vaikea tehtävä.  Laaksonen 
tunnustaa suoraan, että hienoimpia ovat 
olleet viikonloppuvapaat ja vastaavasti 
huonoimpina kiinniolot.

– Hienoin hetki oli ehdottomasti en-
simmäisellä tiedusteluretkellä. Maattiin 
puskassa piilossa kun lähin etsijä kulki 
alle kahden metrin päässä. Jännitti kun 
takana oleva kaveri alkoi yskiä, että kos-
ka ne huomaavat, kertoo Koivunen.

Eikä tiedustelupartio tällä kertaa jää-
nyt kiinni.

Teksti ja kuvat: 
Sami Hyrynsalmi
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Kauhavalla Sotilasurheilulii-
ton kamppailupäivillä 18.–
20.10.2005 ”Porilaiset” menes-

tyksekkäästi löivät, painivat ja soutivat 
eri lajeissa. Kauhavan Varuskunnan Ur-
heilijoiden Lentosotakoulun tuella jär-
jestämiin kilpailuihin osallistui lähes 250 
urheilijaa ympäri Suomen varuskuntia ja 
sotakouluja. Ehdottomasti suosituin laji 
oli sotilaspaini, jonka eri sarjojen voi-
toista kamppaili peräti sata osallistujaa.

Mukaan oli mahtunut nimekkäitä te-
kijöitä kantahenkilökunnasta ja varus-
miehissäkin taisteli monia SM- ja MM-
tason urheilijoita. Kilpailujen taso oli 
kokonaisuudessaan korkea, mikä takasi 

tasaisia otteluita jokaiseen lajiin. Nyrk-
keilyissäkin nähtiin monta iskujuhlaa, 
joiden voittaja ei aina ollut yleisön mie-
lestä se oikea. Tuomarit olivat kuitenkin 
poikkeuksetta ammattilaisia, eikä voitto-
ja väärin perustein jaettu.

Isot miehet kehässä
Säkylän Varuskunnan Urheilijoiden 

ylil Sini Kouri ja opp Susanna Nero 
joutuivat kumartamaan naisnyrkkeilys-
sä sarjojensa N-63 kg ja N-70 kg voiton 
vastustajien puuttumisen vuoksi. Nai-
set kuitenkin ottelivat keskenään näy-
tösottelun, jonka voitto kirjattiin Kou-

rin nimiin. Vastustajia ei taas puuttunut 
kapteeni Juha Kylä-Harakalta, joka 
muutaman tiukankin ottelun jälkeen sel-
vitti itsensä torstai-illan tekniikkasarjan 
75 kg:n fi naalin. Hämeenlinnan VU:n 
oppilas Mikko Ohtosesta ei kuitenkaan 
ollut riittävästi vastusta Kylä-Harakalle 
vaan kehätuomari julisti kapteeni ottelun 
ja sarjan voittajaksi.

Yleiseen nyrkkeilysarjaan ei Huo-
vinrinteeltä ollut osananottajia lähte-
nyt, mutta tekniikan yli 91 kg:n sitäkin 
enemmän. Isojen miesten koitos aida-
tussa neliössä sujui täysin ”Porilasten” 
voimin jääkäri Markus Lehtisen leiki-
teltyä pistevoiton kaartinjääkäri Miikka 

Verta, hikeä ja
Teksti ja kuvat: Sami Hyrynsalmi
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Oräddista. Hän kohtasi loppuottelussa 
oman joukko-osaston ylil Mika Julinin. 
Saadessaan lyödä upseeria luvan kans-
sa Lehtinen iski itsensä sarjan voittajak-
si jättäessä Julinin toiseksi, SäkVU:ta 
edustaneen jääk Sami Hyrynsalmen ja 
Oräddin kolmanneksi.

Huonosti eivät otelleet opp Teemu 
Laaksonen, ltn Mikael Lähdesmäki 
ja kok Ville Mannonen vaikka ratkai-
sevan ottelunsa hävisivät. Laaksonen ja 
Lähdesmäki jakoivat tekniikkasarjan 69 
kg:n luokan kolmannen tilan keskenään 
kokelaan ollessa vastaavasti 91 kg:n kol-
mas. Neljä sarjavoittoa, hopea ja neljä 
pronssia siivittivät kapteeni Kylä-Hara-
kan hakemaan nyrkkeilyn joukkuekilpai-
lun pokaalia. Voitto heltisi helpolla, sil-
lä toinen ja kolmas saivat yhteensä yhtä 
paljon pistesijoituksia kuin SäkVU.

Taistelua tatamilla…
Judossa ltn Robert Sainio voitti yli-

voimaisesti kilpasarjan M-90 -luokan 
jättäessään ltn Aku Sirviön kolman-
neksi. Luokkaa kevyemmissä, M-81, 
ltn Niko Auvinen taisteli toiseksi. Har-
rastelijasarjassa alik Samuel Nordlund 
tuli kolmanneksi alle ja opp Mika Ku-
ronen toiseksi yli 75 kg:ssa. Yleismesta-
ruus lähti Lahteen viidellä sarjavoitolla, 
SäkVU:n tullessa toiseksi.

Ylil. Kouri voitti naissotilaspainin 65 
kg:n sarjan ja Ltn Antti Muhonen 85 
kg:n, ylik Salminen tuli toiseksi +95 kg:
ssa ja opp. Kontsas kolmanneksi 75 kg:
ssa. Ylil Janne-Matti Peltola, opp Nero 
ja ylil James Mashiri tulivat neljänsiksi 

omissa sarjoissaan. Mashirilla olisi ollut 
mahdollisuuksia palkintopallille, mutta 
loukkaantuminen esti jatko-ottelut.

Sprinttijoukkuepainin neljän parhaan 
joukkoon mahtui kaksi Säkylän jouk-
kuetta. Alik Pasasen, opp Kontsaan, ltn 
Muhosen, jääk Koivulan ja ltn Sorkki-
lan joukkue hävisi Helsingin kaartinjää-
käreille pronssiottelun otteluvoitoin 3-
2. Joukkuekilpailun loppuottelussa ylil 
Kouri ja opp Hannuksela hävisivät otte-
lunsa, mutta ylil Mashiri ja ylil Peltola 
voittivat omansa. Ylik Salmisen ja Utin 
jääkäri Jussi Pesolan yli 95 kg:sten otte-
luun kiteytyi koko fi naali. Pitkäksi veny-
neen, äärimmäisen tasaisen ottelun voit-

to ja mestaruus kirjattiin lopulta Utille.
Alik Nordlund tuli neljänneksi vapaa-

painissa 66 kg:n sarjassa, opp. Kuronen 
tuli kolmanneksi sekä vapaapainin että 
kreikkalais-roomalaisen painin 84 kg:
ssa. Sprinttipainin hopean ja neljännen 

a mitaleja...     
sijan lisäksi Säkylään matkasi sotilas-
painin joukkuevoitto ja kolmas sija va-
paapainin joukkuepisteissä. Ylil Kouri 
palkittiin kisojen parhaana naisurheilija-
na ja parhaana sotilaspainijana ltn. Mu-
honen.

…ja sen vieressä
Sisäsoudussa jääk Ilkka Junnila 

voitti varusmiesten alle 75 kg:n sarjan 
kovalla ajalla 3.11,7. Toiseksi tulleeseen 
Utin Jussi Pesolaan tuli eroa yli kymme-
nen sekuntia. Kovempaan suoritukseen 
kykeni koko kilpailussa ainoastaan par-
haaksi sisäsoutajaksi valittu TamVU:n 

Tommi Mähönen, joka vei nimiinsä 
henkilökunnan 30–39 vuotiainen yli 75 
kg:n sarjan ajalla 3.05,8.

Sotilaspenkkipunnerruksessa alle 80 
kg:n sarjassa opp Kontsas tuli toisek-
si nostettuaan 70 kg:n tankoa 29 kertaa. 

Kovan tuloksen teki samassa sarjassa 
jääk Veikko Vainio pumpattuaan 26 ker-
taa 75 kg rautaa ilmaan. Sarjassa 80–100 
kg opp Ville Perälä tuli myös toiseksi 
16:sta toistollaan 85 kg:n tangolla. Kan-
tahenkilökunnan puolella yli Peltola teki 
samassa sarjassa 18:sta nostoa 80 kg:lla 
ja tuli toiseksi. Ltn Juha Seppä tuli toi-
seksi yli satakiloisissa 23 toistolla ja kol-
manneksi ylik Salminen 18:lla.



PPinkit kumisaappaat inkit kumisaappaat 
valloittivat varuskunnanvalloittivat varuskunnan
Heinimaija Hirvonen, Hanna Kolvanki, Riikka Rytilahti

Me kolme armeijaelämäs-
tä täysin tietämätöntä turku-
laista viestinnän opiskelijaa 
päätimme tehdä reportaasin 
verkkoon varusmiesten met-
säleiristä. Saimme mahdol-
lisuuden lähteä 3. Jääkäri-
komppanian Aarne-joukkueen 
mukana metsään. Kokemus ro-
mutti ainakin osittain käsityk-
semme armeijan leirielämästä.
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Miltäköhän varusmiehistä mah-
toi tuntua, kun me eräänä 
syyskuisena aamuna odotim-

me heitä kameroiden kanssa tupien ul-
kopuolella? Meitä armeijan shokkiherä-
tys hirvitti. Herätyskello on lempeä tapa 
nousta ylös verrattuna ”komppaniassa 
herätys” -huutoon. 

Aamupalalle siirtyminen oli vaikut-
tava kokemus. Varusmiehet juoksivat 
vauhdilla pihalle, jossa he järjestyivät 
täsmällisiin riveihin. Kannat kopisivat 
komeasti yhteen, kun levosta vaihdet-
tiin asentoon. Marssin tahdissa kävelys-
tä lähti tömisevä ääni, joka tuntui kehos-
sa patarummun kuminalta. Aterioiminen 
yhdessä satojen maastopukuisten varus-
miesten ja -naisten kanssa oli hämmen-
tävä kokemus. Pakko myöntää, että ero-
tuimme hyvin selvästi joukosta. 

Saavuimme metsäleirille kapteeni 
Kalle Leinosen kyydissä. Lähetti joh-
datti meidät Aarne-joukkueen luokse 
parasta mahdollista vauhtia. Löysim-
me joukkueen kaivamasta poteroita. 
Sotaelokuvista saamiimme käsityksiin 
verrattuna toiminta näytti aika kesyltä. 
Metsäleirin todellinen rankkuus selvisi 
meille vasta myöhemmin. 

Kun vaatteet eivät 
riitä

Paikalla seisominen sai meidät pa-
lelemaan. Löysimme kirkkaanväriset 
rinkkamme varusmiesten reppujonon 
häntäpäästä ja puimme lisää vaatteitta 
yllemme. Katsoimme vierestä, kun jää-
kärit harjoittelivat Pasista poistumista. 
Olisimme halunneet osallistua harjoi-
tukseen, koska varusmiehillä tuntui ole-
van lämmin. Emme kertaakaan kuulleet 
kenenkään valittavan kylmästä.

Mielikuvamme ampumapainotteises-
ta metsäleireistä alkoi sortua, kun kel-
lo lähestyi neljää. Emme olleet nähneet 
vielä kenenkään ampuvan leirin aikana. 
Jostakin kaukaa kaikui räjähdyksiä. Aar-
ne-joukkueen miehet syöksyivät maa-
han, juoksivat ja syöksyivät taas. Tuntui 
kuin olisimme tipahtaneet keskelle roo-
lipeliä.

Olimme kiitollisia, kun kapteeni Lei-

nonen tuli ha-
kemaan meitä 
seitsemän ai-
kaan komen-

topaikan luota. 
Pääsimme läm-

pimään, loiste-
putkin valaistuun telttaan seuraamaan 
johtoportaan palaveria. Yksi parhais-
ta kokemuksista oli päästä seuraamaan 
käskynjakoa. Käskyt säilyivät muut-
tumattomina aina majurilta jääkäreille 
asti. Oli hienoa huomata, että jokainen 
aloitti puheenvuoronsa sanomalla ”hy-
vät naiset ja herrat”.

Kuu valaisee varus-
miehen tien

Kun palasimme takaisin metsään, 
oli täysin pimeää. Teltalle kävellessä 
tuli taskulamppua ikävä. Meitä kalvoi 
epäilys perille löytämisestä säkkipime-
ässä metsässä. Ennen nukkumaanme-
noa kävimme vielä jakamassa myötä-
tuntopisteet vartiossa olleelle jääkärille. 
Kipinävahti kertoi meille varusmiehen 
iltasadun ja siihen oli hyvä nukahtaa. 
Ilman lämmittävää kamiinaa olisi tullut 
yöllä äitiä ikävä.

Kello kuuden herätyksen jälkeen 
puimme vaatteet päällemme puoliunes-
sa. Aamupalan nauttiminen kuutamossa 
oli unohtumatonta. 

Päivän val-
jetessa matka-

simme tulenjoh-
topaikalle. Näimme 

lopultakin, mistä edellispäivän räjäh-
dysäänet olivat peräisin. Tulenjohto-
paikalla paukahteli melkein yhtä mah-
tipontisesti kuin ”Pelastakaa sotamies 
Ryanissa”. Yritimme kuvata kypärät 
päässä räjähdyksiä, mutta sumu esti ai-
keemme. 

Vasta kasarmilla tajusimme, miten 
väsyneitä olimme. Vähäiset yöunet, 
kylmyys, nälkä ja luonnonolosuhteet 
tekevät leireistä fyysisesti raskaita. Oli 
kuitenkin ilahduttavaa huomata, miten 
hyvä yhteishenki ja huumori vallitsi va-
rusmiesten keskuudessa.

Varuskuntaan jäi ehdottomasti pala 
sydäntä. Reissun jälkeen mielessä pyö-
rivät usein armeijaan jääneet miehet. 
Perjantaisin mietimme, ovatko he pääs-
seet jo lomille ja sunnuntaisin sitä, ovat-
ko he jo palanneet takaisin. Varusmie-
hiksi meistä itsestämme tuskin olisi, 
mutta ehkä palaamme vielä tekemään 
reportaasiimme jatko-osan.

Kiitos erityisesti Aarne-joukkueelle, 
upseerikokelas Kyynäräiselle, kapteeni 
Leinoselle, yliluutnantti Pietilälle sekä 
kaikille meitä opastaneille henkilöille 
unohtumattomasta kokemuksesta. 
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Vierailuja

Suomeen akkreditoidut sotilasasiamiehet 24.11.-05

Puolustusvoimien huoltopäällikkö, 
kenraalimajuri Kalervo Sipi 29.11.-05

Swedish War College 21.11.-05



PORIN PRIKAATIIN 
SIIRTYNEET:

Pääesikunnasta:
Eversti Markku Nikkilä 1.11.2005

Reservistä:
Sotilasammattihenkilö Aki Jokela 
10.10.2005

PORIN PRIKAATISTA 
SIIRTYNEET:

Lapin Sotilasläänin Esikuntaan:
Eversti Markku Aherto 1.11.2005

Pääesikuntaan:
Majuri Vesa Helminen 1.11.2005

Reserviin:
Vänrikki Kalle Kalpio 1.11.2005
Sopimussotilas (kers) Jussi Leinonen 
7.11.2005

YLENNYKSET 
6.12.2005

Yliluutnantti Jukka Nummenranta 
kapteeniksi
Yliluutnantti Janne-Matti Peltola 
kapteeniksi
Yliluutnantti Mikael Puska 
kapteeniksi
Yliluutnantti Arto Rantahalvari 
kapteeniksi
Yliluutnantti Keijo Elonen 
kapteeniksi
Luutnantti Mika Koivisto 
yliluutnantiksi

Porin Prikaatin entinen esikuntapäällik-
kö, everstiluutnantti Jari Kytölä 
everstiksi, PEhenk-os

Reservissä ylennetty seuraavat sotilas-
ammattihenkilöt: 
Alikersantti Antti Vihakas kersantiksi
Korpraali Mikko Kokkonen 
alikersantiksi

Korpraali Toni Laurila alikersantiksi
Korpraali Heikki Tyrväinen 
alikersantiksi
Pioneeri Raine Vesanto 
korpraaliksi

JALKAVÄEN TAR-
KASTAJAN MYÖNTÄ-
MÄ JALKAVÄEN 
ANSIORISTI 
6.12.2005

Kapteeni Jyrimatti Hollmén 
Kapteeni Pasi Lehtonen
Kapteeni Pasi Sunila
Yliluutnantti Timo Lehtimäki
Luutnantti Jouko Haanpää
Luutnantti Erkki Kaunisto
Luutnantti Markku Virtala

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Aherto palasi kotikonnuilleen
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Eversti Markku Aherto siirtyi Lapin 
sotilasläänin komentajaksi 1. mar-

raskuuta 2005 lukien. Läksiäispäivänä 
31.10. järjestettiin perinteisen tavan mu-

kaan vaihtoparaati sekä Upseerikerholla 
suoritettiin juhlallisin menoin komen-
tajan nimikirjoituksen- ja muotokuvan 
paljastustilaisuus. Komentajan nimikir-
joituksen marmoritauluun muotoili kul-
taseppä Tuomo Mäkelä ja muotokuvan 
otti valokuvaaja Liisa Siltanen.

Iltapäivän aikana myös ystävät ja yh-
teisöt kävivät hyvästelemässä eversti 
Ahertoa ja hänen Päivi-puolisoaan sekä 
toivottamassa onnea uuteen tehtävään. 

Markku Aherto on valmistunut up-
seeriksi Kadettikoulusta vuonna 1979. 
Yleisesikuntaupseerin tutkinnon hän on 
suorittanut Sotakorkeakoulussa vuon-
na 1989. Ennen nykyistä tehtäväänsä 
hän on ollut muun muassa pääesikunnan 
kansainvälisen osaston apulaisosasto-
päällikkönä ja Lapin Sotilasläänin Esi-
kunnan esikuntapäällikkönä. Tasaval-
lan presidentti ylensi hänet everstiksi 
4.6.2001. 19



Suomen nidemäärältään suurin 
sotilaskotikirjasto Huovinrin-
teellä on siirtymässä tietokoneis-

tettuun aikaan uuden lainausohjelman 
myötä. Koneet ovat jo saapuneet ja jär-
jestelmää ollaan kokoamassa. Yli 12 000 
teoksen koodaaminen uuteen systeemiin 
sopiviksi kestää ja toimistonhoitaja Tui-
ja Ryömä arveleekin työn vievän vielä 
lähes puoli vuotta.

– Periaatteessa käsityöt tulevat jää-
mään pois, kuvailee Ryömä uuden jär-
jestelmän hyötyjä. Vanhassa, niin kutsu-
tussa laitoskirjastosysteemissä, jokainen 
lainaus pitää merkitä kolmeen pistee-
seen: kirjan taakse, lainaajan kortille ja 
hankintaluetteloon. Uudella riittää vii-
vakoodin lukeminen lainaajan kirjasto-
kortilta ja teoksen selkämyksestä. Tieto-
koneistamisen uskotaan nopeuttavan ja 
helpottavan työskentelyä huomattavasti. 
Vauhtiin päästyään yksi sotilaskotisisar 
riittäisi iltojen päivystäjäksi kirjastoon.

Käyttöön otettava kirjaOORNINKI -
ohjelmisto on täysiverinen atk-kirjasto 
-järjestelmä. Se on jo toiminnassa mm. 

Mouhijärven kunnankirjastossa ja sitä 
ollaan ottamassa käyttöön Kajaanin so-
tilaskotiyhdistyksessä Kainuun Prikaa-
tissa. Ohjelman avulla pystytään ylläpi-
tämään miten suuria aineistotietokantoja 
tahansa, mutta silti se on pidetty kevye-
nä ja helppokäyttöisenä.

– Järjestelmällä voi tehdä mitä tahan-
sa, mutta sisaret eivät tule tarvitsemaan 
muita toimintoja kuin uuden kirjasto-
kortin tekemisen, kirjojen lainaamisen 
ja palauttamisen. Jokaiselle tullaan opet-
tamaan sen käyttöön henkilökohtaisesti 
työvuorojen aikana, lupaa Ryömä.

”Ei se niin 
hankala ole”

– En usko, että se voisi olla vaikea-
ta. Ei tuollainen voi olla edes monimut-
kainen, kuvailee järjestelmää ensikoske-
tuksellaan jo yli 40 vuoden palvelustaan 
valkovihreissä suorittava Eeva Nikula. 
Hän tunnustaa käyttäneensä ennestään 
tietokoneita, muttei omistavansa sellais-
ta.

Sotilaskotisisaret Oili Niemi ja Eeva 
Nikula olivat ensimmäisinä tutustumas-
sa uusiin laitteisiin kirjastonhoitaja An-
neli Isotalon opastuksella. Hieman jän-
nittyneiltä oppilaat tuntuivat päästessään 
kokeilemaan itse laitteiden käyttöä, Nie-
men lukiessa ”tassulla” viivakoodia kir-
jasta ja Nikulan käytellessä tietokoneen 
hiirtä.

– Kyllä sen oppii, uskoo Oili Niemi. 
Isotalo kiirehtii vielä lupaamaan, että 
koneiden luokse tehdään askel askeleel-
ta opastavat laput muistin virkistykseksi. 
Työtä vielä riittääkin, sillä esimerkiksi 
kirjastoon on tulossa tukipäätteitä, joilta 
voi suorittaa hakuja aineistosta. Täydellä 
höyryllä järjestelmä tulee olemaan käy-
tössä vasta loppukeväästä. 

Kirjasto uuteen aikaan

LUETUIMMAT.
Sotilaskodin kirjastosta löytyy aina 
myös uusimpia bestsellereitä.

Teksti ja kuvat: Sami Hyrynsalmi

”KYLLÄ SEN OPPII.”
 Oili Niemi uskovat, että uusi lainaus-
järjestelmä on helposti opittavissa. 
Kirjastonhoitaja Anneli Isotalo opasti 
heitä järjestelmän saloihin.

20
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VIHERHIUKKASET 
4/2005 

Laatinut: Marjaana Vihottula

Kiitos jälleen kerran kaikille sisaril-
le menneestä vuodesta 2005. Uu-

sia sisaria on tullut joukkoomme, mut-
ta olemme myös menettäneet aktiivisia 
sisariamme ajasta iäisyyteen. Kiitämme 
lämpimästi edesmenneen pitkäaikaisen 
ja aktiivisen sisaremme omaisia lahjoi-
tuksesta varusmiesten hyväksi. 

Sotilaskotiliiton syyskokouksessa 
22.10 – 23.10.2005 Rovaniemellä yhdis-
tyksemme virallisina edustajina olivat 
Marja Syrilä, Pirjo Vaano ja Annik-
ki Käppi sekä puheenjohtaja Susanna 
Vuorinen. 

Naisten Valmiusliiton 10-vuotisjuh-
lassa 1.11.2005 Turussa yhdistyksestäm-
me olivat Marita Torkkeli, Terttu Inki-
nen, Eeva Luoto ja Liisa Räsänen.

Uusien sisarien koulutustilaisuus pi-
dettiin 3.11.2005 sotilaskodissa. Sotilas-
kotityöstä kiinnostuneita henkilöitä oli 
seitsemän.

Henkilökunta:
Aila Malja oli loka- ja marraskuussa 

työsuojelun jatkokoulutuksessa Kiljavan 
opistolla.

Sotilaskodin henkilökunta teki virkis-
tys- ja koulutusristeilyn 18. – 19.11.2005 
Tukholmaan.

Yhdistyksen toimintasuunnitelman 
mukaisesti sotilaskodin henkilökun-
ta päivitti ensiaputietojaan Suomen 
Punaisen Ristin hätäensiapukurssilla 
5.12.2005. 

Valintoja:
Naisten Valmiusliiton Turku-Pori 

alueneuvottelukuntaan valittiin Sata-
kunnan sotilaskotien edustajaksi Marita 
Torkkeli Säkylästä. Naisten Valmiuslii-
ton kokousedustajiksi valittiin Sirkka 
Mahkonen Porista ja varalle Terttu In-
kinen Säkylästä.

Sotilaskotiyhdistyksen syyskokous 
pidettiin 24.11.2005 sotilaskodissa. Ko-
kouksen puheenjohtajan toimi Leena 

Yhdistyksemme 42. toimintavuosi 
lähestyy loppuaan. Kulunut vuosi 

on tehty perinteistä sotilaskotityötä tär-
keimmän päämäärämme eli tyytyväisen 
varusmiehen hyväksi. Välillä on itsekin 
virkistytty erilaisissa tapahtumissa ja 
retkillä, keväällä shoppailimme Ikeassa 
ja syksyllä Oripään Kangas- ja sisustus-
talossa. Loppukesällä Tampereen seu-
dun sisaret kävivät tutustumassa toimin-

Hyvät sisaret

Kantola. Kokouksessa tehtiin seuraavia 
valintoja. Yhdistyksen puheenjohtajan 
vuoden 2006 jatkaa Susanna Vuorinen. 
Johtokunnan varsinaisista jäsenistä ero-
vuorossa olleet Terttu Inkinen ja Marjaa-
na Vihottula valittiin uudelleen kaudeksi 
2006-2008. Johtokunnan varajäseniksi 
kaudeksi 2006 valittiin Pirjo Vaano ja 
Tarja Putko.

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen vi-
rallisiksi edustajiksi Sotilaskotiliiton 
syys- ja kevätkokouksiin vuodeksi 2006, 
valittiin Eeva Luoto, Terttu Inkinen ja 
Marja-Terttu Siivonen. Varalle valittiin 
Päivi Lainikka, Merja Raitanen, Lii-
sa Räsänen, Riitta Mäki-Punto, Merja 
Lankinen ja Elina Laineenoja.

Tulevia tapahtumia:
Sotilaskodissa 26.1.2006 tyylikurssi, 

kouluttajana Pirjo Laitila.
Huovinrinteellä 11.2.2006 naisille 

tarkoitettu kurssi katuturvallisuudesta.
Sotilaskodissa 30.3.2006 yhdistyksen 

kevätkokous.
 

taamme ja retkeilimme heidän kanssaan 
Harjun maisemissa sekä esittelimme Po-
rilaismuseota.

Lokakuun lopulla olimme Rova-
niemellä sotilaskotiliiton syyskokouk-
sessa ja haluan välittää tämän lehden 
kautta terveisiä Happosen Signeltä. 
Hän piti kokousväelle mielenkiintoisen 
ja mieliin painuvan esitelmän Lapin so-
dasta.

Kyllä meistä säkyläläisistä sisarista 
pidettiin huolta…

Tulevaksi vuodeksi on taas mietitty 
tapahtumia sisarjoukollemme, esimer-
kiksi tammikuun lopulla Miss Suomi 
vuodelta 1971, Pirjo Laitila tulee pitä-
mään ”tyylikurssia”, helmikuussa järjes-
tämme yhdessä Maanpuolustuskoulutus 
ry:n kanssa katuturvallisuus-kurssin jne. 
Eiköhän sieltä löydy jokaiselle jotakin. 

Ollaan siis aktiivisia ja ennakkoluulotto-
mia tehdessämme tätä arvokasta maan-
puolustustyötä tämän päivän ehdoilla ja 
tartutaan ajan haasteisiin innolla. Yhdis-
tyksemme asiat ovat kunnossa, talous 
vakaa, osaava henkilökunta ja aktiivinen 
sisarjoukko, siitä on hyvä jatkaa.

Lämpimät kiitokset yhdistyksemme 
sisarille, henkilökunnalle ja johtokun-
nalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset 
myös kaikille yhteistyökumppaneillem-
me ja tukijoillemme sekä tietysti jokai-
selle varusmiehelle.

Toivotan Teille ja perheillenne 
Hyvää uutta vuotta!

Susanna Vuorinen
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja
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Veteraanipuisto nousi
maanpuolustushengessä

Loimaan seudun 
väki tunnetaan 
maanpuolustushen-
gestä, joka on luo-
nut melkoisia tah-
totiloja itsenäisen 
Suomen alkuajoilta 
lähtien ja jo vähän 
ennen sitäkin.

Loimaalta lähti kymmenkunta miestä 
Saksaan jääkärinoppiin, jolla turvattiin 
Suomen itsenäisyyden vakiinnuttaminen 
Vapaussodassa sekä luotiin perusta Suo-
men puolustusvoimille niiden joutuessa 
aika pian uudelleen kahteen vapausso-
taan eli Talvi- ja Jatkosotiin.

Loimaan suojeluskunta  on perustettu 
ensimmäisten joukossa, - jos ei jopa en-
simmäisenä - ja sen tyyssijaksi valmistui 
melkein tasan 80 vuotta sitten, vuoden 
1925 marraskuussa Heimolinna, Varsi-
nais-Suomen komein suojeluskuntatalo. 
Hankkeen suurisuuntaisuudesta kertoo 
yksistään jo sekin, että talon rahoitusta 
varten järjestettiin mittavat arpajaiset; 
niissä oli 10 henkilöautoa pääpalkintoi-
na muun ohella!

1980-luvulla syntyi idea Loimaan 

veteraanitalosta, joka toimisi  paitsi ko-
koontumistilana niin myös symbolisesti 
ja konkreettisesti veteraaniperinnön tal-
lentajana .

Hanke onnistui erinomaisesti; kun 
90 hengen salin, museo-osan, toimis-
ton ja keittiön käsittävä tupa valmistui 
v. 1990, ei Loimaan seudun sotaveteraa-
niyhdistyksellä ollut yhtään velkaa. Tal-
kootyöhön löytyi veteraaneista tai heitä 
nuoremmista aina tekijöitä. Suuri vilja- 
ja rahankeräys tuottivat hyvin mittavien 
yrityslahjoitusten ohella.

Rakennushankkeen vetäjä Oiva Si-
nervo tapasi sanoa, että ei näin vanha 
porukka voi enää lainaa ottaa. Kun oli 
päästy rakentamisen alkuun, työ jatkui. 
Tupaa seurasi suuri, lämmin talousra-
kennus saunoineen, asevarasto- ja mu-

Teksti ja kuva: Kari Nummila

TALKOOTYÖN HEDELMÄ. Matti Vainio esittelee neuvostoup-
seerin karttalaukkua Veteraanipuiston  museovarastossa.
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Jalkaväkisoturin kenttäkelpoisuuden 
kaksi peruspilaria ovat fyysinen kunto ja  
ampumataito. Kumpaakin pitää treenata 
jatkuvasti, jotta taidot kohenevat tai ai-
nakin pysyvät ennallaan.

Maakuntajoukkojen rekrytointi kiin-
nostaa aika varttuneitakin reserviläisiä, 
joiden fysiikka sekä sotilastaidot voivat 
kestää melkoisen kriittisenkin tarkaste-
lun.

- On hieno todeta, että Loimaan ala-
osastosta yhä useampi osallistuu syksyi-
sin rynnäkkökivääriammuntoihin, kun 
kymmenkunta vuotta sitten onnistuimme 
pääsemään mukaan kantahenkilökunnan 
palvelusammuntoihin, lokakuussa Loi-
maan alaosaston  kilta-ammuntoja vetä-
nyt Seppo Yli-Nissilä toteaa.

Seppo on itse oiva malliesimerkki ve-
teraanista - ensi maaliskuussa 63 vuot-
ta - jolta ammunta sujuu. RK3:ssa Sep-
po sihtasi tauluun kaikki 18 laukausta  ja 
kymppejäkin kertyi neljä kappaletta.

Seppo ampuu vuosittain paljon enem-
mänkin kuin vain kilta-ammunnan RK3:
n ja makuun 10 laukausta, joista jälkim-
mäisestä on viime vuosilta paras tulos  
peräti 96 pistettä.

- Poikien innostuksen ja kasvavan  
”Porilaishengen”  lisäksi ampumatulok-
set ovat jatkuvasti parantuneet, Seppo 
tietää.

Melliläläinen nelikymppinen Mark-
ku Rämö kiittelee prikaatia siitä, että 
näihin ammuntoihin päästään “siivellä” 
osallistumaan.

- Eiköhän ammunta ole yksi parhaista 

Loimaan alaosastolaiset
innostuivat ampumaan

houkuttimista, joilla porukoita saadaan 
mukaan. Itse olen harrastanut hirviam-
muntaa niin radalla kuin hirvenjuoksu-
kisojakin.   Ampumiseen täytyy säilyttää 
tuntuma ja se onnistuu vain ampumalla. 
Aina siinä on mukana vähän tervettä kil-
pailuhenkeäkin, Rämö arvelee.

Markun makuutulos oli nyt 90, mutta 
hän sanoo RK3:n menneen tavanomaista 
huonommin, kun suoritus kärsi pienestä 
hermoilusta.

Markku satsaa  henkilökohtaisten so-
tilastaitojensa ylläpitämiseen muutoin-
kin, sillä hänen harrastuksissaan on vuo-
den kohokohtia hirvijahdin ohella aivan 
erityisesti myös Reserviläisurheiluliiton 
syysjotos, jossa on kiva testailla taito-
jaan ja kokea vähän rasituksen suurta 
riemuakin vuosien varrella yhteen hit-
saantuneessa  jotosporukassa.

Alaosastosta osallistui rynnäkköki-
vääriammuntoihin tällä kerralla 44 jä-
sentä, joista parhaan makuutuloksen 91 
pistettä teki Olli-Pekka Nummela. Seit-
semän miestä ampui vähintään 89 pistet-
tä tai paremmin. RK3:ssa maksimipis-
teet saavutti peräti yhdeksän ampujaa.

Aika moni alaosastolainen on mukana 
myös prikaatin apuradalla aina kesäkuun 
viimeisenä lauantaina  järjestettävässä 
pystykorva-ammunnassa, jota harrastet-
tiin ensin Loimaan ampumaradalla. 

Pystykorva-ammunnassa matkoina 
ovat 150 ja 300 metriä. Kummassakin 
kilpaa käydään kymmenen laukauksen 
kisana.

 

Teksti ja kuva: Kari Nummila

seotiloineen sekä keppiverstas, jossa 
valmistuu satoja veteraanimallin kävely-
keppejä talkooporukan käsissä. Keppejä 
myydään kautta maan ja ulkomaillekin.

Korsun ohella on tehty vielä isohko 
savusauna. Kenttäkeittiölle on oma tila. 
Soppatykkiä tarvitaan suurissa tilaisuuk-
sissa .

Veteraanipuisto on valtakunnalli-
sestikin erityinen nähtävyys, jossa käy 
paljon vieraita ympäri maata. Yksi toi-
mintamuoto on sotahistoriaa käsittelevät 
iltatilaisuudet, joissa käy 80 - 90 henkeä 
säännöllisesti. Avantouimarit  kokoontu-
vat myös Veteraanipuistossa.

Veteraaniyhdistyksen  jäsenmäärä 
oli  parhaimmillaan vajaat 600 henkeä. 
Nyt luku on 270 ja keski-ikä 83 vuotta. 
Naisjaostossa on 300 henkeä sekä vete-
raanipolvea nuoremmasta joukosta muo-
dostuvassa perinne- ja tukijaostossa 465 
jäsentä.  

Veteraanipuisto rakennettiin Loimaan 
ampumaradan viereen noin  parin kilo-
metrin etäisyydelle kaupungin keskus-
tasta. Veteraanit voivat poiketa asioil-
leen myös keskustassa, jossa veteraanien 
Töpinä on auki toripäivinä  tiistaisin ja 
perjantaisin aamupäivisin klo 10 - 12.

On luonnon laki, että veteraanisuku-
polvi vähenee yhä kiihtyvällä tahdilla. 
Veteraanien omistaman Veteraanipuis-
ton kiinteää ja irtainta omaisuuden hoi-
tamista varten onkin perustettu säätiö, 
joka huolehtii veteraanien hoivaamises-
ta ja perinnetyön jatkumisesta. 

Veteraanipuistoa voidaan hyödyntää 
myös reserviläistyössä. Se on jo toimi-
nut mm. kertausharjoituksissa tukikoh-
tana.

Veteraaniesineistön ja mm. valokuvi-
en keruuta jatketaan, samoin sanallisen 
perinteen keräämistä. 

- Yhdistyksen rahoja käytetään tietys-
ti veteraanien hyväksi mm. kuntoutuk-
sessa.  Tärkeätä on myös heidän henki-
nen huoltonsa. Moni voi olla yksinäinen 
ja kaipaa vaikkapa vain juttukaveria. 
Olemme tehneet yhteistyötä myös SPR:
n kanssa ystäväpalvelutoiminnassa, ve-
teraaniyhdistyksen Tukijaoston puheen-
johtaja Matti Vainio selvittää.

Veteraanipuisto ottaa vastaan vierai-
luryhmiä, joille voidaan järjestää myös 
ruokailu tai kahvitus. Yhdyshenkilö on  
Matti Vainio, puh. 0500 532 765

NELJÄ KYMPPIÄ.
Seppo Yli-Nissilän ampumakun-
to säilyy jatkuvalla harjoittelulla, 

vaikka ikävuosia onkin kertynyt jo 
jonkin verran.
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Arvoisa Porilainen-lehden lukija, hy-
vät Porin Rykmentin - Porin Pri-

kaatin killan jäsenet.
Sain hiljattain tilaisuuden olla läs-

nä vapaaehtoista maanpuolustustyötä 
tekevän valtakunnallisen järjestön vii-
sikymmentävuotisjuhlassa ja maan-
puolustusjuhlassa. Hienosti sujuneiden 
juhlallisuuksien jälkeen, kotiin lähdön 
koittaessa, eräs ystäväni totesi että: ”Nyt 
sitä ollaan taas niin maata puolustettu”. 
Koen tämän ajatuksen olleen tilaisuu-
den päättymisen tuoma lausahdus, mutta 
mielestäni se sisältää paljon totta.

Osallistumalla erilaisiin maanpuo-
lustusaiheisiin tapahtumiin ja tilaisuuk-
siin osoitamme kannattavamme ja tuke-
vamme sitä ajattelumallia, jonka vuoksi 
tilaisuus on järjestetty. Vahvistamme 
edelleen sitä pienistä osista koostuvaa 
maanpuolustustahtoa ja ennen kaikkea 
mukana oleva joukko osoittaa suuntaa, 
johon ollaan menossa.

Osallistuminen on 
maanpuolustusta

Ole mukana

Niinpä myös kaikki kiltamme ja ala-
osastojemme ohjelmassa olleet ja tule-
vat tapahtumat ovat osa suurta kokonai-
suutta.  Osallistumalla kiltatoimintaan 
ja tapahtumiin osoitamme itsellemme ja 
myös muulle yhteiskunnalle haluamme 
ylläpitää sitä perinnettä, jota kiltamme 
vaalii. Samalla kunnioitamme menneit-
ten sukupolvien uhrauksia sekä heidän 
tekemäänsä työtä ja osoitamme tahtom-
me jatkaa isiemme viitoittamalla tiellä.

Kunnia – Velvolli-
suus – Tahto olkoon 
kultakirjaimin talle-
tettuna mieliimme

Vuoden päättyessä haluan kiittää Kil-
lan hallituksen ja –valtuuskunnan jäse-
niä, sihteeriä sekä kaikkia alaosastojen 

edustajia hyvästä yhteistyöstä kuluneen 
vuoden aikana. Erityisesti haluan, vielä 
näin lehden välityksellä, kiittää Lapin 
Sotilasläänin komentajaksi siirtynyttä 
eversti Markku Ahertoa hänen komen-
tajakautenaan osoittamastaan ystävyy-
destä ja yhteistyöstä sekä toivottaa hä-
nelle ja puolisolleen Päiville menestystä 
uusissa haasteissa.  

Toivotan tervetulleeksi uuden komen-
tajan eversti Markku Nikkilän. Yhteis-
työmme kiltatoiminnassa on käynnisty-
nyt hyvin, kiitoksia siitä. Haluan osoittaa 
kiitokseni Porilainen lehden toimitus-
kunnalle, Porin Prikaatin henkilökun-
nalle, Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle 
ja varuskuntakerhojen henkilökunnalle. 
Kiitoksia myös kaikille nimeltä mainit-
semattomille yhteistyökumppaneillem-
me ja taloutemme tukijoille.

Toivon kaikille 
turvallista vuotta 2006.
 

Jorma Koivisto
Porin Rykmentin – 
Porin Prikaatin killan 
puheenjohtaja 2005 

SÄHKÖ-VIKMAN OY
• SÄHKÖASENNUKSET JA -SUUNNITELMAT
• TEOLLISUUSASENNUKSET JA -KORJAUKSET
• TELE- JA HEIKKOVIRTA-ASENNUKSET
• ATK-ASENNUKSET

POHJANMAANKATU 2B 26,  20740 TURKU
stig.vikman@sahko-vikman.inet.fi 

PUH. 0400-523 606 (Stig Vikman)
FAX. 02 - 242 2826

ILTA- JA VIIKONLOPPUPÄIVYSTYS

0400-523 606



Loimaan seudun vääpelikerho on 
kummajainen ainakin Lounais-Suomes-
sa, jossa tällainen porukka on ainoa la-
jissaan. Yli neljänkymmenen jäsenen 
yhdistys juhli marraskuussa kymmen-
vuotistaivaltaan Alastarolla.

Yhdistyksen  syntysanat lausuttiin 

Vääpelikerho tuli jo
kymmenvuotiaaksi
Teksti: Kari Nummila Kuva: Timo Kesti

Ansioristin saajat: Matti Vainio (vas), Raimo Nissi, Veli Nieminen, Veikko Rus-
keeniemi, Matti Niemi, Torsti Penttilä ja Kalevi Suvila.

Kosken ja Mellilän rajoilla, kun kahdek-
san res.vääpeliä oli koolla Matti Nie-
men syntymäpäivillä.

Edelleen virallisesti  rekisteröimätön 
yhdistys syntyi, kun jotoksilla ja muissa 
yhteyksissä ystävystyneet maanpuolus-
tajat halusivat  tiivistää  ja vakinaistaa 

yhteistyötään. Myös se vaikutti asiaan, 
että reservialiupseerit avasivat jäsenyy-
den kaikille niille halukkaille, jotka oli-
vat suorittaneet varusmiespalvelun. Jä-
senyys edellyttää vääpelin,  ylivääpelin 
tai sotilasmestarin sotilasarvoa. Kanta-
henkilökunta  aktiivit ja eläkeläiset ra-
jattiin ulkopuolelle. 

Yhdistys rekisteröitäneen lähiaikoina, 
kun jäsenmääräkin on noussut jo melko 
suureksi. Virallisella organisaatiolla saa-
daan myös vaihtuvuutta  ja vetovastuun 
siirtämistä riittävän usein uusiin  käsiin. 

Kerho on vuosien varrella tehnyt pal-
jon tutustumismatkoja puolustusvoimien 
eri kohteisiin sekä muihin mielenkiintoi-
siin kohteisiin. Viime aikoina toimin-
ta on hieman hiipunut, mutta toimintaa 
on tarkoitus taas vilkastuttaa. Tällä haa-
vaa vetovastuussa ovat Kalevi Suvila ja 
Matti Vainio.

Vääpelikerho on myös Porin Ryk-
mentin - Porin Prikaatin killan jäsen. 10-
vuotisjuhlassa saivat  numeroidut kilta-
ristit  Ahti Isosomppi, Matti Niemi, Veli 
Nieminen, Raimo Nissi, Torsti Pentti-
lä, Veikko Ruskeeniemi, Kalevi Suvila 
ja Matti Vainio.

 

Markkinoiden massiivisin Lammi-kivitalo on aitona
kivitalona turvallinen asua. Massiivikivitalona se on
taatusti kestävä ja ajaton. Nerokkaan rakenteensa
ansiosta se on myös taloudellinen rakentaa ja omistaa.
Lammi-massiivikivitalo on turvallinen sijoitus jonka
arvo säilyy!

Aiotko rakentaa?
Miksi et samalla rahalla rakentaisi
markkinoiden laadukkainta taloa?

Lammi-kivitalo on omakotitalojen
laatuykkönen (RTS 3/2002, 2003).

Tutustu nopeasti kasvavaan suosikkiin:
Lammi Kivitalot, Matinkatu 4, 20810 TURKU
Kryssi: (02) 250 5421, 0500 127 801
tkryssi@saunalahti.fi
Kinnunen: (02) 250 5423, 0400 820 976
k.a.kinnunen@jippii.fi

www.lamminbetoni.fi
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Muutama kuukausi sitten pidin kurs-
sin aloituspuheen, jolloin kerroin 

aliupseerikurssin tavoitteena olevan 
opettaa ryhmänjohtajan perustiedot ja 
taidot: osata johtaa ryhmän suuruista 
osastoa sekä taistelukentällä että kasar-
milla sekä osata kouluttamisen perus-
teet. Nyt nämä perusteet on opetettu ja 
on aika lähteä harjoittelemaan asioita 
käytännössä. 

Te olette suuressa vastuussa noin tu-
vallisen vasta-alkavan sotilaan koulu-
tuksesta sekä hyvinvoinnista.

Uskon teidän selviytyvän kaikista 
haasteista suhtautumalla asioihin vaka-
vasti ja kuitenkin samalla pilke silmä-
kulmassa sekä tarttumalla töihin oma-
aloitteisesti pitäen yksittäiselle miehelle 
ja teille uskotulle osastolle asetetut ta-
voitteet taustalla näköpiirissä.

Teidän kurssiaikanne on ollut raskas-
ta. Kokemuksesta tiedän olevan haasta-
vaa johtaa joukkoa, jossa kaikkien so-
tilasarvot ovat samoja. Alokkaana teitä 

ovat johtaneet ryhmänjohtajat ja kou-
luttajat. Kurssilla teitä ovat kouluttaneet 
edellisestä ikäluokasta aliupseerikurssil-
le jääneet apukouluttajat ja henkilökun-
taan kuuluvat kouluttajat. Nyt teidän on 
löydettävä oma paikkanne tässä sotilas-
organisaatiossa.

Kehoitan teitä uudet ryhmänjohtajat 
pitämään hyvää huolta omasta fyysises-
tä kunnostanne. Teillä lähes jokaisella on 
kunto tällä hetkellä hurjassa nousussa. 
Älkää pysäyttäkö sitä. Sanotaanhan fyy-
sisen ja henkisen kestävyyden kulkevan 
käsikädessä. Huomaatte sen esimerkik-
si seuraamalla itseänne vaikkapa jalka-
marssilla. Matkalle lähtiessä useimpien 
mieli on positiivinen ja vastoinkäymiset 
kuten pienet liukastumiset eivät tunnu 
missään, mutta myöhemmin väsymisen 
merkkinä tapausta saattelee usein pitkät 
“ärräpäät” ja tehtävän arvostelu.

Kurssin loppuaikaa kuten koko Porin 
Prikaatin toimintaa varjostaa kranaatin-
heitinammunnoissa Rovajärvellä tapah-

tunut onnettomuus. Otamme osaa kaik-
kien turmassa osallisien suureen suruun, 
erityisesti menehtyneen varusmiehen ja 
loukkaantuneiden omaisten.

Teitä, juuri valmistuneet ryhmänjoh-
tajat, odotetaan perusyksiköissä. Uskon, 
ettei kukaan teistä tule pitkästymään teh-
tävien puutteeseen. 

Kehittäkää itseänne elämänne lop-
puun asti sillä onhan sanottu, ettei joh-
taja ole koskaan valmis. Aina on jotain 
opittavaa joko kirjoista tai omista ja 
muiden kokemuksista. Kirjatkaa nämä 
asiat johtajakansioonne ja ylläpitäkää 
sitä saamienne ohjeiden mukaan. Johta-
jakansio on teidän kehittymiseksi luotu 
väline, ei siis ole kouluttajia vaan teitä 
itseänne varten. Teidän kehittymistänne 
tukee koko Porin Prikaatin henkilökun-
ta. Joukko on yhtä vahva kuin sen hei-
koin lenkki, joten auttakaa tovereitan-
ne ja alaisianne menestymään. Sotaa ei 
voiteta yksin. Joukko on yhtä hyvä kuin 
sen johtajat, joten teidän  johtajakoulu-
tukseenne tullaan panostamaan jokaises-
sa perusyksikössä. Tulemme  tapaamaan 
useaan kertaan ennen kotiutumistanne ja 
ehkä kertausharjoituksissa vielä sen jäl-
keenkin.

Uusille johtajille toivotan onnea ja 
menestystä tulevissa haasteissa.

Kiitän aliupseerikurssin 205 henkilö-
kuntaa, apukouluttajia ja muita yhteis-
työtahoja kurssin läpiviennin mahdollis-
tamiseksi.

Toivotan kaikille 
onnellista uutta vuotta!

Kapteeni Juha Niinikoski

Ryhmänjohtajat
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Jääkärilinja

I Jääkärijoukkue

Tupa 1
Aarnio Petteri 19 v
Ylioppilas, Turku
Mies isolla ämmällä.
Motto: ”Kyl mä ne kahvaan.”

Bamberg Joackim 21 v
Pintakäsittelijä, Pori
Kutsumus moto-huuhaa.
Motto: ”Saat viisi röökii, jos otat 
mun kipinän.”

Fischer Erno 20 v
Ylioppilas, Pori
Hahmo, jonka suonissa virtaa jää-
käriveri.
Motto: ”En voi ajatellakaan siviili-
ammattia.”

Heikkilä Perttu 19 v
Ylioppilas, Mäntsälä
Ahkera unikeko.
Motto: ”Smells like teen spirit.”

Hyppönen Teemu 19 v
Moottoripyörämekaanikko, 
Lieto
Rauhallinen pieni mies.
Motto: “Viekää mut kotiin.”

Impola Sami 19 v
Varastomies, Rauma
Perusmaalaisjannu.
Motto: “Joo’o ja sitä rataa.”

Jaatinen Jami 18 v
Ylioppilas, Turku
Mies, joka tekee mitä tykkää.
Motto: “Ei pal paina.”

Karilainen Arto 21 v
Autonkuljettaja, Kokemäki
Loma-anomusekspertti.
Motto: “Mä en mitään muoviputkea 
kanna.”

Kokkomäki Tuomas 20 v
Ylioppilas, Rauma
Jumikuula, joka ei keksinyt mitään.
Motto: “Kirjoita nyt jotain siihen.”

Kryssi Niko 19 v
Rakennusmies, Turku
Pelaa sulkapalloa Suodenjärven 
kanssa.
Motto: “Missä mun hanskat on? 
Sori, mul olikin kolmet.”

Kuronen Mika 20 v
Ylioppilas, Turku
Merikotka.
Motto: “Jos ei tuule, pitää soutaa.”

Tupa 2
Lehmussaari Otso 19 v
Ylioppilas, Hyvinkää
Kreikkalainen adonis.
Motto: ”Hitain käsi voittaa aina.”

Lehtimäki Jaakko 21 v
Ylioppilas, Lappi
Säkylän hobitti.
Motto: ”Älä tee sitä tänään, minkä 
voit jättää huomennakin tekemättä.”

Lehtinen Mikko 20 v
Talonrakentaja, Somero
Tarvittaessa hankala.
Motto: ”Liha tottelee rautaa.”

Leino Oskari 19 v
Ylioppilas, Piikkiö
Sinkisti kalju.
Motto: ”Vihree ei voita koskaan!”

Leistén Ville 20 v
Ylioppilas, Naantali
Ikuinen jääpää ja soveltaja.
Motto: ”Mä meen siivoo käytävät.”

Leskinen Joonas 20 v
Ylioppilas, Vehmaa
Itse Positiivisuus.
Motto: ”Laiska pääsee vähemmäl-
lä.”

Mustonen Tomi 21 v
Ylioppilas, Pori
Reilu ja letkeä jamppa.
Motto: ”Ei pysty, mulla on UV”.

Mutanen Jarkko 23 v
Ylioppilas, Turku
Minulla on maailman kaunein tyt-
töystävä.
Motto: ”Pessimisti ei pety.”

Tupa 3
Osmosalo Sami 21 v
Opiskelija, Säkylä
Se puhuu ja puhuu, mutta ei oikeasti 
sano mitään.
Motto: ”Eespäin sano mummo lumi-
hangessa.”

Rajala Kalle 20 v
Opiskelija, Loimaa
Puhuttelu, esittely, asia
Motto: ”Hymyile, toimi, ajattele.”

Rantala Lauri 20 v
Peruskoulu, Laitila
Köriläs, joka puhuu, mutta ei pus-
saa.
Motto: ”Syöttöä ei saa lisätä, mutta 
ahdin määrää tahdin.”

Tauschi Teemu 20 v
Automaatioasentaja, Turku
Tarvittaessa liikkuu kuin gaselli.
Motto: ”Ruoka, uni, naiset – mitä 
sitä mies muuta tarvitsee.”

Uotila Juho 19 v
Opiskelija, Eura
Herra luutnantti, voinko poistua 
muodosta, koska minulla alkaa ko-
mennus.
Motto: ”Kun olet pulassa delegoi, 
kun et tiedä mumise.”

Wakene Daniel 19 v
Opiskelija, Turku
Kolmen leijonan vemppakenraali.
Motto: ”Kyllä mä niihin luotan kun 
ne ovat niin päteviä (lääkärit).”

Vaurio Tapani 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Mies monien kujeiden takana.
Motto: “Can one man make a differ-
ence –  I can.”

Vestola Jouni 19 v
Autonkuljettaja, Karkkila
Jääkuutio.
Motto: ”Ei terve.”

Tukilinjan 
Tupa 1/Naiset
Laaksonen Marjo 20 v
Ylioppilas, Paimio
Kuinka särmä Jääkäri voikaan olla?
Motto: ”Mä lähen kotiin!”

Nero Susanna 21 v
Opiskelija, Turku
AA, kun iltavahvarissa perseillään, 
vartioidaan esikuntaa.
Motto: ”Hitto, meitsi tikkaa sinne 
mäkeen kuokin kans!”

Wallin Anniina 19 v
Ylioppilas, Pori
Ikuinen painikaveri.
Motto: ”Yritetään kympillä, tulok-
sesta huolimatta.”
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Jääkärilinja

II  Jääkärijoukkue

Tupa 5
Hacklin Juho 20 v
Kirvesmies, Jokioinen
Syntynyt metsään.
Motto: ”On päästy tänään vapaa-
ajalle – pilallehan se meni!”

Hietanen Mika 19 v
Peruskoulu, Salo
Taktiikkanero.
Motto: ”Yhdet vielä.”

Impiö Lauri 19 v
Ylioppilas, Huittinen
19 x VMTL, vemppojen vakioviejä, 
juoksee vain tarvittaessa (VLV:llä).
Motto: ”Si vis pacem para bellum.”

Kangasniemi Jussi 20 v
Filosofi an ylioppilas, Helsinki
Jäätävä sänki. Ajetaan!
Motto: ”Mihin mä nyt sen panin.”

Kecki Robert 20 v
Ajoneuvoasentaja, Hyvinkää
Sukunimi-ihme.
Motto: ”Luovuttaa ei saa, kun jotain 
tulee eteen, niin siitä mennään läpi.”

Kosola Jussi 20 v
Filosofi an ylioppilas, Turku
Ota se peruna pois suusta!
Motto: ”Mä en sinne minuutissa 
singahda.”

Lehtimäki Rami 20 v
Ravintolakokki, Hanko
Hymypoika.
Motto: ”Hoituu se huomennakin.”

Lindholm Petri 20 v
Opiskelija, Turku
En mä tiä?
Motto: ”Hajota ja hallitse.”

Tupa 6
Marku Teemu 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Ihan sama mitä sieltä suusta tulee, 
kunhan se on vain jotain härskiä.
Motto: ”Läskit ovat leppoisia.”

Mattila Juho 19 v
Ylioppilas, Kaarina
Jokaisen äidin unelmavävy.
Motto: ”Tohtori tutkii kaikki pai-
kat.”
Peltola Jussi 20 v
Autonasentaja, Lieto
Asenteella aukkiin – koska tämä 
loppuu?
Motto: ”Amis se vaan tienaa enem-
män.”

Pesonen Simo 19 v
Sähköasentaja, Lohja
Vemppapataljoonan kenraali.
Motto: ”I like to move move.”

Rantanen Jaakko 20 v
Huoltomekaanikko, Tampere
Jääkiekkoileva lihasjuntti Tampe-
reelta, siis huom. Tampereelta!
Motto: ”Mä oon paras.”

Rantanen Kim 20 v
Ylioppilas, Turku
Kaveri, jolla rautaiset hermot... ei 
kun miten se oli?
Motto: ”Tää on ihan hanurista.”

Rautalin Kristian 20 v
Sähköasentaja, Turku
Ei maistu lainkaan...mitä hittoa?
Motto: ”Onko tänään vekoset?”

Riski Jani 19 v
Ylioppilas, Marttila
Ihan normaali 19v. tanhuaja
Motto: ”Älä häpeä, tanhua!”

Saarinen Ville 20 v
Elektroniikka-as., Halikko
Särmä suunnistaja Salon seudulta.
Motto: ”Täysillä vaan!”

Tupa 7
Setänen Johannes 20 v
Kauppatieteiden YO, Turku
Aina kylmä, muttei koskaan jäässä.
Motto: ”Sain?”

Soini Sami 19 v
Autonkuljettaja, 
Uusikaupunki 
Jes, tänään UV:lle.
Motto: ”Ei oo penniäkään kiinni ja 
kotiutuspäivään se ei vaikuta.”

Suominen Ville-Veikko 20 v
Ylioppilas, Turku
Aselajia parantanut pioneeri. Ase-
suorituksen Vivaldi.
Motto: ”Hullu saa olla, muttei tyh-
mä. Tyhmäkin saa olla, mutta sitä ei 
saa näyttää.”

Vihriä Niko 19 v
Autonkuljettaja, Turku
Nortti palaa ja cooper kulkee.
Motto: ”Miettis vähän mitä käskee.”

Viinikkala Lari 20 v
Kauppatieteiden ylioppilas, 
Rauma
Mies, joka ei ole koskaan ajoissa, 
mutta jolla ei ole koskaan kiire.
Motto: ”Mulla ei oo tässä fi rmassa 
kiire mihinkään.”

Virta Antti 19 v
Ylioppilas, Rusko
Motivaatio katosi jossain KES- ja 
RK-rastien välissä.
Motto: ”Kun ei nyt vaan nappaa.”

Ylijoki Saku 20 v
Ylioppilas, Rauma
Komennuksella tai UV:lla, tulee 
joskus.
Motto: ”Ladattu ja varmistamaton.”

Ylitalo Timo 20 v
Peruskoulu, Turku
Isot jutut pienellä pojalla.
Motto: ”...kiinnostaa kiviäkin, veik-
kaan kakkost!”

Tukilinjan Tupa 
1/ Naiset
Välilä Laura 19 v
Ylioppilas, Köyliö
Kuinka kukaan voi aamulla olla niin 
jäässä!
Motto: ”Nukkumaan jos pääsisi.”
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Tupa 11
Hannuksela Aleksi 20 v
Markkinointimerkonomi, 
Turku
Autokauppias: Saiskos olla askilli-
nen smartteja?
Motto: ”Kaikki mikä irtoaa, on li-
pastettavissa.”

Hauhtonen Timo 19 v
Peruskoulu, Turku
Löysä kuin makaroni.
Motto: ”Mielipiteet muuttuvat, mut-
ta ei se tosiasia, että olen oikeassa.”

Hurme Sasu 20 v
Kauppatieteiden yo, Turku
Nimikirjaimet R.U.K.
Motto: ”Mikä ei tapa, sattuu niin 
pirusti!”

Kemppi Heikki 19 v
Ylioppilas, Lohja
Ihan leppoinen sälli.
Motto: ”Ellei se ollut tuskallisen 
vaikeaa, teit sen väärin.”

Tulenjohtue

Korkeamäki Ville 20 v
Ylioppilas, Pori
Ikuinen avaruusvänrikki.
Motto: ”Kerran se vain kirpaisee.”

Lehtinen Jukka 20 v
Ylioppilas, Turku
Urheiluvapaalla 24/7.
Motto: ”Pidän armeijasta.”

Lindroos Jonny 21 v
Sähköasentaja, Turku
150 sanaa aiheesta itsekuri, toimi-
kaa.
Motto: ”Nonii jätkät, nyt olis taas 
näit juttui...”

Mäkeläinen Eero 20 v
Oikeustieteen yo, Turku
Harrastuksina nikaragualaiset sikarit 
ja avaruusmatkailu.
Motto: ”Kaikki tai ees jotain.”

Määttä Mikko 20 v
Asennuskoneistaja, Turku
Sotilaalliset kaksi olutta, kiitos! 
(Vekosilla.)
Motto: ”Täysillä päin ja paareilla 
takaisin.”

Nieminen Jonne 20 v
Ylioppilas, Mynämäki
Taistelija päämäärän saavuttami-
sessa.
Motto: ”Elämä on.”

Ollila Eero 19 v
Tekniikan ylioppilas, Lohja
Sotkuraketti, jonka mielestä lipasta-
minen on varastamista.
Motto: ”Tee työtä jolla on tarkoi-
tus.”

Paaskunta Pekka 20 v
Tekniikan ylioppilas, Tampere
Turkulainen teekkari Tampereelta.
Motto: ”Lepo, tavoitepositio.”

Tupa 12
Paimander Jan–Erik 20 v
Ylioppilas, Lieto
Jos se ei lennä, se räjähtää.
Motto: ”Sehän lentää sinne pote-
roon.”

Pasanen Erkko 20 v
Ylioppilas, Turku
Motivaatio kohdallaan.
Motto: ”Joo! Just, vm... eiku sain 
vpo...helmi.”

Rantala Jarno 20 v
Ylioppilas, Tampere
Piiruheitot kertaa nolla.
Motto: ”Tä?”

Rantalainen Lauri 19 v
Ylioppilas, Turku
Tuvan kuumin baby.
Motto: ”Kassit käteen ja peitto hei-
lumaan.”

Reunamo Jarno 20 v
Ylioppilas, Pori
John J. Rambo
Motto: ”Pieni pervoilu pitää mielen 
virkeänä.”

Silvander Maksim 20 v
Peruskoulu, Turku
Piruilijat kuljetuskuntoon – laita! 
Tämä pioneeri ei voimiaan säästele.
Motto: ”Mitä nopeammin, sitä no-
peammin.”

Spiik Svante 23 v
Ylioppilas, Turku
Uttikamaa.
Motto: ”Mitä pirua, herra alikersant-
ti, aina pitää yrittää ja sykkii...”

Toiviainen Tuomas 20 v
Ylioppilas, Tampere
Tampereen semisärmämovevem-
pula.
Motto: ”Ei sen välii kuhan o väli-
housut.”

Valo Antti 19 v
Ylioppilas, Parainen
B-mies parhaassa A-ryhmässä
Motto: ”Ruutipunkka räjähti – ja voi 
että se oli särmä!”

Varjo Jukka 19 v
Ylioppilas, Rauma
Tulenjohtueen priimusoppilas.
Motto: ”Ei se kyllä musta oo...”

Vikman Jan 20 v
Sähköasentaja, Turku
Tuvan 12:sta oma pikku halinalle.
Motto: ”Pioneerivoimaa, komppa-
nia!”

Vuorinen Valtteri 20 v
LVI-asentaja, Pori
Veteraani oppilaiden seassa. Tuvan 
pappa.
Motto: ”Tää on taas tätä perusset-
tiä!”

TURUN SEUDUN
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Tupa 9
Heikkilä Timo 21 v
Maatalous- ja metsätieteiden 
ylioppilas, Pälkäne
Ylivääpeli + Kärkitiedustelijamör-
hö.
Motto: ”Live and let die.”

Hietanen Antti 19 v
Ylioppilas, Lohja
Onks kukaan nähny mun nahka-
hanskoja?
Motto: ”Ja uni maistuu.”

Keihäs Karri 20 v
Rakennusmies, Turku
Perusilveilijä ja ikivemppa.
Motto: ”Pidä suus kiinni äläkä se-
kaannu ihmisten asioihin.”

Koivunen Joonas 19 v
Tekniikan ylioppilas, Tampere
Särmä, reilu ja muutenkin hyvä 
tyyppi!
Motto: ”Lomille lompsis!”

Panssari-
tiedustelu-
joukkue

Nikander Juuso 20 v
Ylioppilas, Sauvo
Puhuu vähän mutta asian vierestä.
Motto: ”Puulla päähän ja nyrkillä 
ottaan.”

Tupa 10
Nurminen Ville 20 v
Peruskoulu, Uusikaupunki
Kolmen ponin yh.
Motto: “Save water, drink beer.”

Puttaa Arne 20 v
Ylioppilas, Vehmaa
Mitä, onks meil tks 10 minuutin 
päästä?
Motto: ”Tyttö nuorena, kalja kyl-
mänä.”

Riitto Matti 19 v
Ylioppilas, Raisio
Jäätävä rötvääjä.
Motto: ”Mitä pahempi viha – sitä 
suurempi leka.”

Salmi Mikko 20 v
Ylioppilas, Perniö
“Muuttolaatikko”.
Motto: ”Jos mä joskus kasvan isok-
si, niin sitten...”

Sarantsin Oleg 20 v
Ylioppilas, Turku
Puolen vuoden kulmamies.
Motto: ”Mitä pidempi johto – sitä 
himmeämpi valo.”

Sandberg Veli-Matti 19 v
LVI-asentaja, Turku
TOS-asiamies: Yritys hyvä kym-
menen.
Motto: ”Mikä suihkuun menee se 
viheltäen tulee, silti lepi vaan.”

Sundberg Erno 20 v
Ylioppilas, Turku
Pioneerien tappolistalla: rupesi viit-
taamaan oikealla.
Motto: ”Ei varmaan...”

Tommila Timo 20 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Ikuinen pioneeri, viittaa vasemmal-
la kädellä.
Motto: ”Hymyä huuleen vaikka virt-
saatkin vastatuuleen.”

Uusilehto Aleksi 19 v
Ylioppilas, Turku
Mulla on taas kuuma.
Motto: ”Jäätävää.”

Viitala Jarkko 20 v
Ylioppilas, Pomarkku
Jos ei ääni tapa, niin kuulapyssyt.
Motto: ”Lihasmuisti – paras muisti.”

Virtala Juha 20 v
Ylioppilas, Vehmaa
Porukan “kylmähermoisin” kaveri.
Motto: ”Mitä ihmettä?”

Översti Jarkko 21 v
Peruskoulu, Helsinki
Hiljainen veitikka.
Motto: ”I’ll be back!”

Eristyslasia

32700 Huitt inen  •   puh.  (02) 560 7600  •   www.seloy. f i

Eristys-
lasia
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Tupa 9
Heikkilä Tuomas 18 v
Ylioppilas, Ylöjärvi
Vähemmän särmä taistelija Tampe-
reelta, prikaatin hitain punkan sär-
määjä. Lance Armstrongin veroinen 
pyöräilijä.
Motto: ”Onks ihan pakko?”

Laaksonen Teemu 21 v
Ylioppilas, Turku
SuPaRuLaaksonen.
Motto: ”Ooks sä taas pierassu?”

Louhi Aapo 20 v
Ylioppilas, Turku
Ammattimies, vapaaherra.
Motto: ”Jos teillä on siviilissä varaa 
nauraa, niin täällä ei hirnuta kuin 
hevoset.”

Niiranen Mikko 20 v
Merkonomi, Helsinki
Ei osaa hymyillä.
Motto: ”Kaveri auttaa kaveria.”

Nurmela Jere 20 v
Kauppatieteiden ylioppilas, 
Turku
Saapumiserän tsemppari!
Motto: ”Emmää tiä ihan sama!”

Virtanen Tero 20 v
Merkonomi, Pori
”Ehkä mahdollisesti herra kokelas...
luulisin.”
Motto: ”Aikainen lintu madon nap-
paa, mutta toinen hiiri saa juuston.”

Sotilaspoliisijoukkue

ExpressBus –pikavuorot, 
vakiovuoroliikenne, 
tilausajoliikenne

80 linja-auton ja 130 henkilön 
palveluyritys Satakunnassa
Porin Prikaatin kuljetuksia 

vuodesta 
1963 alkaen

LAUTTAKYLÄN AUTO OY
puhelin 02 5607800     

www.lauttakylanauto.fi 



32

Tukilinja

Tupa 15

Takala Marko 19 v
Ylioppilas, Siuntio
Aina kateissa kun kaivataan, aina 
selittämässä jotain tyhmää kun pai-
kalla.
Motto: ”Ei mitään kiirettä, pojat.”

Toivonen Lauri 19 v
Automaatioasentaja, Luvia
Lukitsee ohjuksen mieluiten viesti-
mieheen.
Motto: ”Ei se tähtäys, vaan tarkka 
osuma.”

Tupa 16

Airio Mikko 20 v
Turvallisuusvalvoja, Rauma
Pieni, mutta pippurinen hevimies 
Raumalta.
Motto: ”Pieni kipu terävöittää miel-
tä.”

Falck Caj-Erik 19 v
Paperiprosessinhoitaja, Lohja
Pihalla kuin pieru Saharassa.
Motto: ”Ohjukseni on vain jatke.”

Huovinen Ville 20 v
Lääketieteen ylioppilas, Turku
Leirivemppaparoni.
Motto: ”Voinko rapsuttaa?”

Hörkkö Pasi 20 v
Puuseppä, Pertteli
Painii isokätisten naisten kanssa.
Motto: ”Kobrastrike!”

Junttila Santeri 20 v
Automaatioasentaja, Turku
Tuvan 15 rattopoju.
Motto: ”Kaveria kans.”

Laakso Antti 20 v
Ylioppilas, Turku
Kasvoton.
Motto: ”Porvari pärjää aina.”

Mäki-Arvela Kyösti 19 v
Maaseutuyrittäjä, Laitila
Mies, joka rakastaa 62:sta ja tet-
saria.
Motto: ”Syön rautaa ja ulostan ont-
elokranaatteja.”

Mäkiö Atte 19 v
Ylioppilas, Oripää
Ja niitä nenäliinojahan on...
Motto: ”Hyvällä johtajalla on aina 
nenäliinoja matkassa mukana.”

Noroila Tuomas 20 v
Ylioppilas, Turku
Ei varmaan avauduta kaverin 
punkasta.
Motto: ”Älä hätäile.”

Reuna Eero 20 v
Automaatioasentaja, Turku
Ihan mukava poju.
Motto: ”Ei se vauhti tapa vaan se 
äkkipysäys.”

Roivas Janne 20 v
Ylioppilas, Turku
Itäisen Turun lahja maailman kan-
soille.
Motto: ”Pieniä ei saa kiusata ja isoja 
ei kannata.”

Summanen Antti 20 v
Opiskelija, Pori
Lipastaja.
Motto: ”Mitä enemmän, sitä enem-
män!”

Panssarintorjuntajoukkue

Korjaamo

Raskaan kaluston korjaukset,
jarrujen ja ajopiirturien

testaukset

Puh. 02-553 1330, 0400 621 734
Sahantie 34

38360 KIIKOINEN

Erikoishammasteknikko

JAAKKO LAINE
Kauppiaskatu 10 C, 20100 TURKU

Puh. 02-233 6018
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Bujupi Arif 29 v
Ohjelmistosuunnittelija, Tur-
ku
Vanha, mutta nopea.
Motto: ”Miksi tehdä tänään, kun sen 
voi teettää muilla huomenna?”

Jalo Jaakko 20 v
Ylioppilas, Turku
Wäbä.
Motto: ”Zweimal uhrweiss der Ka-
serne umlaufen marsch, marsch!“

Jokilehto Antti 20 v
Ylioppilas, Tampere
59 kiloa raavasta miestä.
Motto: ”Jumankauta!”

Kalin Joonas 20 v
Merkonomi, Somero
Moottoriturpa hobitti.
Motto: ”Ei pidä mennä siitä mistä 
aita on matalin, vaan siitä missä sitä 
ei ole ollenkaan.”

Karppinen Niko 19 v
Ylioppilas, Järvenpää
Semmonen kestohymy, että Jokeri-
kin kalpenee.
Motto: ”Eteenpäin sisulla tai todella 
hyvällä fl aksilla.”

Laine Joni 20 v
Kokki, Turku
Ex-mäkikotka taas putkaan.
Motto: ”Hiki säästää verta.”

Lehvilä Jukka 20
Peruskoulu, Vihti
Taas toi jätkä! Se kahmi muilta 
kaikki suoritukset.
Motto: ”Näitkö kuin siistii!”

Lukka Juho 20 v
Ylioppilas, Loimaa
Raaka voima ei kuvia palvo.
Motto: ”Pst-merkki hihassa on kuin 
Porsche pihassa.”

Mansikka Erik 20 v
Kokki, Turku
Ulkokuori kuin Hasselhoffi lla ja si-
sältä kuin semipekki.
Motto: ”Ei, ei, ei äijällä mitään ke-
sätöitä olisi?”

RAKENNUS-
URAKOINTIA 

JO YLI 
35 VUOTTA 

Varkkakuja 2  20320  TURKU 

PUH: 02-5152500
WWW.VARPE.FI

Paukamainen Antti 20 v
Koneistaja, Rauma
Hidas, mutta kankea.
Motto: ”Kaikkea muuta pitää ko-
keilla, paitsi lähisukulaisia ja iltaleh-
den pitkävetovinkkejä!”

Pursiainen Vesa 20 v
Ylioppilas, Turku
YliPursiainen.
Motto: ”Elämä on.”

Tupa 15
Raitanen Jukka 20 v
Keilaaja, Koski Tl
Tupa 15:n ulkomaanvahvistus.
Motto: ”Mitä Kosken Kohauksesta 
ei saa, sitä ei tarvita.”

Rautio Tommi 20 v
Ajoneuvoasentaja, Turku
Apinahäkin vilkkain paviaani.
Motto: ”Vaviskaa mosat!”

Riutta Antti 20 v
Automekaanikko, Turku
Tarkista!
Motto: ”En hiiriä pelkää.”

Sainio Niko 20 v
Myyjä, Turku
Ei syö pakista ja poistuttaa herkästi.
Motto: ”Ei näin, jusmankauta!”

Sjöblom Juho 21 v
Sairaankuljettaja, Turku
Hidas mutta kömpelö.
Motto: ”Paino on voimaa ja ylipaino 
ylivoimaa.”

Sinkojoukkue

Tupa 14
Airaksinen Jussi 20 v
Automaatioasentaja, Nokia
Tummat silmät ruskea tukka…
Motto: ”Elämä on laiffi i ja jokainen 
chanssi on mahdollisuus.”
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Tupa 2
Bogujevci Behar 20 v
Autokorinkorjaaja, Espoo
Wannabe-Rauhanturvaaja.
Motto: ”Never say Never.”

Heinonen Antti 20 v
Ylioppilas, Vehmaa
Lähes sisäsiisti.
Motto: ”Opissa se on variksenpoika 
vastatuulessakin.”

Henriksson Tuomas 19 v
Ylioppilas, Raisio
Kuski AUK:ssa aamusta iltaan.
Motto: ”Joskus liekko sammuu 
– käpy tummuu.”

Järvenpää Juho 19 v
Ylioppilas, Pori
Naapurin pojat mut tänne ilmoitti.
Motto: ”Voi morjens.”

Kilpi Janne 20 v
Automaatioteknikko, Paimio
Seksikäs punapää.
Motto: ”Elä nyt.”

Kinnunen Miikka 19 v
Ylioppilas, Lohja
Kurjuutta rakastava immeinen.
Motto: ”Ai että kun oli kommeeta.”

Kiviranta Lari 20 v
Filosofi an ylioppilas, Alastaro
Ihminen?
Motto: ”Kun tietää omat erheensä 
on turha arvostella muita.”

Korpela Kimmo 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Aika veijari.
Motto: ”Elämä on.”

Kuuluvainen Vilppu 20 v
Ylioppilas, Turku
Ei ole kiire mihinkään.
Motto: ”As United we stand.”

Kylänpää Karri 20 v
Ylioppilas, Turku
Romanttinen pieni mies.
Motto: “Mitä pienempi mies sitä 
matalammalta kaatuu.”

Kranaatinheitin-
joukkue

Lähdekorpi Raine 25 v
Ylioppilas, Pori
Mopopoika.
Motto: ”Puujalasta polvi paranee.”

Mastomäki Jarno 20 v
Ylioppilas, Siikainen
Pieni, häijy ja pahanmakuinen.
Motto: ”Mitä isompi, sitä korkeam-
malta se kaatuu.”

Tupa 3
Myrskylä Juha 20 v
Peruskoulu, Vihti
Leirillä.
Motto: ”Aina saa kun ottaa.”

Mäkelä Kim 19 v
Ylioppilas, Turku
Ihmismäinen yleisnero.
Motto: ”Show must go on.”

Nevala Teemu 20 v
Ylioppilas, Turku
Jännä säätäjä.
Motto: ”Elämä on.”

Ojala Eemeli 19 v
Elektroniikka-asentaja, Huit-
tinen
Korohoro.
Motto: ”Sitä saa mitä tilaa!”

Pajuniemi Jussi 20 v
Ylioppilas, Ulvila
Yliuiitantti.
Motto: ”On nii vähä enää.”

Palonen Ville 20 v
Ylioppilas, Turku
Pieni pää, iso mieli.
Motto: ”Olut on elämän elixiiri.”

Partanen Ilkka 19 v
Ylioppilas, Turku
Ylienerginen säätäjä.
Motto: ”Ihmismieli on monimutkai-
nen asia.”

Pykilä Pasi 20 v
Elektroniikka-asentaja, Turku
Jäämies.
Motto: ”Siviilielämä hajottaa pään.”

Pärssinen Jukka-Pekka 19 v
Ylioppilas, Kangasala
Sotilaallinen suunnistaja.
Motto: ”Parasta aikaa on parasta 
aikaa.”

Rajalaakso Vesa 20 v
Peruskoulu, Pori
Korohoro.
Motto: “I shot the sheriff.”

Raunio Matias 19 v
Ylioppilas, Rauma
Aina reipas soturi.
Motto: ”Rahalla saa ja mopolla 
pääsee.”

Tupa 6
Saikkonen Petri 19 v
Ylioppilas, Pori
Innokas avotulen tekijä.
Motto: ”Tuleeks sysäri mukaan?”

Salviander Riku 20 v
Ylioppilas, Turku
Tasmanian tuholainen.
Motto: ”Just nättii!”

Taimi Ville 22 v
Farmaseutti, Pori
Tuvan Isähahmo.
Motto: ”Jos jotain tehdään, niin se 
tehdään kunnolla.”

Vainio Lauri 19 v
Ylioppilas, Turku
Pitkät puut ovat yleensä latvasta 
lahoja.
Motto: ”Mutta tässä kartassa se on 
tossa!”

Vatka Mikko 20 v
Tekniikan ylioppilas, Lappi
Muisti hyvä, mutta lyhyt…
Motto: ”Mitähän mun piti käskeä?”

Virtanen Hannu 19 v
Ylioppilas, Pori
Pieni pienempi, Virtanen.
Motto: ”Älä tee mitään, minkä voit 
jättää huomenna tekemättä.”

Virtanen Jere 20 v
Ylioppilas, Loppi
Ei ne rastit vaan ne rästit!
Motto: ”Liike lähtee lantiosta.”

Virtanen Samuli 19 v
Opiskelija, Vammala
Dr. Lecter.
Motto: ”Pakko ton asetelineen tossa 
olla?”

Wisakanto Juha 20 v
Ylioppilas, Fagersta
Aina ajoissa, ei kuitenkaan heti 
paikalla.
Motto: ”Yhdet kännit, yksi krapula.”

Vuolle Markku 20 v
Ylioppilas, Oripää
Periaatteesta eri mieltä muiden 
kanssa.
Motto: ”Kaikki tytöt eivät osaa hilli-
tä mun vaistojani.”

Välimäki Petri, 19
Elektroniikka-asentaja, 
Loimaa
Varoetäisyys 20m.
Motto: ”Leuka ylös!”
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Tupa 1
Karvinen Kristiina 20 v
Ylioppilas, Kotka
Ehtivä punapää, ei tosin kovin hyvä 
suunnistaja.
Motto: ”Aina ottaa päähän, mutta 
joskus vaan on niitä huonompia 
päiviä!”

Leino Hannele 24 v
Main International Relations 
and Development Studies, 
Espoo
Aina hammasharja mukana.
Motto: ”Nyt palaa hihat!”

Savolainen Katri 21 v
Ylioppilas, Äetsä
Tämä ilopilleri ei mielipiteitään 
salaile!
Motto: ”Se on mukavaa!”

Tamminen Pauliina 20 v
Ylioppilas, Rauma
Särmääkin särmempi EMT-sissi!
Motto: ”On pakko, jos ei tahdo! 
Taistelutahtoa!”

Virtanen Anni 20 v
Ylioppilas, Pori
Aina on jotain lisättävää ja komen-
nuksia riittää!
Motto: ”Kaikki pitää olla särmässä!”

Tupa 7
Ailio Henri 19 v
Tekniikan ylioppilas, Piikkiö
Sympaattinen YK-nallekarhu (Ted-
dy).
Motto: ”Lisaa vauhtia vaan!”

Alakurtti Niklas 20 v
Opiskelija, Turku
Nakki! Mulle tuli pas.. hätä!
Motto: ”Mää oon siivonnut jo.”

Andersson Joni 19 v
Ylioppilas, Luoto
Pohjanmaan lahja Suomen armei-
jalle.
Motto: ”Kun punkat ja pinkat hyvin, 
niin kaikki on hyvin.”

Aro Aki-Petteri 20 v
Tekniikan ylioppilas, Pori
Hiljainen irc-mies.
Motto: ”/join #auk”

Danielsson Jonne 18 v
Kauppatieteen ylioppilas, 
Lohja
Älä tsemppaa, ota vemppaa mies!
Motto: “No shit, sherlock!”

Eskola Tuomas 20 v
Kauppatieteiden ylioppilas, 
Rauma
Viestisäkki (conahtanut).
Motto: ”Pessimisti ei pety.”

Haapakoski Jaakko 20 v
Ylioppilas, Ylivieska 
Haapakoski + leiri = häväri.
Motto: ”Ei tässä jäniksen selässä 
olla!”

Haapanen Tapio 21 v
Datanomi, Turku
Nollat taulussa.
Motto: ”Kaikki HL:t pitää käyttää.”

Hannukainen Jussi 19 v
Tekniikan ylioppilas, Turku
Temperamenttinen hygieniahirmu.
Motto: ”Pakki sekaisin himskatti 
sentään! Nyt Potuttaa!”

Hannus Juho 18 v 
IB-ylioppilas, Luvia
Tuvan kiinalainen.
Motto: ”Täyttäkää oikein! Ja vähän 
äkkiä!”

Tupa 8
Harmanen Mikko 19 v
Ylioppilas, Paimio
Tuvan ninja.
Motto: ”Kävely on takapuolesta.”

Harra Timo 19 v
Ylioppilas, Kangasala
Herra Isoharra.
Motto: ”Ei nimiä, ei sulkeisia.”

Heikkinen Tuomas 20 v
Ääniteknikko, Harjavalta
Tuvan voittamaton sluibakuningas.
Motto: ”Miksi tehdä se itse jos sen 
voi teettää jollain muulla!”

Hirvelä Perttu 20 v
Datanomi, Kajaani
FRDF-mies.
Motto: ”Aina ei voi voittaa, ei edes 
joka kerta.”

Holm Joni-Petteri 19 v
Elektroniikka-asentaja, Sipoo
Hauska säheltäjä.
Motto: ”Oli kiva tuntea.”

Huhtasaari Jarkko, 19
Elektroniikka-asentaja, Kau-
hajoki
Jäkärit ovat tymiä t: Tykimies
Motto: ”Se mikä ei tapa niin vah-
vistaa.”

Huovinen Harri 19 v
Filosofi an ylioppilas, Oulun-
salo
E-mies.
Motto: ”Kyllä sopuli sialle antaa.”

Hurme Aleksi 20 v
Automaatioasentaja, Raisio
Ainut, joka on saanut ”Ei ole pakko 
jos ei tahdo” -vapautuksen.
Motto: ”Kyllä nyt tupakan ehtii 
polttaa.”

Illikainen Antti 20 v
Elintarviketyöläinen, Kanga-
sala
Tatuoitu karvainen tamperelainen 
– mää oon kangasalalta!
Motto: ”Mää teen teidän äitien 
ruuat.”

Jaakkola Oskari 18 v
Ylioppilas, Pori
Rock around the clock.
Motto: ”Parempi säkki olalla kuin 
kymmenen tuvassa.”

Javanainen Janne 19 v
Peruskoulu, Lohja
Jääkärisydämellä varustettu tais-
telija.
Motto: ”Sinivalkoinen Suomi!”

Kainulainen Aki 19 v
Automaatioasentaja, Raisio
Hymystä sen erottaa.
Motto: ”Viestimies on erimies.”

1. Viestijoukkue

SPAR MAJAKKARANTA 
Kölikatu 2 Turku
Puh. 02 274 5200
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Tupa 9
Karhuvaara Oskari 21 v
Ylioppilas, Espoo
Mies ja alaston ase.
Motto: ”Kyllä tää tästä.”

Karjalahti Niko 19 v
Elektroniikka-asentaja, Nur-
mijärvi
Latari.
Motto: ”Kolmijonossa perässä, 
mars!”

Karvanen Eero 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Conan o`Karvanen
Motto: ”Fair play – kaikki pelaa.”

Kauppinen Jaakko 20 v
Ylioppilas, Turku
Rauhallinen ja luotettava.
Motto: ”Päivä kerrallaan.”

Kauppinen Samuli 19 v
Automaatio- ja elektroniikka-
asentaja, Vieremä
Suuri pieni kalju mies.
Motto: ”Tyhjä arpa on aina arvaa-
maton.”

Kerola Jan-Erik 20 v
Elektroniikka- ja sähköasen-
taja, Kankaanpää
Tarkkailija, tekstiviestimies.
Motto: ”Varmasti vartissa.”

Kerveshi Argjend 20 v
Automaatio- ja sähköasentaja, 
Vantaa
Kosovon keila.
Motto: ”Aukissa hakataan!”

Kiiala Roope 20 v
Media-assistentti, Ylöjärvi
Metsien mies.
Motto: ”Mennäänpä tuon suon yli 
niin, että heilahtaa.”

Kolehmainen Juho-Erik 19 v
Ylioppilas, Siilinjärvi
Rukin ”mies”.
Motto: ”Kuolema kuittaa univelan.”

Koskenniemi Antti 19 v
Ylioppilas, Vammala 
24/7 nakertaja.
Motto: ”Hakkaa päälle vaan.”

Koskinen Timo 20 v
Ylioppilas, Rauma
Game boy.
Motto: “I love the smell of napalm 
in the morning.”

2.Viestijoukkue

Tupa 10 
Kumpusalo Antti 18 v
Ylioppilas, Nivala
Nisti mallia perfektio.
Motto: ”Daniel-san, nobody per-
fect.”

Lahti Miika 20 v
Ylioppilas, Mikkeli
Ikuinen VMTL-taistelija, joka osoit-
tautui siunaukseksi koko joukku-
eelle.
Motto: ”Tämän jälkeen voin lopul-
takin kuolla onnellisena.”

Lahtinen Harri 20 v
Sähköasentaja, Uusikaupunki
Ehdottomasti Säkylän särmin so-
tilas!
Motto: ”Mikä menee ylös, tulee 
myös alas.”

Lappalainen Sakari 19 v
Ylioppilas, Oulu
Räjähti, räjähti!
Motto: ”Sul on koko elämä aikaa...”

Laurila Jussi 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Siivoaa, jos ei ole suunnistamassa.
Motto: ”Nautinto on sateeton päivä 
metsässä.”

Lauronen Jussi 19 v
Ylioppilas, Kajaani
Sykkii sinunkin puolesta.
Motto: ”Punkka hyvin, kaikki hy-
vin.”

Lintunen Jarno 20 v
Sähköasentaja, Huittinen
Hidas mutta kankea.
Motto: ”Fiksu näkee paljon vaivaa 
että pääsee helpolla.”

Lintunen Mika 19 v
Sähköasentaja, Lohja
Tietää viestilaitteista kuin sika sa-
telliiteista.
Motto: ”Älä tsemppaa, hae vemp-
paa.”

Lundén Aapo 20 v
Ylioppilas, Turku
Everstien jalanjäljillä. Nisun isä.
Motto: ”Delegoinnin jälkeen upsee-
rikerholle.”

Lusila Niilo 19 v
Ylioppilas, Asikkala
Särmin vartiomies, turvamääräys-
ten tuntija.
Motto: ”Intti on joukkuelaji.”

Lähde Petri 20 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Kärkimies taustajoukoissa.
Motto: ”Loppuun asti, vaikka puo-
liunessa.”

Tupa 11
Lämsä Ilkka 19 v
Ylioppilas, Vaala
Prikaatin kähein...
Motto: “Victory is for those who be-
lieve it the most – and who believe 
it the longest.”

Mäkinen Ville 19 v
Elektroniikka-asentaja, 
Loimaa
Fiksu ja fi lmaattinen.
Motto: ”Päivä kerrallaan.”

Nieminen Jussi 19 v
Ylioppilas, Rauma
Laulaen tulee ja viheltäen menee...
varsinkin suihkuun
Motto: ”Vapaaehtoinen vaikka kat-
keraan loppuun asti.”

Nieminen Sami 22 v
Ylioppilas, Turku
Tyhjälaukaus ja varmistus.
Motto: ”Se mikä ei tapa, se harmit-
taa.”

Nikkari Konstantin 19 v
Ylioppilas, Lohja
Pisin naama ja rumimmat kuteet.
Motto: ”Ei koskaan olla viimeinen 
ja aina täysillä!”

HUMALISTONKATU 3, TURKU  PUH. 02 - 2500 101
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Tupa 11
Nisu Pekka 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Elämän jakojäännös.
Motto: ”Vaikeudet ovat vasta edes-
sä.”

Nummi Jussi 20 v
Ylioppilas, Salo
Leiriolosuhteiden kilpavarustelija.
Motto: ”Peliliikkeitä!”

Nurminen Pentti 19 v
Ylioppilas, Pori
Tarmokkaimmillaan kynä kädessä.
Motto: ”Tänään ei sada läheskään 
niin paljon kuin eilen!”

Orava Mikko 20 v
Opiskelija, Hyvinkää
Tuntolaatta on muutakin kuin kau-
lassa roikkuva koru!
Motto: ”Orava voi olla myös koira!”

3. Viestijoukkue

Paasikivi Mikko 19 v
Ylioppilas, Naantali
Suklaata.
Motto: ”Mikään ei ole tärkeämpi 
kuin mää.”

Tupa 12
Pelkonen Aarne 19 v
Ylioppilas, Tampere
Tupa- ja aluepalvelupäällikkö jo 
syntyessään.
Motto: ”Huipulla tuulee...”

Pitkäranta Pekka 20 v
Datanomi, Kuhmoinen
Liian särmä skappariksi.
Motto: ”Ei näin!”

Rajala Sami 19 v
Ylioppilas, Hollola
Sanat eivät riitä kuvaamaan.
Motto: ”Silloin kun me oltiin Aukis-
sa niin...”

Ruokolainen Janne 19 v
Ylioppilas, Viitasaari
Härövarustusten kuningas.
Motto: ”Höpöhöpö.”

Saarinen Mikko 19 v
Ylioppilas, Varkaus
Intoilija alkuun asti.
Motto: ”Bemarilla pääsee.”

Sairio Toni 18 v
Ylioppilas, Pori
Iso mies hirviprikaatista.
Motto: ”Niin tai ei, mut no joo.”

Salmi Pasi 20 v
Elektroniikka-asentaja, Yläne
Näppäilee ja kikkailee aina kun ei 
saa.
Motto: ”Ihan sama kunhan lomiin ei 
kosketa.”

Salovaara Mika 19 v
Sähköautomaatioasentaja, 
Halikko
Vemppakuningas.
Motto: ”Älä tsemppaa, ota vemp-
paa.”

Schreck Ville 18 v
Automaatioasentaja, Lieto
Iso Vihreä.
Motto: ”Anna mun bailaa.”

Sjöholm Jonne 20 v
Varaosamyyjä, Sauvo
Asteen kovempi kuin muut.
Motto: ”Oi beibi jää.”

Suihkonen Veli-Mikko 19 v
Ylioppilas, Suonenjoki
Askel pitenee kun päivät vähenee.
Motto: ”Nopealla voi ajaa hitaasti, 
mutta hitaalla ei nopeasti.”

Tupa 13
Sundqvist Thor 19 v
Ylioppilas, Oulu
Syö, kuorsaa, viheltelee, höpöttää...
aina suu kuitenkin auki.
Motto: ”Homma toimii sokerilla.”

Tikkanen Jussi 20 v
Elektroniikka- ja tietoliiken-
neasentaja, Turku
Historiaa... sotatieteen mestari.
Motto: ”Täällä ollaan, ettei historia 
toista itseään.”

Tomperi Harri 20 v
Tekniikan ylioppilas, Koski 
TL
Säätäjä, näppäilijä, kikkailija.
Motto: ”Aseet eivät ratkaise ongel-
mia, ne vain poistavat niitä.”

Vanha-Rauvola Riku 19 v
Ylioppilas, Eurajoki
Yön Rambo, Trancedance -mies.
Motto: ”Jäätävä sarja vihollista 
päin.”

Vesamäki Petri 19 v
Tietoliikenneasentaja, Tam-
pere
Jenkkileffojen lääkintämies.
Motto: ”Asiat tehdään kunnolla – ai-
kaa säästämättä.”

Villanen Tomi 19 v
Elektroniikka-asentaja, Ulvila
Tekee täysillä, kunhan vaan ei joudu 
rästimään.
Motto: ”Stressi & Burana.”

Virmo Henri 21 v
Tekniikan ylioppilas, Tampere
Optimistinen keilausmestari.
Motto: ”Liikaa tekemistä ja liian 
vähän aikaa.”
Virta Mikael 19 v
Ylioppilas, Pori
Ikuinen ilopilleri ja kumma lantion 
heiluttaja. Flirt!
Motto: ”Virta päälle!”

Åkerblom Markku 19 v
Ylioppilas, Hauho
Puhuu vähän...ja vihaisesti.
Motto: ”Koittakaa nyt!”

Roope Lehtinen HLL
Keskustan

Hammaslääkäripalvelu
Kauppiaskatu 11 E 44

20100 TURKU
Puh. 02-251 7555

• suusähkömittaukset
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Suomen Kansainväliseen 
Valmiusjoukkoon koulutettavat 
aliupseerit

Tupa 1
Ennajem Tarek 20 v
Ylioppilas, Joensuu
B-rapun vyöryttäjä.
Motto: ”Power to the people.”

Juntunen Kimmo 20 v
Ylioppilas, Keuruu
Kung-Fu sammakkko.
Motto: “Tästä läpi.”

Ahmed Abdirisak 19 v
Ylioppilas, Järvenpää
Tumma ja tulinen.
Motto: “Ei voi avautua.”

I Jääkärijoukkue

Järvelä Vesa 20 v
Ylioppilas, Forssa
Big fi sh - isokala, pienet vehkeet.
Motto: “Yrittäminen on ensimmäi-
nen askel epäonnistumiseen.”

Järvinen Antti 19 v
Ylioppilas, Vammala
Antti on niin paha että vois olla isäs!
Motto: “Jouluna kaikilla on kivaa.”

Isoniemi Sami 19 v
Ylioppilas, Kurikka
Prikaatin särmin bemari.
Motto: “Tissit, tosi isot tissit.”

Anttila Tomi 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Antoi sormensa isänmaalle.
Motto: “9/10”

Hietanen Markus 19 v
Ylioppilas, Vammala
Juoksee kuin kani, lonnii kuin koala.
Motto: “VP tai ei mitään.”

Tupa 2
Leppäkynnäs Joonas 19 v
Ylioppilas, Lappajärvi
Tuhannen tilanteen mies. Sopparei-
den lemmikki.
Motto: ”Kyllä muhunki saa kos-
kea!”

Koponen Henri 20 v
Ylioppilas, Vantaa
Vannoutunut US-Armyn fani. Leirin 
ruokavarasto.
Motto: ”Senkin punkkaan kusija!”

Koskela Joona 19 v
Ylioppilas, Oulu
Komppanian kärykeuhko, onhan se 
”hyvä” välillä polttaa.
Motto: ”Mennäänkö röstille, sä oot 
niin gonahtanu.”

Malmberg Marcus 19 v
Ylioppilas, Myrskylä
Henkeen ja vereen isänmaallinen 
suomenruotsalainen tappaja.
Motto: ”Tää on siistiä.”

Lahti Timo 18 v
Ylioppilas, Helsinki
Prikaatin paras basisti. Kun Lahti 
nukkuu muut valvoo.
Motto: ”Kyllä ne hiukset tekee 
miehen.”

Kolari Antti 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Komppanian puska-fi losofi . Usein 
menossa mukana, mutta useammin 
omissa maailmoissaan.
Motto: ”Niin mitä että? Joo, okei 
okei!”

Kauppinen Santtu 19 v
Ylioppilas, Heinola
Komppanian kauppias. Mihin sotku 
loppuu niin Kauppinen alkaa.
Motto: “Kaikesta selviää työllä!” 
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Tupa 3
Marjalaakso Olli 19 v
Ylioppilas, Kiikala
Puujalka-poliitikko suuntaamassa 
opiskelemaan punaiseen kaupun-
kiin.
Motto: ”Jokainen läppä on heittämi-
sen arvoinen!”

Matilainen Antti 19 v
Ylioppilas, Eura
Tuvan ikioma naturalisti, selkein ar-
tikulointi prikaatissa.
Motto: ”Yeah!”

Nordlund Pekka 20 v
Ylioppilas, Hämeenlinna
Tuvan pikku fi losofi , joka avautu-
malla parantaa maailman.
Motto: ”Äälä nyt viitti!”

Paananen Daniel 19 v
Ylioppilas, Kokkola
Pieni suuri mies! Kuuminta hottia 
Kokkolasta.
Motto: ”Keep the Fire Burning”

Peltonen Aleksi 20 v
Ylioppilas, Järvenpää
Järvenpään punttihirviö, joka purkaa 
agreaan tupakavereihin.
Motto: ”Hevi pitää miehen tiellä.”

Piispanen Jesse 20 v
Ylioppilas, Pori
Tuvan tiukin siivooja, legenda jo 
syntyessään.
Motto: ”Hetkonen… Missähä ih-
meessä se on?”
Pirinen Samuli 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Komppanian oma H&M poika! 
Hymy pilkistelee aina.
Motto: ”Hevi pitää miehen tiellä.”

Tupa 4
Ruosteluoma Jesse 19 v
Ylioppilas, Ilmajoki
Pohjanmaan karju. Joka appiukon 
painajainen, oikea korpisoturi.
Motto: ”Tyttöhän on 16, jos se sa-
noo olevansa 16.”

Savolainen Topi 19 v
Ylioppilas, Leppävirta
Taiteilijasielu, hermostuessaan ar-
vaamaton puukkonsa kanssa.
Motto: ”Puukko keuhkoissa lopettaa 
vittuilun.”

II Jääkärijoukkue

Raitanen Mikko 20 v
Taiteilija, Koski
Ennakoiva Dr. Phil, jonka kuorsaus 
täyttää tyhjimmänkin pään.
Motto: ”Nappi pohjaan, Jeesus oh-
jaa.”

Ranki Matti 19 v
Kokki, Merimasku
Aktiivinen oppitunneilla kysele-
mään… milloin on seuraava tupak-
katauko.
Motto: ”Me am so horny.”

Rajala Topi 19 v
Ylioppilas, Seinäjoki
Namusia rakastava fi ilistelijä, jolla 
on PV:n särmin punkka.
Motto: “Aina on pakko rötvätä.”

Ängeslevä Ville 19 v
Ylioppilas, Savonlinna
Beautiful man, two one two one. 
Onnenluku pitkä3, ei lomankäyttö-
ongelmia.
Motto: “Ilman hauskaa voi olla 
myös viinaa.”

Tähtinen Jarkko 19 v
Ylioppilas, Nastola
Himiä kuunteleva kultapoju, jolla on 
lomankäyttöongelmia.
Motto: “Armeija ei ole pelkkää sek-
siä ja shampanjaa, mutta siihen on 
pyrittävä.”

Tupa 5 / Naiset

I JääkJ

Koskinen Salla 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Mul on VMTL...The Man.
Motto: “Kyllä se tulee, ku vähän 
potkii.”

II Jääk J

Pajala Noora 22 v
Metsätalouden opiskelija, Ou-
lainen
Paluukriisi.
Motto: “Kyllä vanhakin jaksaa!”

Syväjärvi Johanna 18 v
Ylioppilas, Muonio
Nokia connecting people takkaa 
käsin.
Motto: “No mie oon paras!”

Tykistökatu 4 B 5 krs
20520 TURKU

Puh. (02) 232 2883
Fax. (02) 232 2884

www.neoxen.com
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Suomen Kansainväliseen 
Valmiusjoukkoon koulutettavat 
aliupseerit

Tupa 6

Ehrola Ari-Matti 19 v
Ylioppilas, Raahe
Kivikasvoinen naistennaurattaja 
Raahesta, jonka kunto ei lopu kos-
kaan.
Motto: ”Aamuja, aamuja…”

Bodbacka Victor 19 v
Ylioppilas, Pietarsaari
Pallo pysyy jalassa ja naiset sylissä.
Motto: ”Elämä ilman ajokoiraa on 
kuin elämä ilman ruokaa.”

Böhling Jean 19 v
Ylioppilas, Pietarsaari
Komppanian parhaat efektit ”mm… 
mm… mmm…”.
Motto: ” Se on siinä.”

Gräsbeck Otto 19 v
Ylioppilas, Järvenpää
Yhtä hyvä mielikuvitus kuin jyvän-
siirtoavaimella.
Motto: ”Särmää barettis, se o jää-
tävä!”

Hännikäinen Mikko 19 v
Tekniikan ylioppilas, Lahti
Mies joka yrittää, mutta on lähes 
aina pihalla.
Motto: ”Eiköhän se onnistu.”

Jolkkonen Jani 19 v
Ylioppilas, Liperi
Nilkuttaisi vaikka puuhun. Rakastaa 
lihaksiaan.
Motto: ”Pää kii…!!”

Laitinen Juho 19 v
Ylioppilas, Leppävirta
Savolainen viihdetaiteilija.
Motto: ”Elä hättäile, istu mättäälle.”

Kranaatinheitin-
joukkue

Tupa 7

Lilja Juho 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Tämän jätkän kanssa ei tule tylsää 
hetkeä, eikä minuutilla voi olla vä-
hintään hymyilemättä.
Motto: ”Asiat voisi olla huonom-
minkin.”

Mäkelä Joni 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Joensuun gangsta, joka ottaa löysin 
rantein. PorPr:n pyromaani.
Motto: ”Vielä ku sais, ni ois ihan 
hyvä päivä.”

Paananen Seppo 19 v
Ylioppilas, Viitasaari
”Kertokaa mullekki?” Särmääjä, 
jonka kaappi ja punkka ovat lähes 
aina vertaansa vailla.
Motto: ”Päivä kerrallaan.”

Perälä Ville 19 v
Ylioppilas, Teuva
Painimattojen partaveitsi. Rauhalli-
suuden ruumiillistuma.
Motto: ”Hyvä olo tulee rasituksen 
seurana.”

Rantala Johannes 20 v
Ylioppilas, Forssa
Hilpeä vorssalainen, jonka risuma-
jaan päivä paistaa lähes aina.
Motto: ”Jos ei koita, niin ei voita.”

Roivas Antti 19 v
Ylioppilas, Turku
Matemaattinen lahjakkuus Krh-yh-
teisössä. Laskelmoiva, tarkka ja erit-
täin intellektuelli persoona.
Motto: ”Elämästä ei selvitä hen-
gissä.”

Ruuska Olli 18 v
Ylioppilas, Kokkola
Huoleton vitsien ja  letkautusten 
laukoja, ei tilannetta ettei ”ruoska” 
lohkaisisi jotain.
Motto: ”Kaksi metriä miestä ja ma-
kaa kuin räkä!”

Ryhtä Risto 19 v
Peruskoulu, Kuusamo
Kiivasluonteinen hatuntekijä pohjo-
lasta, joka levittää pelkoa ärjyen ja 
vannoen iankaikkista piinaa
häritsijälleen.
Motto: ”Minä uskon, minä ymmär-
rän. Minä uskon ymmärtäväni.”

Tupa 8

Saarenpää Mika 19 v
Ylioppilas, Kestilä
Särmä kaveri, jolla riittää tietoa.
Motto: ”Särmää ja vain särmää.”

Sarjonen Lauri 19 v
Ylioppilas, Haukipudas
Tuvan äänekkäin kaveri ja ikuinen 
vitsiniekka.
Motto: ”Mopolla suohon.”

Sarlin Ville-Tapani 21 v
Ylioppilas, Salo
Mukavuudenhaluinen. Taipumus 
ajoittaiseen syvälliseen pohdintaan.
Motto: ”Mää siivosin eilen…”

Schukov Hannu-Pekka 20 v
Ylioppilas, Salo
Särmä taistelija loppuun asti.
Motto: ”Pakko ei ole kuin kuolla.”

Suominen Ilpo 19 v
Ylioppilas, Naantali
Usein punttiksella havaittu luonto-
kappale. ”Tuo maito ja sämpylä!”
Motto: ”Hiki säästää verta.”

Vahlfors Jussi 20 v
Kokki, Espoo
Makunautintojen kuningas, varsinai-
nen kokki.
Motto: ”Jee jee, kotoo töihin.”

Valtanen Juho 19 v
Ylioppilas, Tampere
Manselainen jonka virne ei katoa 
koskaan. Ässä hai.
Motto: ”Sopipa se kivasti.”

Vilen Juha 20 v
Ylioppilas, Kokemäki
Tuvan pst-mies: pesee, siivoaa ja 
tiskaa. Luotto pakki.
Motto: ”Naama näkkärille tai syöt 
pillillä.”

Zayat Fädi 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Hiljainen, mutta kun sille päälle 
sattuu niin mielipide löytyy asiaan 
kuin asiaan.
Motto: ”Jos taistelet yksin, niin kuo-
let yksin!”
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Tupa 11
Blomberg Robin 19 v
Ylioppilas, Porvoo
Äidinkielestään huolimatta hyvä 
jätkä.
Motto: ”Vapaa-aika on sotkuaika.”

Heikkinen Pekka 20 v
Ylioppilas, Kajaani
Heikkisen hymy ei hyydy kovassa-
kaan kyydissä.
Motto: ”Haluatko nähdä karvaisen 
kilpikonnani?”

Tulenjohtue

Hovila Juha-Pekka 19 v
Ylioppilas, Kokkola
Vitosella vessaan, kolmosella kaa-
pille.
Motto: ”Se huutaa, joka pelkää.”

Hurskainen Jarno 19 v
Ylioppilas, Vantaa
Punkka pakastimesta, mies Kor-
sosta.
Motto: ”Go hard or go home.”

Hyttinen Eero 19 v
Ylioppilas, Pudasjärvi
Teurastaja, joka on paras pitää omal-
la puolella.
Motto: “Tosi sissi on sika siviilis-
säkin.”

Immonen Eetu 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Vasenkätisyydestään huolimatta 
usein oikeassa.
Motto: “Rohkea torstain lounaan 
syö.”

Tupa 12
Koota Ville 19 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Ei niin tyhmä miltä näyttää.
Motto: ”Tyhmä saa olla, muttei 
pioneeri.”

Lampinen Markus 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Lupsakka Itä-Suomen mies, häröva-
rustuksen äiti.
Motto: ”Mikäs kiire tässä nyt on?”

Kurko Matti 20 v
Ylioppilas, Miehikkälä
Viekas kettu tiukoissa tilanteissa.
Motto: ”To survive a war, you got to 
become war.”

Määttä Aarni 19 v
Ylioppilas, Kangasala
Mun on pakko tehdä comeback.
Motto: “Yhdyn Lampiseen.”

Pajunen Saska 19 v
Tiskijukka, Helsinki
Stadin poika hukassa metsässä.
Motto: “Jos nyt sit jotain keksis.”

Tupa 13
Rahikainen Tuomas 19 v
Ylioppilas, Kangasniemi
Tulenjohtonutipäiden sotilaspainin 
mestari.
Motto: ”Ei voi sattua kun ei tuu 
verta.”

Selänne Frans 21 v
Ylioppilas, Yläne
Sulkeisten parhaat esimerkkisuori-
tukset.
Motto: ”Siivoaminen on elämän 
suola.”

Siilasvuo Nicholas 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Ääni- ja valonäytösten pyrotek-
nikko.
Motto: ”TJ enää…”

Tahkola Henri 19 v
Ylioppilas, Kempele
Sensei.
Motto: ”Kerra se kirpasee…tai kah-
desti.”

Törmä Joni 19 v
Ylioppilas, Lehtimäki
Hitaasti mutta varmasti.
Motto: ”Schlehen, schlehen.”

Tupa 5 / Naiset

Hautamäki Suvi-Tuulia 19 v
Ylioppilas, Raisio
Taivas lyö tulta…
Motto: ”Jes, kolmas täyspäivä!”

Malmi Anna-Riina 19 v
Ylioppilas, Turku
Epäsärmin särmääjä ikinä. 
Motto: ”Vaiks kui paljo!”

Silvennoinen Noora 19 v
Ylioppilas, Kitee
Murrehirmu, sotilaspainin raskaan-
sarjan mestari.
Motto: ”Ei se koko, vaan se laatu!”

Korjaamo

Kaikenlaiset korjaamoalan
huolto- ja asennustyöt

Puh. 02-553 1330, 0400 621 734
Sahantie 34

38360 KIIKOINEN
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Suomen Kansainväliseen 
Valmiusjoukkoon koulutettavat 
pioneerialiupseerit

Tupa 2
Aho Timo-Pekka 19 v
Ylioppilas, Kokkola
Gona-aho. Kokkkolan David Has-
selhoff (alias tukka polviin).
Motto: ”Gona is a lifestyle.”

Airaksinen Olli 20 v
Ylioppilas, Kokkola
Huomenna muuten sataa.
Motto: “Jos olet epävarma,mumise. 
Jos olet kusessa, delegoi.”

Boije Oscar 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Voi fritsu! Erälaukko, mun paskahä-
tä on mars mars!
Motto: “Chillaa.”

Erälaukko Olli 19 v 
Ylioppilas, Tampere
169cm rautaa, rakkautta ja MM-ta-
son tupakaraokea.
Motto: “Pitkä mies tippuu korkeam-
malta.”

Haavisto Sami 19 v
Ylioppilas, Lempäälä
Varustus: vihreät urheilusläbärit. 
Haavisto SS!
Motto: “Se varmaan yrittää par-
haansa.”

Halme Aleksi 19 v 
Ylioppilas, Lahti
Herra alikersantti, olen hukannut as. 
puhd. välineeni, poolo, luha, sorsa, 
sissitakki…merkillinen! Voi patti!
Motto: “Voi merkillinen!”

Halonen Anssi 20 v 
Talonrakentaja, Iisalmi
Tämä Iisalmelainen “mies” omistaa 

omapäräisen ominaistuoksunsa li-
säksi mm. pohjoismaiden krooni-
simman limanerityksen “katse-
eteen,lepo”.
Motto: “Raha haisee laulu soi”

Hannuksela Kalle 20 v
Rakennusmies, Turku
“Saasto!”, “po!” Turun ainoa poika, 
joka edes näyttää tellun kantajalta.
Motto: “Reilu peli on perseestä”

Hellgren Heikki 20 v 
Ylioppilas, Haukipudas
Tuvan unikko ja unissa puhuja.
Motto: “Suomalainen tyrii aina”

Tupa 3
Hietarinta Juho 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Loimaan lahja maailmalle. Tuvan 
oma Teuvo Loman.
Motto: ”Mutku…mul on VMTL”

Hongisto Ville 20 v
Ylioppilas, Mellilä
Mellilän suuri sudenpentu. 
Motto: ”Tekemällä oppii.”

Huurinainen Marko 19 v
Ylioppilas, Mikkeli
Luonnonlapsi, joka viuhahtaa ovella 
verustuksessa kuin varustuksessa. 
Tai joskus jopa varustuksetta.
Motto: “Kyllä mulla paalua löytyy.”

Hyrkäs Jouni 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Tuvan löytötavaralaatikko. Kuutti 
saattaa aamulla herätessään löytyä 
mistä vain.
Motto: “Hauskaa olla pittää.”

Iivari Ville 19 v 
Ravintolakokki, Sodankylä
Kun tuvassa moppi käy, ei Iivaria 
missään näy.
Motto: “Räkänokastakin tulee en-
nemmim mies kuin tyhjäntoimitta-
jasta.”

Isotalus Tuomas 19 v 
Ylioppilas, Kokkola
Pormestarin poika, joka rakastaa 
tetsariaan.
Motto: “Parempi viikko vempassa 
kuin kymmenen palveluksessa.”

Juhala Rami 19 v 
Talonrakentaja, Pöytyä
Komppania kuittikuningas ja satuse-
tä. Joukkueen Schwarzenegger.
Motto:”Lopeta henkinen nenänkai-
vuu, ota oikea asenne elämään ja elä 
se täysillä.”

Järvisalo Arttu 19 v
Ylioppilas, Savonlinna
Äidin pikku talttahammas, tunnol-
linen taistelija. “Nonii, eipä menny 
taas kovin vahvasti.”
Motto: “Paistaa se päivä joskus ri-
sukasaan.”

Tupa 4
Katainen Mikko 20 v 
Ylioppilas, Siilinjärvi
Ei muista otteluitaan.
Motto: ”Erektio tee comeback!”

Keurulainen Pietari 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Kutsu mua raivaajaks. Gekko.
Motto: “Ei se kamiina sammu..”

Kokko Mika 19 v 
Ylioppilas, Kuopio
Mikä sysäri?
Motto: “Kyllä minä tiedän, mud-
daku..”

Korhonen Juha 19 v
Ylioppilas, Sotkamo
Nakkisuoja-Korhonen.
Motto: “Hei mähän siivosin jo vii-
meviikolla.”

Korhonen Panu 19 v
Ylioppilas, Seinäjoki
Kielipejpe.
Motto: “Saanks mä olla ens leirillä 
kk?”

Koski Jan 19 v
Ylioppilas, Imatra
Materiaalivastuu.
Motto: “Puuttuuks keltää...”

Kuivasto Vesa 19 v
Ylioppilas, Tampere
Tukkapejpe.
Motto: ”Full fart framåt, håll bakåt.”

Kunnari Kari 19 v
Ylioppilas, Muonio
Tuvan hedelmätukku. Aina lomilla.
Motto: ”Kv-kautta odotellessa.

Kuokkanen Tommi 20 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Hippipioneeri.
Motto: ”Ja sitten mennään.”

I Pioneerioukkue
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II Pioneerioukkue

Tupa 5
Kurola Olavi 20 v
Kauppatieteiden ylioppilas, 
Rovaniemi
Mies joka ei pelkää mitään, ei edes 
taisteluhautaa pimeässä.
Motto: ”Kvadraalitalous parantaa 
yskän kuin yskän.”

Kärki Eero 20 v
Ylioppilas, Vantaa
”Herra alikersantti, Alokas Kärki, 
emme kai harjoittele suojelyhälyy-
tystä?”
Motto: ”Jesus Krist”

Lahtinen Joonas 19 v
Ylioppilas, Pori
Historian toivottomin sinkotaistelija. 
Ikihaaveena KSE-pistooli.
Motto: ”Se o muute paljo oikei.”

Laine Jarno 20 v
Talonrakentaja, Ulvila
Aina sotkussa ykkösellä.
Motto: ”Elämä on..”

Laine Kimmo 18 v 
Ylioppilas, Pori
Komppanian kovin juniori.
Motto: ”Lomilla saa..jos saa.”

Laine Pasi 19 v
Ylioppilas, Eura
Särmä taistelija ,jolle aikamääreet 
eivät tuota ongelmaa.
Motto: ”Ei oo häpee ol nopee.”

Lampila Jarkko 20 v
Ylioppilas, Savonlinna
Itä-Suomen teurastaja, taitaa nyrk-
keilyn ja Mikki Hiiri kysymykset.
Motto: ”Älä ala mulle tai mä vään-
nän sut siltaan.”

Leppinen Ville 19 v
Ylioppilas, Lahti
Pieni suuri mies, aina vaiheessa.
Motto: ”Mitäs pienistä, kun ei pie-
netkään meistä”

Tupa 7
Louramo Juhani 20 v
Ylioppilas, Paimio
Joukkueen kovin pyöriä.
Motto: ”Kylse nyt viel kestää.”

Luoma Kimmo 20 v 
Ylioppilas, Muurame
7. tuvan Gona.
Motto: ”Ei tää nyt niin paha oo, ku 
kohta on lomat.”

Lusenius Miikka 19 v
Ylioppilas, Aura
Miikka on kiltti ja särmä taistelija.
Motto: ”Ei mua mikään hymyilytä.”

Maijala Tomi 19 v
Peruskoulu, Haukipudas
Haukiputaan Hunks.
Motto: ”Minulla ei ole ennakkoluu-
loja, vihaan kaikkia tasapuolisesti.”

Mailas Samu 19 
Ylioppilas, Jyväskylän mlk
Homma hanskassa, hanskat hukassa.
Motto: ”Varustus: taisteluvarustus.”

Mattila Antti 20 v
Ylioppilas, Oulu
Mies joka tietää mitä seuraa, kun 
istuu kessien päällä.
Motto: ”Ei se APILAS niin paljoa 
paina.”

Mursu Timo 19 v 
Ylioppilas, Haukipudas
Tuvan kovin siivoojapoika.
Motto: ”Kyllähän tässä nyt yhden 
tupakan kerkee vielä polttaa.”

Myllymäki Eero 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Mylis aina paikalla! Paitsi sillonkun 
pitäis tehä jotakin.
Motto: ”Doupeimmat Jumala sei-
vaa.”

Mäkimattila Ilmari 19 v
Valtiotieteen ylioppilas, Hel-
sinki
Tuvan pionjär.
Motto: ”Tyyli ennenkaikkea.”

Tupa 8
Mämmi Samuli 19 v 
Ylioppilas, Muhos
Välillä puuttuu hieman huumoria.
Motto: ”Loma TJ enää..”

Mäntylä Olli 19 v
Ylioppilas, Eura
Puhuu vähän muttei asiaa.
Motto: ”Juu vai”

Nikulainen Veikko 19 v 
Ylioppilas, Merimasku
Millinen tukkajumala, hevin sanan-
saattaja.
Motto: ”Nyt loppu se arpominen.”

Nordlund Tomi 19 v 
Ylioppilas, Ulvila
Mr. reisilihas, mätsän nopein eläin.
Motto: ”Joko saa santsata?”

Näränen Mikko 19 v
Ylioppilas, Kuopio
Tuvan isä ja hengellinen johtaja.
Motto: ”Siilit on ässäeläimiä.”

Ojanen Okko-Joonas 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Aikaansaava kaveri, huonoimmat 
punkat ikinä.
Motto: ”Kolme vaaksaa ja kaksi 
kuun kiertoo lomille.”

Pennanen Asko 20 v
Ylioppilas, Pori
Rajala ilman partaa.
Motto: ”Itse asiassa..”

Rajala Juuso 19 v
Talonrakentaja, Kurikka
Tota niin niin, tuvan hasardi.
Motto: ”Ei varmaa päästä lomille.”

Ranta-Aho Ilari 19 v 
Ylioppilas, Mikkeli
Visulahti ilman dinosauruksia, häh?
Motto: ”Älä tsemppaa, ota vemp-
paa.”
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III Pioneeri-
oukkue

Tupa 9
Riiko Lauri 19 v
Ylioppilas, Paimio
Yhden miehen bassokaiutin, loput-
tomalla toistolla varustettuna.
Motto: ”Ei naama miestä rumenna...
eiku ootas.”

Räsänen Mikki 19 v 
Ylioppilas, Tampere
Komppanian kovin tamperelainen, 
kun nukkuu tai sukeltaa.
Motto: ”Eihän o pakko jos ei haluu..
eiku ootas.”

Saksanen Toni 19 v
Ylioppilas, Raisio
Kolmos joukkueen kasanova. Lipu-
tuksen piirinmestari.
Motto: ”Syökää pojat pullia, se kas-
vattaa hiuksia..eiku ootas.”

Salminen Atte 19 v
Ylioppilas, Pori
Komppanian latotanssimestari ken-
kiään myöten. Atte euroviisuihin!
Motto: ”Ei oo välii, kunhan on väli-
housut..eiku ootas.”

Salonen Jukka 19 v 
Ylioppilas, Lapinjärvi
Tuvan oma tukkajumala. Hyppyri 
pystyssä ja huolet takana.
Motto: ”Älä tsemppaa, hae vemp-
paa..eiku ootas.”

Saviluoto Antti 19 v
Ylioppilas, Nivala
Komppanian paatunein vartiokone, 
öljyt vain puuttuu.
Motto: ”Tetsaava oppilas ei samma-
loidu..eiku ootas.”

Sirkka Ilari 19 v 
Ylioppilas, Vieremä
Vierämän lahja maailmalle. Pilkkii 
jo tanssiessaan.
Motto: ”Voit tehdä mitä tahansa, 
kunhan näytät hyvältä sitä tehdessä-
si..eiku ootas.”

Soisalo Timo-Markus 20 v 
Kartoittaja, Turku
Komppania nopein jätkä maalla, ve-
dessä ja ilmassa.
Motto: ”Turha olla vaatimaton kun 
voi olla paras..eiku ootas.”

Suvilaakso Hannes 19 v 
Ylioppilas, Kotka
Nukkuu missä vaan. Enimmäkseen 
tunnilla.
Motto: ”Kultaa hattuun vaik henki 
menis..eiku ootas.”

Tupa 10
Säkkinen Janne 19 v
Ylioppilas, Kajaani
Aseen puhdistaminen voi olla niin 
tylsää, että siihen nukahtaa.
Motto: ”Paena päälle pohjan poika.”

Talasmäki Dmitrij 19 v
Merkonomi, Tampere
Tupa 10:n huumetukka, jääkiekko-
sankari.
Motto: ”Jos et ite pirä hauskaa, niin 
ei sitä kukaan sun puolestas pirä.”

Talja Jukka 20 v
Merkonomi, Järvenpää
Mombasan oma poika, ei stressaa 
turhia.
Motto: ”Ei se siitä ainakaan huo-
nommaksi muutu.”

Tervo Henri 19 v
Ylioppilas, Vihanti
Viikonloppuvapaat pimennossa.
Motto: ”Viisas pääsee vähemmällä.”

Tikkanen Tuomo 19 v
Ylioppilas, Kajaani
Komppanian parhaat ”varusteet”, 
letkee ukko.
Motto: ”Miks aina mä?”

Timonen Mikko 20 v
Ylioppilas, Muonio
Headhunter number 1 from Muonio.
Motto: “Etheen käsin.”

Tuomaala Olli-Pekka 19 v
Ylioppilas, Vaasa
Vesipuhveli-pyssypuhveli.
Motto: “Jonku pitäis varmaa sii-
vota.”

Typpö Teemu 19 v 
Ylioppilas, Ylivieska
Laittaa äijiin vauhtia: “Vauhtia, 
vauhtia!”
Motto: “Ei ole, eilen oli.”

Ursinius Mika 19 v
Ylioppilas, Tervo
URSI-1986 (Universal Robot Sys-
tem Interactive).
Motto: “Mä lähen nyt poikkeen.”

Tupa 11
Vainionpää Ville 19 v
Ylioppilas, Alavus
Alavuden ahtopainettu rakkauskir-
jeiden mestari.
Motto: ”Ei tästä taas tuu yhtään 
mitään.”

Varjonen Juuso 20 v
Talonrakentaja, Raisio
Juuso on laadultaan, rakenteeltaan 
ja toiminnoiltaan sellainen, että se 
soveltuu hyvin sille tarkoitettuun 
tehtävään.
Motto: ”Voi huonossakin repussa 
hyvät eväät olla.”

Warpenius Janne 19 v
Ylioppilas, Heinola
Oman Jukujukumaan pimein jätkä.
Motto: ”Täällä haisee kuolema, 
mutta niin pitääkin.”

Vekara Markus 19 v
Merkonomi, Jyväskylä
Asennus! -oman sulkon mukaan. 
Tunteella mukana.
Motto: ”Sallittua!? -Kiinnijääminen 
kiellettyä.”

Vilpunaho Timo 20 v
Ylioppilas, Jyväskylän mlk
Hammasharja: aseen putsaukseen 
-mihin muuhun?
Motto: ”Mielummin suluttamaan 
kuin suihkuun.”

Vuori Juho 20 v
Ylioppilas, Eura
Euran keisari.
Motto: ”Vielä vähän, vielä vähän, 
nyt tais tulla.”

Vuorinen Mika 19 v
Ravintolakokki, Siuntio
Pieni, mutta vaarallinen. Luultu 
myös ihmisapinaksi.
Motto: ”Ei ole rumia naisia vaan lii-
an vähän viinaa.”

Vuoristo Jani 20 v
Ylioppilas, Turku
Pystyy säätelemään ruumiinlämpön-
sä varustuksen mukaisesti. Taistelu-
varustus saattaa aiheuttaa kuumetta.
Motto: ”Hitto onko tosa nyt sitten 
taas mitää järkee!?”

Ylitalo Sakari 19 v
Ylioppilas, Pirkkala
Löysi talon hiustenleikkuukoneesta 
kuvioterän!
Motto: ”Runtuu sitä taas tulee, mut-
ta tulkoon.”
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IV Pioneeri-
oukkue
(AuK 1)

Apukouluttajat

Varastokatu 9, 05800 HYVINKÄÄ, Puh. 010 509 311
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Seinäjoki

Ulvila
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Ammattitaitoista 
rakentamista 

Pohjois-Satakunnassa

RAKENNUSLIIKE 
KAKEPARI OY

KANKAANPÄÄ

PUH. 02-578 1182, 0500 950 254
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Ja illaksi sotkuun...Ja illaksi sotkuun...

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

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


