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PÄÄKIRJOITUS

Asevelvollisuus

V

iime aikoina on keskusteltu yleisen asevelvollisuuden
ja
suomalaisen nyky-yhteiskunnan intressien kohtaamisesta.
On esitetty, että varusmiespalvelukseen
hukkaantuu
yksi opiskelu- tai työskentelyvuosi miesväestön elämästä. On myös väitetty, ettei asevelvollisarmeijalla ole
käyttöä tulevaisuuden uhkiin
varauduttaessa. Tasa-arvokysymyksenä on kysytty, miksi
vain nuorilla miehillä on tällainen rasite. Tuleeko tytöistä
naisia ilman armeijaa, mutta
pojista ei miehiä? On valiteltu, että armeijan vanhanaikainen päivärytmi ei sovi nykynuorille, kun herätys on normaaliin nukkumaanmenoaikaan.
Ja yltiöpäisimmät esittävät, että Suomen pitäisi Ruotsin mallin
mukaan käytännössä lakkauttaa puolustusvoimansa.
Porin Prikaatissa on ollut palveluksessa Suomen ensimmäinen EU-taisteluosastoon kuuluva joukko. Joku voi ajatella, että
nämä taistelijat ovat esimerkkejä ammattisotilaista. Osittain
näin onkin, sillä heillä on mahdollisuus vuoden aikana päätoimisesti kouluttautua tehtäväänsä, ellei valmiusaikana tule lähtöä operaatioon. On kuitenkin otettava huomioon, että suurin
osa tästä joukosta on siviilielämästä rekrytoituja reserviläisiä
siviiliammatteineen ja muine taustoineen. Ehkä juuri tämä yhdistelmä on osaltaan mahdollistanut taisteluosastolle erinomaiset koulutustulokset. Hyvin suoritettu varusmiespalvelus yhdistettynä siviilistä hankittuun pätevyyteen on erinomainen
perusta sotilaalliselle erikoiskoulutukselle vaativaan kriisinhallintatehtävään.
Ammattiarmeijoissa tilanne on erilainen. Usein asevoimiin
rekrytoidaan 5 – 10 vuodeksi nuoria, joille samalla tarjoutuu
mahdollisuus saada pätevyys johonkin siviilityöhön. Näihin
tehtäviin hakeutuu pääosin melko kouluttamattomia ihmisiä.
He oppivat kyllä tehtävänsä, mutta muu yleinen tietämys ja
osaaminen jää vähäiseksi.
Sama yleisen asevelvollisuuden etu näkyy myös suomalaisissa kriisinhallintajoukoissa. Usein tulee ymmärtää kriisissä
olevan yhteiskunnan ongelmat ja se, että välittömän fyysisen

turvallisuuden lisäksi tehtävänä on avustaa yhteiskunnan jälleenrakentamisessa.
Tällaisessa tilanteessa suomalainen opettajista, poliiseista, maistereista, kunnallistekniikan asiantuntijoista
jne. koostuva joukko on huomattavasti pätevämpi kuin
esimerkiksi jonkin maan
viimeksi Irakin sodassa rynnäkköjääkäriryhmänä toimineet nuoret pojat.
Useissa Euroopan maissa on siirrytty asevelvollisarmeijasta ammattimaisuuteen. On huomattu, että
yhteiskunta
vieraantuu
näissä maissa nopeasti asevoimista. Päättäjillä ei ole käsitystä armeijasta ja nuorista vain
tietty murto-osa on kiinnostunut työskentelemään sotilaana.
Kokonaisuutena yhteiskunta etääntyy maanpuolustusasioista.
Jo maantieteellisten erojenkin takia kannattaa miettiä, onko
syytä ottaa mallia näistä maista tai Ruotsista. Yleinen asevelvollisuus sopii hyvin meidän oloihimme ja varusmiespalvelus
tuottaa yhdessä kertausharjoitusjärjestelmän kanssa ammattitaitoisia sodan ajan joukkoja. Voidaan keskustella palveluksen rakenteen ja muiden järjestelyjen kehittämisestä. Toisaalta nuorten on hyvä viimeistään armeijassa havahtua aikuisten
ja työelämän aikatauluihin. Yleisen asevelvollisuuden ulottamisesta naisiimme on tässä lehdessä pari näkökulmaa. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että miehet ja naiset ovat erilaisia, luojan kiitos. Sotimisasiat ovat voittopuolisesti miesten
kenttää, mutta kiinnostuneille naisille varusmiespalveluksen ja
sitä kautta myös sotilasammatin pitää olla jatkossakin mahdollinen. Kyllä pojista tulisi miehiä ja tytöistä naisia ilman armeijaakin, mutta Suomi tarvitsee puolustajansa.

Everstiluutnantti
Sakari Wallinmaa
päätoimittaja
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Joka toinen suomalainen
on nainen. Olisi poikkeuksellista, ellei väestöstä puolella olisi mahdollisuutta kouluttautua arjen
onnettomuus- ja vaaratilanteiden varalle ja soveltaa osaamistaan myös
kriisitilanteissa. Juuri
valmistunut laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta laajentaa naisten
toimintamahdollisuuksia
tällä saralla. Toiminnassa korostuu kuitenkin yhä
enemmän vapaaehtoisuus.
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Naisille kutsu
vapaaehtoiseen
turvallisuuskoulutukseen
Teksti ja kuvat: Lotta Mertsalmi

N

aisten Valmiusliitto ry:tä edeltänyt naisten valtakunnallinen
neuvottelukunta seurasi mielenkiinnolla 90-luvun alun keskustelua
naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
puolesta. Se on yhä naisille erinomainen mahdollisuus hankkia johtajakoulusta ja –harjoitusta sekä sellaisia kokemuksia, joita mistään muualta ei voida
saada. Liitto pitää tärkeänä asepalveluksen suorittamisen mahdollisuutta, mutta
ei näe sen laajentamista tarpeelliseksi.
Keskustelu aiheesta aika ajoin on kuitenkin hyödyllistä.
Suomen kokeminen turvalliseksi,

tasa-arvoisia mahdollisuuksia tarjoavaksi ja rakentamisen arvoiseksi maaksi edistää maanpuolustustahtoa. On
ymmärrettävää, että Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tutkimuksissa naisten maanpuolustustahto
osoittautuu miehiä alhaisemmaksi. Jo
kysymyksen muotoilu asettaa naiset ja
miehet eri viivalle. Ajatus maan puolustamisesta aseellisestikin voi olla jopa
pelottava niiden naisten mielestä, joiden
kokemukset aseista rajoittuvat television
toimintasarjojen ammuskeluihin. Kokonaismaanpuolustukseen tutustuminen on
naisille avartavaa. Tahtoon on kuitenkin

vaikea vaikuttaa pakolla.
Ajatuksena se, että nuorille naisille
kuuluisi muutaman viikon pituinen kriisinhallintakoulutus, on kiinnostava. Jos
kyseinen koulutus sisältyisi esimerkiksi
peruskoulun opetussuunnitelmaan, olisi se ehkä käytännössä toteutettavissakin. Kuitenkin kriisinhallintaa enemmän
on puutteita naisten arjen turvallisuuden
tietämyksessä ikäluokkaan katsomatta.
Näin ollen yksilön turvallisuustietoisuuteen tulisi kiinnittää entistä suurempaa
huomiota, sillä yksilön taitojen karttuessa myös kyky toimia kriisitilanteessa yhteiskunnan hyväksi lisääntyy.

Naiset tarvitsevat
koulutusta arjen
turvallisuuden
varmistamiseksi
Naisten valmiuskoulutus on erittäin
tärkeää ja sen toivotaan yhä laajentuvan.
Naisten Valmiusliitto on järjestänyt vuodesta 1998 alkaen vuosittain kaksi naisille tarkoitettua valtakunnallista suurta NASTA-harjoitusta. Tuhannet naiset
ovat hankkineet ja vahvistaneet näissä

harjoituksissa arkeen ja kriisiin sovellettavaa turvallisuus- ja varautumisosaamistaan. Näiden harjoitusten lisäksi alueellisia ja paikallisia kursseja on tarjolla
niin runsaasti, että valikoimasta löytyy
jokaiselle jotakin. Koulutusaiheita ovat
esimerkiksi katuturvallisuus, henkinen
tuki, kenttälääkintä, ajotaidot, joukkomuonitus, etsintä ja maastotaidot. Kursseille voi osallistua kuka tahansa 15
vuotta täyttänyt suomalainen. Maanpuolustuskoulutus ry toimii koulutuksen
käytännön järjestäjänä.
Tietoisuus kouluttautumisen tarpeesta ja koulutuksen hyödyllisyydestä ei
ole riittävällä tasolla. Tähän liittyvässä ”herättelyssä” on Naisten Valmiusliitolla jäsenjärjestöineen paljon tekemistä, sillä suomalaisilla naisilla pitää
olla valmiudet toimia kotinsa, perheensä ja lähiyhteisönsä hyväksi ongelmatilanteissa. Lisäksi valmiuskoulutukseen
osallistuminen antaa naisille mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua jatkuvassa muutoksessa olevan ympäristön arjen
turvaamiseen.

Naisten
Valmiusliitto ry
• Valtakunnallinen yhteistyöjärjestö
• Perustettu vuonna 1997
• Puheenjohtaja maaherra
Anneli Taina
Vahvistaa naisten mahdollisuuksia
osallistua kokonaismaanpuolustustyöhön sekä lisää naisten turvallisuusvalmiuksia kaiken varalta
Jäsenjärjestöt:
Finlands svenska Marthaförbund rf
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Maanpuolustusnaisten Liitto ry
Marttaliitto ry
Päällystön Naisten Liitto ry
Reservin Upseerien Naisten Perinneliitto ry
Rintamanaisten Liitto ry
Sotilaskotiliitto ry
Suomen Lottaperinneliitto ry
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ry

Seuraavat NASTA-harjoitukset:
Karpalo 2007 Kontilahdessa
7.–9.9.2007
Kallavesj´ 08 Siilinjärvellä
25.–27.4.2008
www.naistenvalmiusliitto.fi
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Paras paikka
maailmassa

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

- No mutta sehän on eteenpäin menoa, sanoi eversti
Jukka Suviniemi silloiselle
järjestelytoimiston toimistoapulaiselle Aune Levanderille, taivutellessaan tätä
sihteerikseen 70-luvun puolivälissä. Aune piti kutsua
kolmasti komentajan puheille, ennen kuin hän suostui tehtävään, missä vierähti seuraavat liki 32 vuotta.
”Kulmahuoneen portinvartijana” hän hoiti kymmenen
komentajan työtehtäviin
kuuluvat kokous-, matkustus- ym. järjestelyt ja juoksevat asiat. Harva kuitenkin
tietää, että kiireisen työviikon vastapainoksi Aune on
viikonloppuisin saanut nauttia pikantista erikoiskohtelusta vieläkin pidempään,
viimeiset 40 vuotta.

A
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une ja Veikko Levanderin kotipihan lipputangossa liehuu
Hämeen viiri, vaikka ollaankin
Satakunnassa. Viiri ei ole mikään protesti, vaan kertoo Ypäjältä kotoisin olevan
isäntäpariskunnan juurista. Satakunnassa
he ovat ehtineet asua yli 40 vuotta. Kymmenen komentajan sihteeri, evp-majurin
puoliso, kahden pojan äiti ja kuuden lapsenlapsen isoäiti tietää tarkalleen, missä
viihtyy parhaiten.
- Minulle Säkylä, eritoten Huovinrinne, on maailman paras paikka ja Porin
Prikaati hieno työpaikka. Tunnen olevani ”Porilainen” sanan varsinaisessa merkityksessä, Aune sanoo silmät iloa täynnä.
Viimeisenä työpäivänään 30. maaliskuuta Aune Levanderille luovutettiin
amiraali Juhani Kaskealan myöntämä Puolustusvoimien hopeinen levyke,
mikä on erittäin harvinainen ja kunnioitettu tunnustus. Se kertoo yksiselitteisesti, miten hänen työtään on arvostettu.
Sihteerinä Aune on hallinnoinut ka-

KOSKEE JATKOSSA KIMMOAKIN.
Äidin lähtiessä hyvin ansaitulle eläkkeelle, esikunnan kopiohuoneen muistutus koskee jatkossa myös poikaa, majuri Kimmo Levanderia.
lenteria, lähetellyt kymmeniätuhansia
kutsuja eri tilaisuuksiin, kirjannut tunnollisesti ylös soittopyyntöjä ja monin
muin tavoin hoitanut tätä nykyä yhden
puolustusvoimiemme merkittävimmän
joukko-osaston komentajan arkea. Hän
joutuu pohtimaan tovin hakiessaan vastausta kysymykseen, mikä työssä on ollut vaikeinta,
- Ehkä se on sitten ollut se, että on täytynyt nopeasti osata sopeutua uusiin komentajiin ja heidän ajatusmaailmaansa.
Komentajan vaihto on minun kannaltani ollut stressaava vaihe. Vielä 90-luvun
puolivälissä komentajat vaihtoivat tehtäviä ilman sen kummempaa sisäänajoa.
Vasta Olli-Matti Multamäen aloittaessa v. 1997 otettiin käyttöön ”komentajien vaihtoviikot”, Aune kertoo.

Kuuluisat
”Aunen arkistot”
Aune on tullut tunnetuksi täsmällisyydestään ja tavastaan arkistoida omasta mielestään kaikki tarpeellinen pahan

päivän varalle. Yhteydenotot, soittopyynnöt, kirjeenvaihto, kutsut, onnitteluadressit, puheet, valokuvat, Ruotuväki-lehdet ym. tulivat vuosien saatossa
tarkkaan taltioiduiksi ”Aunen arkistoihin”. Lukuisia kertoja muiden arkistointijärjestelmien pettäessä kadonnut tietoa
on niistä löytynyt. Siivotessaan työhuonettaan seuraajansa Anne Lähteenmäen kanssa, poisheitettävää historiaa kertyi pari jätesäkillistä. Toki paljon löytyi
sellaistakin aineistoa, joka päätyi Porilaismuseon kokoelmiin.
Komentajien kiireet ovat merkinneet
Aunelle työntäyteisiä päiviä, ja tunnollisena luonteena hän on hoitanut oman leiviskänsä ilman suurempaa dramatiikkaa.
Vapaa-aikana leipätyötä ovat tasapainottaneet lukuisat liikunnalliset harrastukset, sotilaskotityö ja talvisin avantouinti.
Jo 40 vuoden ajan aviomies Veikko on
viikonloppuisin hellinyt vaimoaan tuomalla tälle aamiaisen vuoteeseen, mikä
on ollut selvästi tärkeä tapahtuma.
- Eiks olekkin hieno juttu, Aune naurahtaa omaan tuttuun tyylinsä.

Kansalaistaitoja
naisille

V

samoin nettiostokset. Lisätään
siis myös oman talouden hallinta
kansalaistaitoihin.

arusmiesliiton puheenjohtaja Harri Sieppi
ehdotti keväällä Ruotuväki-lehdessä 9/2007 jokaiselle ikäluokalle kutsuntapakkoa. Pakko koskisi myös naisia.
Sieppi perusteli vaatimustaan
tasapuolisuudella miehiä kohtaan. Tähän voisi sanoa, että
miehet kyllä pitävät puolensa
muuten elämässä. Naisten kutsuntoja sietää pohtia kansalaistaitojen näkökulmasta.
Useimmiten meitä kiinnostaa,
mitä isänmaa tekee meidän hyväksemme. Aika harvoin mietimme, mitä itse voisimme
tehdä isänmaamme parhaaksi.
Tähän naisten kutsuntapakko
tarjoaisi uusia mahdollisuuksia. Aseeseen ei olisi pakko
tarttua. Sen sijaan yleisten kansalaistaitojen opiskelu voisi
tehdä terää.
Mitä kansalaistaidot sitten voisivat olla 2000-luvulla? Tässä
muutama poiminta.
Aivan verraton kansalaistaito
olisi ensiapu, jota isänmaa voisi opettaa tyttärilleen. Olen itse
monesti harmitellut, että minusta ei olisi ensiavun antajaksi tosipaikan tullen.
Ensiapu ei ole mikään helppo juttu, sillä sen antamiseen pitää harjaantua, valistavat asiantuntijat. Muitakin kansalaistaitoja on vaikka millä mitalla. Lähtisin
mieluusti puhdistamaan Suomenlahden
rantoja, jos vesillämme sattuisi öjytankkerihaveri. Se olisi todellinen tragedia,
jonka siivoamiseen jokaisen kynnelle
kykenevän olisi kansalaisvelvollisuus
osallistua. Mutta osaamista siihenkin savottaan tarvittaisiin.
Kun nyt kriiseihin päästiin, jatketaan samalla linjalla, vaikka mieluiten sulkisi ne mielestään. Jos Suomen yhteydet
muuhun maailmaan katkeaisivat, olisin
hyvin kiinnostunut saamaan opastusta
ruokahuollosta. Millä pysyisimme hengissä, kun tuttuja tuontielintarvikkeita ei
enää olisikaan kauppojen hyllyillä?
Pula-ajan soppakoulu ei olisi sekään
hullumpi idea nykyajan uusavuttomil-

Naisten kutsunnat eivät innostaneet nykyistä puolustusministeriä
Jyri Häkämiestä (kok). Myöskään hänen edeltäjänsä Seppo
Kääriäinen (kesk) ei lämmennyt Varusmieslehden haastattelussa. Herrat eivät tainneet
käyttää luovaa mielikuvitustaan hyväkseen. Muuten he olisivat ihan varmasti äkänneet, että tässä
on hyvä sauma tehdä
Suomesta osaamisyhteiskunta myös kansalaistaidoin mitaten.

le. Tuskin monella meistä enää on tallella sota-aikojen keittokirjoja, joissa neuvottiin keittämään luusoppaa ja ties mitä
vesivellejä. Niilläkin vain elettiin, ja kun
katsoo vanhoja valokuvia, ainakin me
tytöt olimme perin sorjia ja nättejä kaken puutteen ja surun keskellä.
Haluaisin myös tietää, miten voisin pitää
läheisiäni hengissä useita viikkoja pommisuojassa, jos ydinsaaste laskeutuisi
Suomen päälle tai vaarallista kemikaalia leviäisi ympäristöön. Metsätöitäkin
voisimme tehdä. Oppisin mieluusti risusavottaa ja puun kaatoa. Näin bioenergian aikana taidot olisivat muutenkin
paikallaan. Sitä paitsi saisin olla ulkona
ja väsyä ruumiillisesta työstä. Kansalaistaitoa on myös tuntea oman yhteiskuntansa toiminta. Siitä ei paljon kouluissa
opi, kun on kiire päntätä ties mitä muita tärkeämpiä aineita. Olen myös taloustoimittajana huomannut, että hyvin moni
nuori valittaa huonoa talousasioiden tuntemustaan. Monelle ei ole valjennut, että
luottokorttilaskut joutuu maksamaan,

Tässä ei ole tarkoitus rakentaa uutta
Lotta-järjestöä. Se
palveli aikanaan
loistavasti, mutta nyt on toinen
aika. Liioin ei
pidä elätellä
ajatusta, että
kansalaistaitokurssilla
olevat naiset sopisivat hoitoalan halpatyövoimaksi.

Ursula Lehtivuori
ursula.lehtivuori@ess.fi

Kirjoittaja on
Lahdessa ilmestyvän
Etelä-Suomen Sanomien
taloustoimittaja
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Vain lähtö jäi puuttumaan
Teksti: Petri Mattila Kuvat: Samuli Vahteristo

Ensimmäisen taisteluosaston
(saksalais-hollantilais-suomalainen) kansallinen vanhin,
everstiluutnantti Petri Mattila luo katsauksen menneeseen
reiluun vuoteen omasta näkökulmastaan. Mattila oli aluksi
keväällä 2006 kaksi kuukautta
käynnistämässä suomalaisen
joukon toimintaa Porin Prikaatissa ja siirtyi sen jälkeen
vuodeksi työskentelemään ko
taisteluosaston esikuntaan
(FHQ/RFOC) Saksaan.
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Liikkeelle mars !
EU:n taisteluosastokonsepti hyväksyttiin kesäkuussa 2004. Pian tämän jälkeen Suomi teki päätöksen osallistumisesta kahteen eri taisteluosastoon:
- saksalais-hollantilais-suomalaiseen
(valmiudessa vuoden 2007 alkupuolella) sekä
- Ruotsin johtamaan pohjoismaiseen
(valmiudessa vuoden 2008 alkupuolella).
Saksa-Hollanti-Suomi –taisteluosaston päivystysvuoro alkoi 1.1.2007, samaan aikaan Ranskan johtaman yhteenliittymän kanssa. Näiden myötä
Euroopan unionin taisteluosastot ovat
olleet ensimmäistä kertaa täydessä operaatiovalmiudessa (FOC, Full Operational Capability). Tästä vuodesta alkaen
unionin tavoitteena on ollut kyetä toteuttamaan samanaikaisesti kaksi nopean
toiminnan operaatiota, joten valmiudessa on ollut ja on jatkossakin samanaikai-

sesti aina kaksi taisteluosastoa kuuden
kuukauden ajan.

Alku aina hankala ...
Suomessa Porin Prikaati sai tehtäväkseen EU:n nopean toiminnan joukkojen
suomalaisosien toimeenpanon. Toimintaa käynnistettäessä ei ollut olemassa selkeää määritystä joukon tulevista
tehtävistä. Se pakotti meidät itse suunnittelemaan joukon kokoonpanon, kaluston ja jopa suorituskykyvaatimukset.
Näiden perusteella taas määritettiin henkilöstön koulutus- ja kokemusvaatimukset sekä toteutettiin valinnat.
Valintoja tehtäessä ja niitä edeltävän
rekrytoinnin aikana, laki sotilaallisesta
kriisinhallinnasta oli vielä avoinna. Lain
läpimenosta oli kiinni se, voitaisiinko
henkilöstö palkata puolustusvoimien
palvelukseen koulutus- ja valmiusjakson
ajaksi ja minkälaiset palvelussuhteen ehdot valittaville voitaisiin määrittää. Lain

EU-LIPUN PERÄSSÄ. Suomen
161-henkisen osaston valmiusvuoro
päättyi kesäkuun lopussa.

viivästyminen pakotti pidentämään rekrytointiaikaa ja tuotti valittaville suuren
haasteen omien työ- ja kotiasioidensa
järjestämiseksi ennen koulutuksen alkua.
Kun erinäiset palvelussuhteen ehtoihin liittyvät asiat saatiin ajan myötä ratkaistua, kykenimme keskittymään yhä
paremmin oleellisimpaan – muodostamaan ja kouluttamaan monikansallisiin kriisinhallintaoperaatioihin kykenevän joukon. Oman haasteensa muodosti
myös puolustusvoimien kantahenkilökunnan ja reservistä palkattujen ammattilaisten integroiminen yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Se tapahtui
kuitenkin loppujen lopuksi tosi helposti.
Hyvä asenne auttoi tässäkin.

joukkojen varustukselle, koulutukselle ja keskinäiselle yhteistoimintakyvylle. Suurimmaksi haasteeksi on noussut
joukkojen toimeenpanon nopeus kriisien ennalta ehkäisemisessä tai niiden
rajoittamisessa. Pienen mutta tehokkaan
joukon puuttuminen kriisiin jo sen syntyvaiheessa voi säästää valtavasti inhimillisiä kärsimyksiä.
Se on myös ulkopuolisten voimavarojen suhteen huomattavasti kustannustehokkaampi toimintatapa kuin vaativan
rauhan palauttamisoperaation käynnistäminen sotatilan jo vallitessa.
Aikavaatimukset
toimeenpanosta
oli valmiiksi päätetty konseptissa. Taisteluosasto olisi kyettävä keskittämään
vuorokausissa poliittisten päätösten
jälkeen. Suomessa materiaalin ja henkilöstön lähtöpaikaksi valittiin Turku, jonne myös osaston keskeisin materiaali
varastoitiin. Saksan kanssa saimme neuvoteltua riittävän tuen mahdollisiin merija ilmakuljetuksiin operaatioalueelle.
Joukko sai käyttöönsä parhaan mahdollisen materiaalin. Ruokahalu kasvoi
syödessä, sillä jokaisen suunnitteluryhmän kokouksen jälkeen Pääesikunnan
ja Materiaalilaitoksen edustajat lähtivät
mukanaan uusi joulupukinlista vakuuttamaan esimiehiinsä näidenkin materiaalien tarpeesta. Ja hyvin siis vakuuttivat. Voi sanoa, että saimme kaiken mitä
tarvitsimme.
Koulutusvaihe kesti kahdeksasta seitsemään kuukauteen sisältäen sekä kansallista koulutusta että kansainvälisiä
harjoituksia. Koulutusta jatkettiin myös
koko kuuden kuukauden mittaisen valmiusjakson ajan. Tällöin pyrittiin syventämään tietoja ja taitoja sekä lisäämään

laaja-alaista osaamista kaikissa joukoissa. Osastojen johtajat kykenivät käyttämään luovuuttaan ja rakentamaan kullekin osastolle räätälöidyn nousujohteisen
koulutuksen, joka oli motivoivaa myös
vielä valmiusjaksolla. Oman haasteensa
koulutukseen loi kaikkien niiden tehtävien kirjo, joita taisteluosasto olisi voinut joutua suorittamaan.

Tuliko odottavan aika on
pitkäksi ?
Moni liittyi tähän joukkoon sillä olettamuksella, että kyllä EU sen jonnekin
lähettää. Oli valtava halu ja innokkuus
olla mukana luomassa ja kokemassa jotain uutta. Vuodenvaihteen jälkeen koulutuksen saaneet rauhanturvaajat seurasivat kotijoukkojensa kanssa tarkasti
uutisia maailmalta. Kukaan ei tietenkään
tarkoituksella toivonut kriisin syttyvän,
mutta tahto käyttää opittuja taitoja toisten auttamiseksi oli useimmilla päällimmäisenä mielessä. Jatkuvan valmiuden
ylläpitämiseksi joukko harjoitteli päätehtäviensä mukaisia taitoja, syventäen
osaamista monella eri aloilla. Valmiusajalle oli jo etukäteen suunniteltu selkeä koulutusohjelma, jota toteuttaisiin,
kunnes EU mahdollisesti olisi osoittanut
osastolle tehtävän.
Lähtöä ei kuitenkaan tullut, mikä monelle oli jonkinasteinen pettymys. Lippu pysyi kuitenkin korkealla loppuun
saakka ja kun mielekästä tekemistä riitti, myös valmiusjaksosta selvittiin kiitettävin arvosanoin. Tämäkin osoittaa,
että joukko oli todellinen ammatijoukko.
Lana ei iskenyt päälle.

Koulutus – varustus - toimeenpano
Entistä vaativammat kriisinhallintaoperaatiot asettavat kovat vaatimukset

PALKITUT. Amiraali Juhani Kaskeala myönsi sotilasansiomitalit luutnantti
Anna Scherfille, ylikersantti Mika Mäelle ja ylikersantti Jaakko Vainionpäälle.
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KIRJOITTAJA AMIRAALIN PAKEILLA. Everstiluutnantti Petri
Mattilalla on työntäyteinen vuosi takanaan EUBG-joukon Suomen
osaston johtajana.

Pärjättiinkö vai pitikö
hävetä ?
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Taisteluosastojen korkea valmiustaso korostaa koulutuksen ja realistisen harjoittamisen merkitystä. Joukkoja
on kyettävä harjoittamaan osana taisteluosastoa vaativissa monikansallisissa
harjoituksissa. EU ei toistaiseksi toteuta joukkotason harjoituksia, vaan kansallisten ja monikansallisten joukkojen
harjoitukset ovat jäsenmaiden vastuulla.
Taisteluosastoille luodut standardit, käytännön toimintatavat ja proseduurit on
harmonisoitu Naton vastaavien kanssa.
Käytännössä monet EU-maat ilmoittavat
eri joukkoelementtejään sekä EU:n että
Naton nopean toiminnan joukkoihin.
Monikansallisten joukkojen yhteen
hitsaaminen tapahtui kansainvälisissä
harjoituksissa. Niiden pääpaino oli lokamarraskuussa 2006, mutta keväällä 2007
valmiusjaksollakin harjoiteltiin vielä yhdessä. Yhteistoiminnan kehittämisen ja
mahdollisten kipupisteiden löytämisen
ja ratkaisemisen lisäksi tällaisissa harjoituksissa luonnollisesti aina epävirallisesti vertaillaan eri maiden joukkoja, varustus mukaan lukien. Näkökantani voi olla
vähän subjektiivien, mutta voin todeta,
että kaikkien joukkojen osalta otimme
hetken hommia katseltuamme ja arvi-

oituamme johdon käsiimme ja aloimme
kehittämään toimintaa meidän mielestämme parempaan suuntaan. Saimme
huomata, että meillä oli monessa asiassa annettavaa kahdelle muulle kumppanille, ja toki meillä oli opittavaakin.
Tämä suomalaisen tietotaidon tormakka esilletuominen toteutui Potsdamin
operaatioesikunnasta aina yksittäisten
taistelijoiden tasalle. Varustuksen osalta
olimme lähinnä ihailun kohteena.
Mitä pitemmälle aika eteni, sitä
enemmän joukon kaikista osista huokui
perusteltu itsevarmuus. Ei siis tarvinnu hävetä, vaan taas kerran lähdettiin
näyttämään, mitä osataan. Tässä ennakkoon kovatasoiseksi arvioidussa joukossa se riitti kärkisijalle. Meillä oli ja on
yhä syytä olla suomalaisittain nöyrästi
ylpeitä.

Pysy aina
pikkuveljenä ja ...
Suomalaisten ensi esiintyminen EU:n
nopeiden toiminnan joukoissa jäi lukumääräisesti pienehköksi. Saksan, Hollannin ja Suomen taisteluosaston kokonaisvahvuus oli reilut 2 000 sotilasta.
Suomalaisia tästä oli vain 161. Pienellä kontribuutiolla kahden Nato-maan
seurassa - jäimmekö heittopussin ase-

maan? Kaikissa neuvotteluissa meihin
suhtauduttiin tasavertaisena kumppanina, asiantuntijoina. Suomen osaston
koko ei ollut suoraan suhteessa painoarvoomme taisteluosastossa. Voin todeta
vilpittömästi, että laatu korvasi ainakin
tällä kertaa määrän. Joka epäilee, että
olisimme olleet ”pikkuveljen” asemassa, on väärässä. Taisteluosaston sisällä
arvostus suomalaista sotilasosaamista
kohtaan oli, ja uskon, on edelleen aikamoinen. Koon puolesta oltiin kuitenkin
siinä rajamailla, että meillä säilyi riittävä
katu-uskottavuus erilaisten asioiden hoitamisessa.
Sain seurata läheltä kolmen eri puolustusvoimien tapaa työskennellä. Osaston pienten maiden - Suomen ja Hollanin
– työskentely erottui selvästi johtomaa
Saksan toiminnasta. Joustavuus ja jalat
maassa –periaate ovat ehkä kaksi merkittävintä eroa, joissa erotuimme Hollannin kanssa positiivisesti. Saksa on
suurvalta ja sitä myötä sen järjestelmä
on raskas. Yksinkertaistenkin vastausten saaminen kesti välillä viikkoja, kun
sitä oikeaa päätöksentekotasoa haettiin.
Me ja hollantilaiset kykenimme hankkimaan vastaukset pääkaupungeistakin
enimmillään muutamassa päivässä, pääosin saman päivän aikana. Suurimpana

puutteena koko taisteluosaston lopullisen operatiivisen valmiuden luomisen
näkökulmasta voi pitää sitä, ettei Saksa
kyennyt järjestämään yhtään harjoitusta, johon kaikki joukot olisivat ottaneet
osaa. Pienenä yksityiskohtana voidaan
lisäksi todeta, että saksalaisten kielitaito
ei yltänyt joukkojen tasalla suomalaisten
ja hollantilaisten tasolle.

Entäpä tulevaisuudessa?
Operaation puuttumisesta huolimatta tämän joukon saamat monipuoliset
kokemukset tarjoavat Suomelle entistä
paremmat valmiudet varautua eriasteisiin sotilaallisiin kriiseihin. Näin tämä
samoin kuin muukin puolustusvoimien
osallistuminen kansainväliseen toimintaan on lähes täysimääräisesti hyödynnettävissä myös kansallisen puolustuksemme kehittämisessä.
Toisaalta tämän prosessin myötä saadut opit ja opetukset takaavat sen, että
seuraavana vuorossa olevan pohjoismais-virolaisen taisteluosaston toimeenpano tulee olemaan paljon yksiselittei-

sempää ja helpompaa. Puhumattakaan
seuraavista taisteluosastoista 2010-luvulla. Kannatan lämpimästi yhteistyön
jatkamista näiden kahden kumppanin,
Saksan ja Hollanin, kanssa myös tulevaisuudessa.
Suomi ja Ruotsi kaavailevat myös
osallistumista yhdessä - perinteikkään
rauhanturvayhteistyön ja EU:n nopean
toiminnan joukkojen yhteistyön mukaisesti - myös Naton nopean toiminnan
joukkoihin. Osallistumiselle tuli tarjous Naton viime syksyn Riian huippukokoukselta. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti Salolainen
totesi kesäkuun alkupuolella seuraavaa:
“EU:n ja Naton yhteistyön kehittäminen
on tärkeä osa Euroopan turvallisuus- ja
puolustuspolitiikkaa. EU:n taisteluosastoista saatavat kokemukset muodostavat
pohjan harkittaessa osallistumista (Naton nopean toiminnan joukkojen) NRFtoimintaan”. Uskon, että ainakin osa
joukkomme sotilaista on valmiina tarvittaessa antamaan käyttöön hankkimansa
tietotaidon myös näille joukoille, mikä-

li tällaiseen ratkaisuun päädytään. Viitaten kokemuksiini tämän taisteluosaston
näkökulmasta en näe mitään sotilaallisia
esteitä osallistumiselle tulevaisuudessa
myös Naton nopean toiminnan joukkoihin.

Kiitokset tuesta!
Joukon johtajana en voi näin lopuksi kuin ylpeänä yhtyä puolustusvoimain
komentajan sanoihin : « Jos katsotaan
tätä 50 vuoden periodia, jolloin olemme olleet mukana rauhanturvatehtävissä, kyllä väittäisin, että tässä on meidän
paras joukkomme, mitä koskaan on koulutettu «
Haluankin osoittaa kiitokseni kaikille
tätä joukkoa tukeneille tahoille niin Porin Prikaatissa kuin sen ulkopuolellakin - olette olleet korvaamaton ja välttämätön apu, kun jälleen yksi uusi sivu
on käännetty suomalaisessa rauhanturvaamistoiminnassa – ilman sitä operaatiotakin. Kiitoksia tuestanne !

Kaskeala korosti kansallisen puolustuksen vahvistumisen merkitystä
Teksti: Samuli Vahteristo Kuva: Markus Vehmanen
Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala totesi EUBGjoukon kotiuttamisparaatissa, ettei ole
koskaan nähnyt niin hyvin koulutettua,
kalustettua ja varustettua joukkoa. Hän
esitti puolustusvoimien parhaimmat kiitokset kaikille ensiluokkaisesta palveluksesta Suomen ensimmäisessä nopean
toiminnan kriisinhallintajoukossa.
Kansainväliseen toimintaan osallistumisessa nostetaan usein esille taloudelliset kysymykset. Amiraali Kaskeala korosti, että kansainvälisen toiminnan
osuus on puolustusbudjetista vuositasolla vain noin 2–3 prosenttia. Hän tähdensi hankitun kaluston ja varustuksen sekä
jokaisen sotilaan henkilökohtaisen taidon palvelevan jatkossa kansallista puolustusta.
- Kansainväliseen toimintaan osallistuminen vahvistaa Suomen puolustuksen uskottavuutta ja tuo lisäarvoa yhteistoimintakykyyn eri valtioiden joukkojen
välillä. Se osoittaa myös Suomen kantavan vastuuta kriisien hallitsemisessa,
olivat ne sitten sotilaallisia tai esimerkiksi luonnonkatastrofeja.

Kaskeala sanoi ymmärtävänsä nuorten miesten halun päästä mukaan aitoon
toimintaan.
- Olen tyytyväinen, ettei lähtöä tullut.
Toivon kädet ristissä, ettei kriisejä jatkossakaan syntyisi.
Pääosalle EUBG-joukkoon sitoutuneista on luvattu paikka kansainvälisiin
tehtäviin. Heistä 13 on mukana Ruotsin
johtamassa vuoden 2008 taisteluosastossa ja noin 100 henkilöä on lähtemässä
mukaan eri rauhanturvaoperaatioihin.
Kaskeala
korosti
ensimmäisen
EUBG-joukon kautta saatavaa arvokasta tietoa, joka luo maamme poliittisille
päättäjille paremmat edellytykset tehdä
Suomen osalta sitoumuksia jatkossa nopean toiminnan joukkoihin osallistumisesta.

SITTENKIN MAAILMALLE.
Suomen EUBG-taisteluosasto kotiutui kesäkuun lopussa, mutta heidän
ammattitaitonsa tulee käyttöön, sillä yli
100 henkilöä lähtee erilaisiin rauhanturvatehtäviin.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
Porin Prikaatiin
siirtyneet
Reservistä:
Varastomies Ilkka Matilainen 1.3.2007
Varastomies Tarmo Koivula 1.4.2007
Varastomies Matti Saksa 28.5.2007
Alikersantti Riku Itkonen 1.6.2007
Kersantti Arsi Kilpelänaho 10.4.2007
Toimistosihteeri Jaana Vuorio 4.6.2007
Lääketiet.kand.
Jussi Laaksonen 16.5.2007
Lääketiet.kand.
Anna Kleemola 28.5.2007
Sairaanhoitaja Päivi Sainio 18.4.2007
Sairaanhoitaja Tarja Aalto 18.4.2007
Sairaanhoitaja Kaisa Soukka 14.7.2007
Kersantti Lasse Hento 2.4.2007
Kersantti Ville-Matti Väisänen 2.7.2007

Tykistöprikaatista siirtyneet:
Varastomies Aarre Mäenpää 1.7.2007
Varastomies Maaret Nylund 1.7.2007
Insinööriluutnantti
Matti Hirvelä 1.6.2007
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Yliluutnantti
Mikko Bäckström 20.4.2007
Yliluutnantti Atte Kaleva 20.4.2007
Yliluutnantti Kalle Nieminen 20.4.2007
Yliluutnantti Tuomo Noronen 20.4.2007
Yliluutnantti Tomi Saikkonen 20.4.2007
Yliluutnantti Harri Vire 20.4.2007
Yliluutnantti Joni Ylöstalo 20.4.2007
Yliluutnantti
Olli-Pekka Mecklin 2.7.2007
Yliluutnantti Erno Pasanen 9.7.2007

Porin Prikaatista
siirtyneet

IN MEMORIAM

Reserviin:
Sihteeri Aune Levander 1.4.2007
Ylikersantti Petteri Mäkelä 2.4.2007
Vänrikki Simo Tuisku 3.5.2007
Kersantti Santtu Kauppinen 17.4.2007
Kersantti
Veli-Mikko Suihkonen 1.5.2007
Kersantti Tomi Nordlund 4.5.2007
Lääkintämajuri K.G.Kuusisto 1.5.2007
Yliluutnantti Pasi Nyström 1.6.2007
Ylil Pasi Vuorinen 25.6.2007
Vänrikki Saku Vätti 8.7.2007
Saaristomeren
Meripuolustusalueelle:
Vänrikki Hannu Päivärinta 1.5.2007
Puolustushallinnon
Johtamisjärjestelmäkeskukseen:
Insinööriluutnantti
Pekka Niemeläinen 1.4.2007

Ahti Laineelle
director
musices
–arvonimi
Tasavallan presidentti on 15.6. myöntänyt Porilaisoittokunnan kapellimestarille Ahti Laineelle director musices
–arvonimen. Ahti Laine on ollut mukana Porilaissoittokunnan toiminnassa sen
perustamisesta, vuodesta 1989 alkaen.
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PORILAISET PÄÄKAUPUNGISSA.
Porin Prikaatin lippukomppania ja
EU:n nopean toiminnan joukkojen
Suojauskomppania osallistuivat valtakunnalliseen paraatiin Helsingissä.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän
palkitsemiset ja ylennykset
Sotilasansiomitali
- majuri Kari Toivonen (Eura)
- yliluutnantti Matti Vihurila (Loimaa)
- luutnantti Anna Scherf,
EU-taisteluosasto (Helsinki)
- ylikersantti Mika Mäki,
EU-taisteluosasto (Turku)
- ylikersantti Jaakko Vainionpää,
EU-taisteluosasto (Kankaanpää)
Valtion virka-ansiomerkki
- lääkintäeverstiluutnantti evp Markku
Toivonen (Säkylä)
Suomen Valkoisen Ruusun
komentajamerkki
- prikaatikenraali Markku Nikkilä
(Helsinki)

Suomen Leijonan I luokan
ritarimerkki
- majuri Reijo Savioja (Säkylä)
- insinöörimajuri Erkki Hellman
(Rymättylä)
Suomen Valkoisen Ruusun
ritarimerkki
- majuri Rainer Kemppainen (Köyliö)
- majuri Juha Niinikoski (Turku)
- majuri Pasi Sunila (Rauma)
- majuri Janne Varjonen (Säkylä)
Suomen Leijonan ritarimerkki
- kapteeni Juha Kakko (Köyliö)
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
- yliluutnantti Jari Ahoniemi (Säkylä)
- yliluutnantti Jyrki Kaunismäki
(Köyliö)

- yliluutnantti Petri Korpinen (Raisio)
- yliluutnantti Arto Rajala (Köyliö)
- yliluutnantti Kenneth Tiukka (Säkylä)
Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitali kultaristein
- toimistosihteeri Teuvo Soukka
(Säkylä)
Jalkaväen ansioristi
- kapteeni Raino Kukonlehto (Säkylä)
- kapteeni Jari Ojala (Säkylä)
- kapteeni Esa Rautio (Masku)
- kapteeni Sami Silmu (Säkylä)
- yliluutnantti Petri Eskola (Säkylä)
- yliluutnantti Petri Fleminch (Rauma)
- yliluutnantti Kari Ojanen (Rauma)
- yliluutnantti Matti Vihurila (Loimaa)
- yliluutnantti Pasi Vuorinen (Mellilä)
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Tasavallan presidentti on
ylentänyt 4.6.
Everstiluutnantiksi
- majuri Esa Hyytiäinen (Kouvola)
- majuri Joni Lindeman (Lemu)
Majuriksi
- kapteeni Mika Heikkilä (Säkylä)
- kapteeni Rainer Kemppainen (Köyliö)
- kapteeni, sotilaspastori Pertti Hell
(Turku)
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Insinööriyliluutnantiksi
- insinööriluutnantti Juha Mäkinen
(Säkylä)
Luutnantiksi
- vänrikki Jaakko Liimatta (Turku)
- vänrikki Jesse Mäkinen (Loimaa)
- vänrikki Antti Tähkäpää (Yläne)
- vänrikki Matti Vehmas (Laitila)
Tasavallan presidentti on ylentänyt
reservissä 4.6.

Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt 4.6. reservissä ja antanut Porin
Prikaatin aliupseereille seuraavat palvelusarvot:
Vääpeliksi
- ylikersantti Petri Lehti (Säkylä)
Ylikersantiksi
- kersantti Henry Lempinen (Vampula)
- kersantti Kari Huhtanen (Yläne)

Kapteeniksi
- yliluutnantti Erik Fabritius (Köyliö)
- yliluutnantti Mikko Hartikainen
(Säkylä)
- yliluutnantti Kai Metsä-Tokila (Turku)
- yliluutnantti Vesa Koskinen (Säkylä)
- yliluutnantti Petteri Vuorinen (Säkylä)

Yliluutnantiksi
- luutnantti Ari-Pekka Calin,
EU-taisteluosasto (Sipoo)

Porin Prikaatin komentaja on 4.6.
ylentänyt seuraavat palkattuun siviilihenkilökuntaan kuuluvat reservissä:

Luutnantiksi
- vänrikki Aki Lahtinen,
EU-taisteluosasto (Turku)

Yliluutnantiksi
- luutnantti Ari Kivikoski (Yläne)
- luutnantti Reijo Kortteus (Eura)
- luutnantti Tommi Mäkinen (Säkylä)
- luutnantti Petri Pusala (Mynämäki)
- luutnantti Heikki Saarinen (Köyliö)
- luutnantti Juha Seppä (Säkylä)
- luutnantti Aku Sirviö (Köyliö)
- luutnantti Kristian Soranko (Säkylä)

Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja on ylentänyt 4.6. reservissä ja
antanut palvelusarvon Porin Prikaatin aliupseerille:

Vääpeliksi
- vanhempi asentaja Juha Hynnä
(Säkylä)
- varastonhoitaja Janne Leppämäki
(Säkylä)
- vanhempi asentaja Kauno Mäkinen
(Köyliö)
- työnjohtaja Mikko Niitynpää (Säkylä)

Ylivääpeliksi
- vääpeli Jaakko Pakula (Säkylä)

Ylikersantiksi
- fysioterapeutti Jussi Sihvonen
(Naantali)

ISÄNTÄPARI.
Prikaatikenraali Markku Nikkilän ja
Virpi-puolisonsa isännöimälle vastaanotolle osallistui runsaat 420 vierasta.

PALKITUT.
Puolustusvoimain lippujuhlan päivänä
palkittiin lähes 30 ”Porilaista”

VIERAAT VIIHTYIVÄT.
Perusparannetussa Säkylän muonituskeskuksessa järjestetyllä vastaanotolla
oli mukana prikaatin oman väen ohella
runsaasti yhteistyökumppaneita.

PORILAISTA KUOROMUSIIKKIA.
Porin Mieslaulu viihdytti juhlavieraita
esityksillään.

- vanhempi asentaja Olli Vahala
(Vampula)
Kersantiksi
- varastonhoitaja Heimo Helin (Säkylä)
- varastonhoitaja Esko Rossi (Vammala)
- atk-suunnittelija Hannu Suontausta
(Huittinen)
Alikersantiksi
- vanhempi asentaja Harri Hirsikangas
(Vampula)
- vahtimestari Ari-Pekka Pitkänen
(Köyliö)
- varastonhoitaja Markku Pitkänen
(Säkylä)
- atk-suunnittelija Sakari Setälä (Pori)
Korpraaliksi
- varastonhoitaja Marko Kanth
(Harjavalta)
- asentaja Timo Laurila (Säkylä)
- korjaamoinsinööri Jarno Rautionaho
(Säkylä)
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Mikäli omistat suomalaisvalmisteisen polkupyörän, sen myötä mitä
todennäköisimmin käytössäsi on nykyisen insinöörimajuri Erkki Hellmanin suunnittelema ja
vakuutusyhtiöiden hyväksymä lukko. Rymättylässä vanhaa kalastajatilaa
isännöivän Porin Prikaatin teknillisen päällikön
viikot kuluvat töiden ja
vakioitujen harrastusten
parissa Huovinrinteellä,
mutta viikonlopuksi palataan aitoon saaristolaiselämään. Kotirannassa
perinteinen kalastajavene, fiskari, odottaa uskollisesti kippariaan.

P
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uolustusvoimain
lippujuhlan
päivänä Suomen Leijonan 1.
luokan ritarimerkillä palkittu
insinöörimajuri Erkki Hellman on yksi
vajaasta paristakymmenestä Porin Prikaatissa palvelevasta erikoisupseerista.
Tekniikan, lääketieteen ja monen muun
erikoisalan opinahjoissa hankittu ammattitaito on valjastettu puolustusvoimien käyttöön ja käyttäjänsä puettu sotilasunivormuun. Erkki Hellmanin mielestä
hänen ammattikuntansa jäsenet ovat kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisia sotilaita siinä missä muutkin palkattuun sotilashenkilökuntaan kuuluvat.
Insinööriksi 70-luvun alkupuolella valmistunut ja valtiotieteen maisterin
tutkinnon parikymmentä vuotta myöhemmin suorittanut Hellman aloitti uransa perinteisissä insinöörin tehtävissä. Pisimmän työrupeaman siviilissä hän teki
Wärtsilän AVA-lukkotehtaassa 70- ja 80
–luvuilla, lähes 10 vuotta. Täällä Erkki
Hellman sai työnantajaltaan toimeksiannon kehittää polkupyörään lukko, jonka
vakuutusyhtiötkin hyväksyvät. Ideoinnin tuloksena syntyi nykyisissäkin kotimaisissa polkupyörissä, mm. armeijan
pyörissä, käytettävä patentoitu lukko.
- Se oli työsuhdekeksintö, josta sain
palkinnoksi 1 600 silloista markkaa,
Hellman muistelee.

PATENTOITU KEKSINTÖ. Insinöörimajuri Erkki Hellmanin 1980-luvulla keksimä ja patentoima lukko on edelleen käytössä useimmissa suomalaisvalmisteisissa
polkupyörissä.

”Pyhäjärven muikku
on oikean näköinen
ja muotoinen, mutta
väärän makuinen”
Teksti ja kuva: Matti Vihurila
Työpaikka Säkylässä,
mutta sydän saaristossa
Vuonna 1985 puolustusvoimat haki
sotilasinsinööriä Turun korjaamon johtajaksi. Erkki Hellman tuli valituksi, ja
sillä tiellä hän on vielä vuoden verran,
tosin nyt jo eri joukko-osastossa ja toisella paikkakunnalla. Rationalisoinnin
myötä työpaikka siirtyi Säkylään, missä
Hellman toimii Porin Prikaatin teknillisenä päällikkönä ja materiaalisektorin
johtajana.
- Minun työni on hallinnollista työtä
tietokoneen äärellä. Sektori tehtävänä on
huolehtia prikaatin materiaalin hallinnasta hankinnasta hylkäämisiin, Erkki
Hellman typistää työnkuvaa.
Syntypäinen rymättyläläinen hankki
perheensä, vaimon ja nykyisellään kolmen aikuisen lapsen, kodiksi vanhan
kalastajatilan yli 30 vuotta sitten. Pitkän etäisyyden vuoksi Hellman joutuu

viettämään työviikon pääosin Säkylässä.
Siellä jokaiselle illalle on varattu oma
vakioitu ohjelmansa. Kerran viikossa
hän käy uimassa Katismaassa, miesten
jumpassa ja kansalaisopistossa opiskelemassa englantia. Näiltä liikenevä aika
käytetään lukemiseen ja lintuharrastukseen.
Vahvaksi kotiseutuihmiseksi tunnustautuva Erkki Hellman toimii kotikuntansa kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana. Nykypäivän kuntaliitoshössötys ei
saa hänen varauksetonta kannatustaan:
järkevillä valinnoilla pienetkin kunnat
voivat toimia itsenäisinä. Oman määritelmänsä mukaan hän viettää ”normaalia
saaristolaiselämää”, mihin kuuluu mm.
kotirannassa kelluva fiskari. Säkylässä
vietetyt vuodet eivät ole muuttaneet saaristolaisen makutottumuksia.
- Muikku on kyllä oikean näköinen ja
muotoinen kala, mutta väärän makuinen.
Silakkaa sen olla pitää, Erkki tietää.

Mitali yllätti

Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

S

otilasansiomitalin saaminen oli
tosi suuri yllätys, kertoo 28 vuotta Upseerikerhon emäntänä toiminut Marja-Leena Kankare.
- Aluksi en oikein ymmärtänyt mitalin arvoa, mutta sotilaat tuntuvat sitä arvostavan kovasti.
Marja-Leena Kankare on arvioinut
oikein, sillä vain harvat sotilaat urallaan
lukeutuvat sotilasansiomitalin saajien
joukkoon.
Marja-Leena arvelee saaneensa mitalin kovasta puurtamisesta ja omistautumisesta työtehtäväänsä koko sydämellä.
- Upseerikerhon emännän työ on kuin
räätälöity minulle. Jokainen päivä on vähän erilainen, toisinaan on hiljaista ja
välillä on viikkoja jolloin pitää venyä
äärimmilleen. Välillä saatan vapaa-aikanani lehdistä onkia hyviä ruokareseptejä.
Upseerikerho on Marja-Leenan mielestä ollut hyvä työnantaja.
- Upseerit ovat herrasmiehiä, eikä minulla ole vuosien varrella ollut minkäänlaista kahnausta. Tosin asiakkaina on nykyisin pääosin siviileitä ja paljon myös
kansainvälisiä vieraita.
Marja-Leena sanoo vuosien varrella
tottuneensa iltatyöhön ja osaa ottaa aamupäivän vapaa-ajasta kaiken irti.
- Luen mielelläni lehtiä ja teen koirani kanssa parin tunnin kävelylenkkejä.
Uinti on myös minulle mieleen. Joskus
osallistuisin johonkin kansalaisopiston
piiriin, mutta iltatyö ei mahdollista sitä.

MITALINAINEN. Upseerikerhon
emäntä Marja-Leena Kankare esittelee
saamaansa sotilasansiomitalia.
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Sotilaslääketieteen keskuksen psykiatrian ylilääkäri Markus Henriksson:

”Suomalaisia nuoria
moititaan turhaan”
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Markus Henrikssonin kotialbumi
Keskussotilassairaala Tilkan viimeiseksi johtajalääkäriksi jäänyt dosentti Markus Henriksson sai
kipinän lähteä puolustusvoimien palvelukseen peruskoulutuskaudellaan
Porin Prikaatissa.
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Puolustusvoimien palveluksessa eri
tehtävissä jo vuodesta 1995 lähtien työskennellyt lääkintämajuri Markus Henriksson, 49, on joutunut vastaamaan
varmasti tuhansia kertoja kysymykseen
nykypäivän suomalaisten nuorten miesten henkisestä ja fyysisestä kunnosta.
Ja vastaus on ollut poikkeuksetta sama:
Henriksson on arvostelijoiden suureksi
harmiksi nuorten puolella.
- Totuus on, että suomalaisten nuorten
terveys ja maanpuolustustahto ovat oikein hyvällä tasolla. Suomalainen nuoriso on kansainvälisestikin katsoen ehdotonta eliittiä, Henriksson tykittää.

Ongelmiakin toki on,
mutta...
- Asioita ei viedä tässäkään tapauksessa eteenpäin ainakaan sättimällä,
vaan meidän pitäisi kiinnittää huomiota
positiivisiin asioihin.
- Me keski-ikäiset ihmiset moitimme
ylipäätään nuoria ihan turhaan, ei meillä pitäisi olla siihen edes varaa. Itse me
näytämme nuorillemme mallia, mitä esimerkiksi ylipainoon tulee

LÄÄKÄRI JA PORILAINEN.
Markus Henriksson esitteli
Hennalassa Sotilaslääketieteen
keskuksen toimintaa puolustusvoimain komentajalle 5.12.2006.

Yli 80 prosenttia vie palveluksen loppuun
Tilkassa psykiatrian erikoislääkärinä
vuodet 1995–2005 ja laitoksen johtajana vuodet 2003–2005 toiminut Markus
Henriksson on nykyisin päätoimisesti
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen palveluksessa, mutta samalla hän
tekee osa-aikaisena töitä myös Sotilaslääketieteen keskukselle. Tältä pohjalta
hän jos kuka pystyy sanomaan jotain varusmiesten mielenterveyden tilanteesta.
- Mielenterveyden ongelmat ovat suurin syy varusmiespalveluksen epäonnistumiseen,
mutta
toisaalta
lähes 90 prosenttia palvelukseen tulevista vie armeijan loppuun asti. Prosenttimäärä on erinomainen, mikään
oppilaitos ei pääse likikään vastaavaan.
- Koko ikäluokasta peräti yli 80 prosenttia suorittaa palveluksen loppuun, mikä
on kerrassaan erinomainen saavutus,
Henriksson korostaa.

Nukki osasi käyttää kokemusta hyväksi
Psykiatrian erikoislääkärin koulutuksen saanut Markus Henriksson sanoo innostuneensa itse sotilaiden terveydenhuollosta Porin Prikaatissa käymänsä
varusmiespalveluksen peruskoulutuskauden aikana. Armeijan harmaisiin
Henriksson astui valmiina lääkärinä ja
yhden pienen lapsen isänä lokakuussa
1984 eli jo 26-vuotiaana.
- Olin tehnyt runsaasti töitä opiskelun
ohessa ja minulle armeija oli ennen kaikkea viihteellinen ja rentouttava ilmainen
kuntokoulu. Se antoi hyvän tilaisuuden opiskelun rasitusten nollaamiseen. Ajan ei ole edes tarvinnut kullata muistoja, kun kehun omaa varusmiesaikaani
kaikin puolin onnistuneeksi. Kielteistä
huomautettavaa ei löydy, vaikka kuinka
kaivaisi. Henriksson sanoo arvostavansa
kaikkien vuosien jälkeenkin erityisesti
alokasajan päällikköään, tuolloin Porin
Prikaatin panssarintorjuntakomppaniaa
komentanutta kapteeni Teemu Nukkia.
- Se oli juuri Nukki, joka sai minut
ajattelemaan uraa armeijassa. Olin palannut juuri viikon kestäneeltä komennukselta, kun kapteeni kutsui minut kah-

denkeskiseen puhutteluun. Hän edellytti,
että puutun vanhempana miehenä erään
heikkolahjaisemman varusmiestoverin
kiusaamiseen.

Sairaalapäivystystä
palveluksen ohessa
Markus Henriksson toimi alokasaikanaan päivystystehtävissä myös Porin
Prikaatin sairaalassa, jota johti jo tuolloin Markku Toivonen.
- Toivonen oli erinomainen ammattimies, joka oli koonnut ympärilleen hyvän tiimin. Hän ymmärsi, että samaan
aikaan myös omaan pst-koulutukseensa
osallistunut nuori lääkäri saattoi olla välillä hiukan väsynytkin, Henriksson kiittelee. Samaan aikaan Porin Prikaatissa
palveli muun muassa Tapio Kallio, joka
on sittemmin tullut tunnetuksi Suomen
antidopingtoimikunnan tehtävistä. Muista palvelustovereista Matti Mäntysaari
on puolestaan ilmavoimien ylilääkäri.

PorPr osaa kohdata
vaikeankin tilanteen
Porin Prikaatista ensin lääkintärukkiin Hennalaan ja edelleen kokelasajaksi Tilkkaan jatkanut Markus Henriksson
on sittemmin palannut useammankin
kerran tuttuihin Huovinrinteen maisemiin niin hyvissä kuin ikävämmissäkin
merkeissä.
- Parhaat muistot liittyvät ilman muuta kansalliseen maanpuolustuskurssiin,
jonka internaattivaihe oli Säkylässä. Ikä-

vintä oli puolestaan Rovajärven kuolemaan johtaneen kranaatinheitinonnettomuuden kriisinhallintatyö joulukuussa
2005.
- Porin Prikaatin kunniaksi on sanottava, että joukko-osasto osaa hoitaa
psykososiaalisen kriisinhuollon todella mallikkaasti niin varusmiesten kuin
henkilökunnankin suuntaan. Koko paketti vaikean tilanteen kohtaamiseksi on
viimeisen päälle kunnossa. Puolustusvoimien lääkintähuolto on ollut Markus
Henrikssonin aikana suuressa muutoksessa ja prosessi jatkuu hänen mukaansa edelleenkin. Ensi vuoden alusta muutos kohtaa myös Porin Prikaatin, kun
perinteisesti joukko-osaston komennossa ollut terveysasema eli entinen varuskuntasairaala siirtyy Sotilaslääketieteen
keskuksen alaisuuteen.
- Uskon, että muutos on myönteinen myös prikaatille. Suurin haaste on yhteistyön onnistuminen joukko-osaston kanssa, mutta Porin
Prikaatin tapauksessa se onnistuu varmasti. Siellä nimittäin onnistuu kaikki.

VASTAVALMISTUNUT. Markus Henrikssonin mielestä
perheen tuki on tärkeä varusmiespalvelukseen joutuvalle.
Henrikssonin edessä häämöttää
kuvan ottohetkellä vuoden 1984
keväällä intti. Kuvassa hän hiihtelee vastavalmistuneena lääkärinä tytär Mariannan kanssa.
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Afganistanin ja Irakin
kokemukset hyötykäyttöön
Liettuassa
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Jo kahdeksatta kertaa järjestetty monikansallinen
Amber Hope –kriisinhallintaharjoitus keräsi Liettuan Klaipedaan runsaat 1 700 sotilasta 10:stä eri
kansallisuudesta. Lähes kaksiviikkoisen harjoituksen suunnittelussa oli otettu huomioon Afganistanista ja Irakista saadut kokemukset, mikä näkyi
aiempaa aggressiivisempana maalitoimintana. Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon koulutettavat rauhanturvaajamme saivat varsin todenmukaista oppia siitä, millaista tämän päivän kriisinhallinta
oikeasti on.
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oukkojemme edesottamuksiin tutustunut puolustusministeri Jyri
Häkämies piti kovien tilanteiden
harjoittelua tarpeellisena.
Puolustusministeri saapui Liettuaan
suoraan Afganistanista, missä hän oli tutustumassa alueella vallitsevaan tilanteeseen ja suomalaisjoukkojen toimintaan ISAF-operaatiossa. Hän piti hyvänä
Amber Hope -harjoituksen perustilannetta, joka pohjautui juuri Afganistanista ja Irakista saatuihin kokemuksiin.
- On nähty hyvänä asiana, että täällä on harjoiteltu ja jouduttu miettimään
kovempia tilanteita. Näin se palvelee
todella hyvin tarkoitustaan. Täältä on
saatu myös hyviä uusia kokemuksia va-

TARKKAILUPISTE
TOIMINNASSA.
Pasin katolle sijoitettu tilapäinen tarkkailupiste seuraa tarkasti lähialueen tapahtumia.

.
JALKAPARTIO TYÖSSÄÄN.
Sovelletussa vaiheessa rauhanturvaajamme partioivat
mm. paikallisissa maalaiskylissä.

SUOMALAISELLA
PÄÄTTÄVÄISYYDELLÄ.
Amber Hope –harjoitukseen
osallistui runsaat 300 suomalaista, joista Porin Prikaatissa palvelevia varusmiehiä oli
215.

rusmiehille, ja lisäksi tämä on selvä motivaatiotekijä, ministeri totesi.
Harjoitukseen osallistuneen runsaan
300-päisen suomalaisosaston kansallinen vanhin, eversti Risto Gabrielsson
oli tyytyväinen joukkojemme edesottamuksiin harjoituksessa.
-Suomalaiset ovat valtaosin täyttäneet asetetut opetustavoitteet, hän totesi.

10/10
Gabrielssonin
mielestä
Amber
Hope’n kaltaisille harjoituksille on edelleen tilausta. Nyt koulutuksessa olleen
varusmiesikäluokan osalta harjoituksen
ajankohta oli paras mahdollinen, sijoit-

tuen sopivasti koulutuskauden loppuun.
Harjoitukseen osallistunut joukko kotiutettiin heinäkuun alussa.
- Amber Hope –harjoitukset eivät ole
toistaneet itseään, vaan ovat kehittyneet
vuosi vuodelta. Tämän vuotinen harjoitus vastasi erinomaisesti nykyisten operaatioiden asettamiin haasteisiin.
Gabrielsson käyttää esimerkkinä latvialaisten kokemuksista Irakissa. Ensimmäisellä koulutusviikolla heidän pitämänsä etsintä- ja saattueharjoitukset
sisälsivät paljon käytännön kokemuksiin
pohjautunutta realismia. Vastapuolen
keinovalikoima on jatkuvasti kasvanut,
mikä tuli harjoituksen maalitoiminnassa esiin mm. itsemurhapommittajien toi-

mintana.
Kysymykseen suomalaisen harjoitusjoukon operaatiokykyisyydestä, Gabrielsson vastasi epäröimättä myöntävästi.
- Sovelletun vaiheen aikana joukkojen toiminnan tarkastanut Porin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä totesi rauhanturvaajiemme
osanneen reagoida oikealla tavalla eteen
tulleisiin tilanteisiin. Hänen antamansa
numeroarvosana toiminnasta oli 10/10.
Tähän mielipiteeseen on helppo yhtyä,
eversti Gabrielsson vakuutti.
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KÄSKYKIERROS. Luutnantti Juha
Rinta-Keturi valvoo taustalla oppilaiden johtamissuoritusta.

Aukki siirtyi yksiköihin
Porin Prikaatissa siirryttiin 1/2007-saapumiserästä alkaen uuteen käytäntöön aliupseerien koulutuksessa. Aliupseerikursseja pidetään nyt perusyksiköissä, eikä omaa ”aamujen taloa” enää
entisessä merkityksessään ole. Uudessa järjestelmässä koulutus on lähtenyt hyvin käyntiin. Kurssien kouluttajille on kuitenkin sälytetty entistä
enemmän hallinnollista vastuuta ja paperisotaa,
mikä koetaan negatiivisena seikkana.
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A

liupseerikurssien valvontavastuu on yksiköiden ja kouluttavien pataljoonien lisäksi Porin
Prikaatin henkilöstöosaston koulutussektorilla ja osin myös henkilöstösektorilla. Majuri Juha Niinikoski kertoo
ensimmäisiltä kursseilta haettavan kokemuksia, mitä voidaan tehdä toisin. Aliupseerikurssien koulutus viedään läpi
pääosin jo vanhassa järjestelmässä hyviksi havaittujen koulutussuunnitelmien
mukaan.
- Koulutusaikaa on nykyisin hieman
vähemmän yksiköiden viikonloppuvapaajärjestelmästä johtuen. Toisaalta kouluttajat ovat kokeneita aliupseerikurssien vetäjiä, joten siinä suhteessa ei
oppilaiden tasolla muutosta huomaa. En

laiset asiapapereiden laatimiset, joista
ennen huolehtivat Aliupseerikoulun johtaja, yksikköupseeri ja toimistosihteeri.
- Kouluttajan työmäärä on paperisodan myötä kasvanut. Plussapuolelle
nousee se, että perusyksikössä on helpompi sopia esimerkiksi luokkien tai
muiden koulutustilojen käytöstä. Yhteistoimintaharjoituksia on perusyksikössä enemmän. Niissä aliupseerioppilaat
saavat paremman tuntuman käytännön
johtajasuoritukseen, kertoo yliluutnantti Ilkka Permo, joka toimii 18 oppilasta
käsittävän Moottorilinjan johtajana.
2. Jääkärikomppaniassa aliupseerioppilaiden kouluttajana toimiva luutnantti
Juha Rinta-Keturi kertoo, ettei kouluttajien taholta ollut mitään muutosvastarintaa uutta järjestelmää kohtaan.
- Nyt haetaan kokemuksia ja tarvittaessa tehdään muutoksia parempaan
suuntaan. Aliupseerikoulusta kurssien
vetäjiksi tuli monta kokenutta kouluttajaa, joten koulutaso ei varmaankaan laske. Kouluttajien pitää kuitenkin venyä
entistä enemmän, koska hallinnollinen
työmäärä on uudessa systeemissä kasvanut.
Kouluttajan työmäärää kasvattavat
kokeiden valvontatehtävät ja oppilasarviointeihin liittyvät paperityöt, jotka aikaisemmin hoidettiin osittain keskitetysti.

heistä komennetaan noin 70 ja huollon
erikoisaliupseerikursseille prikaatin ulkopuolelle opintoja täydentämään noin
15 oppilasta. Aliupseerikoulutusta annetaan Kranaatinheitinkomppaniassa,
Viestikomppaniassa, 2. Jääkärikomppaniassa ja Satakunnan Pioneeripataljoonassa, missä on panssarintorjunta ja
pioneerilinja.
Aliupseerioppilas Janne Stenroos ei
luonnollisesti osaa kertoa vanhan ja uuden järjestelmän eroja. Hän sanoo kuitenkin saaneensa moottorialiupseerikurssilta hyvää oppia.
- Tiedän, mitä pystymme kuorma-autojen ja Pasien osalta omin voimin kenttäoloissa huoltamaan ja korjaamaan.
Varaosalaatikossa on yllättävän paljon
erilaista varaosaa ja nippeliä, jotka voidaan kenttäoloissa vaihtaa. Myös kuljettajien ajotavalla on vaikutusta siihen,
miten ajopeli kestää ja siihen voi moottorialiupseeri osaltaan vaikuttaa, Stenroos kertoo.
Apukouluttajana toimivan alikersantti
Juha Harisen mielestä uusi aliupseerikurssi ei koulutuksen sisällön osalta tuo
mitään mullistavaa, mutta eroa on siinä,
ettei asuta samassa kasarmissa.
- Tietoisuus muitten linjojen koulutuksesta jää vähemmälle, mutta perusyksikössä monet asiat hoituvat joustavammin kuin aamujen talossa.

Neljäsosa saa aliupseerikoulutuksen
Aliupseerikursseille valitaan noin neljäsosa saapumiserästä eli 1 100 varusmiehestä 270 ompelee oppilaan ”hikinauhan” hihaansa. Reserviupseerikouluun

Teksti ja kuvat:
Samuli Vahteristo
usko koulutustasonkaan laskevan.
Perusyksiköiden aliupseerikursseilla
mitataan koulutustuloksia ja oppilaiden
edistymistä kokein ja käytännön harjoituksissa johtajasuorituksina ihan kuten
aikaisemminkin.
Uusi järjestelmä antaa Niinikosken
mielestä perusyksiköissä joustavamman
mahdollisuuden kouluttajien käyttöön
ja yksikön päällikkö voi vaihtaa kurssin
kouluttajaa tarvittaessa.

Kouluttajien työmäärä
kasvaa
Ehkä negatiivisimpina kouluttajat kokevat kurssin aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät järjestelytehtävät sekä eri-

MOOTTORIMIEHET. Alikersantti Juha Harinen ja oppilas Janne Stenroos
saavat yliluutnantti Ilkka Permolta ohjeita päivän koulutuksesta.
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kuin nykyään.
He näkevät onneksi myös positiivisia
asioita uudistuksessa. Pietilä mainitsee
yhtenä hienoimpana asiana hyvän yhteishengen oman porukkansa keskuudessa.
Kun joukko pienenee ja pysyy tiiviimpänä, tutustuvat taistelijat myös paremmin
toisiinsa ja siten yhteishenki kasvaa reilusti verrattaessa suureen joukkoon.
- Myös ryhmänjohtajana toimimista ajatellen uudistuksesta on suuri apu,
koska nyt pystymme erikoistumaan
alaamme huomattavasti paremmin ja siten myös kouluttamaan paremmin, sanoo Lundgren.
Koulutus on vastannut suurinpiirtein
molempien odotuksia, tosin molemmat
mainitsevat odottaneensa sen olevan
rankempaa. Kysyttäessä Aliupseerikurssin parhaita puolia Lundgrenilta, hän
vastaa.
- Hienointa on naisettomuus, joka
tarkoittaa vapautta mäkättämisestä, joskin välittömästi perään kysyttäessä huonoimpia puolia tulee heti vertaisjohtamisen rinnalle vastaukseksi naisettomuus.
Pietilää kirjalliset kokeet eivät kiinnostaneet, kun taas esimerkiksi AUK-marssi oli kuulemma miehen mieleen.
URANUURTAJAT. oppilaat Nico
Lundgren ja Heikki Pietilä olivat tavallaan koekaniineja uudessa aliupseerikurssijärjestelmässä, joka toteutetaan perusyksiköissä.

Uudistunut aliupseerikoulutus – yhteishenki
huipussaan?
Teksti ja kuvat:
Markus Vehmanen

T
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ammikuun saapumiserästä perinteiseen oppilashaastatteluun
valittiin Nico Lundgren (20 v)
Viestikomppaniasta sekä Heikki Pietilä
(20 v) Esikunta- ja huoltokomppaniasta.
Molemmat taistelijat vaikuttavat puheliailta ja iloisilta. He vitsailevat ja nauravat paljon haastattelun aikana, mutta myös huokuvat johtajille tarpeellista
särmyyttä ja itsevarmuutta. Huhut myös
kertovat heidän olevan kovia tekemään
ja menemään. Lundgren oli kolmas prikaatissa järjestetyssä maastojuoksukilpailussa ja on mukana edustamassa
prikaatia sotilasviisiotteluissa. Pietilää
taas kuvailtiin sanoilla ”metsän nopein
eläin”, mikä kuulemma kuvaa häntä täydellisesti.

Erikoisia 1/07-saapumiserän oppilaista tekee se, että he ovat ensimmäisiä
”koekaniineja” uudistuneessa aliupseerikoulutuksessa sen jälkeen, kun itsenäinen Aliupseerikoulu haudattiin. Uudistuksen myötä oppilaat koulutetaan
omissa pataljoonissaan. Kysyttäessä
mielipiteitä uudistuksesta, tulee molemmilta hieman eriäviä vastauksia, jotka
kuitenkin osittain tukevat toisiaan.
Lundgrenin mielestä vanhassa systeemissä oli positiivisena asiana yhteistyö,
joka toimi oppilaiden ja myöhemmin
valmiiden alikersanttien kesken. Vanhan
systeemin aikana kaikki oppivat ainakin
jotenkin tuntemaan toisensa ja siten kynnys yhteistyöhön ja yhteydenpitoon ryhmänjohtajana toimiessa oli matalampi

Keitoksia ja metallitöitä
Lundgren on alunperin lähtöisin
2.Jääkärikomppaniasta ja Pietilä 1.Pioneerikomppaniasta. Reserviupseerikouluun olisi molemmilla ollut halua, mutta
sinne eivät rahkeet riittäneet.
Siviilissä metallialalla toimivasta Pietilästä tulee moottorialiupseeri ja hän palaa todennäköisesti Pioneerikomppaniaan. Lundgrenin tavoitteena on päästä
apukouluttajaksi Tiedustelu-radistijoukkueeseen. Siviilissä ravintolakokkina
työskennelleellä Lundgrenilla on tarkoituksena vaihtaa alaa palveluksen jälkeen
ja aloittaa opiskelu palomiehen ammattiin Kuopiossa. Jos paikkaa kouluun ei
tule, on mahdollisesti seuraavana vaihtoehtona jatkaa armeijan leivissä.

VIHERHIUKKASET
2/2007

Laatinut: Marjaana Vihottula
Henkilökunta
Kesätyöntekijöiksi sotilaskotiin valittiin 14 hakijasta kahdeksan.
Sotilaskotiliiton järjestämillä kodinhoitajien ja leipureiden koulutuspäivillä
Hämeenlinnassa 18.4. oli sotilaskodista
5 henkilöä.
Viihtyisä kahvila -koulutuksessa Paulig-Instituutissa oli kaksi henkilöä.
Palkatun henkilökunnan alueellinen
virkistyspäivä pidetään syyskuussa. Selkämeren paikallisosasto hoitaa järjestelyt.
Jaana Nieminen oli tutustumassa
sotilaskodin leipomotoimintaan 30.4. –
30.5. Oppia työelämään -projektin puitteissa.
Sotilaskodin siivouksesta vastaa tarjousten perusteella keväällä valittu RTKPalvelu Oy.

Sisaret
1.3. varusmiesten konfirmaatio- ja
kastetilaisuudessa Marja Syrilä ja Helena Koivisto.
26.3. uusien sisarien koulutustilaisuudessa osallistujia seitsemän, kouluttajina
Marja Syrilä ja Susanna Vuorinen.
29.3. yhdistyksen kevätkokouksessa
24 sisarta.
31.3. Marita Torkkeli ja Merja Lankinen Kuninkaanlähde 2007 –Nasta harjoituksen viimeistelykokouksessa ja harjoituksessa 3.–5.5.
4.4. kotiuttamisjuhlassa Susanna
Vuorinen.
14.4. Marita Torkkeli pv:n ajolupakurssin kurssinjohtajana.
26.4. sisarten luontoretkellä Köyliön
Kankaanpään kyläyhdistyksen eräelämyskeskus Kaarnikassa 22 sisarta.
27.4. Marita Torkkeli veteraanipäivän
lippulinnassa sankarihaudalla.
9.5. LSK-koulutustilaisuudessa mukana 7 sisarta.
20.5. Terttu Inkinen kaatuneiden
muistopäivän lippulinnassa.
24.5. sisarten saunaillassa Pyhäpirtillä 28 sisarta.
26.5. Seija Heiska, Päivi Seppä ja
Marjaana Vihottula Sotilaskotiliiton

kevätkokouksessa Kajaanissa.
31.5. Susanna Vuorinen esittelemässä
sotilaskotia Valtakunnallisen maanpuolustuskurssin kurssitapaamisessa.
1.6. Marjaana Vihottula Läntisen
Maanpuolustusalueen komentajan vastaanotolla Hämeenlinnassa.
4.6. Susanna Vuorinen, Marjaana Vihottula, Päivi Seppä, Pirjo Vaano ja
Merja Lankinen Porin Prikaatin komentajan kutsumana Puolustusvoimain lippujuhlan päivän vastaanotolla Säkylän
muonituskeskuksessa.
14.6. Marita Torkkeli Milpro Oy:n
Suomalaiset sotaelokuvat -näyttelyn
avajaisissa.
16.6. Tarja Putko Auk:n kurssijuhlassa.
Kirjastokyselyyn vastanneiden kesken arvotun Heli Laaksosen äänikirjan
voitti Airi Luukkonen.
Sotilaskodin palveluetiketti on päivitetty.
Yhdistyksen kotisivuja on päivitetty
osoitteessa www.verkkosivu.fi/sotilaskoti

Tulevat tapahtumat
Sunnuntaina 30.9.2007 päivän kestävä koulutusristeily. Sitovat ilmoittautumiset Tuijalle.

Sotilaskodin kevätkokouksessa jaetut
vuosi- ja ansiomerkit vuonna 2007
Sotilaskotiansioristi
• Luoto Eeva
• Junnila Helvi
Pronssinen ansiomerkki
• Haavisto Anne
• Hakala Terttu
• Kuusisto Pia

Harrastusmerkki
• Hulmi Tarja
• Korkeakoski Marjo
• Muurinen Seija
• Nieminen Ritva
• Vihottula Anna-Maija
• Vuorinen Riikka
10-vuotismerkki
• Halme Raili
• Kalliokoski Satu
• Nortula Marja
• Ruohola Marja-Leena
• Salomaa Merja
• Setälä Hanna
• Torkkeli Marita
• Vihottula Marjaana
25-vuotismerkki
• Kantola Leena
• Kauppi-Peltonen Katariina
• Mattila Hanna-Maija
• Pitkonen Ulla
40-vuotismerkki
• Aalto Mirjam
• Anttila Kerttu
• Isotalo Anneli
• Koivisto Marjatta
• Markula Kerttu
• Mäkivirta Marita
• Niemelä Ulla
• Suikkanen Sirkka-Liisa
• Väätäinen Rauha
• Yli-Rohdainen Iiris
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Värikoodi ohjasi sotilaskotisisaria
Teksti: Marjaana Vihottula
Yhdeksäs kesäkuuta aamulla anivarhain lähti linja-autollinen Säkylän ja
Porin sotilaskotiyhdistysten sotilaskotisisaria yhteisellä kuljetuksella kohti
Helsingissä pidettäviä valtakunnallisia
sotilaskotipäiviä.
Valtakunnalliset sotilaskotipäivät ovat
aina suuri ponnistus järjestävälle yhdistykselle. Päivien tarkoituksena on tavata toisia sotilaskotisisaria ympäri Suomen. Kokea yhteenkuuluvaisuutta mm.
pukeutumalla sotilaskotiasuun ja nauttia
yhdessäolosta retkillä ja muissa yhteisissä tapahtumissa. Kokemuksia karttui
muun muassa siitä, millaista on nukkua
Santahaminan saarella varusmiesten kapeissa rautasängyissä tai miten asettua
käskettynä kolmiriviin seuraten katseella lipunnostoa.
Pääsimme tutustumaan kiinnostuksemme mukaisesti joko Suomenlinnaan,
Kuivasaareen, Sotamuseoon, Santahaminan saareen tai Helsinkiin mereltä/maalta. Jokainen meistä sai ns. ”värikoodin”,
joiden mukaan yli 500 sisarta oli oikeaan
aikaan oikeassa paikassa.

MERELLINEN
HELSINKI.
Linja-autollinen
Säkylän ja Porin
sisaria osallistui
pääkaupungissa
järjestetyille valtakunnallisille Sotilaskotipäiville.

SÄKYLÄN KOKOUSEDUSTAJAT.
Päivi Seppä (vas.),
Seija Heiska ja Marjaana Vihottula
kevätkokouksessa
Kajaanissa.

Matkapäiväkirja Kajaanin kevätkokouksesta

”Saanasta vasemmalle”
Teksti: Marjaana Vihottula
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Sotilaskotiliitolla on kaksi virallista
kokousta vuodessa, kevät- ja syyskokous, joista toinen on aina kaksipäiväinen.
Tämän vuoden kevätkokous oli yksipäiväinen ja pidettiin Kainuun Prikaatissa
Kajaanin Hoikankankaalla 26.5.
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksellä on
oikeus lähettää kokoukseen kolme virallista edustajaa. Sotilaskotisisarista nousivat junaan Kokemäellä Seija Heiska,
Päivi Seppä ja Marjaana Vihottula.
Menomatka kohti Kajaania alkoi
vauhdikkaasti ja ensimmäisen kerran
jännitimme, ehdimmekö Kokemäellä
pysähtyvään junaan. Jännitys jatkui, sillä junan lähestyessä Vammalaa ilmoitettiin, että vauhtia pitää pudottaa ratatöiden takia, mikä tiesi meille rivakkaa

junan vaihtoa Tampereella. Vasta istuessamme Tampereella junassa olimme täysin varmoja, että ehtisimme saman vuorokauden puolella Kajaaniin.
Pieksämäellä meillä oli aikaa jopa tutustua kaupunkiin. Savonmaalla puhutaan hiukan eri murretta kuin Säkylässä. Etsimme ruokapaikkaa ja ystävälliset
nuoret opastivat, että ”menkääkin tuosta Saanasta vasemmalle”. Eivät nähneet
Säkylän sisaret missään Saanaa - ei tyttöä, ei tunturia, mutta edessämme olevan
talon seinässä kyllä luki ”Sauna”. Matka
jatkui ajallaan ja saavuimme onnellisesti Kajaaniin. Hiukan huonosti nukutun
yön jälkeen menimme aamupalalle ja
valtakirjojen tarkastukseen sotilaskotiin.
Siellä meille tuli aivan kotoinen tunne,

sillä Hoikankankaan sotilaskoti on tehty
samoilla piirustuksilla kuin oma sotilaskotimme Säkylän Huovinrinteellä.
Paikalla oli sotilaskotiliiton 39 yhdistyksestä 28:n yhdistyksen kokousedustajat. Yhdistykset istuvat kokoustilassa aakkosjärjestyksessä, joten Säkylän
edustajat ovat aina takarivissä. Kokouksessa käsiteltiin sotilaskotijärjestön toimintaa, vuoden 2006 taloutta ja toimintakertomusta. Kokouksessa luovutettiin
myös vuosittain jaettava Ritarimalja,
minkä sai tänä vuonna haltuunsa Turun
sotilaskotiyhdistys.
Sotilaskotiliiton kokouksissa on tapana antaa kokousedustajille eväspussit, joten kotimatkamme ei alkanut tyhjin käsin.

Kunniakansalaiset
kävivät kylässä
Teksti ja kuvat: Markus Vehmanen

Torstaina 26.4. Huovinrinteellä juhlistettiin
seuraavana päivänä olevaa Kansallista veteraanipäivää, iloisin ja haikein
mielin, mutta kuitenkin
suurella mielenkiinnolla.
Paikalle saapui lähikunnista yli 40 sotiemme
veteraania.
Ohjelma alkoi elokuvaluokassa prikaatikenraali Markku Nikkilän aloituspuheella sekä prikaatin esittelyllä. Täältä
siirryttiin ampumaratojen paviljongille seuraamaan EU:n nopean toiminnan
joukkoihin kuuluvan suojauskomppanian kolmiosaista näytöstä, jossa teemana oli ns. vip-henkilön suojaaminen.
Kohdetta suojeltiin tulitukselta, sekavasti käyttäytyvältä häiriköltä sekä tuntemattomilta lähikontaktiin pyrkiviltä
henkilöiltä. Näytöksen jälkeen veteraanit saivat tutustua nykyaikaiseen sotakalustoon ja keskustella paikalla olleiden
rauhanturvaajien ja varusmiesten kanssa. Ohjelma päättyi lounaaksi tarjoiltuun
hernesoppaan ja jälkiruokaan.

Veteraanit mukana
mielenkiinnolla
Pikaisten haastattelujen perusteella
päivä oli veteraanien mielestä erittäin

onnistunut ja hyvin mielenkiintoinen.
Nykyaikaisesta kalustosta saatiin paljon
tietoa ja monet ominaisuudet uudessa
tekniikassa ihmetyttikin paljon.
- Paikalle on mukava saapua, kun
matka on lyhyt. Nykyään ei jaksa enää
pitkiä reissuja tehdä ollenkaan, kertoi
Pertti Kankare Säkylästä. Hän kuului
aikoinaan 22. Pioneeripataljoonaan sekä
myöhemmin 15. Torjuntapataljoonaan.
Sota vei Kankareen mm. Viipurinlahden
ja Vironlahden kautta Lappiin taistelemaan saksalaisia vastaan.

Myös Kokemäeltä paikalle saapunut
Mikko Passi oli mielenkiinnolla mukana: uudet laitteet kiinnostivat kovasti. Passi palveli Utissa, josta matka vei
Karhunmäelle ja sieltä mm. Paataneelle
tekemään talvimiinakenttiä. Myös hän
osallistui pohjoisessa sotatoimiin saksalaisia vastaan. Molemmat miehistä pitävät edelleen yhteyttä sodanaikaisiin
taistelutovereihinsa, nykyään kuitenkin
enemmän puhelimitse, johtuen yhä useamman veteraanin heikosta kunnosta.
Myös varusmiesten kanta päivän tapahtumista ja järjestelyistä oli erittäin
positiivinen.
- Päivä oli hienosti suunniteltu ja järjestetty, veteraanit saivat varmasti hyvin
kattavan kuvan nykyajan aseista, kalustosta sekä sotilaasta ja sotilaan varustuksesta, tiivisti upseerikokelas Kaarne 3.
Jääkärikomppaniasta.

”MEKIN OLIMME VALMIINA”.
EU:n nopean toiminnan joukkojen
suomalaissotilaan ja sotiemme veteraanin kädenpuristus on lämmin.

27

Suomen sota 1808-1809
Teksti: Pekka Kinkku Kuvat: Samuli Vahteristo
Suomen sota käytiin Napoleonin sotiin liittyen
Venäjän ja Ruotsi-Suomen välillä. Se oli suora seuraus Napoleonin ja
Aleksanteri I:n Tilsitissä
Niemen rannalla 7.7.1807
allekirjoittamasta sopimuksesta. Sopimuksen
mukaan Venäjä liittyi
kauppasaartoon Iso-Britanniaa vastaan ja sitoutui pakottamaan siihen
myös Ruotsin.
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Ruotsin kuningas Kustaa IV Aadolf
ei kuitenkaan neuvotteluissa suostunut
Aleksanterin vaatimuksiin, koska IsoBritannia oli Ruotsin tärkein kauppatuttava ja toisaalta kuningas inhosi Napoleonia ja piti tätä ilmestyskirjan petona.
Neuvottelujen epäonnistuttua venäläiset joukot 21.2.1808 hyökkäsivät
maahamme ilman sodanjulistusta. Joukkoja komensi kenraali, kreivi Friedrich
Wilhelm von Buxhoevden tehtävänään
Suomen valtaus. Hyökkääjillä oli käytössään 24 000 miestä, sodan kokeneita ja sen karaisemia joukkoja. Puolustajan käytettävissä oli noin 20 000 miestä,
joista Viaporin linnoituksessa 6 750 ja
Svartholman linnoituksessa Loviisan
edustalla 700 miestä. Ylipäällikkönä toimi kreivi, kenraali Wilhelm Mauritz
Klingspor. Puolustajan suunnitelman
mukaan maavoimien piti vetäytyä viivyttäen Pohjanmaalle. Alkuperäisen
suunnitelman mukaan Viaporin ja Svartholman linnoitukset jäisivät saarrettuina taistelemaan vihollisen selustaan ja
odottamaan lisäjoukkoja emämaasta,
kun ensin meri on avautunut jäistä. Sotatoimet sujuivat muuten suunnitellusti eli
maavoimat vetäytyivät Pohjanmaalle.
Linnoitukset kuitenkin antautuivat ilman
taisteluja. Svartholma antautui jo 18.3. ja
lopuksi Viapori teki komentajansa Carl
Olof Cronstedtin johdolla samoin 4. 6.5.1808. On edelleenkin arvoitus, miksi Pohjolan Gibraltarina tunnettu, hyvin
varustautunut linnoitus antautui. Monet
pitävät vielä tänä päivänä tekoa täysin

UPSEERI. Upseerilla aseena oli miekka ja lyhyt pistoolimallinen musketti. Hattu
oli korkea ja hattukoristeella erotettiin eri joukot toisistaan.

anteeksiantamattomana ja rikollisena tekona. Samalla puolustajan suunnitelmat
romahtivat.
Samaan aikaan taistelut Pohjanmaalla kuitenkin alkoivat. Ensimmäinen merkittävä voitto ja aktivoituminen tapahtui pääarmeijan perääntymistä johtavan
kenraali Adlercreutzin johdolla 18.4.
Siikajoella. Taisteluun osallistui myös
koko Porin Rykmentti eversti von Döbelnin johdolla. Sitkeällä taistelullaan
etuasemassa ”Porilaiset” loivat edellytykset 1. ja 3. Prikaatin vastaiskuille, jotka johtivat voitolliseen lopputulokseen.
Siikajoen voittoa ei pystytty hyödyntämään ylipäällikön passiivisuuden ja toisaalta kelirikon ja vaikeiden kevättulvien johdosta. Voitto kuitenkin kohotti
joukkojen moraalia ja uskoa omiin mahdollisuuksiin. Taistelut jatkuivat Pohjanmaalla kesän aikana menestyksellä ja Lapuan taistelu 14.7. on eräs Porin
Rykmentin historian maineikkaimmista.
Taistelussa suomalaisten vastahyökkäys oli pysähtynyt ja johtajat makuuttivat
miehiä vihollistulen alla maantieojissa.
Tällöin oli luutnantti Brakel sanonut,
että hän kuolee mieluummin kylässä
kuin tien ojassa ja tämän jälkeen ”Porilaiset” jatkoivat hyökkäystä oma-aloitteisesti. Matkaa vihollisasemiin oli 600
- 700 metriä. Rynnäkkö tehtiin yllättäen
eikä vihollinen ehtinyt tykeillään ampua
kuin yhden laukauksen/tykki. Hyökkäys johti venäläisten pakokauhuun, mikä
ratkaisi taistelun. Se on esimerkki huonosti johdetusta taistelusta ja myös kurittomuudesta. Samalla se on esimerkki
suomalaisen miehen oma-aloitteisuudesta ja rohkeudesta. Taistelu osoittaa,
että von Döbeln oli johtaja, joka pystyi nopeasti sopeutumaan muuttuneisiin
olosuhteisiin ja käyttämään niitä hyväkseen. Kun osa prikaatista ominen lupineen lähti hyökkäykseen, hän ryhtyi johtamaan hyökkäystä ja otti siitä vastuun.
Taistelut jatkuivat tämän jälkeen vaihtelevalla menestyksellä Kauhajoella, Kurikassa, Lappväärtissä ja Tuorilassa.

Juuttaavoittoseppeleen helmi
Syyskuuhun tultaessa huoltotilanne
heikkeni eikä emämaasta saatu sen paremmin kruunuja, vaatteita, ruokaa tai
jalkineita. Viimeinen merkittävä voitto saavutettiin Juuttaalla 13.9. ”Porilaisilla” oli taistelussa ratkaiseva osuus ja
taistelun lopputulos avasi pääarmeijalle
perääntymistien pohjoiseen. Taistelussa
onnistuttiin vaientamaan vihollisen tykit omien tykkien tulella ja seuranneessa jalkaväen hyökkäyksessä venäläiset
ajettiin pakoon. ”Porilaiset” olivat kuukauden aikana osallistuneet kahdeksaan
taisteluun, joista Juuttaalla kestetty oli
Döbelnin mukaan ”heidän sotaretkellä saavuttamansa voitonseppeleen helmi”. Juuttaan taisteluun osallistui ratkaisevasti myös majuri Gyllenbögelin
vapaajoukko. Vuonna 1885 pystytettiin
Juuttaalle jyhkeä kivikumpu ja komea
muistokivi, jossa on von Döbelnin korkokuva. Kuvan alla on teksti suomeksi
ja ruotsiksi: Isänmaa sankariensa muistoksi 1885 - Porilaiset, Gyllenbögelin
vapaajoukko. Oi synnyinmaa, mik osakses lie luotu, iloko lie, vai murhe sulle
suotu, salattu tuleviin on aikoihin. Mut
kuinka riemuinnet tai surret silloin, niin
kauniimpaa et päivää muista milloin,
kuin päivää tätä, päivää Döbelnin.
Sodan lopputapahtumiin kuului, että
ylipäällikkönä täysin epäonnistunut
Klingspor erotettiin kuninkaan 7.9.1808
päivätyllä kirjeellä. Uusi ylipäällikkö
kenraali af Klercker aloitti aseleponeuvottelut, jotka johtivat Olkijoen sopimukseen 19.11. Sopimuksen mukaan
ruotsalais-suomalaiset joukot vedettiin
Kemijoen taakse. Porin Rykmentti ylitti
Tornionjoen 1. - 2.12. ja majoittui Vojakkalan kylään. Väsyneessä ja aliravitussa
joukossa raivosivat kulkutaudit, pahimpana lavantauti. Talven aikana suurin osa
miehistöä sairastui ja satoja kuoli. Kuolleet haudattiin yhteishautoihin, kullakin
pataljoonalla oli oma hautansa. Erääl-

PIILUKKO. Suomen sodassa jalkaväkimiehistä pääosalla oli aseistuksena piilukkomusketti, joka oli kehitetty
1770–1780 -luvuilla.

SOITTOKUNNAN TUNNUS. Porilaissoittokunnan hatun malli ja merkki on
peräisin Suomen sodan ajalta.
lä haudalla oli laudasta tehty muistotaulu, jossa luki punaisella maalilla teksti:
”Kongl.B:borgs Regtes Lif.Batn”. Venäläisten sanottua aseleposopimuksen
16.3.1809 irti ja hyökättyä Merenkurkun yli Uumajaan, oli tilanne pohjoisessa olevien joukkojen osalta kestämätön.
Joukkojen komentaja kenraali Grispenberg antautui ja allekirjoitti 25.3. ns.
Kainuun sopimuksen, jonka mukaan
Länsi-Pohjassa olleet joukot antautuivat
ja luovuttivat aseensa Kemissä. Tämän
jälkeen joukot palasivat marssien ilman
aseita halki Pohjanmaan taistelupaikkojen. Rykmentin komppaniat hajaantuivat
2.5.1809 ja miehet hakeutuivat omatoimisesti kotiruoduilleen enää milloinkaan
kokoontumatta. Rykmentin kokonaistappiot olivat koko sodan aikana noin 1
740 miestä. Näistä 150 oli kaatunut taisteluissa, lähes 600 oli kuollut tauteihin ja
83 oli karannut. Noin 900 oli vammautunut, kuka vaikeammin, kuka lievemmin.
Myöhemmin valtio maksoi pienet eläkkeet invalidisoituneille aliupseereille ja
miehille.
Haminan rauha solmitiin 17.9.1809.
Ruotsi luovutti Suomen Venäjälle ja
tällöin katkesi lopullisesti 700-vuotinen yhteys Ruotsiin. Ennen rauhansopimuksen allekirjoitusta olivat Suomen
säädyt jo vannoneet uskollisuudenvalan 29.3.1809 Porvoon Tuomiokirkossa
Venäjän hurmurikeisarille Aleksanteri
I:lle, joka jo 5.1.1809 oli julistautunut
Suomen suuriruhtinaaksi.

Lähteet:
Spectrum, Weilin+Göösin Tietosanakirja, Kunnia, Velvollisuus, Tahto / Sutela ja Mikkola ja Porilaisten Kultainen
Kirja / Laitakari ; ja Kansojen historia
/ Grimberg
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ARVOKKAIN TUNNUS. Killan lippua kantoi
Kauko Anttila airueinaan Seppo Yli-Nissälä
(edessä) ja Seppo Solla.

Killan juhlavuoden alla
aktivoidaan jäsenkuntaa
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

P
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orin Rykmentin - Porin Prikaatin
killan vuosikokouksen hyväksymässä toimintasuunnitelmassa on yhtenä tavoitteena aktivoida tuhannen hengen jäsenkuntaa juhlavuoden
kynnyksellä; vuonna 1959 perustettu kiltahan tulee miehen ikään ensi vuonna.
Takana on juuri killan historian suuritöisin ja taloudellisestikin ylivoimaisesti
mittavin panostus ja hieno kulttuurihistoriallinenkin ponnistus eli Turun kasarmin pienoismallin valmiiksi saattaminen
viime vuonna. Porilaismuseoon sijoitettu
pienoismalli ”elää” kuitenkin jatkuvasti,
sillä kasarmimiljöötä täydennetään edelleen pienillä yksityiskohdilla kuten esimerkiksi pikkuporsailla tai hevostarhan
asukeilla. Toiminnan painopiste suunnataan jäsenistön teematapahtumiin, joistasaa ennakkoon hyvin tietoa muun muassa Porilainen-lehdestä. Salon alaosasto
on jo aiemmin tehnyt paljon yhteistyötä
Autojoukkojen Turun killan kanssa; onhan ”automiehissä” paljon Porilaisiakin.
Jatkossa ilmeisesti ainakin muutamat
muut alaosastot hakeutuvat yhteistyöhön

autojoukkojen killan kanssa esimerkiksi
retkeilytapahtumiin ja esitelmätilaisuuksiin, jotta kuulijakuntaa saadaan kerralla
kokoon mahdollisimman paljon.

Lippu on joukon arvokkain tunnusmerkki. Kilta päätti jo aiemmin tukea
lipunhankinnassa niitä alaosastoja, jotka päättivät tai vieläkin päättävät asi-

asta. Toistaiseksi killan kantolipun ovat
tilanneet idean alkuperäinen esittäjä Salon alaosasto sekä Porin ja Loimaan alaosastot. Killan hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen Jorma Koivisto
Loimaalta. Uudeksi varapuheenjohtajaksi killan hallitus valitsi omassa kokouksessaan Raimo Salon Turusta. Pekka
Kinkun pyydettyä eroa hänen tilalleen
hallitukseen valittiin Eino Järvinen Eurasta.Killan valtuuskuntaa johtaa edelleen Simo Palokangas. Valtuuskunnan
uudet jäsenet ovat Pekka Kinkku Säkylästä, Kalevi Suvila Loimaalta ja Hannu Viitanen Helsingistä. Killan vuosijäsenmaksu on edelleen 15 euroa.

Vuosijuhla
Porin Prikaatin komentaja, prikaatikenraali Markku Nikkilä totesi vuosijuhlan tervehdyssanoissaan, että kilta
on hyvä väline vaalia niitä ystävyyssiteitä, joita on syntynyt varusmiesaikana.Nikkilä kiittikin vuosikokoukseen ja
-juhlaan kokoontunutta vuoden II/1965saapumiserän Pst-komppanian ryhmänjohtajajoukkoa, joka oli viime vuonna
ensi kerran koolla Turussa lähes alkuperäisessä kokoonpanossaan kuten nytkin Säkylässä, jossa he viettivät kaksi
päivää.
Nikkilä arveli, että tämä joukko tekee
pilottityötä, jonka esimerkkiämoni muu
porukka tulee jatkossa seuraamaan.Sattumoisin killan vuosijuhlan jälkeen Huovinrinteellä kokoontui Nikkilän RUK:n
aikainen joukkue, josta puuttui vain yksi
aseveli! Pst-veteraanien ryhmään kuulunut Timo Honkala kertoo, että ryhmä
jatkaa vuosittain kokoontumisiaan. Kun
nyt katseltiin paikkoja Huovinrinteellä,
ensi vuonna on toiveena tehdä lyhyt retki myös Raasin harjoitusalueelle tuttuja paikkoja katsastamaan. Vuosijuhlassa
esitelmöi EU:n taisteluosaston (EUBGosasto) Suojauskomppanian päällikkö,
majuri Joni Lindeman. Hän voi ilolla
ja ylpeydellä todeta suomalaisen joukon
menestyneen loistavasti pääosin Saksan
sotilaista muodostetussa osastossa. Vuosijuhlassa Kauko Anttila Säkylästä sai
kilta-ansioristin karhun kera. Seppo Solla Loimaalta sai kilta-ansioristin.

PST-VETERAANIT. II/65-saapumiserän Panssarintorjuntakomppanian
ryhmänjohtajat tutustuivat nykyajan
varusmiestupaan. Arto Arvoselle (edessä selin), Timo Honkalalle ja Tapio
Tuomiselle sitä esitteli yliluutnantti
Petri Eskola (taustalla).

KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,
kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

TALVI- JA JATKOSOTAMUSEO,
SOTILASVARUSTEMYYMÄLÄ
Avoinna: ti-pe 10-17, la 10-15
Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro
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Aliupseerikurssi 1/2007:n
ryhmänjohtajat!

O

nnittelen
teitä
lämpimästi valmistumisenne ja
ylennyksenne johdosta.
Tiukka ja kiivastahtinen
koulutus
vastuulliseen
tehtäväänne on takanapäin. Tiedostakaa kuitenkin se, että vaativin vaihe
palveluksestanne on vasta
alkamassa.
Olette
ensimmäinen
Porin Prikaatissa palveleva saapumiserä, joka
on suorittanut Aliupseerikurssin hajautetusti, omien
joukkoyksiköidenne johdolla. Jo tältä ensimmäiseltä kurssilta saadut kokemukset osoittavat, että
uuden järjestelyn myötä
koulutukseen on onnistuttu puristamaan entistäkin
enemmän tehoa ja toisaalta saatu lisättyä
siihen kaivattua maanläheisyyttä.
Tehtävänne ryhmänjohtajina, miehistön ja upseeriston välissä, on yksi vaativimmista johtajatehtävistä puolustusvoimissa. Teihin kohdistuu paljon odotuksia
ja toiveita alaistenne suunnalta ja toisaalta rutkasti vaatimuksia esimiestenne taholta. Johtajuuteen sisältyy valtaa,

lä on johdettavananne joukko ikäisiänne nuoria miehiä
ja naisia. Oman aseman väärinkäyttö sekä epäasialliseen
koulutukseen tai kohteluun
sortuminen eivät kuulu vastuulliseen johtajuuteen. Te
itse päätätte, muistetaanko
teidät vuosia myöhemmin
ryhmänjohtajana, joka pyrki
pönkittämään arvovaltaansa tarpeettomin ja asiattomin
menetelmin vaiko ryhmänjohtajana, joka kykeni ylittämään alaistensa odotukset
ja, mikä tärkeintä, ylittämään oman suorituskykynsä rajat. Puolustusvoimien
tarjoama johtajakoulutus ja
–kokemus ovat asioita, joille
edelleenkin löytyy arvostusta myös palveluksen jälkeisessä elämässä.
mutta vieläkin enemmän vastuuta. Ei
pelkästään vastuuta annettujen tehtävien suorittamisesta, vaan samanaikaisesti
vastuuta johdettavana olevan joukon hyvinvoinnista. Haastava tehtävä kaltaisillenne nuorukaisille, mutten hetkeäkään
epäile, ettettekö selviytyisi siitä kunnialla.

Ryhmänjohtajat, muistakaa sotilasvalanne velvoitteet!

Useimmat teistä ovat ensimmäistä
kertaa elämässään tilanteessa, missä teil-

KURSSIN PRIIMUS
Alikersantti
Eero Lehtinen
Panssarintorjuntakomppania
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Prikaatikenraali
Markku Nikkilä
Porin Prikaatin komentaja

2. Jääkärikomppania

1. Jääkärijoukkue

Korpela Sakari, 20 v
Astronautti, Göteborg
”Herra alikersantti, minulla
VMTL.”
Motto: ”Pane ja pakene”

on

Koski Lauri, 20 v
Keskikehonrakentaja, Aura
Nyrkit heiluu ja suu käy.
Motto: ”Pää paukkuu, mutta mitään
ei tapahdu.”

Koskinen Mikko, 19 v
Tupa 5:

Grönlund Jerry, 20 v

Johansson Sami, 19 v

Hemmilä Aija, 19 v

Rakennustelinemies, Turku
”Saunan lattia oli yllättävän liukas”
Motto: ”Riskei on otettava.”

Merkonomi, Uusikaupunki
Tuvan pelle, joka tykkää tehdä myös
ylimääräisiä palveluksia.
Motto: ”Älä lue historiaa, tee sitä!”

Palvelusvastaava, Raisio
”No niin, sit varmaan tehdään tollai
munanuket, JNE JNE JNE! Tahti on
HOP HOP!!”
Motto: ”Mä pärjään omillani, mä
oon kato yksilö!”

Suikkanen Hanne-Mari, 23 v
Einestyöntekijä, Orivesi
”Kato ku mä meen…”, 2/06- taistelija uusintakierroksella.
Motto: ”Paha saa palkkansa, hyvä
jos pääsee omilleen!”
Tupa 7:

Aaltonen Tomi, 19 v
Ylioppilas, Vahto
Maajussille morsian.
Motto: ”Sisulla sykkii Säkylän sissi!”

Ahvenjärvi Atte, 20 v
Automaatioasentaja, Nokia
”Oppilasvääpeli, paljonkohan huomenna mahtaa olla pakkasta?”
Motto: ”Hullu paljon työtä tekee, viisas pääsee vähemmällä.”

Boberg Johannes, 20 v
Ylioppilas, Halikko
”Hirvimettällä…”
Motto: ”Pääasia ei ole voitto, vaan
murskavoitto.”

Fagerlund Niko, 19 v
Autonkuljettaja, Turku
Komppanian ulostevastaava.
Motto: ”Katsokaa nostoväki, kun
sissi syöksyy…”

Heikkinen Janne, 19 v
Merkonomi, Uusikaupunki
”Kovempi sarja kun PKM:llä.”
Motto: ”Pakkanen kesyttää nudistin.”

Jortikka Aleksi, 19 v

Heinikkala Joonas, 19 v

Joro Matti, 20 v

Ylioppilas, Uusikaupunki
Pitää huolen tuvan ”siisteydestä”.
Motto: ”Ei kerkee, alkaa UV.”

Autonkuljettaja, Somero
Ylen sankia priha.
Motto: ”Sisulla eteenpäin vaikka
tiukkaa tekiskin.”

Ylioppilas, Tuusula
Ote säilyy contactilla.
Motto: ”Ei se laatu vaan se määrä.”

Tupa 8

Heino Tommi, 19 v

Kalasniemi Kalle, 19 v

Ylioppilas, Rauma
Piippua vaille kipparikalle.
Motto: ”Mennää eikä meinata!”

Autonasentaja, Sauvo
Laulava tarkk’ampuja.
Motto: ”Se mikä ei tapa, sattuu niin
pirusti.”

Heinonen Juhani, 20 v

Kankaanpää Juuso, 19 v

Ylioppilas, Turku
Viilee ku lumiukko.
Motto: ”Rennosti vaan, ei se niin vakavaa ole.”

Merkonomi, Salo
Aina äänessä, muttei koskaan mitään
asiaa.
Motto: ”Rahalla saa ja mopolla pääsee!”

Hynninen Tommi, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Kaikki suusta tuleva on faktaa.
Motto: ”Tärkeintä ei ole voitto, vaan
hyvä palkinto.”

Korhonen Saku, 19 v
Ylioppilas, Hyvinkää
Tuvan ilmastointivastaava.
Motto: ”Johtajan tärkein taito on delegointi.”

Jalonen Ismo, 20 v
Ylioppilas, Kiikala
Se on kyl ihan hyvä äijä.
Motto: ”Te olette nyt porilaisia.”

Kuikka Arttu, 20 v
Ylioppilas, Turku
Rynnäkkölokki.
Motto: ”Ei se koko vaan miten sitä
käyttää.”

Kultanen Mikko, 19 v
Kaup. tiet. yo, Vaasa
Sotapesukarhu.
Motto: ”Punkalaidun – Rock City.”

Laaksonen Jonne, 19 v
Ylioppilas, Tarvasjoki
Rambo 2007.
Motto: ”Kaksin käsin!”

Laimi Tommi, 19 v
Ylioppilas, Turku
Sotagerbiili.
Motto: ”Pienet, pahat, pervot paholaiset pärjää aina.”

Laine Juha, 19 v
Sähköasentaja, Turku
Rynnäkkölaiskiainen.
Motto: ”Entä jos tietää, että menee
huomenna veksiin?”

Lehtinen Eetu, 19 v

Tupa 9:

Autoasentaja, Askainen
Warface 24/7.
Motto: ”Pahaa saa tehdä, mutta kiinni ei saa jäädä.”

Korkalainen Jaakko, 19 v

Lindgren Klaus, 19 v

Hämäläinen Niko, 19 v
Ylioppilas, Heinola
”Ei sissi vasenta saapasta kaipaa!”
Motto: ”Mitä punaisempi kamina
sen parempi.”

Ylioppilas, Marttila
Maatalousministeri.
Motto: ”Lepisti vaan, löydät elämän
parhaat puolet.”

(Keskeyttänyt)
Ylioppilas, Karkkila
Paljon melua tyhjästä.
Motto: ”Selaan vaan, vaikkei seisoiskaan.”

Ylioppilas, Helsinki
Iso, mutta pahanhajuinen.
Motto: ”Jääkäri on metsän nopein
eläin.”
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2. Jääkärikomppania

2. Jääkärijoukkue

Tupa 10

Lukander Janne, 20 v
Ylioppilas, Turku
Järjetön sähläri, kenen kanssa aika
menee kuin siivillä.
Motto: ”Zaijaijaijai… eikö niin?”

Manner Mikko, 19 v
Monitoimimies, Vantaa
Tupa kympin keila.
Motto: ”Intti ilman veksiä on kuin
elämä ilman seksiä.”

Mäenpää Matias, 20 v
Yo-merkonomi, Raisio
Myy vaikka sokealle silmälasit.
Motto: ”En mä hajonnut, mä vaan
lähdin sieltä.”

Marjava Ilkka, 20 v
Ylioppilas, Turku
Kärkipataljoonan kärkikomppanian
kärkijoukkueen kärkiryhmän kärkitaistelija.
Motto: ”Toi on just tollasta alikersanttien touhua!”

Maula Mikko, 20 v
Ylioppilas, Turku
Tornareiden tärkein lähde.
Motto: ”Viisi pumadaa päivässä riittää!”

Mononen Markus, 20 v
Ylioppilas, Naantali
Väsymätön suunnistaja.
Motto: ”Voitto on aina tärkein!”

Mäkelä Niko, 19 v
Laborantti, Pori
Lipastajien aatelia.

Mäkinen Joonas, 18 v
Parturikampaaja, Tampere
Vilpillä jatkoon.
Motto: ”Hiki säästää verta.”

Nieminen Ville, 19 v
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Ylioppilas, Uusikaupunki
Dressman suklaa.
Motto: ”Sotiminen ja lätkä on parasta mitä mies voi tehdä housut jalassa.”

Nummela Mikko-Matias, 19 v

Savolainen Juha, 19 v

Suonpää Samu, 19 v

Tietoliikenneasentaja, Turku
Polttopuuneuroosi.
Motto: ”En mä hajonnut, mä vaan lepään vähän.”

Sähkömies, Rusko
AUK:n tyhjä arpa.
Motto: ”Kakkonen on ykkönen!”
Sihvo Tomi, 19 v
Ylioppilas, Yläne
Yleinen jokapaikan häirikkö.
Motto: ”Shit happens!”

Merkonomi, Lappi
Pokémonmestari 1/07.
Motto: ”Täydessä mämmissä tipuja
metsästäen.”

Tupa 11

Opara Elvin, 20 v
Ylioppilas, Turku
Empaattinen ja paradoksaalinen supersankari.
Motto: ”Beibe, oot kuumempi ku
hella kutosella!”

Peltorinne Mikko, 19 v
Paperiprosessinhoitaja, Nokia
Nollataulu Jumalan armosta.
Motto: ”Kyllä miehellä airot pitää
olla.”

Pöyry Tuomas, 19 v
Merkonomi, Salo
Ei millään jaksais taas sykkii.
Motto: ”Jos ei, ni ei!”

Siivonen Niko, 20 v

Ylioppilas, Aura
Sotaharjoitusten Jamie Oliver.
Motto: ”Kyllä minä vielä näytän…”

Kyntömies, Huittinen
Jos joku väittää, että oon niin en oo.
Motto: ”Ehkä otin… tai siis otin.”

Tuomola Kalle, 19 v

Soiniitty Tapio, 20 v
Autoasentaja, Raisio
AUK:n 170cm marssimajuri.
Motto: ”Merimies ei verta pelkää.”

Stenroos Janne, 19 v
Kuljettaja, Pori
Kunhan helpolla pääsen.
Motto: ”Where grip ends, drift begins!”
Tupa 12

Riihikallio Kai, 24 v
Opiskelija, Pori
Yli 100kg taistelulihaa
Motto: ”Jos paino on voimaa niin
ylipaino on ylivoimaa.”

Ruohomaa Juha 19 v
LVI-Asentaja, Pori
Naapurin runoilijapoika.
Motto: ”Oli miten oli, mutta näin
on.”

Salminen Jari, 19 v
Ylioppilas, Tampere
Sotkun kantapeikko, munkki maistuu.
Motto: ”Pitää päästä sotkuun.”

Tolvanen Hannes, 20 v

Poukka Antti, 19 v
Sairaankuljettaja, Eurajoki
Playmate of AUK 1/07.
Motto: ”Ei oo helppoo olla hyvännäköinen!”

Suominen Juha, 19 v
Ylioppilas, Laitila
Laitilan kirous ampumavalmennukselle?
Motto: ”Osuma ratkaisee, jos joskus
osuis.”

Ylioppilas, Eurajoki
Härvää viimeiseen minuuttiin.
Motto: ”A:n ja Ö:n väliin kuuluu L
ja K.”

Vanhanen Lauri, 19 v
Asentaja, Rauma
Hiljaiset ovat aina pahimpia.
Motto: ”Ei riemulla rajaa, kun Sisulla ajaa.”

Ventomaa Tuomas, 20 v
Ylioppilas, Nummi-Pusula
Huovinrinteen Justin Timberlake.
Motto: ”Sitä mitä PV ei tarjoa, sitä
ei tarvita.”

Virolainen Mikko, 19 v
Sähköasentaja, Lohja
Komppanian vaarallisin mies.
Motto: ”Tasajako ei oo taktiikkaa.”

Väisänen Esa, 19 v
Ylioppilas, Säkylä
”VKV:lle kotiin ’nukkumaan’.”
Motto: ”Arvatkaa mitä?!?! Mä lähden UV:lle”

Viestikomppania

1. Joukkue

Koskinen Ville, 20 v
Sähköasentaja, Salo
Lepeistä lepein.
Motto: ”Tyylillä mennään!”
Tupa 4

Koskinen Juho, 19 v
Opiskelija, Lieto
Nakit tulee aina! Aina jäljessä!
Motto: ”Hulluus palkitsee!”

Loijas Antti, 19 v
Tupa 1

Anto Aleksi, 20 v
Datanomi, Uusikaupunki
Tuvan 1 otsasolisti.
Motto: ”Armeijassa on tärkeintä osata nakituksen jalo taito.”

Aulanen Ville, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Uusikaupunki
Vuoden suunnistaja, ”Pelastakaa
viestimies Aulanen”.
Motto: ”Jos ei onnistu, niin sitten
varmaan harjoitellaan.”

Bertling Jyri, 20 v
Yo-Merkonomi, Lieto
Suomen armeijan toivo.
Motto: ”Jos hyppää toista metrin pidemmälle, voittaa varmasti.”

Eklöf Tuomas, 20 v
Myyjä, Huittinen
Komppanian melkein kovin sluibaaja.
Motto: ”Älä tee mitään tänään, jonka
voit toisella huomenna teettää.”

Elo Matias, 20 v
Teekkari, Espoo
Komppanian kovin keppitaistelija.
Motto: ”Maailma on erilainen vakiovemppaajan silmin.”

Haapanen Mikko, 19 v
Teekkari, Tuusula
Siivouspalvelu Haapanen Oy.
Motto: ”Banaani on heitetty.”

Hakala Henri, 20 v
Lähihoitaja, Harjavalta
Satusetä & vitsinikkari.
Motto: ”Intissä on kettumaisimmillaankin kivaa.”

Harju Jonne, 20 v

Jalava Henry, 19 v

Merkonomi, Raisio
Kerran jääkäri, aina jääkäri.
Motto: ”Armeija on ihmisen parasta
aikaa ja aukki vielä parempaa.”

Elektroniikka-asentaja, Somero
Kakkostuvan oma MacGyver
Motto: ”Nyt sitä toimintaa!”
Tupa 3

Tupa 2

Havukainen Teemu, 19 v
Ylioppilas, Nousiainen
Vitsin tyyppi.
Motto: ”Asenne ratkaisee.”

Jalonen Heikki, 19 v
Elektroniikka-asentaja-yo, Turku
Maratoonari kuntsarin kiilto silmissään.
Motto: ”Movetus on naisten ja lasten
hommaa.”

Heikkilä Mikko, 19 v
Automaatioasentaja, Rauma
Täysillä mennää, vaik ei jaksais.
Motto: ”Tahti on mars mars!”

Huhtanen Toni, 19 v
Ylioppilas, Huittinen
Muun maan mansikka, oman tuvan
mustikka.
Motto: ”Ei täs viel mikään kiire oo.”

Hurme Aleksi, 21 v
Sähköasentaja, Raisio
Sieltä meennään, mistä aita on jo
kaatunut!
Motto: ”Paino on voimaa ja ylipaino
on ylivoimaa!”

Ilvander Tony, 19 v
Tietotekniikka-asentaja, Turku
Hyvällä sykkeellä eteenpäin...
Motto: ”Mitä nopeammin, sitä nopeammin!”

Isotalo Aleksi, 19 v
Elektroniikka-asentaja, Kiikala
Hiljainen hiihtäjä
Motto: ”Hyvää jatkoa, jos ei oma riitä!”

Kairajärvi Joonas, 19 v
Kasinopelinhoitaja/merkonomi-yo,
Nummela
Vichyllä käyvä moottoriturpa.
Motto: ”Free your mind and your
body will follow.”

Datanomi, Loimaa
Ali siitä mistä aita on kaikkein matalin!
Motto: Ei välii oo, ku on nii vähän!”

Kyläsorri Antti-Jussi, 20 v
Ylioppilas, Punkalaidun
Tuvan 4 särmä ja siisteys
Motto: ”Antaa mennä vaaa!”
Luoto Sami, 19 v
Ylioppilas, Laitila
7 viikkoa ja samat villasukat!
Motto: ”Ajetaan!”

Lundgren Niko, 20 v
Kokki, Naantali
Alasti saa puhuu puhelimessa! Luotoo!
Motto: ”Pelataan vaan omaan pussiin, ei toisten pusseihin!”

Kostiander Joni, 20 v

Opiskelija, Yläne/Rauma
Jääkäri henkeen ja vereen.
Motto: ”Rauhallisesti vaan.”

Ylioppilas, Somero
”Kulta, soitan taas kuivaushuoneest!”
Motto: ”Vähiin käy ennen kuin loppuu!”

Kaukonen Jaakko, 19 v

Lastunen Joonas, 19 v

Kangas Eero, 20 v

Opiskelija/Tekniikan yo, Helsinki
”Mä rakastan sua kulta.”
Motto: ”Järjenkäyttö on sallittua,
jopa suotavaa.”

Sähköasentaja, Pertteli
”Läpsystä vaihtoon!”
Motto: ”Muut jo heräilee ku me viel
pumpataa!”

Koivisto Tomi, 19 v

Kuronen Aki, 19 v

Sähköasentaja, Kiukainen
Tuvan tetsaaja isolla teellä.
Motto: ”Jos ei järjellä, niin voimalla.”

Loimaa
Pipo silmille ja menoksi!
Motto: ”Jos ei tänään, ni sitten tänään!”

Koskinen Henri, 20 v

Lahti ”Iso D” Daniel, 19 v

Sähköasentaja, Somero
Välillä vois laittaa ne virratkin päälle.
Motto: ”Ei ne torkut pahaa tee.”

¾ Yo, Paimio
ADHD-poika.
Motto: ”Ei ole tilannetta, josta selittämällä ei selviäisi.”
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Viestikomppania

2. Joukkue

Tupa 5

Mullonen Valentin, 21 v
Datanomi, Salo
Miks mun punkka räjähti taas?
Motto: ”Elä kuin koira, kuole kuin
soturi!”

Mutala Ville-Pekka, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Vuoden 2007 Mr. Sotku- sekä puhelinraketti.
Motto: ”Lähti ku lämpes.”

Myrsky Olli, 20 v
Ylioppilas, Rauma
Kovakuntoinen ja särmä. Tuvan Mr.
Body.
Motto: ”Ajoissa paikalla ja selkä
suorana!”

Mäntylä Martti, 21 v
Ylioppilas, Harjavalta
Hiljainen morsiameton maajussi.
Motto: ”Joskus kannattaa pysyä hiljaa.”

Mäntyranta Lauri, 19 v
Ylioppilas, Säkylä
Tuvan särmä RUK-kandidaatti.
Motto: ”Elämä on ihmisen parasta
aikaa.”

Niemi Arvi, 19 v
Ylioppilas, Nummi-Pusula
Tuvan paras kitaristi (ja ainut).
Motto: ”Parhaat tulokset saavutetaan, kun tehdään kaikki viimetingassa.”

Teperi Taija, 23 v
Laborantti, Rauma
Yksinäinen taisteleva sankaritar.
Motto: ”Naisen logiikka peittoaa
miehen järjen!”
Tupa 6

Peri Juuriso, 19 v
Automaatioasentaja, Sauvo
Tehostettu syntymähumala
Motto: ”Ei ole tyhmiä kysymyksiä,
on vain tyhmiä kysyjiä.”
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Niemi Joel, 20 v

Ruusola Valtteri, 20 v

Simolin Matti, 20 v

Elektroniikka-asentaja, Lappi
Rasian makein pastilli.
Motto: ”Kun on korviaan myöten
kusessa, kannattaa pitää suunsa kiinni.”

Ylioppilas
Tuvan tuning-, efekti- ja ilmastointimies.
Motto: ”Olen vain tekevinäni työtä, koska firma on vain maksavinaan
palkkaa.”

Ylioppilas, Lieto
Tuvan äitihahmo.
Motto: ”Kauas on pitkä matka.”

Nurmikko Joni, 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Mitäänsanomaton jätkä.
Motto: ”Kiire, ei minnekkään!”

Ojansivu Tarmo, 20 v
Sähköasentaja, Vahto
Penaalin terävin kynä.
Motto: ”One for all and all for me.”

Nurmi Erkka, 19 v
Ylioppilas, Parainen
Pohjoisen paladiini
Motto: ”Kaikki paitsi turhuus on turhaa.
”
Tupa 7

Prihti Henri, 19 v
Työkoneenkuljettaja, Punkalaidun
Alldays coca-colamasa.
Motto: ”Lomilla saadaan jos saadaan.”

Päiväläinen Toni, 19 v
Automaatioasentaja, Turku
Särmä sähkömies
Motto: ”Kuollut leijona ei saalista.”

Sahla Matti, 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
Sahla ilman polkupyörää on kuin
kala ilman uskontoa.
Motto: Ei ne karhutkaan koko aikaa
riehu, ne vetää välillä puolukoita.”

Pitkäranta Leo, 20 v
Elektroniikka-asentaja/yo, Turku
Suunsoiton verbaalinen akrobaatti.
Motto: ”Ei kannata ottaa elämää liian vakavasti, kun et selviä siitä hengissä kuitenkaan.”

Tuominen Henri, 19 v

Sirkiä Iiro, 19 v
Ylioppilas, Littoinen
Littoisten rautavuori.
Motto: ”Kuolema kuittaa kalavelat!”

Suominen Tomi, 20 v
Ajoneuvoasentaja, Pori
Särmä, särmempi, Suominen.
Motto: ”Viisi laukausta päähän riittää.”

Ylioppilas, Turku
Salaperäinen tykkimies.
Motto: ”Kiitti perunoist!”

Toivonen Aleksi, 19 v

Raanta Mikko, 20 v

Vainikka Mihail. 20 v

Ylioppilas, Rauma
Spekulaatiomaisteri.
Motto: ”Kaikki mitä tehdään, tehdään täysillä.”

Sepponen Juha, 19 v
Ylioppilas, Herwood
Prikaatin kiiltävin kalju.
Motto: ”Ota rennosti ja olet virtuoosi.”

Kujala Miika, 19 v
Ylioppilas, Jämijärvi
Konahtanut maanviljelijän poika.
Motto: ”Mikään ei oo niin varmaa ku
epävarmaa.”
Tupa 9

Seppälä Aki, 19 v
LVI-asentaja, Kokemäki
Tuvan särmin punkka.
Motto: ”Nyt ei pysty.”

Rakennusmies, Aura
Gona, gonampi, Toivonen
Ylioppilas, Marttila
Tuvan isähahmo.
Motto: ”Viisaus ei asu meissä.”

Virtanen Jere, 20 v
Elektroniikkamyyjä, Salo
Paikallinen nähtävyys.
Motto: ”Moneen Alko on auki?”

Ylikylä Tuomas, 20 v
Opiskelija, Littoinen
Littoisten pubiruusu.
Motto: ”Kakko, ketä kiinnostaa?”

Ylitolva Marko, 19 v
Ylioppilas, Salo
Tuvan oma arvoitus.
Motto: ”Ei tarvitse olla tähti, kunhan
on paras.

1. Pioneerikomppania
1. Pioneerijoukkue

Tupa 4

Hautala Markus, 20 v

Tupa 5

Alm Aleksi, 20 v

Talonrakentaja, Laitila
Laitilan lahja Huovinrinteelle.
Motto: ”Kiitos ei valkaisuainetta.”

Ketola Tuomas, 19 v

Ylioppilas, Salo
Alm 1 – Kyynelkaasu 0.
Motto: ”Kokeilemalla sen oppii.”

Blomqvist Elmo, 20 v
Ylioppilas, Salo
Suihkussa minuuteilla.
Motto: ”Bakodokada.”

Ekman Niklas, 19 v
Ylioppilas, Masku
Jalkapallisti.
Motto: ”Kun ei täs kuitenkaan rukkiin olla menos.”

Forsbacka Juha, 20 v
Rakennusmies, Loimaa
Laulava rekkamies.
Motto: ”Piilevällä järjellä on pärjännyt tähänkin asti.”

Forsman Tommi, 19 v
Rakennuspiirtäjä, Salo
Taistelija tarvitsee lepoa.
Motto: ”Ehkä movetin, ehkä en.”

Heikkilä Matti, 20 v
Talonrakentaja, Köyliö
Pakko-AUK, mutta sujuu.
Motto: ”Sitä saa mitä tekee.”

Honkanen Eero, 19 v
Ylioppilas, Kokemäki
Särmä
toimistokäyttäytyminen,
muista Johnny.
Motto: ”Kaikki paitsi suluttaminen
on turhaa.”

Honkaniemi Lauri, 20 v
Ylioppilas, Turku
Runoilijasielu Turusta.
Motto: ”Minä haluan ainakin Aliupseerikouluun!”

Järä Teppo, 19 v
Kasvatustieteiden yo, Masku
Ei täällä Mattia tarvita.
Motto: ”Surf or die!”

Yrittäjä, Lieto
Viime tipan mies.
Motto: ”Jihad, joukkue!”

Koivusaari Pasi, 20 v
Metallimies, Aura
Kun mielikuvitus loppuu, turvautukaa Koivusaareen.
Motto: ”Kaikki vemppa on movea.”

Koskinen Teemu, 20 v
Ylioppilas, Turku
Ei mikään penaalin terävin kynä. Hävytön kaveri, mut ei se väärin oo.
Motto: ”Joka toiselle kuoppaa kaivaa, saa 3,80e/päivä.”

Kuusiniemi Marko, 20 v
Opiskelija, Noormarkku
Yöeläin.
Motto: ”Ellei ole ponnistelua, ei ole
edistystä.”

Laakso Mikko, 20 v
Ylioppilas, Aura
Sykkii vain sotkuun.
Motto: ”Ole aina viimeinen, mutta
älä myöhästy.”

Lahdenperä Eetu, 19 v
Ylioppilas, Turku
Gonasydän sykkii.
Motto: ”Pelimies ei pese käsiä, koska pelimies ei kuse käsille.”

Laine Valtteri, 19 v
Ylioppilas, Laitila
Turpa kiinni, kun Laine syö.
Motto: ”Pessimisti ei pety.”

Lalla JJ, 20 v
Ylioppilas, Laitila
Lallasta kuuluu repivää ääntä – SUOJELUHÄLYTYS!”
Motto: ”Olkka ny jo verka!”

Lehdonvirta Tuukka, 19 v
Ylioppilas, Sauvo
Hiljaisten metsien mies.
Motto: ”Iso huikka, pienempi murhe.”

Lindgren Teemu, 20 v
Ylioppilas, Turku
Rakastu särmään punkkaan ja tstmusiikkiin.
Motto: ”Vauhti korvaa suuntavaiston.”
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Tupa 6

Nurmi Sami, 20 v

Tupa 7

Uoti Janne, 19 v

Lindholm Sami, 19 v

Ylioppilas, Eura
Puntilta baariin.
Motto: ”Ketkä muut?!”

Rantanen Matti, 19 v

Ylioppilas, Turku
Filosofinen tupa-apteekkari.
Motto: ”AUK on itseisarvo.”

Ravintolakokki, Turku
Kauniimpi kuin viuhkapanos.
Motto: ”Joskus tämäkin loppuu.”

Liuksiala Tuomas, 19 v
Ylioppilas, Vammala
Uskomatonta särmäkkyyttä jo vuodesta 1987.
Motto: ”No pain, no gain.”

Marttila Lauri, 19 v
Kemianprosessinhoitaja, Turku
Eläinrakas symppis.
Motto: ”Live fast, die young.”

Mäkinen Kalle, 20 v
Levyseppähitsaaja, Kuusjoki
Raskaan lajin uurtaja.
Motto: ”Sääliä saa ilmatteeks, mut
kateus pitää ansaita.”

Nummela Jouni, 19 v
Ylioppilas, Kustavi
Saariston sälli.
Motto: ”Kyl se siitä.”
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Parkkinen Teo, 19 v
Ylioppilas, Naantali
Realisti. Avautuminen on turhaa.
Motto: ”Kaikki on kiinni asenteesta.”

Pietilä Heikki, 20 v
Koneasentaja, Vehmaa
Metsässä kuin kotonaan.
Motto: ”Opissa se on variksen poika
vastatuulessakin.”

Pohjanpalo Lauri, 19 v
Yo/Valssaaja, Kiukainen
Pelaa lätkää telamiinalla ja putkiraivaimella.

Rantanen Hannu, 19 v
Ylioppilas, Kaarina
ON/OFF
Motto: ”Ei se valittamalla parane,
vaan toimimalla.”

Ylioppilas, Lieto
Liedon lahja muulle maailmalle.
Motto: ”Olisko tullut aika...?”

Ryynänen Sami, 19 v
Ylioppilas, Pori
Porin ihmelapsi.
Motto: ”Ota siit sit selvää.”

Saari Eero, 20 v
Ylioppilas/hydrauliikka-asentaja,
Alastaro
Mies kuin härkä. Purkaa auton nopeammin, kuin RK:n.
Motto: ”Kun kerran päivässä sekoaa,
niin pysyy järjissään.”

Simolin Juho, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Kun mikään ei kelpaa.
Motto: ”Kerralla kunnolla.”

Smolander Jukka, 19 v
Ylioppilas, Lieto
Prikaatin kovin vara-ravinnon käyttäjä.
Motto: ”Matka tappaa vauhdin.”

Vesanto Henri, 19 v
Kirvesmies, Loimaa
Herra Materiaalivastuu. Animekeisari.
Motto: ”Mitäs läksit?”

Virtanen Daniel, 19 v
Talonrakentaja, Uusikaupunki
”Onks nää kaikki 59-koon lakit samankokosia?”
Motto: ”Kaikki ei aina mene niin
kuin elokuvissa.”

Voitto Henri, 19 v
Puuseppä, Kuusjoki
Sanoo mitä ajattelee. Hampaat irvessä, perse veressä.
Motto: ”Voitto kotiin!”

Vuoristo Antti, 20 v
Ylioppilas, Salo
Viimeinen partiopoika.
Motto: ”Niin pitkälle mennään, kuin
päästään.

Kranaatinheitinkomppania
Kranaatinheitinjoukkue

Tupa 9

Heikkilä Juuso, 19 v
Urheiluvälinemyyjä, Masku
Huovinrinteen Baywatch.
Motto: ”Vesi on hyvää ja aspiriini
maistuu.”

Honkasalo Pekko, 19 v
Kiinteistöhuoltomies, Turku
Aamuvirkku isolla takapuolella.
Motto: ”Hei, hei! Yks kysymys!”

Inkinen Jere, 20 v
Vahtimestari, Turku
Suoraselkäinen motoristi Suomen
Monacosta (Varissuo).
Motto: ”Jos se kettuilu ei nyt lopu,
niin sitten se jatkuu.”

Koskinen Tuomas, 20 v
Sekatyömies, Punkalaidun
Epästeriili Dexter-kuski.
Motto: ”Sluibaa, sluibaa.”

Mikkola Juuso, 20 v
IV-asentaja, Paimio
Hajuherne, joka haluaa sitä pyörän
päällä.
Motto: ”Proteiini on hyvää ja tonnikala maistuu.”

Vesikkala Mikko, 19 v

Takala Olli, 20 v

Tekniikan ylioppilas, Nummi-Pusula
Sehän menee niin, että Vesikkala
lyö.
Motto: ”Aina häviää.”

Kierrätysmateriaalihenkilö, Salo
Pedikyyri viikossa pitää tämän taistelijan ruodussa.
Motto: ”Tulin, näin, hajosin.”

Virtanen Jonni, 19 v

Turtia Janne, 20 v

Kalanperkaaja, Kustavi
Kustavin haulikko rednecki.
Motto: ”Kivi kuin kivi on ihmeellinen.”

Sähköasentaja, Raisio
Korpen esi-isä.
Motto: ”Ei mitään Deep Sh*t Undercover –settejä!”

Nuutinen Pekka, 18 v

Tupa 12

Pokeriammattilainen, Urjala
Kenian valkoihoinen vahvistus.
Motto: ”Herra Alikersantti, yhdeksän.”

Penkkimäki Lauri, 20 v
Pahvimies, Eura
Leirien Mustanaamio.
Motto: ”Pain is short, pride is forever.”

Rapala Ville, 19 v
Hitsari, Laitila
Kiinnostus Maximus.
Motto: ”Elämä on erilaista, kun ei
kiinnosta.”

Virtanen Henri, 20 v
Raakasisustaja, Lieto
Noheva käytännönmies, jolta ei
mene sormi suuhun.
Motto: ”Sitä saa, mitä tilaa.”
Tupa 13

Lindroos Tuulia, 19 v
Huoltamotyöntekijä, Loimaa
Krh-joukkueen Peppi Pitkätossu.
Motto: ”Hyi hitto te jätkät haisette.”
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Tulenjohtue

Tupa 10

Arminen Tero, 20 v
Sähkömies, Turku
Kädet taskussa 24/7, ei motivatsuunit riitä.

Bly Tomi, 19 v
Ylioppilas, Kiukainen
Kävelevä jukeboxi.
Motto: ”Tärkeet hommat hoidetaan
asiallisesti ja kunnolla, muuten ollan
ku Ellan kanat.”

Eeva Panu, 19 v
Paperimies, Rauma
Aina puntilla ku silmä välttää.
Motto: ”Ei vaan jaksais.”

Haakana Ville, 19 v
Ylioppilas, Eura
Noheva tulenjohtaja täydellä antaumuksella.
Motto: ”Varmuuden vuoksi, niin
kuin nunnalla on nännit.”

Hakala Mikko, 19 v
Ylioppilas, Aura
Ruokansa valitseva vilukissa.
Motto: ”Paska on todellisuuden tihentymä.”

Heinonen Juuso, 20 v
Ylioppilas, Kaarina
Liian noheva AUK II:lle.”
Motto: ”On vaan niin vähän, ettei
kiinnosta.”

Kiuru Jouko, 19 v
Ylioppilas, Huittinen
Ennakoi ja silti aina viimeinen.
Motto: ”Nyt pojat vauhtia ni päästään rötväämään.”

Kivimäki Petri, 20 v

Kuusisto Tuukka, 19 v

Voutilainen Aki, 19 v

Kauppatieteen yo, Helsinki
AUK I ”Suunnistuspriimus”.
Motto: ”Yrittänyttä ei laiteta.”

Haalausmies, Eurajoki
Rapakunto-Kuusisto. Rötvää anytime anywhere.
”Kyl se tetsaaminen vois olla hienoo... kuhan ei ihan just nyt.”

Ylioppilas, Raisio
Mr. Nintendo
Motto: ”Aina ei voi voittaa, ei edes
joka kerta.”

Koli Lauri, 21 v
Ylioppilas, Paimio
Toinen kerta toden sanoo.
Motto: ”Ammu ensin, kysy sitten.”

Kulmala Mikko, 19 v
Ylioppilas, Sauvo
Siivousallergia.
Motto: ”Ei se oo niin tarkkaa.”

Metsälä Olli, 20 v
Ylioppilas, Turku
Onks kukaan nähny Metsälää? Mihin se meni?
Motto: ”Taisin vähän torkahtaa.”

Parto Teemu, 20 v
Ylioppilas, Vammala
Asennolla ei väliä, kunhan saa nukkua.
”Kaikki on mahdollista kun ottaa tarpeeksi vauhtia.”

Ylioppilas, Somero
Pst-mies henkeen ja vereen.
Motto: ”Veksi ei oo terveen miehen
paikka.”

Paso Arttu, 19 v
Ylioppilas, Nousiainen
Old El Paso.
Motto: ”Joskus maistuu... jopa tetsaaminen.”

Portnoj Nico, 19 v
Ravintolakokki, Lemu
5 Minuuttia: Kateissa... 3 minuuttia:
”Voinko korjata?”.
Motto: ”Aina löytyy isompi jätkä.”

Rantalaiho Henri, 20 v

Tupa 11

Ylioppilas, Suomusjärvi
Biokaasuexpertti
Motto: ”Märjä letu.”

Hyvönen Jaakko, 19 v

Ratia Riku, 19 v

Myyntitykki, Turku
Tuvan unikeko, nukkuu aina kun
pystyy.
”Sykkiminen on kivaa... Pieninä annoksina.”

Juhola Jyri, 19 v
Ylioppilas, Eurajoki
Ristikkomies
Motto: ”Aina ei mennä siitä missä
aita on matalin, vaan siitä missä sitä
ei ole.”

Kangas Mikael, 19 v
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Tupa 12

Laiho Mika, 19 v

Tekniikan ylioppilas, Tampere
Villihevosia metsästävä humanoidi.
”Mikä ei tapa, se hajottaa.”

Ylioppilas, Salo
Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.
Motto: ”KORPO.”

Suominen Anssi, 19 v
Ylioppilas, Raisio
Ihan vaan perussettiä.
Motto: ”Hyvä siit tulee ku sen maalaa, ja jos ei tuu ni maalataan uudestaan.”

Uusitalo Pauli, 20 v
Ylioppilas, Raisio
Tappava kenttälapion kanssa.
Motto: ”Nyt tulee lapiosta.”

Aaltonen Jani, 20 v
Ylioppilas, Rauma
Mr. Taistelijan perustutkinto.
Motto: ”Ei siinä oo mitään väärää
2000-luvulla.”

Iltanen Eero, 19 v
Ylioppilas, Halikko
Vain sekunti ja Iltanen on selkäsi takana.
Motto: ”Kyl se siitä.”

Jaakkola Henri, 19 v
Muusikko, Turku
Vetreän virkeä veikko, hyppii silmille tekemisen puutteessa.
Motto: ”Hulluus kun alkaa niittämään, niin siinä menee metsät ja pellot samaan pakettiin.”

Jalo Topias, 19 v
Ylioppilas, Turku
”Deep sh*t undercover” Topi ja tiedustelumankka soi.
Motto: ”Siika miehen tiellä pitää.”

Jätinvuori Jussi, 20 v
Datapakkausassistentti, Turku
Lupsakka jyväjemmari Sauvosta,
bravuurina iltavahvarit.
Motto: ”Elämässä on joko makkaraa
tai sikarei.”

Kajander Joni, 19 v
Ylioppilas, Turku
Tst-Pst-Tj-mies, jonka KL:t eivät
koskaan lopu.
Motto: ”Kyl yks tst-kääpiö ain mukaan mahtuu.”

Kranaatinheitinkomppania
Sotilaspoliisit

Tupa 12

Patola Ville, 19 v
Ylioppilas, Rauma
Örinämusiikin messias.
Motto: ”Intti mennään metallin voimalla läpi!”

Pihala Jani, 19 v
Ravintolakokki, Laitila
Festarimestari
Motto: ”Aina löytyy joku huonompi.”

Kainulainen Miikka, 20 v

Marttila Raine, 20 v

Nivalainen Miika, 20 v

Ylioppilas, Salo
Spesialisti-radisti.
Motto: ”Lomille lomille, kohta nousee promille.”

Ylioppilas, Karvia
Aina ajoissa, kaikki tallessa.
Motto: ”Ei mopoautoille.”

Ylioppilas, Salo
Väsymätön taistelija piilaaksosta.
Motto: ”Ei järvi soutamalla kulu.”

Ketonen Janne, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Vähän järkeä, paljon voimaa, kotipaikka Loimaa.
Motto: ”Ja taas Yakamaza.”

Laakso Juuso, 20 v

Ylioppilas, Paimio
Huovinrinteen Chuck Norris.
Motto: ”It’s hard to be a Törmä.”

Ylioppilas, Mietoinen
Kasvu ei keskittynyt pituuteen.
ÄJHP-metsästäjä.
Motto: ”Isot ne vaan kaatuu korkealta.”

Pihala Joni, 19 v

Latvala Mikko, 19 v

Törmä Juho, 19 v

Ylioppilas, Laitila
Hellyyttävä pandakarhu.
Motto: ”Walk toll or don’t walk at
all.”

Rajamäki Samuli, 19 v

Ajoneuvoasentaja, Turku
Annbulanssia ajava sinnpanssi, jolla
on konnpanssi.
Motto: ”Värit väreihin ja loput maihin.”

Ylioppilas, Lohja
A-KA-KA-PU-TO!
Motto: ”Kaikesta voidaan laskea
leikkiä, paitsi lomista ja makkaroista.”

Laurila Antti, 20 v

Tupa 14

Malmilehto Sakari, 20 v

Hirvonen Matti, 20 v
Ylioppilas, Raisio
Pulleaposkinen mies, joka omaa lokintappokatseen.
Motto: ”Antaa mennä omalla painollaan, kyllä se siitä setviytyy.”

Ylioppilas, Raisio
Wannabekoksu.
Motto: ”Ei varmaan avauduta siellä.”
Ylioppilas, Sauvo
Pakkokokelas.
Motto: ”Ilmaista juustoa saa vain hiirenloukusta.”

Marku Roni, 20 v
Automaatioasentaja, Masku
Ääniefektimies.
Motto: ”Aikas ku leikkii, ni kakat on
housus.”
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Panssarintorjuntakomppania
Pst ohj.83

Tupa 11

Kolha Juha, 20 v

Tupa 12

Kirkko-Jaakkola Aappo, 20 v

Ylioppilas, Rauma
RMJ 07:n David Hasselhoff.
Motto: ”Venyttäen pidemmälle.”

Parviainen Lauri, 19 v

Ylioppilas, Lieto
Pstk:n Kinder pääsiäisyllätysmunasarja.
Motto: ”Lipas...... Lepo.”

Kivimäki Matias, 19 v
CNC-koneistaja, Hinnerjoki
Puheidensa mukaan sillä on naisia
enemmän kuin Uusipaavalniemellä.
Motto: ”Kaikki aikanaan.”

Nurminen Antti, 20 v
Ylioppilas, Suomusjärvi
Sinko-Simo, mehtän nopein eläin.
Motto: ”Duffman can’t breathe.”

Knuutila Jari, 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
WNB-Kolha
Motto: ”Ei varmaan avauduta! Juoksuun... MARS!”
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Koski Juho, 19 v
Kemian prosessihoitaja, Turku
Virtaa kuin jäätynyt koski.
Motto: ”Ohjusmiäs kääntää naisten
päät!”

Känä Heikki, 19 v
Tekniikan yo, Eurajoki
Aukin oma Einstein.
Motto: ”Vacva alea iacta est.”

Lindgren Joonas, 19 v
Vartija, Rauma
AUK:n sikaniska.
Motto: ”362 on miehen mitta.”

Lehtinen Eero, 19 v
Metsäkoneenkuljettaja, Säkylä
Lava-au.
Motto: ”Loma-tj senkun vähenee!”

Lukiolainen, Raisio
Upseerikerhon särmin oppilas.
Motto: ”Mitä hittoa, Pirjo?”

Penttinen Henri, 19 v
Sähköasentaja, Raisio
Negatiivisemman ajatteluryhmän jäsen.
Motto: ”Tuhotkaa pioneerit!”

Raes Riku, 19 v
Merkonomi-opiskelija, Turku
Selityksen kautta voittoon.
Motto: ”No mut ku...”

Salminen Aleksi, 19 v
LVI-Asentaja, Salo
Äänekäs jukeboksi.
Motto: ”Paraatijoukot-sento!”

Salo Teemu, 19 v
Automaatioasentaja, Säkylä
Paikallinen säkkijärvenpolkka.
Motto: ”Parempi kuin 100 hevosta.”

Tuukkanen Samuli, 19 v
Merkonomi, Halikko
Levoton tuhkimo ja jäätävä karkin
mäyssääjä.
Motto: ”Puukaapit takaisin.”

Tunturi Jussi, 19 v
Tekniikan ylioppilas, Turku
PV:n Einstein.
Motto: ”Jos ei helpolla, niin väkisin.”

Uusikartano Timi, 19 v
Siivooja, Salo
Vuoden suunnistaja.
Motto: ”Joo, ei sen väliä.”

Äijäläinen Tero, 19 v
Ylioppilas, Pälkäne
Vähän erilainen, mutta muuten tärähtänyt.
Motto: ”Elämän ei tarvitse olla helppoa.”
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Tupa 14

Asukas Markus, 19 v
Ylioppilas, Turku
Äänenmurros vasta tuloillaan.
Motto: ”Tsaika dai.”

Halme Kari, 18 v
Lähihoitaja/opiskelija, Tampere
Heitä yks rööki.
Motto: ”Se siivoo joka pelkää.”

Helander Tero, 20 v
Ylioppilas, Turku
Ei tunne sanan ”kiire” merkitystä.
Motto: ”Hitoiks meni ku Jeesuksen
Pääsiäinen!”

Koskinen Arttu, 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Olkaa ny vähä hiljempaa.
Motto: ”En omista enkä osta.”

Kuusela Juho, 20 v
Vartija, Nummela
Viimeisen kassun vahvistus.
Motto: ”Tulipahan taas korkin päälle astuttuu.”

Lundahl Joonas, 20 v
Sitäsuntätä-mies, Paimio
24/7 tappi otassa.
Motto: ”Se on aivan sama mitä siihen laittaa.”

Lusa Kalle, 19 v
Timpuri/kirvesmies, Köyliö
Skapparin poika, pieni ja pippurinen.
Motto: ”Kannattaa yrittää, vaikka ei
koskaan onnistu.”

Määttä Joni, 20 v

Tupa 15

Virtanen Ari, 20 v
Ylioppilas, Salo
Tuvan pahin aamunaama.
Motto: ”Jako kahteen ja läskit maaliin.”

Suomi Sami, 20 v
Autoasentaja, Lieto
Koko AUK:n särmin vartiomies.
Motto: ”Älä tee niinkuin minä teen,
tee niinkuin minä käsken.”

Ravintolatarjoilija/Baarimikko, Loimaa
Lasit joista Jorma Uotinen olisi
kade.
Motto: ”Vain osuma ratkaisee, joten
chillisti vaan.”

Oinonen Timo, 20 v

Näpärä Heikki, 20 v

Saaristo Joonas, 20 v

Ylioppilas, Vampula
Lukeva lintumies.
Motto: ”Halvalla ei saa hyvää.”

Välimäki Tuomas, 20 v
Ylioppilas, Loimaa
AUK:n rockabilly.
Motto: ”Liiraillen.
”

Tammelin Jani, 20 v
Koneasentaja, Vahto
”Kuninkaallinen” panssarintuhooja.
Motto: ”Pakko antaa vaikkei taho.”

Pesonen Jarmo, 20 v
Av-asentaja, Turku
AUK:n pahin härvääjä.
Motto: ”Ei o häpee olla nopee ja
nopeet liikkeet o näyttävii.”

Ylioppilas, Salo
Tupa ja aluepalvelutoimii. Missäs se
Oinonen on?
Motto: ”Intti ehkä kasvattaa, muttei
ainakaan kuntoa.”
Koneistaja, Salo
Tuvan mässypussi.
Motto: ”Ihan lepi vaan.”

43

Kesä kielelle ...

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,
pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.
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