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K

un nuori mies tai nainen lähtee suorittamaan asevelvollisuuteen yhtenä osana kuuluvaa
varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta, on se pääosalle ensimmäinen kerta, kun siirrytään
pois omien vanhempien huomasta ja hoidosta.
Muutos jokapäiväiseen
elämään on poikkeuksetta
melkoinen.
Säännölliset,
usein totuttua aikaisemmat
herätykset, tarkasti ohjelmoitu ja aikautettu palveluspäivä,
erilaisiin palvelustapahtumiin
käskettävä yksilöity varustus
ja erityisesti palveluksen alkuaikoina ainainen kiireen tuntu muodostavat niin
erilaisen elinympäristön, että äitiä ja kotia tulee
lähes varmasti ikävä!
Eroa vapaalta tuntuvan siviilielämän ja kurinalaisen palveluksen välillä on jo 85 vuotta pehmentänyt sotilaskotijärjestö, siis koko sen ajan,
minkä Suomella on ollut puolustusvoimat. Nykysotilaille tutut vihreät sisaret ovat vapaaehtoisvoimin hoitaneet tärkeätä työtään myös sotiemme aikana, tosin hieman enemmän kenttäharmaissa väreissä. Suomen vanhimpana vapaaehtoisena
maanpuolustusjärjestönä Sotilaskotiliitto on huolehtinut suomalaisen sotilaan hyvinvoinnista alkaen kahvista ja tupakasta päätyen nettibaaripalveluihin ja pizzailtoihin.
Sotilaskoti nuoren asevelvollisen kulttuurishokin vaimentajana on prikaatissa palvelevalle
henkilökunnalle suuri apu, joka on myös oivallettu palveluksen järjestelyissä. Esimerkkeinä vaikkapa alkumetrien palveluksen suunnittelu siten,
että heti ensimmäisestä palvelusviikosta alkaen
sotilaskodin käyttö on mahdollista, tai yksiköiden
päälliköiden ja yksikköupseerien, entisten vääpeleiden, aktiivisuus huolehtia sotilaskotipalvelut
maastoon.
Porin Prikaatilla on 25.8.2003 takanaan 40
vuotta Säkylässä. Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle tämä 40 vuoden rajapyykki tuli täyteen jo 17.4.
Tuona päivänä vuonna 1963 pidettiin Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen perustava kokous. Toiminta
alkoi sitten heti toukokuussa ruokalan tiloissa asiakkaina varuskuntaa rakentavat työosastot. Kun

Porin Prikaatin II Pataljoona
siirtoon liittyen ensimmäisenä Porilaisjoukkona ylitti
Säkylän
rajan
illalla
24.8.1963 ja majoittui Pyhäjärven rantaan, oli tulokahvit tarjoamassa Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen sotilaskotisisaret!
Sotilaskotitoiminnalle
tämä on hyvin kuvaavaa. Sisaret tekevät merkittävän
osan työtään suomalaisen
sotilaan hyvinvoinnin eteen
siellä, missä hyvinvointia
muuten on vähän eli sota- ja
taisteluharjoituksissa, ampumaleireillä ja muissa
maasto-olosuhteissa. Etupainoisesti. Oli kyseessä sitten yksittäinen taistelija tai harjoitusta johtava upseeri, on tutun vihreän
sotilaskotiauton ilmestyminen aina yhtä lämmittävä kokemus. Sitä munkkikahvia ei voi vieläkään
olla ostamatta.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys on sotilaskotitoiminnan pitkien perinteiden mukaisesti kiinteä ja
jokapäiväinen osa Porin Prikaatissa tehtävää
maanpuolustustyötä. Aina iloiset ja ystävälliset sisaret, ikivihreistä aivan nuorimpiin saakka osaavat
muodostaa kiivaan palvelusrytmin keskelle sen
viihtyisän keitaan, missä Porilaistaistelija voi hetkeksi pysähtyä nauttimaan kodinomaisesta lämmöstä ja rauhallisista tuokioista yksin, palvelustoveriensa parissa tai yhdessä omien läheistensä
kanssa.
Haluan kaikkien Porilaisten puolesta kiittää
Säkylän Sotilaskotiyhdistystä ja kaikkia sisaria
siitä pyyteettömästä ja arvokkaasta työstä, jota te
teette Porin Prikaatissa palvelevien sotilaiden, erityisesti asevelvollisten, hyvinvoinnin ja viihtyisyyden eteen.
Menestystä ja lisää virkeitä vuosia
Porilaisten Sotkulle!
Everstiluutnantti

Jari Kytölä
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NEUVONPITOA. Pikavauhtia pääministeriksi noussut Matti Vanhanen vaihtaa
ajatuksia adjutanttinsa, majuri Manu Tuomisen kanssa . Kuva otettu Vanhasen
toimiessa vielä puolustusministerin tehtävässä.
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Taistelukopterien
tarve selviää ensi vuonna
Teksti: Ursula Lehtivuori
Kuvat: SA-kuva

Taisteluhelikopterit pörräävät edelleen työryhmien selvityksissä. Ensi vuonna ratkeaa, surisevatko ne tulevaisuudessa myös Suomen ilmatilassa. Näin lupaa tuore pääministeri Matti Vanhanen (kesk.). Vanhasen haastattelu on
tehty ennen hänen nimittämistään pääministeriksi.

T

Sen sijaan on mahdollista, että joku varuskunta lakkautetaan, kun kuitenkin kaluston
uusimiseen halutaan varata rahoista kolmannes.
– Tilanne elää, ja puolustushallinnossa
on oltava kyky aika nopeisiinkin muutoksiinkin. Tästä on esimerkkinä päätös luopua ilmatyynyalusten lisätilauksista, vaikka prototyyppi ehdittiinkin jo valmistaa.

taan tietenkin pitää. Samaan aikaan Ranskan entisen presidentin Valéry Giscard
d’Estaingin johtama konventti esittää
EU:lle pysyvää puheenjohtajaa eli presidenttiä, mitä Suomi vieroksuu.
Ministeri Vanhasen mielestä Suomen
ei tarvitse hyväksyä EU:lle pysyvää puheenjohtajaa eli presidenttiä vain siksi, että
saisimme pitää komissaarin paikan.
– Hyväksymämme Nizzan sopimus takaa jokaiselle jäsenmaalle oikeuden komissaarin tehtävään siihen asti, kunnes unionissa on 27 jäsentä. Sen jälkeen turvattaisiin tasapuolinen kierto. Lisäksi sopimuksen mukaan isot maat luopuvat toisesta komissaaristaan ja vastaavasti ne saavat ministerineuvostossa lisää ääniä.
– Samasta asiasta ei pitäisi tehdä monia
kauppoja, ministeri sanoo.
Hän huomauttaa, että EU:n toimielinten kokonaisuus ratkaisee sen, miten käy
pysyvän puheenjohtajan.
– Ei konventin ole pakko päätyä yksimieliseen esitykseen, jos sen sisällä on aitoja kiistoja. Ei sen vastuu niin suuri ole.
Sen tiedän, että konventin sisällä on kova
halu kyetä ratkaisuun.

Eläkettä palvelusajalta

Miten valta jaetaan?

Kiitosta konventille

Uuden eläkelain mukaan eläke alkaa karttua 18-vuotiaana. Varusmiesliitto onkin
vaatinut, että eläkkeen pitäisi kertyä myös
palvelusaikana. Vanhanen pohtii, että maksetaanhan kotiäideillekin kotihoidon tukea.
– Varusmiehet palvelevat yhteiskuntaa.
Kyllä tämä on pohtimisen arvoinen kysymys, mutta mistä rahat.

Hän muistuttaa, että samalla kun puhutaan
konventin työstä, puhutaan myös EU:n vallanjaosta ja jäsenmaiden vallanjaosta.
– Kyse on konventin puheenjohtajiston
esityksestä. Konventti tekee valmistelevaa
työtä, eikä siellä pidä tehdä Suomen kannalta mitään lopullisia sitoumuksia.
Vanhanen huomauttaa, että konventin
johtajistossa eivät ole läheskään kaikki nykyiset tai tulevat jäsenmaat mukana.
– Erityisesti vallanjaosta jokaisen jäsenmaan on päästävä neuvottelemaan samalta viivalta. Tämäkin puoltaa sitä, että
kiistaa aiheuttavat kysymykset vallanjaosta
olisi luontevinta käsitellä hallitusten välisessä konferenssissa (HVK).

Onko konventti ollut turha?
– Ei ollenkaan, sillä se on tehnyt paljon
työtä EU:n sopimusten saamiseksi ymmärrettävämpään muotoon, jotta kansalaiset
saisivat tietää, mistä unioni päättää ja kuka
siellä päättää. Kansallisille parlamenteille
tulee astetta parempi mahdollisuus valvoa
läheisyysperiaatteen toteutumista.
Puolustusministeriksi noustuaan Vanhanen joutui luopumaan paikastaan konventissa, joka kehittelee Euroopan unionin
perussopimuksia. Konventti esitteli työnsä
tuloksia Thessalonikin huippukokouksessa
Kreikassa juhannuksena.

aisteluhelikoptereiden tarve selvitetään iskukyky-tutkimuksessa. Siinä
vertaillaan erilaisia asejärjestelmiä.
Vertailun on määrä olla valmis ennen puolustus- ja turvallisuusselontekoa, joka annetaan eduskunnalle ensi vuoden kuluessa.
Hallituksen ohjelmassa on oma lukunsa
aluepolitiikasta. Siinä luvataan jatkaa valtion toiminnan siirtämistä alueille. Voisiko
puolustusvoimat sijoittaa perustettavan
maavoimien esikunnan jonnekin muualle
kuin Helsinkiin?
– Tuohan on hyvä kysymys, mutta en
siihen vastaa, naurahtaa Vanhanen.

Varuskunnat eivät ikuisia

Oma komissaari ei kaupan
Tuoreen pääministerin leipälaji tulee selväksi. Kun puhe kääntyy unioniin ja konventtiin, puhe on vuolasta.
– Suomen komissaarin paikka on katkolla ensi vuoden lopulla, ja paikka halu-

PÄÄMINISTERIKSI. Matti Vanhasen puolustusministerin pesti jäi lyhytaikaiseksi Anneli Jäätteenmäen
Irak-sopan myötä.
Äskettäin pääministeriksi valittu
Vanhanen on tasavallan ykkösmies.
Vanhasen haastattelu on tehty
hänen vielä toimiessaan puolustusministerinä.
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40-vuotias sotilaskotiyhdistys ei näe tulevaisuutta
uhkana vaan mahdollisuutena

“Katse eteen - päin”

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Säkylän kunnan historiateos
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Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen tietää, että
nykymaailmassa vain yksi asia on varmaa: muutos. Se, joka jää tuleen makaamaan, putoaa kelkasta auttamattomasti.
- Me Säkylän sisaret aiomme pysyä tiukasti ajan hengessä, ja kelkassa, puheenjohtaja vakuuttaa.

V

armemmaksi vakuudeksi johtamansa yhdistyksen kehityshakuisuudesta Vuorinen ottaa esille Säkylässä toteutettavan Sotilaskotiliiton ja
Coca Cola-juomat Oy:n yhteisprojektin.
Sen lopullisena tavoitteena on yhdenmukaistaa jatkossa kaikkien Suomen sotilaskotien ilmettä mm. hinnastojen, tuote-esitteiden ja muiden ulkoisten tunnusten osalta. Sotilaskotiaate ja -liike on selkeästi luomassa “vihreää” brändiä.
– Kaikesta joukko-osastojen laukkauttamisista huolimatta me sisaret kautta Suomen tunnemme olevamme tärkeitä, ja
työmme tärkein päämäärä on edelleen tyytyväinen varusmies. Nyt vain ollaan hakemassa uusia toimintatapoja.

Hymyssä suin ja
suurella sydämellä
Säkylän 350-henkistä sisarkuntaa leimaa
tänä päivänä ennen kaikkea ikääntyminen.
Toiminta on edelleen aktiivista ja sitä on
aistittavissa aatteelle sitoutumisen palavahenkisyys, mutta jostain tulisi löytää myös
tulevaisuuden toimijoita, jotka omalta osaltaan pitäisivät huolta asevelvollisten hyvinvoinnista. Ongelma on yhdistyksessä hyvin
tiedostettu, ja keinoja sen ratkaisemiseksi
haetaan kaiken aikaa.

– Keväällä saimme yli 10 uutta jäsentä
pelkän lehti-ilmoituksen perusteella, Vuorinen mainitsee.
Hyviä ja motivoivia perusteita sotilaskotityöhön osallistumiselle hän löytää runsaasti.
– Tämä on monimuotoinen ja -tasoinen harrastus, jonka yksi parhaita puolia
ovat uudet ystävät. Tässä työssä saa myös
kehittää itseään ja oppii uusia taitoja.
Vuorinen näkee sotilaskotityön myös
tarjoavan naisille mahdollisuuden itsenäisen, suomalaisen yhteiskunnan ylläpitoon
ja kehittämiseen.
– Yleinen asevelvollisuus näyttää olevan Suomen valinta myös tulevaisuudessa.
Se tarkoittaa sitä, että sotilaskotityölle löytyy kysyntää jatkossakin, Vuorinen visioi.
Hänen viestinsä kanssasisarille heijastaa
hienosti tänä vuonna 85-vuotiaan sotilaskotityön syvintä olemusta.
– Tehdään tätä arvokasta työtä hymyssä suin ja suurella sydämellä.
Säkylässä palvelleleilla runsaalla
80 000 varusmiehellä on tarjoitunut tilaisuus tuon sisarista heijastuvan lämmön ais-

timiseen viimeistään asioidessaan maastoon saapuneella sotilaskotiautolla.

Toiset ideoi,
Säkylä toteuttaa
Säkylän yhdistys on liikevaihdoltaan Suomen kolmanneksi suurin heti Kajaanin ja
Valkealan jälkeen. Merkittävästä painoarvostaan huolimatta Säkylällä ei ole edustajaa Sotilaskotiliiton hallituksessa. Kysyntää kyllä on ollut, mutta sitoutuminen hallitustyöskentelyyn vaatisi melkoisia uhrauksia.
– Hallitustyöskentely vaatii käyntiä
Helsingissä keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa, ja arkipäivisin. Aktiivisesti työelämässä olevalle se on aikamoinen rasite,
Susanna Vuorinen kertoo. Samaan hengenvetoon hän löytää 40-vuotiaalle yhdistykselle oman tärkeän roolin sotilaskotiaatteen
kehittämisessä.
– Toiset tuottavat uusia ideoita, me
olemme perinteisesti olleet niitä ensimmäisinä toteuttava porras.

LINJASTOT. Kehitys on mennyt linjaston tarjonnan osalta melkoisesti eteenpäin. Perusasiat ovat säilyneet kuitenkin
ennallaan – ystävällinen palvelu, kahvi ja munkki.

7

Sotilaskotityön arvostus on
vuosien aherruksen tulos
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
perustava kokous pidettiin Säkylän yhteiskoululla sunnuntaina, 8.
päivänä huhtikuuta vuonna 1963.
- Silloin oli kirkas auringonpaisteinen päivä, joka enteili hyvää. Säkylän Sotilaskodilla onkin vankka
perustus. Sitä on vahvistanut arkisen uurastuksen kautta syntynyt
sisarhenki – yhdessä teemme vapaaehtoista maanpuolustustyötä
varusmiesten parhaaksi, kertoo
Kerttu Mäkelä. Hän on toiminut jo
40 vuotta Vihreänä sisarena Säkylässä.

K

erttu Mäkelän mukaan Säkylän sotilaskodin vapaaehtoisten sisarten
”ammattitaito” ja juuret olivat syvässä mullassa jo paljon ennen kuin yhdistys Säkylään perustettiin.
– Vahvan perustan sotilaskotisisarten
työlle antoi se, että sisariksi liittyi paljon
lottajärjestöön kuuluneita naisia. Heillä ei
mennyt sormi suuhun silloin, kun piti järjestää miesluvultaan suurien joukkojen
muonitusta tai kahvitusta. Ei pidä unohtaa
myöskään seudun maatalousnaisten vahvaa kurssituspanosta vuosien varrella. Ne
antoivat naisille lisätaitoja monenlaisiin
asioihin.
Säkylän sotilaskotiyhdistyksen johtokunnassa usean vuoden ajan toiminut Mäkelä muistelee yhdistyksen alkutaipaletta
hieman haikeana.
– Aluksi työtä tehtiin puutteellisissa
oloissa ja sotilaskoti sijaitsi ruokalan yhdessä nurkkauksessa. Saimme käyttää ruokalan uuneja ja tiloja silloin, kun niitä ei
tarvittu poikien muonanvalmistukseen.
– Vapaaehtoisia sisaria tarvittiin paljon, koska kaikki työ piti tehdä käsin. Sisarten työpäivät venyivät usein pitkiksi. Silloin oltiin nuoria ja jaksettiin, vaikka lähes
kaikilla oli oman perheen työt kotona odottamassa.
Mäkelän mukaan työn paljoutta ja
puutteita korvasi kova innostus, joka näkyi
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Säkylän sotilaskotiyhdistykseen liittyneiden määrässä.
– Toimintaan mukaan halusi tulla yli
500 lähiseudun naista. Muistan itse kiertäneeni 51 taloudessa värväämässä naisia
mukaan. Vihreät sisarpuvut ostettiin Sotilaskotiliiton kautta tai ommeltiin itse. Sotilaskotiyhdistys oli hankkinut myös pukuja,
joita sai sotilaskodista oman työvuoron
ajaksi käyttöön.

Kullanarvoisia valintoja
Ennen nykyisen tiloiltaan upean sotilaskotirakennuksen valmistumista sotapojat saivat sotkun munkkinsa välillä ruokalan alakerrasta ja leipomista yritettiin parhaan
mukaan hoitaa mm. kylmässä parakissa.
– Kerran olivat kaikki pullat ja munkit
loppu, kun kuusi miestä vielä aivan sulkemisaikaan tuli sotilaskotiin. Saimme heille
sentään tarjottua korppukahvit. Saavuttuani iltamyöhällä kotiin kerroin tapauksesta
puolisolleni Väinölle. Hän vastasi: ”Kas,
kun et tuonut poikia meille kotiin syömään”, muistelee Mäkelä naurusuin.
Rahasta oli alkuaikoina kova pula ja

mm. sotilaskodin kirjasto perustettiin varsin erikoisella tavalla.
– Jokainen sisar toi kotoaan muutaman
kirjan, josta kirjasto muodostui.
Puutteen alhosta päästiin Mäkelän mukaan vähitellen neuvokkuudella, sitkeällä
työllä, onnistuneilla henkilövalinnoilla ja
tarkalla taloudenpidolla.
– Yhdistyksemme ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Terttu Perttuli. Anja Sirkaman valinta sotilaskodin hoitajaksi
ensimmäisessä kokouksessa on osoittautunut vuosien varrella kullanarvoiseksi. Sirkaman ja yhdistyksen sihteeriksi valitun
Sirkka Perttulan aikana sotilaskotityö eteni
pitkin harppauksin. He tekivät pyyteettömästi työtä aina eläkkeelle siirtymiseensä
saakka.
Mäkelä lisää kullanarvoisiin valintoihin myös leipuri Onni Nolvin ja hänen apulaisensa, joka ovat rikastuttaneet sotkun
herkkujen lajivalikoimaa.
– Ei sovi kuitenkaan unohtaa jokaista
vapaaehtoista ja palkattua sisarta, jotka
ovat illasta toiseen täyttäneet paikkansa
myyntilinjastossa, kirjastossa, maastoreissulla, grillillä, juhlien ja tilaisuuksien katta-

KAHVIPANNU TULLUT TUTUKSI.
Kerttu Mäkelä on monta kertaa huolehtinut sotilaskodin viihtyisyydestä erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Nyt hänellä on aikaa hoitaa oman kodin kukkia.
jina, salinkoristelijoina tai siellä missä vihreitten ja ikivihreitten sisarten kättä on tarvittu, Mäkelä kiittää.

Oma koti kullan kallis
Yhtenä sisaruransa suurimpana hetkenä
Kerttu Mäkelä pitää sitä juhlavaa päivää,
kun vuonna 1967 sisaret ja pojat saivat
muuttaa uuteen ajanmukaiseen sotilaskotiin – omaan kotiin.
– Sen ovella sotilaat tekivät kunniaa
joka kerta sisään astuessaan. Kunniaa ei
enää tehdä, mutta kyllä pojat ovat aina poikia ja reippaasti he sisarten kanssa vaihtavat silloin tällöin muutaman sanan.
Säkylän sotilaskoti on Mäkelän mukaan pyrkinyt koko ajan uudistumaan ajan
hengen mukana.
– Alusta pitäen poikien tarpeita ja toiveita kartoitettiin, ja johtokunnan harkitsemilla päätöksillä niitä toteutettiin mahdollisimman monipuolisesti. Vähitellen toiminta laajeni ja pojat saivat pullakahvinsa ampumaradalle, varuskuntasairaalaan sekä
myyntiautojen myötä myös maastoharjoituksiin. Kirjastopalvelut ovat laajentuneet,
ja siellä voi kuunnella musiikkia tai lähettää sähköpostia tyttöystävälleen.

Kohti uusia haasteita
Vuosien varrella Säkylän sotilaskoti on parhaansa mukaan huolehtinut ”silmänilosta”,
kodikkuudesta sekä viihtyisyydestä.
– Muistan aikoja, jolloin toimme kotoa
omilla autoilla erilaisia kukkia, havunoksia
tai lehviä juhlatilaisuuksiin. Vähitellen saatoimme jo hankkia isompia eriä viherkasveja kodikkuuden lisäämiseen. Paljon on
satsattu myös erilaiseen ohjelmatarjontaan,
jossa on nähty huippuartisteja sekä silmäniloa pojille. Nyt pitää ajatella myös tyttöjä.
Se olikin aika vaikuttava kokemus, kun
näin sotkun myyntilinjastolla ensimmäisen
sotilaspukuisen naisen, Mäkelä muistelee.
Hänen mielestään Säkylän sotilaskotiyhdistyksen arvoperusta on kuluneiden
vuosien aikana lujittunut arjen työssä niin
vahvaksi, että järjestönä ja sisarjoukkona
se voi monista haasteista huolimatta katsoa
hyvin luottavaisena tulevaisuuteen.
– Sotilaskotityö on ollut lähiseudulla
kaikki nämä vuosikymmenet erittäin arvostettua. Jatkossa meidän on tärkeää saada
entistä enemmän nuoria sisaria mukaan,
jotka kielitaitoisina ja valveutuneina pystyvät ottamaan vastaan myös Porin Prikaatin
kansainvälistyvät haasteet. Samalla on heidän vuoronsa ottaa vastuuta vapaaehtoisesta maanpuolustustyöstä. Itse aion vähitellen siirtyä ikivihreitten sisarten joukkoon,
sanoo nuorekas 80-vuotias vihreä sisar,
emäntä Kerttu Mäkelä.

Siellä sotku, missä sotilas jo 85 vuotta ja
Säkylässä jo 40 vuotta.

S

otilaskotijärjestö eli maan vanhin vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö on
jo 85 vuoden ajan yhtäjaksoisesti huolehtinut niin rauhan kuin myös sotiemme aikana suomalaisen sotilaan hyvinvoinnista. Sisarpolvi toisensa jälkeen
on antanut vapaaehtoisen työpanoksensa yhteisen asiamme hyväksi. Vuosikymmenten varrella moni asia toiminnassamme on muuttunut mutta perustehtävämme
on pysynyt muuttumattomana eli yhä tänä päivänä ykköstehtävämme on huolehtia
suomalaisen sotilaan ja rauhan aikana ensisijaisesti suomalaisen varusmiehen hyvinvoinnista. Tätä perustehtäväämme me hoidamme yhä tänä päivänä tarjoamalla
erilaisia sotilaskotipalveluja sekä varuskunnissa että maastossa. Toiminnallamme
haluamme myös viestittää varusmiehille, että me välitämme heistä ja haluamme
tukea ja kannustaa heitä heidän suorittaessaan tärkeätä tehtäväänsä yhteisen Isänmaamme hyväksi.
Miten 85-vuotias sotilaskotijärjestö voi tänä päivänä? Sotilaskotiliiton puheenjohtajana voin vilpittömästi todeta, että sotilaskotijärjestö voi ilmeisen hyvin ja
että järjestö on onnistunut hoitamaan sille uskotun tärkeän maanpuolustustehtävän
hyvin.
Säkylän sotilaskotiyhdistys on jo 40 vuoden ajan huolehtinut Porin Prikaatin
sotilaiden hyvinvoinnista. Säkylän sotilaskotiyhdistyksellä on Porin Prikaatia palvelevana sotilaskotiyhdistyksenä todella hyvät toimintaedellytykset. Hyvät toimintaedellytykset eivät vielä riitä takaamaan yhdistyksen menestystä, mutta ne
velvoittavat yhdistystä ensiluokkaiseen työhön. Säkylässä tämä seikka on aina
ymmärretty ja toimintaa on määrätietoisesti ja ennakkoluulottomasti kehitetty niin,
että Säkylän sotilaskotiyhdistys kuuluu järjestömme eturivin yhdistyksiin. Säkylän
sotilaskotiyhdistyksellä on ollut onni saada vuosikymmenten varrella riveihinsä
vahvoja ja taitavia johtajia sekä innokkaita sotilaskotiaatteeseen sitoutuvia jäseniä,
jotka yhdessä osaavan henkilökunnan kanssa tarjoavat Säkylässä varusmiehelle
monipuolisia sotilaskotipalveluja. Hyvä yhteistyö oman joukko-osaston kanssa on
myös elintärkeä sotilaskotityön onnistumiselle. Käydessäni Säkylän sotilaskodissa
40 vuotisjuhlan yhteydessä saatoin todeta, että yhteistyö paikallistasolla on erinomaista.
Haluan vielä kerran kiittää Säkylän sotilaskotiyhdistystä, sen jäseniä ja henkilökuntaa hienosta sotilaskotiaatteen mukaisesta työstä suomalaisen sotilaan hyväksi ja toivon, että toimintanne tulevinakin vuosina tulee olemaan vähintään yhtä
menestyksellistä.
Eva Lindblad
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja
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Kolumni

Tapio Vallin

Minun
sotkuni
Kirjoittaja on Satakunnan Kansan artikkelitoimittaja ja noormarkkulainen
reservin kapteeni.

A

likersantti Lehtinen oli veemäinen
mies. Sellainen, jota varoteltiin tulemasta siviilissä pimeällä vastaan.
Ei ole tullut, ja tuskin häntä enää kukaan
Savon Prikaatin 1. Jääkärikomppanian silloisista alokkaista tuntisikaan.
Lehtisen yksi harrastus oli komppanian
päivystäjänä ollessaan kuulustella sotilaskotiin pyrkiviltä alokkailta arvomerkkien
tuntemusta. Laatat oli tehty vanerista, ja
päivystäjä tentti osaamista näyttämällä levyjä pöytänsä takaa.
Lehtisen erikoisuus olivat sotilasvirkamies ja neljän tähden eversti.
Kapteeniluutnantti ja muita merivoimien merkkejä hän myös mielellään kaivoi
esille, vaikkei Karkialammella savolaista
soutuvenettä suurempaa tiettävästi koskaan
ollut nähty.
O
Muutaman päivän päästä sotkun taivas
aukeni kovapäisimmillekin alokkaille.
Paitsi alokas Sonniselle, joka pääsi sotilaskotiin vasta kuudennella palvelusviikollaan, kun hän älysi ilmoittautua vapaaehtoiseksi ”mersukuskiksi” eli astiavaunujen
tuuppaajaksi. Arvomerkkejä tämä Luojalta
hiukan muita vähemmän lahjaksi saanut
taistelija ei oppinut koskaan. Ei, vaikka hän
oli antamassa panostaan isänmaan puolustukseen jo kolmatta kertaa.
Sotkuun oli erityinen halu senkin vuoksi, että siellä sijaitsi varuskunnan ainoa puhelin, jolla saattoi ilmoittaa, että poika oli
päässyt perille. Se saattoi olla kotona odotettu tieto, parin viikon kuluttua siitä, kun
poika oli astunut junaan jossakin sivistysSuomessa. Poliisi kyllä kävi tuomassa kotiin tiedon, jos miestä ei varuskunnassa ollut näkynyt.
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Sotilaskodissa käyttäytymiseen annettiin erityistä koulutusta. Sisään
tullessa oli määrä kopsauttaa kantapäät yhteen ja kumartaa koko salille. Seurauksena
oli yleensä laajaa hymyilyä ja toteamus,
että mopo on liikkeellä.
Siitä huolimatta tapa on jäänyt mieleeni. Vielä siviilinäkin kumarrus mielestäni
kuuluu hyviin tapoihin, muuallakin kuin
sotkussa.
Sotilaskodeista yleensäkin on jäänyt
pelkästään hyviä muistikuvia. Siellä on
kiva poiketa, jos sellainen sattuu matkan
varrelle osumaan.
O
Sotkuja elämän varrelle on sattunut lukuisia. Vaikka ne on kaikki laadittu samalla
muotilla, on niillä omat piirteensä. Porin
Prikaatin sotkulle antaisin viisi tähteä palvelusta. Hymy ei ole vuosikymmenien mittaan koskaan jäänyt puuttumaan, vaikka
suurvaruskunnan sotkussa leipääntymisen
riski on aina suuri.
Parhaat munkit ovat olleet ehdottomasti Haminan isossa sotkussa. Viisi tähteä
johtuu siitä, että siellä vaalitaan hartaudella
Suomen munkkien äidin, Varvaran, muistoa.

Niinisalon sotkun pisteet
tulevat tarjonnan monipuolisuudesta. Pizzat, lihikset ja
hampurilaiset kaikilla mausteilla kertovat modernista ajattelusta.
Hienostunein ”sotilaskoti”
oli ehdottomasti Pääesikunnan
ja puolustusministeriön yhteinen kahvio ministeriön kellarikerroksessa. Siellä munkkikahvit
piti juoda hienostuneesta pikkulilli
pystyssä.
O
Oma lukunsa on tietenkin sotilaskotiauto. Tieto sen saapumisesta leirialueelle
levisi tehokkaammin kuin jäätelöauton kalkatus.
Dramaattisin kokemus sotkuautosta on
itselläni eräältä metsäkeikalta, jonne munkkikaara saapui iltayön sateisen pimeinä viimeisinä tunteina.
Olo oli taivaallinen, kun läpimärkänä
parin kilometrin suunnistuslenkin jälkeen
ryömin telttavaatteen alitse munkkipussi
hampaissa kamiinan lämpimään. Hyvän
olon tunne valahti kuitenkin nopeasti vyötärön alapuolelle, kun huomasin, että rynnäkkökiväärini oli jäänyt nojalleen auton
kylkeä vasten.
Pimeässäjuoksun Suomen ennätyksen
jälkeen saavuin paikalle, jossa oletin sotkuauton vielä jokin aika sitten seisseen. Ja
sieltähän se löytyi morsiankin, nätisti pyöränjäljen vieressä kumollaan kanervikossa.
Kahta ei suomalainen sotilas jätä: asettaan ja munkkipossua.
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Säkylässä juhlan aika –
palkkana tyytyväinen

LAULUN LAATUA. Laulutaiteilija
Tamara Lund toi säkyläläisten juhlaan kulttuuria parhaimmillaan.

Vuonna 1963 perustettu Säkylän Sotilaskoti juhli 6.4.
40-vuotistaipalettaan. Yhdistyksen puheenjohtaja Susanna
Vuorinen loi tervehdyspuheessaan katsauksen menneeseen.
Hän näki, että monipuolisen ja vireän toiminnan voimavara
on vapaaehtoinen sisartyö.
– Moni ihmettelee, mikä saa naiset illasta toiseen tekemään
ilmaista työtä? Tämä on meidän naisten tapa tehdä maanpuolustustyötä ja palkkana on tyytyväinen varusmies.

S

isaret ansaitsevatkin Vuorisen mukaan kiitokset tunnollisesta työvuorojen hoitamisesta.
– Vapaehtoisia työtunteja kertyi viime
vuonna noin 6 000. Se on mahdollistanut
mittavan tuen varusmiehille, joka oli viime
vuonna runsas 65 000 euroa.
Vuorisen mielestä Säkylän sotilaskoti
on aina pyrkinyt uudistumaan ja kulkemaan ajan hengessä.
– Kiitokset Sotilaskotiliitolle, joka kou-
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luttaa yhdistysten vastaavia henkilöitä.
Näitä talouden, markkinoinnin ja palvelutaitojen oppeja tarvitaan, koska joudumme
kilpailemaan ulkopuolisen siviilitarjonnan
kanssa.
Säkylän Sotilaskotiyhdistys on tiedostanut myös vapaehtoisten sisarten rekrytoinnin tarpeen.
– Sotilaskotityötä on tehtävä tunnetuksi ja sen myötä meillä on mahdollisuus saada uusia sisaria toimintaan mukaan. Porin

Prikaatin siirtyessä 40 vuotta sitten Turusta
Säkylään yhdistykseemme liittyi jäseniä yli
500. Heistä jäseninä on edelleen 62. Vuoden 2002 lopussa meillä oli jäseniä kaikkiaan 356, joista toimivia on puolet. Meillä
nuoremmilla on siis petraamisen varaa,
Vuorinen tiivisti.

Säkylässä vankka pohja
sotilaskotityölle
Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Eva Lindblad totesi, että Säkylän yhdistyksellä on
hyvät edellytykset tehdä sotilaskotityötä.
– Puolustusvoimien organisaatiomuutokset ovat viime vuosina tuoneet muutoksia järjestökenttään. Täällä Säkylässä olette
voineet tehdä työtä levollisin mielin, kun
palvelette yhtä puolustusvoimien valmiusyhtymää ja teillä on palveltavana paljon
varusmiehiä. Se velvoittaa ensiluokkaiseen
työhön, joka on Säkylässä ollut aina esimerkillistä ja tuloksellista, Linblad totesi.
Ensiluokkaisuudesta kertoi osaltaan

Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

–
varusmies

KERRAN NÄINKIN PÄIN. Marita Mäkivirta ja Päivi Haavisto saavat nauttia
varusmiehen tarjoamasta kahvista.

6.4.2003 palkitut
SOTILASKOTILIITON MYÖNTÄMÄT ANSIOMERKIT
Katri Bergholm -mitali
Mitali voidaan myöntää jäsenelle, joka on vähintään 10 vuoden
ajan omakohtaisella henkisellä panoksellaan rikastuttanut sotilaskotityötä, kehittänyt
sitä ajan vaatimusten mukaan sekä lujittanut jäsenten yhteenkuuluvuutta.
Katri Bergholm -mitali on lyötetty Sotilaskotiliiton kunniapuheenjohtajan Katri
Bergholmin kunniaksi vuonna 1949. Mitalia on rajoitettu määrä ja saajan kuoltua
mitali palautetaan sotilaskotiyhdistyksen kautta liitolle.
1. Kantola Leena
Sotilaskotiansioristi
Sotilaskotiansioristi voidaan myöntää jokaiselle ansioituneelle sotilaskotisisarelle,
joka on toiminut aktiivisesti järjestön hyväksi tai henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti tukenut sotilaskotityötä.
1. Mäkivirta Marita
2. Starck Airi
3. Sääski Seija
Sotilaskotiliiton levyke
Sotilaskotiliiton levyke voidaan antaa järjestön työtä huomattavasti tukeneelle henkilölle, järjestölle tai muulle yhteisölle.
1. Harri Sahlstein
2. Matti Vihurila
TERVEHDIMME TEITÄ. Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Eva Lindblad ja
talouspäällikkö Juha Tohnberg.
myös juhlien esiintyjä, laulutaiteilija Tamara
Lund. Hän totesi esiintyneensä Säkylässä sotilaskodin tilaisuudessa jo 60-luvulla.
– Silloin tarjosin varusmiehille vähän
seksikkyyttä ja viihdettä. Nyt tarjoan teille
kulttuuria parhaimmillaan, kun itsekin tänä
vuonna vietän 40-vuotistaiteilijajuhlaa,
Lund totesi.
Juhlan päätteeksi palkittiin yli 100 sisarta, joista 62 on ollut toiminnassa mukana kunnioitettavat 40 vuotta.

Hopeinen ansiomerkki
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää jäsenelle, joka on erikoisesti ansioitunut
vastuullisissa tehtävissä. Tällaisia ovat mm. hallinnolliset tehtävät sekä yhdistyksen
taloudellisen aseman tukemiseen vaikuttavat tehtävät. Merkin saaminen edellyttää
aktiivisen työkauden kestämistä vähintään 10 vuotta.
1. Räsänen Liisa
SOTILASKOTIYHDISTYKSEN MYÖNTÄMÄT ANSIOMERKIT
Pronssinen ansiomerkki
Pronssisen ansiomerkin saajalta edellytetään aktiivista osallistumista sotilaskoti-yhdistyksen toimintaan ja tunnollista sotilaskotityön suorittamista. Merkki voidaan
antaa aikaisintaan viiden vuoden kuluttua harrastusmerkin myöntämisestä.
1. Haavisto Päivi
4. Vaaranen Leija
2. Jokitulppo Anja
5. Vuorinen Kerttu
3. Ojala Anne
6. Putko Tarja
Jatkuu sivulla 14
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Viherhiukkaset
Teksti: Marjaana Vihottula
Kuvat: Samuli Vahteristo, Miikka Tarkia ja Tuomas Myllykylä

● Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 20.3. Kokouksen puheenjohtajana toimi
Leena Kantola. Paikalla kokouksessa oli 22 sisarta. Kokouksessa vahvistettiin
yhdistyksen tilit ja toimintakertomus vuodelta 2002.
● 6.4. vietettiin yhdistyksemme 40-vuotisjuhlaa sotilaskodissa. Artikkeli edellisellä
sivulla.
● 24.4. järjestettiin uusien sisarten koulutustilaisuus sotilaskodissa. Koulutuksessa oli 13 henkilöä.
● 26.4. vietettiin kansallista veteraanijuhlaa Kokemäellä. Mukana järjestetyissä
oli 23 sisarta. Juhlien jälkeen maaherra Heikki Koski lähetti kiitoskirje sisarille
juhlan kahvituksen hoitamisesta.
● Sisarten liikuntapäivää vietettiin 10.5 kuntotalolla ja 17.5. oli Likkojen Lenkki
Tampereella. Mukana tilaisuuksissa oli yhteensä 15 innokasta liikkujaa.
● Susanna Vuorinen, Marja Syrilä ja Päivi Lainikka olivat 13.5. Niinisalossa
aluetoimikunnan kokouksessa. Aluetoimikunnan nykyinen sotilaskotipäällikkö
Marjo Lindstedt eroaa tehtävästään ja hänen tilalleen syksyllä aluetoimikunta
valitsee uuden sisaren.

Harrastusmerkki
Harrastusmerkin saajalta
edellytetään säännöllistä
vapaaehtoista sotilaskotityötä, joka on jatkunut vähintään kahden vuoden
ajan.
1. Hulmi Virpi
2. Kankare Eija
3. Karvanen Satu
4. Liikanen Minna
5. Matikka Taru
6. Parkkari Terhi
7. Pere Liisa
8. Pihajoki Marja-Leena
9. Salo-Kupi Heli
10. Seppälä Hannaleena
11. Tuomela Hannele
12. Vaano Pirjo
13. Varpu Liisa
Vuosimerkit
Sotilaskotijärjestön vuosimerkit ovat 10, 25 ja 40
vuoden merkit. Merkin saa
jokainen oltuaan jäsenenä
edellä mainitut vuodet.
40-vuotismerkki
1. Eela Elvi
2. Elo Siiri
3. Enala Arja
4. Eskola Anja
5. Helminen Annikki
6. Hilli Lahja
7. Hulmi Lea
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8. Jokinen Leila
9. Jokinen Tuovi
10. Kankare Terttu
11. Kaukaoja Irja
12. Kauppi Pirkko-Liisa
13. Korpela Irja
14. Kreivilä Anna-Liisa
15. Kuusisto Aune
16. Kuusisto Liisa
17. Laivuori Margaretha
18. Levon Raija
19. Marjanen Liisa
20. Mattila Laila
21. Mattila Tuulikki
22. Mäkelä Kerttu
23. Mäki Kaisa
24. Mäki Ritva
25. Mäkilä Terttu
26. Mäkinen Rakel
27. Mäkitalo Annikki
28. Mäkitalo Hilkka
29. Nieminen Raija
30. Nikula Eeva
31. Pappila Kaija
32. Peltonen Helga
33. Peltonen Sirpa
34. Perttu Maila
35. Perttula Sirkka
36. Pohjaranta Irja
37. Rantala Eeva-Liisa
38. Rantala Helmi
39. Rantala Irma
40. Reko Aino
41. Reunanen
Maija-Liisa
42. Rouhiainen Irja

43. Saarinen Kerttu
44. Saarni Hilkka
45. Salminen Liisa
46. Santala Kerttu
47. Seppälä Leila
48. Sipilä Annikki
49. Sipilä Tuulikki
50. Sirkama Anja
51. Starck Airi
52. Suutari Ilmi
53. Tamminen Sylvi
54. Tienhaara Aini
55. Tuominen Annikki
56. Tuominen Asta
57. Tuominen Toini
58. Tuomisto Hilkka
59. Tuomola Aili
60. Viiki Kirsti
61. Ääri Liisa
25-vuotismerkki
1. Heino Helka
2. Lähteenoja Hilkka
3. Starck Anita
10-vuotismerkki
1. Inkinen Terttu
2. Mäenpää Sirkka
3. Raunio Seija
4. Syrilä Marja
5. Vahanen Mirja
6. Valtonen Maarit
7. Väisänen Tarja

MONESSA MUKANA. Yhdistyksemme osallistui Säkylässä 13. 14.6. järjestettyyn Kaislikossa kuhisee -tapahtumaan. Muotinäytöksessä varusmiesten kanssa pyörähtelivät nuoret vihreät sisaremme.
Seuraavan päivän jännittävässä ja nopeatempoisessa kirkkovenesoudussa olivat myös sisaremme mukana. Voittajien on helppo
hymyillä.

● Yhdistyksemme sisaret olivat mukana 24.- 25.5. Eurassa järjestetyillä Pyhäjärvimessuilla.
● 25.5. oli sotilaskotiliiton kevätkokous Haminassa. Marjaana Vihottula ja Susanna Vuorinen edustivat yhdistystämme.
Kokouksessa hyväksyttiin Sotilaskotiliiton toimintakertomus vuodelta 2002 ja annettiin vastuuvapaus hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille. Kokous päätti kutsua sotilaskotiliiton kunniajäseniksi liiton entiset puheenjohtajat Kirsti Ikosen
ja Kaija Vesalan. Kokouksessa vahvistettiin yhdistysten vuosimaksut sotilaskotiliitolle. Säkylän sotilaskotiyhdistys on
myynnillisesti Valkealan ja Kajaanin sotilaskotiyhdistysten jälkeen kolmanneksi suurin.
● 27.5. oli linja-autollinen innokkaita sisaria tutustumassa Karimaan puutarhaan.
Sotilaskotityö täyttää tänä vuonna 85 vuotta. Juhlavuoden kunniaksi yhdistys jakoi kaikille varusmiehille kahvilipun, jolla
he saavat kahvin ja munkin sotilaskodista. Heinäkuussa palvelukseen astuvat varusmiehet tulevat saamaan myös kahvilipun.
● Sotilaskodin Hiljaisessa huoneessa tehdään kunnostustöitä. Huonetta voi käyttää hengelliseen pienryhmätoimintaan sekä
tarvittaessa kokoustilana.
● Kesätyöntekijöiksi oli 14 hakijaa, joista valittiin töihin 7 vihreää sisarta.
● Sotilaskotisisaret nauttikaa Suomen suvesta ja rentoutukaa kunnolla, sillä syksyllä on uusien voimainponnistusten vuoro
kansainvälisen harjoituksen tullessa Säkylään.
● Mutta sitä ennen lähdemme retkelle Suomenlinnaan, olethan matkassa mukana.
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Kenraali Kylä-Harakka on ylpeä alaisistaan:

Kaikkialla näkyvä tekemisen
meininki lämmittää mieltäni
Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Tämän vuoden alusta alkaen Läntisen Maanpuolusalueen (LMpa)
komentajaksi siirtynyt kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka, 57,
sanoo hänen mieltään lämmittävän aivan erityisesti se kova yrittämisen ja tekemisen meininki, joka kuvastuu niin varusmiesten
kuin palkatun sotilashenkilökunnankin otteissa.
– Viimeksi panin merkille tämän väkemme ja joukkojemme hyvän
hengen ja vahvan motivaation, kun kesäkuussa seurasin maanpuolustusalueemme joukkojen harjoituksia Niinisalossa. Siitä saamme
kaikki olla ylpeitä.

K

töresursseihin, joita pidetään tavoitteena.
Hän jatkoi itse Porin Prikaatissa 1960luvun puolivälissä varusmiesajan jälkeen
kesävänrikkinä krh-komppaniassa, jota komensi äskettäin valmistunut kadettiupseeri.
Kaikki joukkueenjohtajat olivat joko ”kesävänskiä’’ tai va. kersantteja.
– Sitten minut siirrettiin kiväärikomppaniaan, jotta siellä olisi toinenkin henkilö,
jolla olisi oikeus ammuttaa kovilla panoksilla. Silloin tähän sai luvan vain upseeri.
– Tällä viittauksella en suinkaan tarkoita sitä, etteikö tilanteessamme olisi parantamisen varaa. Koulutuksen merkitystä
ei voi ylikorostaa. Sinänsä meidän yleinen
asevelvollisuutemme on yksi vahvuutemme, sillä se antaa meille kustannuksiin nähden verrattoman tehon. Tämän hyväksyy
yleisesti maanpuolustushenkinen Suomen
kansa.
Hänen mukaansa aluepuolutustuksen
merkitys Suomen puolustamisessa ei suinkaan kuollut Irakin sodan myötä, vaikka
sellaisiakin arvioita hätäisimmät ehtivät jo
siviipuolella markkinoida.
– Meidän rahoitusraamimme on hyvin
tiukka, mutta esimerkiksi muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa on saatu kohdennettua tuntuva osuus puolutusvoimien
koko budjetista kalustohankintoihin. Esimerkiksi Ruotsi käyttää kolminkertaisesti
ja Norjakin lähes kaksi kertaa enemmän rahaa puolustusbudjetteihinsa kuin Suomi.
– Kun meillä ei ole suuria rahoja, kannattaa hankkia mieluummin vaikka vähemmän kehityksen kärjessä olevaa materiaalia
kuin paljon sellaisia välineitä, joiden elinkaaren pää on jo näkyvissä.

Uskottavuutta
kyllä löytyy
Kylä-Harakan mielestä sotilasoppimme on
siis tämän uskottavuudenkin kannalta vertailun kestävä.
– Turvallisuuspoliittisen kehityksen jatkuessa nykyisen kaltaisena näköpiirissämme ei ole laajamittaista rintamasotaa, mutta
kovin teknistynyt yhteiskunta on yhä haavoittuvampi ja se voi joutua terrori-iskujen
tai pientenkin konfliktien kohteeksi. Suomessa on varauduttu erilaisten yllättävien
ongelmien kohtaamiseen hyvin moninaisin
viranomaissuunnitelmin. Puolustusvoimien ohella mukana ovat useat tahot, jotka
suunnittelevat asioita ja testaavat toimintakykyään käytännön harjoituksin.
– Me olemme näiden yhteiskuntaa uhkaavien kriisien ennakkotorjunnassa ja
valmiudessa ehdottomasti kansakuntien
eturivissä, niin kuin meidän korkean teknologian maana pitääkin olla. Tässä yhteydessä pitää korostaa myös paikallispuolustusta, jossa osaava ja hyvin motivoinut reservimme voi tehdä todella paljon muun
muassa kohteiden suojelussa. Tässä toimii
meidän tavallamme kodinturvajoukkomme, jos halutaan käyttää yhteispohjoismaista nimitystä.

Liikkuvuuttakin
lisää prikaatille
Kylä-Harakka suhtautuu luottavaisesti valmiusyhtymien Prikaati 2005 -hankkeeseen,
joka tuo niille uutta kalustoa.

▲
▲
▲

ylä-Harakka toimii haastavassa
tehtävässään kuin toimitusjohtaja
ja tukkuostaja, joka tilaa kahdeksalta alueensa taistelijoita kouluttavalta
joukko-osastolta tarvittavia sodan ajan
joukkoja reserviin.
– Olemme tyytyväisiä joukkotuotannon
tuloksiin, joissa käytännön pääsvastuun
kantavat tietysti asianomaiset komentajat.
Joukkojen tasoa osataan mitata jo melkoisen hyvin. Me voimme arvioida koulutustuloksiamme myös kansainvälisissä tehtävissä saadun kokemuksen perusteella eikä
suomalaisten tarvitse todellakaan hävetä
omia poikiaan missään päin maailmaa.
– Nykyään kansainvälinen toiminta
mielletään jo luonnolliseksi osaksi puolustusvoimien toimintakenttää. Tämä ei tapahdu kansallisen puolustuksemme kustannuksella. Joukkomme saavat arvokasta
käytännön kokemusta ja muu maailma näkee, mitä me osaamme. Sillä on oma ennalta ehkäisevä vaikutus, kun puolustusvoimillamme on hyvä imago omien rajojemme ulkopuolellakin.
– Toisaalta voi kysyä, mikä olisi parempaa apua kriisialueille kuin rauhanturvatyön
myötä saatava pysyvä rauha, joka vasta voi
taata kunkin maan kehitykselle pitävän perustan. Sen me suomalaiset tiedämme oikein
hyvin omalta kohdaltamme, menneiden sukupolviemme ja sotaveteraaniemme työtä
arvostava Kylä-Harakka sanoo.
– Nukun ihan rauhallisesti yöni, sillä
yhteistyö oman esikuntamme, eri joukkoosastojen sekä sotilasläänien välillä sujuu
mainiosti.
Hänkin murehtii sitä, että missään joukko-osastossa ei ole päästy niihin henkilös-
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▲
▲
▲

Kenraali Kylä-Harakka on ylpeä alaisistaan

– Aikataulutus on tässä sillä tavalla
väljä, että isoimmat hankinnat lienevät toteutuneet vuoteen 2008 tai viimeistään
vuoteen 2009 mennessä.
Länsi-Suomessa pidetään yleisesti Porin Prikaatia Suomen puolustusvoimien
”ykköskeihäänkärkenä’’.
– Porin Prikaati on todella pitkän perinteen joukko-osasto, jossa on jo totuttu
siihen, että muutokset merkitsevät todella
kehitystä. Tämä linja pitää edelleenkin,
onpa kyse sen kiinteistö- tai materiaalipuolesta. Tavoitteena on valmiusyhtymien liikkuvuuden lisääminen.
– Porilaiset tulevat saamaan uuden sukupolven Pasit, joita puoltavat myös prikaatiin myönteisen leimallisesti kuuluvat
kansainväliset tehtävät ja niiden tarvitsema
koulutus. Tällöin pyöräajoneuvolla on
etunsa tela-alustaiseen ratkaisuun verrattuna. Aika pian ovat tulossa Amos -kranaatinheitinvaunut ja kuljetushelikopterit, joiden kotipaikka on Utti, mutta Säkylään tarvitaan niille tukeutumisalue.
Saksasta ostetut Leopard 2A4 -panssarivaunut estävät tämän aselajin museoimisen ja niillä on oma roolinsa ”porilaistenkin’’ koulutuksessa.
– Kyllä tarkoitus on kouluttaa Porin
Prikaatin varusmiehiä toimintaan panssarivaunujenkin kanssa. Alkuun päästään muutamien vuosien kuluttua.
Porin Prikaatista ei olla luomassa mammuttivaruskuntaa, kun sen kenttätykistöosa
toimii Niinisalossa ja ilmatorjunnan koulutus siirtyi V-Suomen ilmatorjuntarykmentin alasajon takia Parolaan, jossa Kylä-Harakka uskoo koulutuksen sujuvan ihan hyvin jatkossakin.
Kylä-Harakkaa on viime aikoina työllistänyt syyskuussa Säkylässä pidettävä 2
800 sotilaan ja kahdeksan kansakunnan
Nordic Peace -harjoitus, jonka johtajana
hän toimii. Sen sovellettu vaihe ajoittuuu
päivämääriin 14. - 18.9. Avajaiset pidetään
8.9., jonka jälkeen alkaa eri yksiköiden harjoitusvaihe.

Läntisellä maanpuolutusalueella 70 % kansasta
Kylä-Harakan vastuulla on LMpa:n komentajana peräti 70 % Suomen asukkaista
ja yhtä paljon sen elinkeinotoiminnasta.
Alueelle sijoittuu peräti kuusi sotilaslääniäkin. Se on Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen
ja Uudenmaan alueen verran suurempi kuin
Länsi-Suomen lääni. Alueella koulutetaan
vuodessa 11 000 varusmiestä. Palkattua väkeä on 3 700, joista 2 200 on sotilaita.

Kenraali, jota on
helppo lähestyä
Kylä-Harakka on sympaattinen kenraali,
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jota on helppo lähestyä.
– Hän suhtautuu inhimillisesti alaisiinsa, vaikka onkin vaativa eikä vähiten itseään kohtaan.
– Voi vaikuttaa vieraasta äkkiseltään
jopa ujolta. Mutta kyse on vain sen asian
kääntöpuolesta, että hän osaa kuunnella ja
ottaa huomioon muidenkin mielipiteitä,
vaikka komentajana ja vastuunkantajana
itse joutuukin päättämään asioista.
– Häneltä tulee punnittua puhetta, mutta osaa hän vapautua humoristiksi ja heittäytyä sydämellisen poikamaiseksikin.
Tällaisia kommentteja tuntuvat yleisesti esittävän Kylä-Harakan alaiset ja työtoverit.
Kylä-Harakka toimi aikanaan myös
pääministerin johtaman puolustusneuvoston yleissihteerinä. Tämä vakanssi vaati
diplomatiataitoja ja sellaista kelenkäyttöä,
jota siivilitkin ymmärsivät vaivatta.
– Metsänhoitajan ammatista haaveilin
nuorena, mutta sitten tuli tämä sotilasura,
joka on antanut minulle hyvin paljon.
Hän suoritti varusmiespalveluksensa
Porin Prikaatissa 1965 - 1966. Näiltä ajoilta
hän muistaa esim. sellaisen kommelluksen,
että hänen joukkueensa tuli aamuteeltä tiskivuoron jälkeen vähän myöhään kasarmille, jossa komppanianpäällikkö jyrisi pihalla
ja passitti siltä seisomalta sotapojat ampumaradalle juosten – ja ilman aseita!
– No, sieltähän kipaistiin takaisin hakemaan rensseleitä. Taisi silloin hiukan
harmittaa. Tällaista ei toivo nykyään sattuvan, vaikka voi palvelus joskus tuntua yksitoikkoiselta. Toisaalta esimerkiksi ampumista ja turvallisuusasioita on toistettava
tarpeeksi, jotta asiat painuvat alitajuntaan.
Riittävä lepo pitää silti aina muistaa.
Kenraalin kumpikin poika valitsi sotilasuran ilman isän ”painostusta’’. Juha on
huoltokapteeni Porin Prikaatissa ja uunituore yliluutnantti Jani palvelee Kaartin
Jääkärirykementissä.
– Juhalle suosittelin Uudenmaan Prikaatia. Kun poika tuli ensi kerran lomalle,
hän kiitteli minua neuvosta ja sanoi, että
olisi hänelle voinut ehdottaa soittokuntaakin. Kun kysyin, miksi, poika vastasi, ettei
hän osaa soittaakaan. Kyllä se ruotsi siitä
aikanaan alkoi sujua.
Kylä-Harakka harrastaa liikuntaa,
mökkeilyä ja meriulkoilua sekä kirjallisuutta ja teatteria. Loimaalaissyntyisenä
hän pelasi aikanaa myös pesäpalloa, jolla
Tahko Pihkalan oppien mukaan luotiin
kenttäkelpoista reserviä Suomen puolustamiseen.
Kylä-Harakan työfilosofiaan kuuluu iskulause ”minkä teet, tee se aina parhaan
kykysi mukaan, jotta voit elää onnellisin
mielin’’.

Curriculum vitae:
Ilkka Eemeli Kylä-Harakka
Syntynyt Loimaan kunnassa 21.1. 1946

Sotilaskoulutus:
Kadettikoulu 1966 - 69, Kapteenikurssi
1973 - 74, Sotakorkeakoulu 1976 - 79,
Ylemmän päällystön kurssi 1986, Valtakunnallinen maanpuolustuskurssi 1992,
Ylimmän johdon kurssi 1993, Nato Defense College Senior 1998.

Tärkeimmät palvelustehtävät:
Opetusupseeri ja patterin päällikkö Pohjanmaan Tykistörykmentti 1969 - 78, Pääesikunta toimistoupseeri ja -esiupseeri 1978 88, Satakunnan Tykistörykmentin kurssijohtaja 1989 -90, Pääesikunta toimistopäällikkö 1990 - 92, Puolustusministeriö, puolustusneuvoston yleissihteeri 1992 - 1994,
Kainuun Prikaatin komentaja 1994 - 97,
Pääesikunta, erityistehtävät 1997 - 98,
LMpa:n esikuntapäällikkö 1998 - 99, Sotavarustepäällikkö 2000 - 01, Maavoimapäällikkö 2001 - 02, 1.1.2003 LMpa:n komentaja/Hämeenlinna.

Ylennykset:
Luutnantti 1969, yliluutnantti 1973, kapteeni 1977, majuri 1981, everstiluutnantti
1988, eversti 1992, prikaatikenraali 1998,
kenraalimajuri 2000, kenraaliluutnantti
2002.
Kunniamerkit, mm. Suomen valkoisen
ruusun ritarikunnan 1. luokan komentajamerkki rintatähtineen 4.6.2003.
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Tietosotaa vai sotaa ti
Teksti: Tapio Vallin
Kuva: Samuli Vahteristo

Turvallisuuspoliittisessa keskustelussa käsite informaatiosota on saanut keskeisen aseman. Yhtenä informaatiosodankäyntikäsitteen kehittäjistä pidetään
yhdysvaltalaista eversti Alan D. Campenia. Hänen
määrittelynsä mukaan informaatiosodankäynnillä
tarkoitetaan salaista tai avointa, rauhan, kriisin ja
sodan aikaista vaikuttamista informaation manipuloinnin, muokkaamisen ja tuhoamisen avulla sosiaalisiin, poliittisiin, taloudellisiin, teollisiin tai sotilaallisiin elektronisiin informaatiojärjestelmiin.

S

en tavoitteena on saavuttaa informaatioetu vastustajaan nähden ja
vaikuttaa vastapuolen käyttäytymiseen, pelotteeseen tai konfliktista luopumiseen. Mikäli nämä epäonnistuvat, sota tulisi voittaa nopeasti ja ratkaisevasti, minimaalisilla pääoma-, resurssi- ja henkilöstöpanoksilla sekä minimaalisilla tappiolla
molemmille puolille.
Suomen puolustusvoimain mukaan informaatiosodankäynti on valtionjohtoista
rauhan ja sodan aikaista toisen valtion yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn vaikuttamista
ja tältä suojautumista käyttämällä informaatiota ja tiedonkäsittelyä sekä kohteena
että aseena.
Yhtymän taisteluohjesäännön luonnoksen mukaan tietosodankäynti on tietoa tuottavien tai niiden käsittelyyn vaikuttavien
keinojen kokonaisuus, jolla pyritään vaikuttamaan vastustajan tekniseen tai henki-
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seen kykyyn käydä sotaa. Sen päämäärä on
yhteiskunnallisen johtamiskyvyn lamauttaminen tai turvaaminen. Tietosodankäynti
jakautuu tietojärjestelmäsodankäyntiin ja
psykologiseen sodankäyntiin. Tietojärjestelmäsodankäynti on vaikuttamista tietoyhteiskuntaan ja sen kriittiseen infrastruktuuriin.
Psykologinen sodankäynti on vaikuttamista kansakuntaan ja kansalliseen päätöksentekoon.

Keksitäänkö ruutia
uudelleen?
Artikkelin alussa ollut sitaatti kiinalaisen
sotataidon oppi-isän Sun Tzun yhdestä ajatuksesta on tarkoitettu herättämään kysymys siitä, onko informaatiosodankäynnissä
kyse sittenkään mistään kovin uudesta
opista. Informaatiosodankäyntiä tutkinut
yhdysvaltalainen Martin Libicki jakaa in-

formaatiosodan seitsemään osa-alueeseen,
jotka ovat:
1. Johtamissodankäynti
2. Tiedusteluperusteinen sodankäynti
3. Elektroninen sodankäynti
4. Psykologinen sodankäynti
5. Hakkerisota
6. Taloudellinen informaatiosodankäynti
7. Kybersota
Historian näkökulmasta on helppo todeta, että johtajat ovat aina olleet vihollisen
halutuimpia kohteita, tiedustelulla on aina
ollut erityinen merkityksensä, psykologian
mestari toisessa maailmansodassa oli Göbbels ja jo Napoleon julisti Englannin kauppasaartoon. Elektroninen sodankäynti,
hakkerointi ja kybersota taas ovat vain sovelluksia siitä, kuinka vihollisen viestintää
pyritään vahingoittamaan.
Informaatiosodankäynnin korostumi-

edosta

”Sotataidon huippu ei ole voiton
saavuttaminen sadassa taistelussa.
Sotataidon huippu on vihollisen
kukistaminen ilman taistelua.
(Sun Tzu noin v. 350 eKr.)

nen johtuukin lähinnä sen merkityksen kasvusta yhteiskunnissa. Tietoverkkojen kehittyminen on tuonut erilaisen tiedon helposti ja nopeasti yhä laajenevien ihmisjoukkojen saataville. Samaan aikaan kansallisvaltioiden mahdollisuudet tiedon
saannin rajoittamiseen ja valvontaan ovat
heikentyneet.
Kehittyneessä yhteiskunnassa sähköisessä muodossa oleva tieto on yhä useampien taloudellisten ja hallinnollisten järjestelmien perusta. Mikäli jonkun onnistuu
tunkeutua tällaiseen tietojärjestelmään,
vaikuttamaan siellä liikkuvaan tietoon tai
estää tai pysäyttää järjestelmän toiminta,
näin vaikutetaan järjestelmän varassa olevan yhteiskunnan toiminnan perusteisiin.
Olennainen osa informaatioyhteiskunnan toimintaa ovat joukkotiedotusvälineet.
Niiden välityksellä vaikutetaan kansalaismielipiteeseen. Median luotettavuus on
yksi lähtökohta silloin, kun puhutaan psy-

kologisesta sodankäynnistä eli kansakunnan taistelutahdosta.
Vaikka internetin välityksellä tietoa on
saatavissa lähes loputtomasti, olennainen
kysymys on edelleen tiedon uskottavuudesta. Uskooko säkyläläinen maanviljelijä

internetistä poimimansa tiedon vai luottaako hän mieluummin Satakunnan Kansasta
tai Satakunnan radiosta saamaansa tietoon.
Juuri tähän perustuu yksi Suomen puolustusvoimain tiedotustoiminnan perusajatuksista: tiedotusvälineiden normaali toiminta pyritään turvaamaan mahdollisimman pitkään kriisin, sodan uhan ja sodan aikana.
Näin kansalaiset saavat tarvitsemansa tiedon
niistä samoista lähteistä, joihin he ovat tottuneet rauhan aikana luottamaan.
Jos taas tiedotusvälineet otettaisiin
puolustusvoimain valvontaan ja sotapropagandan välineiksi, niiden uskottavuus kärsisi, ihmiset hakisivat tietoa esimerkiksi internetistä ja näin tarjottaisiin väylä vihollisen disinformaatiolle.

Suomessa varauduttu
informaatiosotaan
Suomalaisessa mediassa keskustelun päähuomio on edelleen Leopard-panssarivaunujen hankinnassa tai kriisihallintajoukkojen lähettämisessä Etiopiaan. Ne ovat tärkeitä asioita, mutta samaan aikaan maassamme varaudutaan myös informaatiosodankäyntiin. Yhtä tärkeää kuin on puolustaa strategisia saaria ja niemiä, on kiinnittää
huomio erilaisten verkkojen – energiansiirron, tiedonsiirron ja kuljetusyhteyksien –
toimintaan ja luotettavuuteen.
Tuhansien pankkiautomaattien toimintahäiriö tai kännyköiden mykistyminen
voisivat nopeasti aiheuttaa paniikkia yhteiskunnassa. Verkkojen vaurioittaminen
tai niiden muuttuminen epäluotettaviksi –
esimerkiksi puhelimien kuuntelu – vaikeuttaisi vakavasti kansalaisten elämää.
Paavo Lipposen toisen hallituksen aikana aloitettiin laaja selvitystyö tietoturvallisuuskysymysten hallinnollisesta järjestä-

misestä. Kokonaismaanpuolustus edellyttää varautumista myös tällä alueella. Lähtökohtana on, että maanpuolustuksen johtamiskyky säilytetään kaikissa oloissa (vrt.
Libickin informaatiosodankäynnin I osaalue: johtamissodankäynti).
Puolustusvoimain omassa piirissä informaatiosodankäynnin järjestelyt pyritään
vakioimaan mahdollisimman pitkälle niin
normaaliaikana kuin poikkeusoloissakin.
Valtakunnallisen tason toimenpiteistä vastaa Pääesikunta. Alueellisen tasan toimenpiteistä vastaavat maapuolustusalueiden
esikunnat sekä osin meri- ja ilmavoimien
esikunnat.
Keskeisiä informaatiosodankäynnin kysymyksiä on tietenkin olemassa olevien tietojärjestelmien suojaaminen ja varautuminen vaihtoehtoisten järjestelmien käyttöön.
Mielenkiintoinen kysymys on Suomen informaatiosodankäynnin määrittelyssä todettu vaikuttaminen toisen valtion rauhan ja sodan aikaiseen yhteiskunnalliseen ja sotilaalliseen päätöksentekoon ja toimintakykyyn.
Psykologisessa sodankäynnissä keskeistä on puolustustahdon ja –kyvyn ylläpitäminen sekä propagandalta suojautuminen.
Perinteisessä
valmiussuunnittelussa
uhkamalleina käytetään edelleen alueellista kriisiä, poliittista ja sotilaallista painostusta, strategista iskua ja laajamittaista
hyökkäystä. Informaatiosodankäynnin voidaan laskea alkavan diplomaattisesta painostuksesta, jonka kautta edetään erilaisten
verkkojen häirintään, niiden tuhoamiseen
ja aseilla uhkaamiseen, alueloukkauksiin ja
lopulta hyökkäykseen.

Sotaa tiedosta
Nykysodat Persianlahden sodasta alkaen
ovat selvästi osoittaneet, että sodan voittajia ovat viime kädessä ne, jotka ovat voittaneet sodan tiedosta. Yhdysvaltain ja IsonBritannian joukot voittivat sodan Irakin
alueen hallinnasta, mutta presidentti George W. Bush ja pääministeri Tony Blair joutuvat yhä tiukemmalle selittäessään kansalaisilleen sodan oikeutusta.
Molemmat valtionpäämiehet voittivat
informaatiosodan ensimmäiset taistelut
väittäessään, että Irakin presidentti Saddam
Hussein uhkasi USA:n ja Englannin turvallisuutta joukkotuhoaseillaan. Kun sodan
jälkeen pelättyjä asevarastoja ei olekaan
löydetty, maan kansalaiset ja maailman
yleinen mielipide on kääntymässä taisteluiden voittajia vastaan.
Varsinaisten taisteluiden tauottua sota
jatkuu mediassa ja verkossa. Kyse on pitkälle myös informaatiosodan yhdestä osaalueesta, psykologisesta sodankäynnistä.
Informaatioyhteiskunta ei ole valmis hyväksymään sodan oikeutusta kuin äärimmäisenä keinona oman maansa ja alueensa
puolustamisessa.
Näyttää siltä, että niin sodan aloittamiseen kuin taistelussa saavutetun voiton turvaamiseen on saavutettava voitto myös informaation rintamalla.
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Haave poliisin ammatista toi
Sanna Silvánin Porin Prikaatiin
Teksti ja kuva: Miikka Tarkia

Sanna Silván on oppilaana Aliupseerikoulun Jääkärilinjalla ja toimii jääkäriryhmän johtajana heti
tulevien alokkaiden saavuttua. Silvánin mielestä
johtajakoulutus ei ole ollut ylivoimaista.
– Välillä on ollut raskaampaa, mutta kyllä sitä
on aina pärjätty ja jaksettu hyvin mukana.

S

anna Silván ei ollut asettanut johtajakoulutukselle odotuksia, mutta
kertoo yllättyneensä positiivisesti pätevästä koulutuksesta ja sen antamasta
opista. Hän uskoo varusmiespalveluksesta
ja erityisesti johtajakoulutuksesta olevan
hyötyä palveluksen jälkeenkin.
– Jos nyt en poliisiksi pääse niin uskon,
että tästä kaikesta on paljon hyötyä myös
muissa siviiliammateissa.
Aliupseerikoulun huippuhetkeksi Sanna Silván mainitsee AUK-marssin.
–Maaliin pääsyn fiilistä ei voi sanoin
kuvata, se täytyy kokea itse.
Ryhmähenki oli korkealla, ja vaikka
tuli muutaman kerran suunnistettua harhaankin, oli heidän ryhmä silti tuloksissa
kärkipäässä. Epämiellyttävimmäksi kokemukseksi palveluksen aikana Silván palauttaa mieleensä peruskoulutuskauden
suojelukoulutuksen, jossa harjoiteltiin suojautumaan erilaisilta taistelukaasuilta.
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Vaikka Sanna Silván naisena edustaakin vähemmistöä miespuolisten varusmiesten joukossa, on häntä silti kohdeltu tasaarvoisesti, eikä hänellä ole ollut mitään valittamista. Silvánin mielestä yleinen asevelvollisuus on tärkeä juttu Suomelle.
– Se, miten Suomessa hoidetaan asepalvelus, kuvaa Suomen yhteiskunnan rakennetta sekä hyvinvointia.

Vastakohdat vetävät puoleensa
Silván on saanut maanpuolustuksesta rea-

listisemman kuvan, kun on itse päässyt harjoittelemaan hyökkäystä ja puolustusta.
Myös isänmaallisuus on korostunut palveluksen aikana.
Prikaatin järjestämät lomakuljetukset
ovat sujuneet hyvin, Sanna Silván kertoo.
Lomilta palaaminenkin on onnistunut lomakuljetuksilla hyvin, mutta rentouttavan
loman jälkeen ei aina ole ollut ihan helppoa
päästä päivärytmiin mukaan.
– Mutta kyllä sitä sitten jo viimeistään
toisena aamuna on taas mukana täysissä
sielun ja ruumiin voimissa, Silván vakuuttelee.
Armeijan jälkeen Sanna Silván toivoo
pääsevänsä poliisikouluun, mutta on myös
hakenut lastenohjaajakoulutukseen, joka
on aivan toinen ääripää verrattuna poliisin
ammattiin.
– Mutta onhan sanottu, että vastakohdat
vetävät puoleensa, Silván toteaa hymähtäen.

YHTEYDET KAIKKIALLE
AURIASTA

Auria on tietoliikenteen palveluyhtiö, joka tarjoaa sinulle parhaat yhteydet lähelle ja kauas.
Avaamme tien maailmaan ja tuomme maailman luoksesi. Tunnemme laitteet, liittymät,
lähiverkot ja langattomat yhteydet. Asiantuntemus ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen
yhdistyvät Auriassa henkilökohtaiseksi palveluksi,
jonka löydät aina läheltä.

www.auria.fi
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FINCAMP

→

FINCAMP. Eritrean pääkaupungissa Asmarassa sijaitseva suomalaisen rauhanturvajoukon leiri koostuu pääasiassa
kontteihin rakennetuista työskentely- ja majoitustiloista.

AAVIKKOASUISSA AFRIKKAAN. Poikkeuksellisen kuumiin olosuhteisiin lähteneet rauhanturvaajat varustettiin
upouusilla aavikkoasuilla. Päähineinä on tarjolla baretin lisäksi lippalakki ja kuvassa näkyvä lierihattu. Säkylän
koulutuksen päätteeksi joukon sotilaspastori Vesa Aurén piti kenttähartauden ja -ehtoollisen maastossa.
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Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Jukka Pietilä ja Matti Vihurila

Aavikkoasuissa Afrikkaan
Suomi osallistuu Etiopian - Eritrea -alueella YK:n johtamaan UNMEE-operaatioon noin 200
suomalaisen rauhanturvaajan voimin. Koska kyseessä on uusi rauhanturvajoukko, sen perustamisen, varustamisen ja koulutuksen hoiti Porin Prikaa2ti. Valmis joukko luovutettiin toukukuun
lopussa “avaimet käteen” -periaatteen mukaisesti Puolustusvoimien Kansainväliselle Keskukselle, joka huolehtii joukon siirtämisestä toimialueelleen ja sen ylläpidosta. Noin 200-henkisen
joukon muodostaminen ei ollut ihan pikku juttu. Porin Prikaatin varustajat tekivät töitä hiki
hatussa, jotta esikuntaosasto sekä Esikunta- ja Vartiokomppania sai tarvitsemansa materiaalin,
johon kuuluu lähes 50 ajoneuvoa ja 41 merikontillista tavaraa, mm. pari saunaa.

Eritrean pääkaupungissa Asmarassa
everstiluutnantti Janne Oksasen johdolla
toimivan YKSRJEE:n (YK:n Suomalainen
Rauhanturvajoukko Etiopiassa ja Eritreassa) tehtävänä on kohteiden vartiointi, saattotehtävät, UNMEE:n esikunnan avustajatehtävät sekä kuljetuspalvelujen järjestäminen. Tämän lisäksi suomalaisten tulee valmistautua UNMEE:n komentajan käskemiin tehtäviin koko rauhanturvamission
alueella. Tehtävää ovat aiemmin hoitaneet
irlantilaset, joilta operatiivinen vastuu siirtyi suomalaisille 14. kesäkuuta. Suomi on
sitoutunut operaatioon vuodeksi.
Kesäkuun lopulla puhelimitse Asmarasta tavoitettu Esikunta- ja Vartiokomppanian päällikkö majuri Marko Lahtinen
kertoo toiminnan lähteneen melko kivuttomasti käyntiin. Mittavan rauhanturvakokemuksen omaava Lahtinen kuvaa komppaniaansa hengeltään erinomaiseksi.
– Otimme operatiivisen vastuun suunnitelulla tavalla ja aikataulussa. Irlantilaiset
olivat hieman lepsuilleet vartio-ohjeiden
noudattamisessa, joten jouduimme tiukentamaan linjaa heti alussa. Sitä on tosin tullut pelkästään positiivista palautetta, Lahtinen kertoo.
Suomalaisten mukana kuumaan Afrikkaan löysi tiensä myös kaksi saunakonttia,
joiden vihkijäisiä vietettiin juhannuksena.
Kotimaan lehdet ovat Eritreassa luettavissa
kolmen päivän viiveellä, mutta sähköposti
toimii. Käytössä olevilla neljällä sateliittipuhelimella saa tarvittaessa yhteyden minne tahansa. Huoltolennot alkavat heinäkuun puolivälissä, jolloin ensimmäisillä on
mahdollisuus Suomi-lomaan.
Heinäkuun alussa suomalaisia työllistävät lukuisat YK:n tarvikekuljetusten saattotehtävät. Useita päiviä kestävien saattojen määränpäänä ovat varsinaiselle rajavyöhykkeelle ryhmittyneet intialaiset, jor-

danialaiset ja kenialaiset rauhanturvapataljoonat. Tehtävää tulee vaikeuttamaan lähes
kaksi kuukautta kestävä sadekausi, jolloin
muutenkin heikkokuntoiset tiet muuttuvat
paikoin ajokelvottomiksi.

“Satama kuin Indiana Jones
-elokuvissa”
Suomalaisjoukon materiaali laivattiin
Raumalta Massawan satamakaupunkiin
Eritreaan. Suomesta paikan päälle lensi
luutnantti Jukka Pietilän johtama varusteluryhmä, joka valvoi lastin purkamisen ja
materiaalin kuljetuksen suomalaisleiriin
Asmaraan. Olosuhteet eivät olleet kadehdittavat.
– Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja tuuli oli lähes olematon. Varjossa
oli lämpöä pahimmillaan 48 astetta. Nestettä kului päivässä varmaan kymmenisen litraa, Jukka Pietilä kertoo.
Satama-alue poikkesi melkoisesti vastaavasta suomalaisesta.
– Portilla oli aseistettu vartio, satamaalue oli päällystämätön ja muutenkin tunnelma oli kuin Indiana Jones -elokuvista.
Vain aseiden pauke puuttui, Pietilä kuvailee Massawan satamaa.
Suomalaiskomppanian kuljetusjoukkue rahtasi materiaalin Massawasta toimipaikalleen Asmaraan. Matkaa tuli noin 100
km, mutta aikaa se vei viitisen tuntia, mikä
kertoo jotain paikallisista tieoloista. Nousua tuolla matkalla on 2 500 m. Saattueiden
saamisessa oli melkoisia vaikeuksia.
– Kaiken piti olla kunnossa. Niin vaan
kävi, että vaatimalla piti vaatia, ennen kuin
saimme italialaiset rauhanturvaajat saattueeksemme.

Millä on rauhanturvaajien
laiva lastattu?
Paljon tarvitaan tavaraa, jotta 200-henkinen suomalaiskomppania tulee toimeen Afrikassa niin työssään kuin vapaa-aikanakin.
Tässä muutamia esimerkkejä:
* 46 ajoneuvoa, mm. 17 maastohenkilöautoa, 12 kuorma-autoa, 6 Pasia,
2 linja-autoa, hinausauto, ambulanssi
ja kaivuri
* 41 merikontillista tavaraa,
johon sisältyy mm.
– 2 saunaa,
– 2 merikontillista puutavaraa,
pääasiassa pattinkia ja lautaa,
– 2 merikontillista vaatetusmateriaalia,
– 3 merikontillista elintarvikkeita,
– 2 korjaamokonttia,
– 4 merikontillista ajoneuvojen
varaosia ja renkaita,
– 1 rengastyökonekontti ja
– 1 kuntosalikontti.
Pääosa materiaalista on operatiivisen
tehtävän edellyttämää välineistöä.
Jokapäiväinen elämä ja vapaa-ajan harrastukset vaativat kuitenkin oman osansa.
Tässä muutamia poimintoja kalustolistalta:
– 15 maastopyörää
– 7 pöytäjääkiekkopeliä
– 2 grilliä
– 20 televisiota ja videota
– 5 silitysrautaa ja -lautaa
– 2 kuivausrumpua
– 5 000 pyykkipoikaa
– 16 pölynimuria
– 22 tietokonetta
– kenttäehtoollisvälineet.
Materiaalin yhteisarvo on noin 12 miljoonaa euroa.
Mitäköhän jäi puuttumaan?
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“Tupla-alokas”
S
uomalaisesta nuoresta mahdollisuus lakisääteisen varusmiespalveluksen suorittamiseen Rhodoksen lämmössä saattaisi tuntua varsin
mielenkiintoiselta. Mitähän puolestaan
etelän lämpöön tottunut kreikkalaissuomalainen nuorukainen ajattelikaan
astuessaan suomalaiseen varusmiespalvelukseen tammikuun pakkasilla. Porin
Prikaatin Panssarintorjuntakomppaniassa palvelevalla Michail “Mikko” Papageorgioulla on kokemusta molemmista.Yhteensä 18 kuukauden asepalveluksen jälkeenkin hän jaksaa hymyillä iloisesti ja tietää, että “papusoppaa” on
tarjolla kummassakin armeijassa.
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Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Miikka Tarkia ja Michail Papageorgioun arkistot

Rhodoksen lämmöstä
Huovinrinteen pakkasiin

MERTA JA HIEKKAA. Maihinnousu- KANKAINEN KAKSIO. Maastoharjoituksissa majoituttiin 2-hengen teltoissa.
harjoitukset olivat varsin yleisiä Papageorgioun kreikkalaisessa varusmiespalveluksessa.

P

erheen esikoisten koetaan usein olevan muita lapsia paremmassa asemassa. Kreikassa suurperheen esikoispoika hyötyy asemastaan ihan konkreettisesti, ainakin asepalvelusta suorittaessaan.
– Koska olen 4-lapsisen perheen vanhin poika, palvelusaikani Kreikassa oli ainoastaan 12 kk normaalin 16:n sijasta. Toisaalta esikoisuus aiheutti sen, ettei minulla
ollut mahdollisuutta aliupseeri- tai upseerikoulutukseen, 22-vuotias Papageorgiou
kertoo. Suomalaisen äidin ja kreikkalaisen
isän jälkeläinen palveli Kreikan armeijan
lääkintäjoukoissa. Koulutuksen jaksottelu
oli pitkälti samanlainen kuin Suomessakin.
Kahden kuukauden peruskoulutusta seurasi saman mittainen erikoiskoulutuskausi.
– Juteltuani täällä Suomessa oman yksikköni lääkintämiesten kanssa olen todennut, miten samankaltaista koulutus on
kummassakin armeijassa. “Lääkintämiehen aakkoset” ovat lähes yks yhteen samat
niin Kreikassa kuin Suomessakin.
Erikoiskoulutusta seurasi palvelus
omassa kriisiajan joukossa. Michailin kohdalla se tarkoitti siirtoa kotisaarelle eli Rhodokselle sijoitetun huoltorykmentin lääkintäyksikköön. Tuohon aikaan sisältyi myös
kuukauden mittainen komennus vartiotehtäviin Turkin ja Kreikan rajan tuntumassa
olevalle eristetylle saarelle.

Päivärahaa 8 euroa
kuukaudessa

Parhaat kaveruussuhteet
syntyvät armeijassa

Asevelvollisuuttaan suorittavien nuorukaisten keskeisin mielenkiinnon kohde tuntuu olevan leveyspiiristä riippumatta sama.
– Täällä lomat “pyörivät” selvästi tasaisemmin kuin Kreikassa. Siellä kahden
kuukauden yhtäjaksoisen palveluksen jälkeen sai 10 päivän loman, Michail kertoo.
Hän aloitti suomalaisen varusmiespalveluksensa tammikuussa Porin Prikaatin
Panssarintorjuntakomppaniassa. Ohjusmieheksi koulutettu Papageorgiou kotiutui
kuuden kuukauden palveluksen jälkeen
heinäkuun alkupuolella.
Suurimpina eroina suomalaisen asevelvollisen elämään hän mainitsee vartiopalveluksen runsauden ja eräänä yksityiskohtana suojelukoulutuksen puuttumisen. Viimeksi mainittua käsiteltiin toki teoriassa,
mutta lähempi tutustuminen suojanaamariin tapahtui vasta Huovinrinteellä.
Papageorgiou kuvaa Kreikan armeijan
kuria kovaksi, mutta asialliseksi. Simputusta ei esiinny, mutta toisaalta esimerkiksi
ajamattomasta parrasta tai liian pitkistä
hiuksista voi olla seurauksena poistumiskieltoa eli suomalaisittain “pekkaa”. Päivärahaa maksetaan noin kahdeksan euroa,
kuukaudessa.

Kreikassa monissa palveluspaikoissa muonitus on pelkästään keittiöllä työkentelevien asevelvollisten vastuulla. Homma
kuitenkin Papagergioun mukaan toimii, ja
ruokalistasta löytyy yllättäviä yhtäläisyyksiä puolustusvoimiemme tarkkaan harkitun
muonitussuunnitelman kanssa.
– Kreikan armeijassa papusoppaa on
tarjolla kahdesti viikossa, Suomessa hernesoppaa pannukakun kyydittämänä kerran
viikossa.
Useimpien suomalaisten varusmiesten
mielestä se on parasta, mitä isänmaa voi
pojilleen ja tytöilleen antaa, ainakin ruoan
muodossa. Papageorgioun mukaan parempaakin on tarjolla.
– Kreikkalaisen sanonnan mukaan
“parhaat kaveruussuhteet syntyvät armeijassa”. Olen saanut todeta saman täällä
Suomen puolustusvoimissa, hän vakuuttaa.
Suomalaiset veteraanit tietävät tuon
kaiken olevan sodan todellisuutta: “Aseveljeä ei jätetä”. Kreikkalaisten sodanjumala Ares lienee asiasta samaa mieltä.
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Paseilla pitkin
Via Balticaa

Teksti: Juha Kylä-Harakka
Kuvat: Hannu Mäkelä ja Juha Saarinen

Suomi osallistui Liettuassa järjestettyyn Amber Hope
2003 -harjoitukseen 9.-20. kesäkuuta kriisinhallintakoulutetulla jääkärikomppanialla, taistelupioneerijoukkueella ja esikuntaupseereilla. Joukon kokonaisvahvuus oli
265 henkilöä.

K

yseessä oli järjestyksessään kuudes
Amber Hope -harjoitus, ensimmäinen järjestettiin vuonna 1996. Liettualaisten mukaan NATOon liittymisen
seurauksena harjoitus myös oli todennäköisesti viimeinen, onhan se nimenomaan ollut ”in the Spirit of PfP”, ei varsinainen
NATO-harjoitus.

Harjoitus oli suomalaisten osalta useassakin mielessä uusi kokemus. Suomi osallistui ensimmäistä kertaa Baltian maassa
järjestettävään harjoitukseen varusmiesjoukolla. Samalla siirtymiset olivat pisimmät koskaan maanteitse panssariajoneuvokalustolla toteutetut. Yhteen suuntaan siirtymisen pituus oli 850 km.

★ ★ ★
Harjoitukseen osallistunut varusmiesosasto, johon kuului 138 henkeä, siirtyi
harjoitusalueelle kolmella turistibussilla.
Koska tällä osastolla ei ollut mukanaan
aseita tai muita sotilastarvikkeita, oli matkanteko heidän osaltaan enemmänkin vain
matkustusta. Monta mielenkiintoista viivästystä ja yllätystä mahtui toki tämänkin
osaston matkaan. Esimerkkinä mainittakoon tarkkaan ajallisesti lasketun paluumarssin aikana tullut yllättävä laivayhtiön
ilmoitus, joka koski laivan aikataulua: aamuyöstä 20.6. klo 02.00 lähteväksi ilmoitettu laiva lähtisikin jo edellisenä iltana klo
23.55! Kahdella viiden minuutin tauolla

YHTÄ KÖYTTÄ. Kriisinhallinnan harjoittelun lomassa oli myös aikaa voimienmittelöön.
Kovasta kamppailusta huolimatta harjoitusjoukot puhalsivat yhteiseen hiileen.
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osasto kuitenkin selvitti Via Baltican 650
km alle kymmenessä tunnissa ja ehti kuin
ehtikin laivaan.
Varsinainen haaste siirtymisissä oli
harjoitusjoukon ajoneuvojen ja materiaalin
siirto. Joukolla oli mukanaan 41 sotilasjoneuvoa, joista 17 oli panssariajoneuvoja
ja 9 raskaita maastokuorma-autoja. Näihin
ajoneuvoihin oli pakattu koko harjoitusjoukon materiaali aseineen ja muine varusteineen. Ajoneuvo-osaston mukana siirtyi 88
henkilön kuljettajaosasto. Tälle osastolle
jokainen kilometri siirtymisestä oli täyttä
työtä.
Menomatkalla aikaa siirtymiseen kului
36 ja palatessa 32 tuntia. Marssireitti vei
Säkylästä Helsingin Länsisatamaan, jonne
osasto sai Kehä I:ltä poliisisaaton. Poliisisaattoon olikin hyvä totutella jo Suomessa,
sillä Tallinnasta laivauksen jälkeen seuraavat 650 km harjoitusalueelle ajettiin niin
ikään poliisisaatossa.
★ ★ ★
Suurin haaste pitkän siirtymisen aikana
oli kuljetuskaluston kestäminen. Kuljetusvälinehuoltohenkilöstö osasi kuitenkin asiansa, ja hyvillä ennekkovalmisteluilla ennen harjoitusta ja harjoituksen aikana vältyttiin ajoneuvovaurioilta.
Rajanylityksiä reitillä oli kuusi. Harjoitusjoukko matkusti NATO Travel Order asiakirjalla, johon oli luetteloitu henkilöstö, aseet, ajoneuvot ja muu materiaali. Asiakirja toimikin yhteispassina koko osastolle.
Rajanylityksissä rajavartijoiden lisäksi oli
tietysti huolehdittava myös tullimuodollisuuksista. Tullia varten joukolle valmisteltiin siviilimääräykset täyttävät vienti-,
tuonti- ja transit-asiakirjat molempiin suuntiin. Harjoituksesta palattua voikin vain todeta, että marssireitin tiedustelu ja avainhenkilöihin tutustuminen joka rajanylityspaikalla kannatti. Muuten todennäköisesti
suomalaisjoukko aseineen seisoisi edelleen
jollain via Baltican raja-asemalla.

YHTEISTYÖSSÄ. Kriisinhallinta sujui suomalaisilta ja englantilaisilta sotilailta
yhdessä mallikkaasti.

LELUJA LAPSILLE. Suomessa järjestettiin ennen harjoitukseen lähtöä lelukeräys, jonka tuotos lahjoitettiin paikallisen lastentarhan lasten iloksi.
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Kolme sotilaan varustetta säily
Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: Samuli Vahteristo

●●
Kalustokiikari

30

nyt polvesta toiseen
Sotilaan perusvarusteisiin kuuluu kaikkiaan
77 erillistä varustetta vaatteet ja majoitusvarusteet mukaan lukien. Varustus on muuttunut monin tavoin vuosien varrella, mutta kolme varustetta on säilyttänyt muotonsa ja asemansa sukupolvesta toiseen. Ne ovat pakki,
lusikkahaarukka ja sinivalkoruutuinen päiväpeitto. Pakki ja lusikkahaarukka ovat kuuluneet sotavarusteisiin varmuudella jo 1920luvulla. Päiväpeitto on varusteista nuorin,
mutta sekin on ollut käytössä ilmeisesti ainakin 1950-luvulta lähtien.

– Pakki ja lusikkahaarukkayhdistelmä olivat käytössä jo minun varusmiesaikanani.
Sängyn peittona oli harmaa filtti, kertoo
Porin Rykmentissä vuosina 1929 - 1930 varusmiespalveluksensa suorittanut turkulainen professori Olavi Lähteenmäki, 93. Säkylässä Porin Prikaatin komentajana 1960luvun lopulla toiminut turkulainen kenraaliluutnantti Erkki Setälä, 86, sanoo myös
käyttäneensä pakkia ja lusikkahaarukkaa
suorittaessaan
varusmiespalveluksensa
vuonna 1936 rajavartiostossa Kontiolahdessa. Päiväpeitto sen sijaan ei ollut vielä
hänenkään varusmiesaikanaan käytössä.
– Käytössä oli harmaa filtti, jonka piti
olla tip-top.

Käytännöllisyys
pääasia
Pakkia, lusikkahaarukkaa ja sinivalkoruutuista päiväpeittoa yhdistää yksi asia, joka
selittänee myös niiden säilymisen palveluskäytössä. Kaikki kolme ovat hyvin käytännöllisiä.
– Tarkoituksena ei ole, että varusteet
ovat kivoja ja kauniita. Niiden pitää olla
käyttökelpoisia, tähdentää Porin Prikaatissa talousaliupseerina palvellut alikersantti
Heidi Mattsén. Hänen näkemyksensä mukaan pakki on ainoa käyttökelpoinen väline
maastoruokailussa. Siinä on kaikki, mitä

maastossa tarvitaan. Lusikkahaarukkaa hän
pitää erittäin monipuolisena välineenä. Sillä voi halkaista, viipaloida, voidella, haarukoida, lusikoida ja tarvittaessa vaikka taistella. Päiväpeitteessä voisi hänen mielestään olla vaikka sydämenkuvia, mutta hän
ei loppujen lopuksi muuttaisi sitäkään. Päiväpeite sopii paitsi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa myös ikkunoiden peittämiseen ja varusteiden kantamiseen nopeassa
tilanteessa. Perinteilläkin on oma merkityksensä.

Pakissa nykyisin
sisäastia
Pakissa on ollut perinteisesti kaksi osaa,
alaosa ja kansi. Pakin kovera kylki istuu
lämpöastian kylkeen kuin nenä päähän ja
pakin rakenne on niin yksinkertainen, ettei
purkamista ja kokoamista tarvitse opetella.
Uutena osana pakkiin on tullut pari vuotta
sitten sisäastia, johon jaetaan yleensä jälkiruoka tai kuivamuonat. Pakin suojana on
käytetty erityistä pakkipussia ainakin parikymmentä vuotta. Pakkia säilytetään taisteluvyön keskimmäisessä takalaukussa. Pakkia käytettäessä on tärkeää, että pakki puhdistetaan heti ruokailun jälkeen. Pakkia
käytetään maastossa myös teltan alkusammutusveden säilytykseen. Talvisin vettä
lämmitetään pakissa kamiinan päällä niin,

että vartiosta tulijaa odottaa kupillinen kuumaa juotavaa.

Lusikkahaarukan
kohtalo katkolla
Puolustusvoimilla on varustettavana noin
puolen miljoonan sotilaan kenttäarmeija.
Pakkeja, lusikkahaarukoita, päiväpeittoja
ja muita varusteita tarvitaan siten melkoinen määrä. Sotavarusteiden elinkaari vaihtelee niiden käytöstä riippuen. Vanhimmat
käytössä olevat pakit ja lusikkahaarukat
saattavat olla hyvinkin vanhoja, sillä molemmat ovat lujaa tekoa.
– Pakkeja on hankittu viimeksi pieni
määrä kerran 1990-luvulla. Lusikkahaarukoita ei ole hankittu 15 vuoteen, kertoo
majuri Kari Raatikainen puolustusvoimien
Talousvarikolta Hämeenlinnasta.
– Löysin kerran 1940-luvun lusikkahaarukan, mainitsee Porin Prikaatin varusvaraston varastomestari Marco Meriläinen.
Pakki ja päiväpeite säilyttänevät muotonsa
ja asemansa jatkossakin. Lusikkahaarukka
sen sijaan saattaa jäädä historiaan 2 - 5 vuoden kuluessa. Majuri Kari Raatikaisen kertoman mukaan puolustusvoimien kenttämuonitusjärjestelmän kehittäminen voi
tuoda lusikkahaarukan tilalle veitsen, haarukan, lusikan ja purkinavaajan yhdistelmän.

31

Pienoismallin rahoitus kunnossa

Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Killan jäsenmäärä ylittää
jo tuhannen hengen rajan
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan puheenjohtaja Pentti
Eskola summasi tyytyväisin mielin killan 44. toimintavuoden saavutukset killan vuosikokouksessa. Killan jäsenmäärä jatkaa edelleen
ilahduttavasti kasvuaan. Nyt päästiin jo yli tuhannen hengen rajan,
kun esimerkiksi vuonna 1999 liikuttiin vielä alle 800 jäsenessä.

K

unnianhimoisena tavoitteena on
kaksinkertaistaa jäsenmäärä ajanoloon. Vuositavoitteena on 10 prosentin kasvu.
Killan kontaktit entistä nuorempiin
ovat lisääntyneet viime vuonna valmistuneiden internet -sivujen ansiosta.
Killan poikkeuksellisen mittava hanke
rakennuttaa Turun kasarmin pienoismalli
eteni viime vuonna yllättävänkin reippaasti, sillä keräysvaroja oli kertynyt tämän
vuoden alkupuolelle mennessä jo vajaat
50 000 euroa, kun koko projektin tavoitteena on saada kokoon yhteensä noin 50 000
euroa lahjoitusvaroja. Jo nyt voidaan sanoa, että pienoismallin rahoitus on turvattu
Säkylän hankkeen osalta. Käytännön rakentamistyö saataneen valmiiksi ensi vuoden loppuun mennessä. Turkuun tulevan
pienoismallin rahoitus on saatu myös hallintaan Benito Casagranden ja Simo Palokankaan uurastuksella.
Eskola lausui erityiset kiitokset killan
valtuuskunnan keräyspäällikölle, everstiluutnantti evp. Toivo Lehmusvirralle, jonka toimeliaisuus ja sitkeys ovat olleet aivan
ratkaiseva asia lahjoitusvarojen hankinnas-

KUNNIAA. Seppeleenlasku Porilaispatsaalle kuuluu killan vuosijuhlan perinteisiin. Laskijoina killan valtuuskunnan pj. Simo Palokangas (vas.), eversti Markku
Aherto ja killan pj. Pentti Eskola.

KUNNIAJÄSENET. Heimo Lehmus (vas.) ja Toivo Lehmusvirta
(oik.) valitiin vuosikokouksessa yksimielisesti killan kunniajäseniksi.
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KAUPPA KÄY. Kiltamateriaali, erityisesti Turun
kasarmialueen kartta kävi hyvin kaupaksi.

sa. Kiitosta saivat myös pienoismallin
suunnittelija Kari Savola ja pienoismallin
rakentaja, luutnantti Erkki Kaunisto, joiden
työpanoksen merkitystä ei voi liikaa korostaa. Hyvää vauhtia etenevä työ on edelleen
kuluvanakin vuonna killan toiminnan pääprojekti.
Niin Savolan kuin Kaunistonkin työ
vaatii täydellistä keskittymistä ja tarkkuutta sekä sammumatonta innostusta pitkäjännitteisyyden ohella. Savola työstänee Turun kasarmialueesta myös kirjan. Ainakaan
aineistopula ei estä hanketta! Viime vuonna painatettiin kasarmialueesta värillinen,
suurikokoinen kartta.
Eskolan mukaan nuorten mukaansaaminen vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
on hieman hankalaa huolimatta siitä, että heidän maanpuolustushenkensä on erittäin vahva. Hän uskoo tästäkin huolimatta, että killan
jäsenkunnan keski-ikä laskee eli nuoria saadaan mukaan enenevässä määrin.
Eskola iloitsi siitä, että valtuuskunnan
rooli on terävöitynyt ja että hallitus on lisännyt käytännön yhteistyötä killan alaosastojen kanssa. Turun, Salon ja Loimaan
alaosastojen toiminnan todettiin olevan
kohtuullisella tasolla ja Porinkin alaosaston
on saatu taas käynnistetyksi.
Eskola muistutti noin 72-henkisen kokousväen mieliin, että killan perustehtävä
on kasvattaa maanpuolustustahtoa, lisätä
maanpuolustustietoutta ja edistää maanpuolustusharrastusta sekä lähentää toisiinsa Porin Prikaatin ja sen täydennysalueen
väestöä. Kilta toimii jäsentensä keskeisenä
yhdyssiteenä, vaalii historiallisia perinteitä
ja yhteisiä muistoja. Se haluaa edistää
myös prikaatissa palvelevien varusmiesten
viihtyvyyttä.
Puheenjohtajan mielestä killan perustoimintamahdollisuudet ovat sinänsä jo
poikkeuksellisen hyvät ja kilta saa nauttia
ikään kuin etuoikeutetusta asemasta, kun
Porin Prikaati on nyt ja tulevaisuudessakin
nimenomaan jatkuvasti kehittyvä joukkoosasto.

Talous on
kunnossa
Killan viime vuoden tilinpäätös osoittaa
5 581 euron tappiota, mutta tilanne ei ole
silti lainkaan huolestuttava. Talous on vakaalla pohjalla eikä killalla ole velkaa. Varainhankinnassa on pääosa jäsenmaksulla,
jonka tuotto oli 12 992 euroa. Maanpuolustuskiltojen liitolle maksetaan jäsentä kohti
neljä euroa. Killan jäsenmaksut säilyvät
tänä vuonna ennallaan; vuosijäsenyys maksaa 15 euroa, kannatusjäsenmaksu 50 euroa
ja ainaisjäsenmaksu 200 euroa.
Tarvikevälitykseen hankittiin myytävää vajaalla 2 000 eurolla. Tarvikevälityksen tuotot jäivät 110 euroon, kun ne edellisenä vuotena olivat 849 euroa.
Killan hallitukseen valittiin erovuoroisten tilalle Kauko Anttila, Jorma Koivisto ja
Olli Linden. Varalle nimettiin Arto Arvo-

nen ja Harri Kesti. Killan hallituksen puheenjohtajana jatkaa Pentti Eskola. Simo
Palokangas valittiin uudelleen killan valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Valtuuskunnan varapuheenjohtajaksi tuli eversti
Markku Aherto. Tilintarkastajina jatkavat
Markku Perttuli ja Jukka Kianen varamiehinään Eero Larkka ja Mikko Maunula.
Killan tämänvuotinen toimintasuunnitelma seuraa pääosin viime vuoden toimintaa. Tarkoitus on kuitenkin edelleen jatkaa
killan ja prikaatin tunnettuuden lisäämistä

Keinonen kielsi jyrkästi käyttämästä hänen
nimeään hyväksi liikemaailmassa. Joukkoosastolla riitti yllin kyllin ystäviä silloin
’’Kuninkaallisen Porin Rykmentin’’ ajan
vaikutusvaltaisten miesten parissa.
– Aikanaan oli melko helppo saada kokoon Turun kasarmin puistoon pystytetyn
Porilaispatsaan rahat. Muun muassa valtioneuvos V.J. Sukselainen ja Suomen pankin
pääjohtaja Klaus Waris toppuuttelivat minun keräysintoani ja sanoivat suunnilleen,
että ilmoitat vain meille, paljonko haluat.
Ei heidän kauttaan sentään kaikkea rahaa
tullut, vaan kyllä sitä pyydettiin muualtakin.
– Nyt kesäkuun lopussa lahjoitusvaraa
on koossa kutakuinkin 50 000 euroa. Minulle on annettu vapaat kädet ja nyt odotan
mielenkiinnolla, tuleeko anottu 10 000 euron avustus Euroopan neuvostolta.

’’Uusia sotilaallisia
termejä käyttöön’’

VANHA PORILAINEN. Eversti Pertti
Salminen palveli 90-luvulla prikaatissa
pataljoonan komentajana ja esikuntapäällikkönä.
varusmiesten ja heidän perheenjäsentensä
parissa sekä yleensä ympäristökuntien
asukkaiden keskuudessa. Killan valtuuskunta alkaa pohtia tehostetusti omaa rooliaan asettaen tavoitteita itselleen. Myös alaosastojen toivotaan edelleen petraavan toimintaansa. Jäsenistölle järjestetään teemapäiviä. Halukkaat kiltalaiset osallistuvat
myös syyskuussa Huovinrinteellä järjestettävän Nordic Peace -harjoituksen maaliosastoihin.

Lehmusvirta ja Lehmus
valittiin kunniajäseniksi
Vuosikokous valitsi yksimielisesti kunniajäsenikseen everstiluutnantti evp. Toivo
Lehmusvirran, 84, ja sotilasmestari evp.
Heimo Lehmuksen, joka on toiminut pitkään killan luottamustehtävissä ja muun
muassa lippumestarina.
Lehmusvirta on toiminut killan ensimmäisenä sihteerinä pitkään ja erilaisissa killan muissakin tehtävissä kulloisenkin komentajan apuna aina vuoteen 1967 saakka
hänen virkapaikkansa muututtua Helsinkiin. Lehmusvirran porilaisuus alkoi Jatkosodan jälkeen loppusyksyllä 1944.
Lehmusvirta muistelee joutuneensa rahankeräyksiin mukaan jo eversti Yrjö Keinosen komentajakaudella, kun kilpaurheiluun satsattiin tosi paljon. Tarkoitukseen ei
ollut käytettävissä puolustusvoimien rahoja, joten silloin haettiin sponsoreita liikeelämän parista.
– Ei se ollut vaikeata silloin kuin ei nytkään tämän pienoismalliprojektin kanssa.

– Yhdysvaltain käyttöönottama uusi termi
Irakin sodan yhteydessä ’’ennalta ehkäisevä sotilaallinen toiminta’’ poikkeaa aiemmasta käytännöstä; USA kokee itselleen
syntyvän aina ja kaikkialla turvallisuusuhan, jos sen omat intressit vaarantuvat.
Jokainen asia, johon liittyy turvallisuusulottuuvus, on samalla Yhdysvaltojen asia,
Maanpuolustuskorkeakoulun
strategian
laitoksen johtaja, eversti Pertti Salminen
sanoi killan vuosijuhlassa Huovinrinteellä.
– Yhdysvaltain turvallisuusstrategian
tavoitteena onkin tyrannien, terrorismin ja
sitä uhkaavan teknologian juuriminen pois.
Tilalle halutaan asettaa demokratian levittäminen.
Salmisen mielestä Yhdysvallat toimii
nyt ikään kuin maailmanpoliisin roolissa,
joka valitsee mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti koalitionsa, yhteistyökumppaninsa. Siksi se valitsee selkeistä hyötynäkökohdista ne kansainväliset organisaatiot,
joiden kanssa se haluaa toimia yhdessä.
Hän arvelee, että Irakin sota palveli terrorismin kitkemisen ja demokratian levittämisen ohella esimerkiksi presidentti Georg
Bushin sisäpoliittista asemaa ajatellen tulevia vaaleja.
– Yhdysvalloilla riittää sinänsä vielä
kyllä öljyä, mutta tuolla taistelutantereiden
tuntumassa sijaitsee suurin osa maailman
öljystä ja noin 40 prosenttia tunnetuista
kaasuvaroista. Kiina käyttää pääosin kivihiiltä energiatuotannossaan. Laaja öljyvarojen hallinta antaa silloin mahdollisuuksia
kontrolloida myös Kiinaa tulevaisuudessa.
Hänen mukaansa Yhdysvallat puhui jo
vuonna 1991 Persianlahden sodan aikana
uudesta maailmanjärjestyksestä.
– USA:n turvallisuusstrategian mukaista olisi nyt ratkaista, mitä ’’pahuuden akselille’’ tehdään.
Iranin, Kurdistanin Syyrian ja SaudiArabian kohtalot ovat vailla ratkaisua. Palestiinan asia lisää amreikkalaisvastaisuutta koko ajan Palestiinassa.
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Kiltatapahtumia
Turun kasarmialueen
pienoismallien valmistus
etenee suunniteltua vauhtia

T

RAKENTAJAT. Luutnantti Erkki Kaunisto (oik.) ja
kiltaveli Olli Linden keskustelevat valmiin kasarmin
yksityiskohdista.

urun kasarmialueen pienoismalliin kuluvista rakennuksista on valmiina jo15 suurinta. Luutnantti Erkki Kauniston mukaan tarkkuutta
ja aikaa vievässä rakentamistyössä ollaan aikataulussa. Killan tavoitteena
on, että noin 50 erilaista rakennusta käsittävä pienoismallikokonaisuus
olisi valmiina ensi vuoden loppuun mennessä.
Killan hanke on työllistänyt Kaunistoa jo parin vuoden ajan. Työ
toteutetaan työryhmässä, jossa luutnantti evp Olli Linden on priimusmoottorina. Kari Savola valmistelee rakennusten piirustukset, hankkii
vanhat valokuvat sekä tekee rakennuksista pohjatarrat. Killan kunniajäsen Toivo Lehmusvirta on hankkinut rahoituksen hankkeelle.
Kauniston tehtävä on koota ja viimeistellä työ laudan ja tiilen tarkkuudella, suhteessa 1:200:aan. Turun kasarmin rakentamistyö on vienyt
aikaa jo lähes 700 tuntia.
Kauniston mukaan Savola on tehnyt myös täydellisen kartan varuskunnan rakennusten sijainnista.
– Parhaillaan Savola selvittää jokaisen yksittäisen isomman puun ja
pensaan sijaintia. Erityisen vaikeaa tulee olemaan se vaihe, jossa sijoitamme rakennukset 2,5 metriä kertaa 2,5 metriä olevaan laatikkoon ja
ilmentää siinä puut sekä maaston pienet korkeuserot.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Killan www-sivut kiinnostavat
www.porinrykmentin-porinprikaatinkilta.fi

K

Sotilaselokuvailta
kokosi väkeä
vain kourallisen

illan kotisivuilla käynti on lisääntynyt
merkittävästi. Kuuden ensimmäisen
kuukauden aikana sivuilla kävi lähes 3 500
tiedonjanoista. Killan sihteeri Eino Järvisen mukaan kiltasivujen lisääntyvä käyttö
pakottaa killan panostamaan entistä paremmin kiltasivujen päivitykseen.
Kävijöitä on kiinnostanut erityisesti
Porilainen-lehti, jonka sivuja on selailtu yllättävän paljon netin kautta.

Vain parisenkymmentä kiltaveljeä
saapui Huovinrinteelle huhtikuussa
katsomaan laadukkaita suomalaisia
sotilasopetuselokuvia, jotka on palkittu kansainvälisesti. Kilta tulee vähäisestä osanottajamäärästä huolimatta kuitenkin jatkamaan erilaisia
pienimuotoisia tempauksia. Niiden
kautta pyritään selvittämään minkälaista kiltatoimintaa jäsenistö haluaa.

Kuka on killan mestari
simulaattoriammunnassa?
Lehden painoon mennessä ei ollut vielä
varmentunut milloin pidetään johtokunnan
suunnittelema simulaattoriammuntakilpailu. Siihen pääsee mukaan noin 30 - 40 kilpailuun ensin ilmoittautunutta. Se toteutetaan yhteistyössä Porin Prikaatin kanssa.
Bongaa killan nettisivuilta simulaattoriammunnan mestaruuskilpailujen aikataulu,
jonne se tulee välittömästi aikataulun vahvistuksen jälkeen, viimeistään elokuun alkupuolella.
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TARKKANA KUIN PORKKANA. Kiltaveli Jari Levander ei aio jäädä viimeiseksi killan simulaattoriammuntakilpailussa.

Tekstit ja kuvat: Samuli Vahteristo

Vanhat
Porilaiset
talteen
Vanhat Porilainen-lehdet ovat kysyttyä
tavaraa. Niitä on Porilaismuseolla kuitenkin vain muutamia kappaleita. Kiltaveli Mikko Saarinen toimi esimerkillisesti ja toimitti kiltaveli Helge Hedmanin luovuttamat Porilaiset museoon.

VUOSIKERTA, VAAN EI VIINIÄ.
Mikko Saarinen ja puheenjohtaja
Pentti Eskola luovuttavat Porilaisen
vuosikerrat museonhoitaja Veikko
Halkivahalle.

Ajankohtaista
uutisointia joka päivä
Pysyt ajan tasalla sekä
paikallis- että valtakunnanuutisissa
ja maailmantapahtumissa – urheilua,
kulttuuria ja taloutta unohtamatta.

Tilaa Turun Sanomat. Soita
maksuttomaan palvelunumeroon

0800 122 422
(ark. 8.15–17.00, la 8.15–14.00),

www.turunsanomat.fi

www.turunsanomat.fi
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’’Porilainen’’ keräsi
pisteet Saksan jalkaväkipäivillä
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Porin Prikaatin kansainvälisen joukon varusmiesalikersantin Lauri Pennasen asevelvollisuusaikaan kirjattiin äskettäin ainoalaatuinen kokemus, sillä hän edusti
kaikella kunnialla suomalaista soturia Saksan jalkaväkipäivillä päästen tutustumaan sikäläiseen kansainväliseen koulutukseen Pohjois-Baijerissa Hammelburgissa sijaitsevassa Bundeswehrin (Saksan puolustuslaitoksen) Infanterieschulessa eli
Jalkaväkikoulussa. Saksalaisilla on jatkuvasti rauhanturvatehtävissä ulkomailla
6 000 – 7 000 miestä.
Lehden tämän numeron ilmestyessä
Pennanen on jo reserviin kotiutettu maanpuolustaja, jonka tj-hommiin kuului toinenkin ulkomaanreissu eli osallistuminen
rauhanturvaharjoitukseen Liettuassa kansainvälisessä seurassa.
– Saimme Liettuassa erittäin hyvää palautetta kansainvälisiltä erotuomareilta,
joiden mielestä suomalaisten toiminnasta
ei löytynyt valittamista.
Saksan jalkaväkipäiville osallistuivat
tavan mukaan delegaatiot Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksestä sekä Jalkaväkisäätiöstä.
Sotilaspuvussa jalkaväkipäivillä esiintynyt alikersantti Pennanen herätti saksalaisissa ja muissa vierasmaalaisissa paikallaolijoissa erittäin positiivista kommentointia.
– Me muut suomalaiset olimmekin ylpeitä Pennasen tyylikkäästä esiintymisestä.
Hän herätti myönteistä huomiota, Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistyksen puheenjohtaja, prikaatikenraali evp. Asko
Kilpinen kertoo.
Pennasella on selvillä myös se historiallinen jänne, jossa Suomi ja Saksa ovat
tehneet Suomen kannalta jopa elintärkeätä
yhteistyötä.
– Saksassa suomalaiset jääkärit saivat
sen sotilaskoulutuksen, jolla voitiin riisua
venäläiset aseista vuonna 1918 ja varmistettiin Vapaussodan lopputulos. Ilman saksalaisten apua emme olisi ehkä kyenneet
torjumaan Stalinin hyökkäystä Kannaksella kesällä 1944.
SAKSANKÄVIJÄ. Alikersantti Lauri Pennanen hakeutui Porin Prikaatin kansainväliseen koulutukseen yhden kaverinsa kokemusten perusteella eikä hänkään ole
joutunut katumaan.
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Saksa tuli tutuksi jo aiemmin
Laurin isä, eversti Jukka Pennanen toimii
parhaillaan Suomen sotilasasiamiehenä
Saksassa. Hänen asemapaikkansa on Berliini. Myös hän osallistui jalkaväkipäiville.
– Hammelburgissa sain seurata näyttävää asutuskeskustaistelua, mutta tapasin
myös kansainvälisiin tehtäviin koulutettavia sotilaita. Heidän varustuksessaan kiinnitin huomiota muun muassa komeaan taisteluvyöhönsä, josta lähti esimerkiksi juomaletku suoraan suuhun. Siinä näyttivät
olevan kaikki nippelit kätevästi paikoillaan. Paikantamisessa GPS-tekniikka näytti olevan hallussa. Hiukan meitä mietitytti
saksalaisten pienikaliberinen ja muovirunkoinen taisteluase, jonka he kyllä väittivät
kestävän –40 asteen pakkasenkin. Kyllä
saksalaisilta sujui hienosti näytös, jota se
porukka oli varmasti hionut tosi paljon.

– Ilmeisesti kaikki näytösvarustus ei
kuulu vielä läheskään jokaisen sotilaan perusrensseleihin. Yksi mielenkiintoinen työkalu oli minikokoinen panssariajoneuvo ja
pomminpurkajarobotti. Saksalaisetkin liikkuivat meidän Pasejamme muistuttavilla
pyöräajoneuvoilla.
Isänsä ulkomaankomennusten takia
Pennanen on asunut kahteenkin otteeseen
Saksassa ja hän puhuu sujuvaa saksaa. Pennanen kertoo huomanneensa, että saksalaisten kv. joukkojen englannin taito ei yllä
suomalaisten soturien tasolle.
– Kyllä minulle jäi vahvasti sellainen
kuva Hammelburgista, että me suomalaiset
rauhanturvaajat pystymme vähintään samaan kuin saksalaisetkin ja vähän heitä
enempäänkin. Meillä on niin kova koulutus
sekä hieno yrittämisen henki joukossamme. Meille on kehittynyt terve itsetunto,

joka on välttämätön apu, jos joudutaan joskus tosipaikan eteen. Eikä meidän maanpuolustushengessäkään näytä olevan vikaa!
Pennanen sanoo oman ja muiltakin
kuulemansa kokemuksen perusteella, että
kv. joukon koko koulutus ja johtajakoulutus vielä erikseen auttavat jokaista siviilissäkin tulemaan toimeen entistä paremmin
muiden ihmisten kanssa.
– Kyllä tällainen koulutus hioo ihmisestä pois epävarmuutta. Täällä syntyy
myös niin vahvoja ystävyyssiteitä, että hyviä kavereita halutaan tavata vielä jälkeenpäinkin. Tähän tulee toivottavasti tilaisuuksia myös rauhanturvatehtävissä aikanaan.
Tämä on ollut mahtava vuosi ja ylittänyt
ennakko-odotukset. Ei tällaista kokemusta
antaisi pois, Pennanen hehkuttaa uskottavin ilmein.
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○

○

PORIN PRIKAATIIN SIIRTYNEET:

○

○

PORILAISEN

○
○
○
○

1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
1.7.2003
7.7.2003

○

○

Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunnasta 1.6.2003
Majuri Timo Ala-Mutka
Varastonhoitaja Juha Ala-Outinen
Varastonhoitaja Risto Virtanen

○

○

○

○

○

Pääesikunnasta 1.4.2003
Majuri Petri Mattila

Vänrikki (sopimussotilas) Juha-Matti Ala-Laurila
Vänrikki (sopimussotilas) Henri Karimäki
Kersantti (sopimussotilas) Mika Huuhka
Kersantti (sopimussotilas) Antti Lunden
Kersantti (sopimussotilas) Jussi Nummelin
Kersantti (sopimussotilas) Juha Riuttamäki
Kersantti (sopimussotilas) Tero Seessalo
Kersantti (sopimussotilas) Kalle Suomela
Kersantti (sopimussotilas) Ilkka Törmä

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

Reserviupseerikouluun 1.4.2003
Yliluutnantti Jani Reijonen

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

13.1.2003
1.4.2003
18.4.2003
16.5.2003
23.5.2003
1.6.2003
2.6.2003
2.6.2003
2.6.2003
2.6.2003
2.6.2003
2.6.2003
1.7.2003

○

○

○

○

○

○

Suomenlahden Meripuolustusalueelle 1.4.2003
Luutnantti Matti Kolari
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Kapteeni Marko Lahtinen majuriksi
Kapteeni Jari Räsänen majuriksi
Kapteeni Kari Toivonen majuriksi
Yliluutnantti Kalle Leinonen kapteeniksi
Yliluutnantti Jukka Pääkkönen kapteeniksi
Yliluutnantti Saku Silmu kapteeniksi
Luutnantti Jari Rantala yliluutnantiksi
Teknikkoluutnantti Pasi Lönnberg teknikkoyliluutnantiksi
Vänrikki Jaakko Elo luutnantiksi
Vänrikki Elias Halminen luutnantiksi
Vänrikki Jarno Heinonen luutnantiksi
Vänrikki Juha Mäkinen luutnantiksi
Vänrikki Pasi Ryhänen luutnantiksi
Vänrikki Vesa Tennilä luutnantiksi
Vänrikki Jani Toivanen luutnantiksi
Vänrikki Teemu Tuumanen luutnantiksi
Säkylän Vaatetuskorjaamo / Talousvarikko
Insinöörikapteeni Pekka Laaksonen insinöörimajuriksi

○
○
○
○
○
○

○

PORIN PRIKAATISTA SIIRTYNEET:

○

○

○

○

○

Reservistä:
Korpraali (sopimussotilas) Jarno Lahtinen
28.4.2003
Korpraali (sopimussotilas) Juhani Peltoniemi
28.4.2003
Korpraali (sopimussotilas) Frans Vähäheikkilä
28.4.2003
Ylimatruusi (sopimussotilas) Riku Ekman
12.5.2003
Kersantti (sopimussotilas) Tuomas Heinonen
12.5.2003
Alikersantti (sopimussotilas) Tatu Mäki
12.5.2003
Suunnittelija (simulaattori-insinööri) Janne Helenius 1.6.2003
Suunnittelija (korjaamoinsinööri) Jarno Rautionaho 1.6.2003
Vänrikki (sopimussotilas) Jaakko Viitala
2.6.2003
Alikersantti (sopimussotilas) Kalle Arvola
2.6.2003
Sotilasammattihenkilö Petri Lottanen
9.6.2003
Alikersantti (sopimussotilas) Tarja Aalto
9.6.2003
Vänrikki (sopimussotilas) Riku Tuomi
12.6.2003
Sotilasammattihenkilö Mikko Kokkonen
16.6.2003
Alikersantti (sopimussotilas) Tuomo Kyyrä
23.6.2003
Kersantti (sopimussotilas) Henrik Hammarberg
1.7.2003

Reserviin:
Vänrikki Veli-Pekka Tikkanen
Luutnantti Tero Kaasalainen
Kersantti (sopimussotilas) Arto Kauppinen
Kersantti (sopimussotilas) Roni Koivisto
Luutnantti Petri Lahdenperä
Kersantti (sopimussotilas) Juha Kauppinen
Vänrikki (sopimussotilas) Kari Hietala
Ylikersantti (sopimussotilas) Jouni Kallio
Ylikersantti (sopimussotilas) Hannu Tulonen
Kersantti (sopimussotilas) Juha Koski
Kersantti (sopimussotilas) Niko Manninen
Kersantti (sopimussotilas) Suvi-Maria Toppari
Sihteeri Jaana Yrjälä

YLENNYKSET 4.6.2003

○

○

Maanpuolustuskorkeakoulusta 4.6.2003
Yliluutnantti Matti Asplund
Yliluutnantti Teemu Hassi
Yliluutnantti Sini Kouri
Yliluutnantti Juha Linjamäki
Yliluutnantti Antti Rajahalme
Yliluutnantti Juha Viljanen

Nuoremman upseerin virkaan, ylennettynä yliluutnantiksi
Kadetti Matti Asplund
Kadetti Teemu Hassi
Kadetti Sini Kouri
Kadetti Juha Linjamäki
Kadetti Antti Rajahalme
Kadetti Juha Viljanen

○
○
○
○
○
○
○
○

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
Kokki Anja Ahola
Varastonhoitaja Eeva Ketola

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Keijo Elonen
Yliluutnantti Teijo Heinonen
Yliluutnantti Jukka Jortikka
Yliluutnantti Vesa Koskinen
Yliluutnantti Timo Kuusela
Yliluutnantti Kimmo Tamminen
Yliluutnantti Matti Tarkkanen

○

○

Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Majuri Erkki Haapa-alho
Majuri Jari Räsänen

○

○

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Majuri Petri Mattila

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein
Sihteeri Aune Levander

○

○

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Everstiluutnantti Markku Heinonen

Suomen Leijonan ansioristi
Luutnantti Jyrki Alanen
Luutnantti Jouko Haanpää
Atk-suunnittelija Ulla Sumiala

○

○

Sotilasansiomitali
Yliluutnantti Jouni Mäentaus
Yliluutnantti Kai Vuorinen

○

○

○

PALKITSEMISET 4.6.2003

○

○

PÄIVÄKIRJA

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Korjausompelija Marja-Leena Hilli (SäkVaatKmo)
Varustekorjaaja Raija-Leena Jokela (SäkVaatKmo)
Korjausompelija Erja Linkojärvi (SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Heli Lintunen (SäkVaatKmo)
Korjausompelija Anne Lunden (SäkVaatKmo)
Korjausompelija Marita Salminen (SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Hanna Valtanen (SäkVaatKmo)
Sotilaskotisisar Hanna-Maija Mattila (Säkylän Sotilaskotiyhdistys)
Sotilaskotisisar Anneli Isotalo (Säkylän Sotilaskotiyhdistys)
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Puolustusvoimain lippujuhlan päivä 4. kesäkuuta

”Kunniamerkkejä ja kermakakkua”

TUNNUSTUS HYVÄSTÄ TYÖSTÄ.
4.6. palkittiin kunniamerkeillä kaikkiaan 28 Porin Prikaatin, Säkylän
Vaatetuskorjaamon ja Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen työntekijää. Kuvassa oikealla Raasin leirisotilaskodin hoitaja Hanna-Maija Mattila ja
hänen vierellään sotilaskodin kirjaston pitkäaikainen hoitaja Anneli Isotalo, jotka palkittiin Suomen Valkoisen Ruusun mitalilla.

EDUSMIEHET EDUSTIVAT. Varusmiestoimikunnan edustajat osallistuivat varuskuntakerholla järjestettyyn
lippujuhlan päivän iltajuhlaan puheenjohtajansa alikersantti Aapo Juustin
johdolla (kesk.).

HERKKUPÖYDÄN ÄÄRESSÄ. Varuskuntakerhon iltajuhlan seisova pöytä notkui erilaisia herkkuja. Tarjoilusta huolehti muonituskeskuksen ammattitaitoinen
väki.
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VARAA PAIKKASI
KIIHKEÄÄN
KIEKKOKAUTEEN

LUKON
KAUSIKORTIT
MYYNNISSÄ NYT!
02-8387081
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Ryhmänjohtajat
A

liupseerikoulun henkilökunta onnittelee Teitä kurssin suorittamisesta ja ylennyksestänne. Kantakaa ylpeinä saavuttamianne tutkintomerkkiä ja arvomerkkejä.
Ulkoiset tunnusmerkit eivät tee kuitenkaan Teistä vielä johtajia, vaikka niiden perusteella Teidät asetetaan esimiesasemaan. Hyväksi johtajaksi kasvaminen on jatkuva, pitkäaikainen prosessi.
Alaisten luottamus ja arvonanto on ansaittava vähitellen taidollisella etevyydellä,
onhan johtajan ammattitaito kaiken johtamisen perusta. Ryhmänjohtajana Teidän pitää
tehdä itse alaistenne kanssa ja näyttää kaikessa hyvää esimerkkiä. Samalla luotte johtamaanne joukkoon hyvän hengen, jota ei saavuteta määräyksiä, käskyjä ja kieltoja latelemalla.
Kohdelkaa alaisianne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Teidän on tunnettava
omat alaisenne niin hyvin, että voitte tehtäviä jakaessanne ottaa huomioon kunkin yksilölliset kyvyt. Alaisistaan huolehtiminen pitää olla jokaisen johtajan kunnia-asia.
Johtajan saavuttamaa luottamusta ja kunnioitusta ei voida koskaan pitää saavutettuna
arvona, vaan sen hyväksi on tehtävä työtä päivittäin. Jo saavutettukin kunnioitus voidaan
nopeasti tuhota alaisten epäasiallisella kohtelulla tai ala-arvoisella johtamiskäyttäytymisellä.
Teidän on kyettävä itse arvioimaan ja ohjaamaan omaa kehittymistänne johtajana.
Tätä varten Teille on jaettu johtakansiot, joista on hyötyä paitsi varusmiesaikana myös
siviilielämän johtajatehtävissä. Saamanne johtajakoulutus hyväksiluetaan myös useimmissa siviiliopinnoissa, kunhan suorittamanne opintoviikot ovat kirjattuina opintokirjassanne. Kansioiden ylläpitäminen on Teidän vastuullanne.
Tulette saamaan vastuullisen tehtävän seuraavan saapumiserän astuessa palvelukseen. Te koulutatte oman ryhmänne alokkaista sijoituskelpoisia taistelijoita sodan ajan
kokoonpanoon.
Toivotamme menestystä vaativassa tehtävässänne.

Kurssin priimus
Alikersantti Mika Kursi
Koulutushaarojen parhaat
– jääkäri
Alik Mika Kursi
– tulenjohto
Alik Markus Heikkilä
– sotilaspoliisi
Alik Kimmo Kaunisto
– moottori
Alik Johannes Usano
– kranaatinheitin
Alik Tommi-Pekka Koskinen
– panssarintorjuntaohjus
Alik Jarkko Dahlström
– sinko
Alik Jaakko Lehto
– pioneeri
Alik Anssi Siitonen
– viesti
Alik Arto Aaltonen

Kurssin apukouluttajat
Upseerikokelaat: Heikki Eskonen, Jussi Korpikoski, Pasi Muurinen, Valtteri Mäkelä, Mika Paassilta, Mikko Rehmonen, Eero Törmä
Kersantit: Jussi Ala-Myöntäjä,Arto Alitalo, Susanna Jokinen, Paul Juvela, Henri Liuttu, Jyri Mänty, Antti Rautavuori, Olli Simpura, Teemu Sinkko,
Tommi Suutari
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Jääkärilinja

Johtaja kapteeni Saku Silmu

I Joukkue
Ltn Antti Muhonen, ylik Veli-Kalle Kursi, kapt Kalle Leinonen
Tupa 4
Hentilä Mikko 21 v
Turku

Andersson Erik 20 v
Helsinki
Viininmaistelija Helsingistä. Rakastaa tetsaamista (teoriassa). Tuvan isoin ase.
Motto: “Mulla on tuvan isoin ase.”

Hentilä on kingi, siit ei naiset tingi!

Anttila Niko 19 v
Yo-merkonomi, Turku

Hovila Aleksi 20 v
Opiskelija, Somero

Neutraali kaveri, puolueeton kuin Sveitsi.
Jos haluat johonkin asiaan epäselvyyden,
niin kysy Anttilalta. Ei perseile paitsi unissaan.
Motto: “ No niin... menikö nyt vahvasti?”

Liikaa kuolleita sheriffejä, mutta apulaissheriffi selviää aina. Kova sotilas (unissaan). Missä karkkipussi aukeaa, sinne Hovila pian kiiruhtaa.
Motto: “Mää ammun sheriffin...”

Hyvärinen Kari 20 v
Koneenasennusmekatroonikko,
Nousiainen
“Little Vin Diesel”. Tuvan pieni suuri mies.
Kokoa ja näköä vaikka muille jakaa. Sai
ylikersantilta moitteita suurista rintalihaksista.

Hämäläinen Timo 20 v
Raisio
Tuvan Lahna. Jos ei punkassa, niin tupakalla. Esitteli tuvalle tyttöjen pissa-asennon.
Motto: “Mult palaa käpy ihan just.”

Hörkkö Ville 19 v
Yo-merkonomi, Turku
Puuseppä. Leirillä aina veistopuuhissa.
Jakke Jääkäri Turusta, aina nollat taulussa.
Vastaa tuvan paloturvallisuudesta.
Motto: “Kaikki, mikä ei pala, syttyy bensalla!”

Ihantoja Matti 20 v
Tekn.yo., Huittinen
Selvää RUK-ainesta. Jatkuvasti ihan seipäät.
Motto: “Tästä se vasta alkaa!!”

Elomaa Ville 19 v
Lähihoitaja, Vahto
Auk:n särmin päivystäjä. Komensi apukouluttajiakin niin, että yliluutnantillakin petti
pokka.
Motto: “Paskaks vaan ja palamaan.....
Aiwa!”

Haapaniemi Jarmo 20 v
Ylioppilas, Tampere
Asesuoritteiden, kuten taistelujakkaran ja släpäreiden käytön ehdoton mestari. Tuvan
kuoron esilaulaja.
Motto: “Tein minä pillin pajupuusta...”

Haapaniemi Markku 20 v
Koneistaja, Pori
Tuvan herätyskello. Kovaäänisempää kaveria ei löydy! Hyviä aamuheittoja.
Motto: “Ei paljo nappaa.”

Heinonen Martti 20 v
Merkonomi, Köyliö
Tuvan vartiomies. Ei jätä kaappiaan hetkeksikään, paitsi siivotessa.
Motto: “Ei turhaa paniikkia!!!”

Tupa 5

Kursi Mika 19 v
Telemarkkinoinnin
ammattilainen, Turku

Tuvan 5 siivoustäti. Moppi kädessä vaikka
rintamalla. Ei aikaile.
Motto: “Mennään päivä kerrallaan.”

Etsii päiväkahviseuraa epäilyttävistä julkaisuista. Kynät hukassa joka päivä. Järjestyksen mies.
Aina vaiheessa oli mikä oli!
Motto: “Pelimies on erimies, toispual jokkee.”

Kaurila Ali 20 v
Opiskelija, Pöytyä

Koivisto Markku 19 v
Ylioppilas, Kokemäki

Kivistö Teemu 19 v
Automaatioasentaja, Ulvila

Lähtee sotaan vaikka keskellä yötä peitto
aseenaan! Lapsen mieli ja kieli.
Motto: “Vilkas mielikuvitus on lahja.”

Lomapukusykähtäjä. Näkee keiloja joka
puolella. Tuvan spolli.
Motto: “Lihasmuisti - paras muisti!”

Kunttu Kristian 19 v
Opiskelija, Nummela

Kotro Sauli 21 v
Autonkuljettaja, Paimio

Mis mun silmätipat on? ,,,Ja uudet lasitki
meni. “Voi perhana. Muija komensi taas
sotkuun.”
Motto: “Se minkä voit tehdä tänään, tee se
huomenna.”

Tuvan pappa. Kes kuudennella läpi, muista
ei tietoakaan. Ei käytä ovea, menee seinästä
läpi. Puhutaan 1 ja 3. Ei ota stressiä mistään.
Motto: “Niin kauan tehää, et tulee maali!”

Itäkylä Antti 20 v
Opiskelija, Nakkila

Kivirauma Arttu 19 v
Rauma

Omaa nurkkaa suojellaan vaikka omalla
hengellä.
Motto: “Kyynel!”

Korpinen Aki 19 v
Lentokoneasentaja, Ulvila
Yksi suomen kovimmista oppilasjohtajista.
Oppilasjohtajat muotoon! - Joko mennää?
Motto: “Raaka peli.”

Kivelä Janne 19 v
Hiihtäjä, Pertteli
Enemmän komennuksella kuin kasarmilla.
Kyllä hiihto on mukavaa! Lykkii lykkii
vauhdilla sykkii!
Motto: “Kulkee se suksi suossakin.”

Kaverilla on alikersantti takataskussa. Pulikoi kuin pikku ahven, hyökkää kuin hirmuinen hauki.
Motto: “Oll niingon gotonas!”

Kivinen Markus 19 v
Ylioppilas, Pori
Tuvan 5 oma pikku vemppakone. Kaikki
tapahtuu omalla rauhallisella vauhdillaan.
Ei pahemmin stressiä mistään.
Motto: “Ei paljon nappaa gonapappaa!”

Kulmala Tommi 19 v
Ylioppilas, Rauma
Loikkasankari. Jalat ei ikinä paikallaan.
Motto: “Ja sitten vaan vamos!”
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II Joukkue
Ltn Matti Kuokkanen, ltn Tomi Blom
Tupa 2
Mamia Tiia 19 v
Lähihoitaja, Rusko
Kamat hukkaava, toisia motivoiva, mahtavat unenlahjat omaava äitihahmo.
Motto: “Syöksyen eteenpäin!”

Tupa 6
Lehtonen Mika 20 v
Koneasentaja, Uusikaupunki
Rallikuski, jota kissatkin pelkää! Kolmosella aina WC:ssä ja ykkösellä vaiheessa.
Motto: “Ei piret mitään kiiret.”

Liesegang Marko 19 v
Ylioppilas, Turku
Särmä kaveri, ellei motivaatio lopu kesken
(Niinkuin helposti käy.) “Mul on nyt NKV
eli en oo menos, vääpeli!” Tuvan kovin jätkä RUK:uun
Motto: “Ihan lepi vaan.”

Lähde Jyrki 20 v
Ylioppilas, Turku
Pieni ja pippurinen. Sitkeä wannabe sissi.
KK:kin pysyy kädessä (kuulemma).
Motto: “Miksi lyhyet kundit käyttävät pitkiä kalsareita?”

Lämsä Pietro 19 v
Kokki, Nokia
Yleensä rento, mutta kyllä käpykin palaa
jos homma ei toimi. Tietää kaikesta kaiken,
mitä suuhun voi laittaa.
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Laite Kaarlo 19 v
Ylioppilas, Turku
Armoton filosofi, pää menee pyörälle.
Nauttii lenkkeilystä, sporttinen jätkä.
Motto:” Ei saa syyllistyä poikamaiseen hätäilyyn.”

Lamminen Raimo 19 v
Opiskelija, Kirkkonummi
En oo ikinä vieny roskista, enkä oo viemässä! Munaa löytyy! Tetsatessa tunnelma kohoaa kattoon.
Motto: “Kovaa peliä Chigacossa.”

Lampainen Jarno 20 v
Tekniikan ylioppilas, Kisko
Mies, joka rakastaa syksyä enemmän kuin
seksiä. Ulkona +15¡C, miehellä kaks pooloa, nallehousut ja sissitakki. Tuvan toisinajattelija. Tosi huono jukeboxi.
Motto: “Ei mitään järkee.”

Lehti Juha 20 v Ylioppilas,
Forssa
Kävelevä aseopas. Aina kävyssä pieni kipinä, joka syttyy helposti. AuK:n sniper.
Motto: “V***n vatussit!”

Lehtinen Mika 19 v
Metsäkoneenkuljettaja,
Sauvo
Kannattaa maanpuolustuskoulutusta ruotsiksi.
Motto: “Päivät vähenee, meni miten meni.”

Lehtonen Antti 19 v
Ylioppilas, Kuusjoki
Tuvan kävelevä tietosanakirja.
Motto:” Stand and fight.”

Tupa 7
Riihimäki Heikki 19 v
Ajoneuvonasentaja, Loimaa
Säätäjä Loimaalta... Suksilla liikenteessä
lomillakin. Tuvan Rambo. Tetsaa tuvassakin. Uusi rakkaus intistä, PKM 7.62.
Motto: “Ooksää miäs vai marjanpoimija?”

Mäenpää Timo 20 v
Merkonomi, Huittinen
Varsinainen runnuttaja, sääli tulevia mortteja. Vaikkei AuK:uun halunnutkaan.
Asentoo! Mies ja ääni.
Motto: “Kui määki tän jouduin?”

Penttilä Kyösti 20 v
Tekniikan ylioppilas, Pori

Rantalaiho Aki 19 v
Sairaankuljettaja, Helsinki

Tuvan pahin jäädyttäjä. Museohuuhaa ehdokas. Ehkä syy onkin juuri siinä. Kuka tietää. Suklaata!
Motto: “Suklaa on ohi.”

Mitä v****a mä teen Poris? Ei poikaa paljo
kokeet ressaa. Se lähtee Lahtee.
Motto: “Kliffaa hei!”

Nartamo Marko 19 v
Koneasentaja, Turku

Mikkola Ville 20 v
Siuntio
Tuli 3JK:sta... Muuta sitten ei tarvi tietääkkään, sehän kertoo jo kaiken.
Motto: “Heko oikeella!”

Raunio Anssi 20 v
Opiskelija, Mynämäki
Tuvan hissukka. Nukkuu päivät, lukee yöt.
Pieree aina väärässä paikassa.
Motto: “Ihan sama.”

Pulkkinen Jouni 19 v
Opiskelija, Turku
Tuvan särmääjä. Suuntana RUK. Nauttii
kyykytyksestä.
Motto: “Peliliikkeitä.”

Poutala Risto 19 v
Opiskelija, Punkalaidun
Tuvan unikeko. Nukkumatti tulee Ristolle
kylään heti kun vapaa-aika alkaa ja joskus
jopa vähän ennenkin.
Motto: “Kyl mä viäl tänkin kestän.. ja sit
maaten.”

Aina nollat taulussa, kolmosella vielä
WC:ssä istunnolla. Varustus: Iltalehti tai
Seiska. Ei helpolla suostu ajaan päätänsä.
Takatukka rulettaa.
Motto: “Nollat taulussa, se mielessä.”

Numminen Janne 21 v
Opiskelija, Köyliö
Älä kato stressaa, kyl se kerrotaan jos jokin
menee pieleen.
Motto: “Voi äiti, ku tietäisit, mihin poikas
oot pistäny, ni pois hakisit.”

Mäkelä Pauli 19 v
Metsäkoneenkuljettaja,
Harjavalta
Penttilän painajainen. Oppilasjohtajan
homma ekalla viikolla ja täysi showmeininki päällänsä. Tää punkka natisee.
Motto: “Sitä saa mitä tilaa. Lihasmuisti paras muisti!”

III Joukkue
Ltn Jari-Pekka Mustonen, ltn Mika Koivisto, ylil Petri Korpinen
Tupa 2
Salomaa Veera 19 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Tuima ja periaatteellinen, asioista stressaava. Kaikkien kaveri.
Motto: “Poimi maasta aina jotakin, kun
kaadut.”

Silván Sanna 19 v
Ylioppilas, Vehmaa
Pieni ja pippurinen, jääräpäinen hölösuu.
Nauru raikaa.
Motto: “Elämää se vain on!”

Vettervik Mari 21 v
Opiskelija, Turku
Asioita viimeiseen asti varmistava. Saa toiset hymyilemään.
Motto: “Sitä saa, mitä tilaa!”

Tupa 8
Salmi Mika 19 v
Ylioppilas, Vantaa
Kehä III:n kehäkettu. Susi numero 3. Mitä
on taas tullut tehtyä, hammas irronnut?
Motto: “Ne minuutit huudetaan varmaan
ajallaan!”

Sanevuori Jani 19 v
Turku
Missä ne kauhat on...? Tuvan junnu.
Motto: “Ei jäätyminen pahasta ole.”

Seppänen Mikko 20 v
Opiskelija, Laitila

Sieppi Niko 20 v
Ylioppilas, Piikkiö

Saarinen Turo 19 v
Automaatioasentaja, Pori

Usano Johannes 19 v
Opiskelija, Somero

Susi numero 4. Ruokavaraston elintarvikeosasto mukana metsässä.
Motto: “Missä mun LuHa on?”

Mul on ihottumaa selässä.. ai nii ja lättäjalat, täytyy vissiin lähteä vemppaan... Olipa
ne jalat tosi lätät, taitaa tulla luokan
muutos..Tuvan turtles!
Motto: “Ilman vemppaa et voi voittaa!”

Mies josta ei ole mitään kerrottavaa.Ä“Nyt
pannaan haisemaan!”
Motto: “Nyt ei kyl äijät millää viittis!!”

Tupa 9

Mies joka uhmaa luonnon lakeja, syöksymällä ulosteeseen. DJ-BOBO ja kuulokkeet. “Herra alikersantti, tiäksä ...korjaan....”
Motto: “Varmistamatta paras.”

Soini Antti 20 v
Opiskelija, Panelia
Tuvan 8 iskelmäprinssi, kaikkien hunajapupujen sankari! Kävelevä jukeboxi, joka
ei turhista valita. Säkylän metsien bigfoot.
Motto: “Suksi ei luista, mutta kengät sitäkin paremmin!”

Riikonen Aleksi 20 v
Opiskelija, Lempäälä
Tuvan Aku Ankka, on lukenut Auk I:sen
aikana kaikki lehdet ja kirjat. Nenäkarvaspesialisti!
Motto: “Lahjattomat reenaa, minä en!”

Ruokonen Ville 19 v
Ylioppilas, Kaarina
Ei muuta tee kuin nuku! Asennolla ei väliä
kunhan silmät saa kiinni.
Motto: “ ZzzZzz..”

Ryökäs Antti 19 v
Opiskelija, Riihikoski
Auk:n riuku spesialisti, rakentaa Porin Prikaatin parhaat riu’ut! Susi numero 2. Taistelusavukkeita menee reilusti!
Motto: “Jotkut tykkää äidistä, jotkut tyttärestä ja jotkut pj-teltasta.”

Saari Joni 19 v
Sähköasentaja, Turku
Susi numero 1. Aina pylly paljaana. Löytää
oravia joka paikasta. Ei turhaa stressaamista.
Motto: “Suus kii, hampaaton.”

Talvitie Ville 20 v
Alastaro
Alastaron ihme, koska Alastarolta löytyvät
kaikki, löytyy sieltä myös Talvitie. ”Paroni
Von Winterway” Suu käy taukoamatta.
Motto: “Vatussit!”

Toivola Juho 19 v
Opiskelija, Pori
Mies jonka mieleen on aseet ja ruusut! Mikään ei koskaan ole hyvin!!
Motto: “Ei tästä tuu taas yhtään mitään...”

Toivonen Olli 19 v
Opiskelija, Turku
Metsän nopein sinkomies! Mikään ei voita
kunnon ryynäystä. Munat turpeeseen ja
syöksyen eteenpäin!
Motto: “Kovuutta koulutukseen ja panssari
palamaan!”

Valtonen Antti 19 v
Rusko
Hymyilevä penkkipunnertaja. Muut turvautuvat hormoneihin, Valtosen salaisuus
on...Mmmm...Marabou. Helmijätkä!
Motto: “Yritetään edes näyttää et tehtäis jotai!!”

Tursas Tuomas 19 v
Opiskelija, Raisio

Vilén Kai 20 v
Opiskelija, Parainen
Mies, joka löytyy aina tupakkapaikalta. Ainakin nappitaulun mukaan. Korsteeni!
Motto: “Vaikka vemppaat, voitat!”

Sundell Peter 20 v
Opiskelija, Turku
Suomen ainoa Green Beret, suoraan jenkeistä. Minne pitää mennä, koska ja mikä
varustus? Älykäs, mutta peittää sen hyvin..
Motto: “En mä tiiä kun meil ain jenkeis...”

Ylioja Olli 20 v
Opiskelija, Nousiainen
Ei turhaan stressaile. Pinkan särmäys motivaatio kateissa. Tosimies ei nuku makuupussissa.
Motto: “Lepi vaan..”

Yli-Antola Kimmo 20 v
Opiskelija, Laitila
Antaa öisinkin ohjeita sinkomiehille. Mennänk sotkuhu!
Motto:Ä“Tahto rautainen vie läpi harmaan
kallion.”

Oli tilanne mikä tahansa, mies seisoo kuin
tammi. Särmä sotilas, joka ei turhista hötky.
Motto: “Hyvin arvattu on puoliksi tiedetty!”
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Tulenjohtue
Ylil Erik Fabritius, ltn Heikki Pellimaa
Tupa 10
Forsten Jesse 20 v
Automekaanikko, Pori
Mies, joka tietää viskeistä, mutta ei armeijasta. Porilainen trogari jolta saa tilattua
mitä vaan. Vasen käsi väsynyt UV:n jälkeen.
Motto: ”Tulisipa äkkiä tammikuu”

Heikkilä Markus 19 v
Ylöjärvi
Suuri ajattelija. Toisin kuin kaikki muut,
kuuntelee motörheadia. Kaikkien saksalaisten ystävä.
Motto: ”Aivan sama.”

Hanhela Tuomas 19 v
Ulvila
Tulenjohtueen “kirjastonhoitaja”, eli huolehtii ryhmän henkisestä hyvinvoinnista.
Harjunpään
Ron
Jeremy.
Hyvin
luistaa...suksi!
Motto: ”Kyllä mää tonttini hoidan.”

Anttila Olli-Pekka 19 v
Opiskelija, Helsinki
Tekee kaikkensa ryhmän eteen... lopputuloksesta ei tietoa.
Motto: ”Vaikeimman kautta.”

Hurme Antti 19 v
Opiskelija, Tampere
Hommat hanskassa...hanskat tosin paloivat
jo ekalla leirillä. Sotilaskodin kannattajajäsen (17 munkkia/päivä).

Hannuksela Jussi 20 v
Raisio
Kaivaa poteron paljain käsin. Lapiosta ei
tietoa. Aina 100% asenteella mukana. Hengeltään hippi ilman ruoskaakin. Universumin kovin jätkä Freddie Mercuryn jälkeen.
Motto: ”Peliliikkeitä!”
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Lindgren Olli 19 v
Rakennustyömies, Turku

Salonen Matti 19 v
Masku

Rannikko Jarno 24v
rakennusinsinööri, Turku

Noheva kulmamies, jonka tahti ja askelpituus on kääntäen verrannollinen yöunen
määrään. Pohtii usein pitäisikö kadonneesta motivaatiosta tehdä häväri.
Motto: ”Kuolema kuittaa univelat.”

Heitinmies ilman putkeakin. Hyvä jätkä,
vaikka onkin Maskusta.
Motto: ”—-”

Tuvan pappa. Vanhuus ei tule yksin.
Motto: ”Ken ryömien tulee se syöksyen
menee”

Valtonen Arto 19 v
Suunnistaja, Perniö

Salmenoja Jesse 20 v
Turku

Puujalka uimari. Jämävitsien kaatopaikka.
Suunnistuskuningas!
Motto: ”Tärkeintä ei ole voitto vaan murskavoitto.”

Pieni koko korvaa puuttuvan älyn.
Motto: ”Mitä pienet edellä, sitä isot perässä.”

Kokkinen Kari 19 v
Tekniikan yo, Pertteli
Useimmiten mukana toiminnassa...ainakin
henkisesti. Todellinen tulivartiomies: ”Antakaa mun nukkuu...”
Motto: ”Kun täällä ollaan niin painetaan
täysillä.”

Pulkkinen Mikko 20 v
Mikkeli

Hannuksela Jussi 20 v
Teuva

Herra Metaani, Pulukkine Mikkelist. Aina
alaston nainen kaapissaan.
Motto: ”Ei pysty venyy!”

Nauttii metsäleireistä ja tetsaamisesta yli
kaiken. Mieleltään todellinen sotilas. Teuvan lahja suomen puolustusvoimille ja tupakkateollisuudelle!
Motto: ”Mennään nyt pöllille!”

Salli Jukka 20 v
Pori

Fröberg Thomas 19 v
Turku
Mies vailla menneisyyttä...ja tulevaisuutta,
eli selvää upseeriainesta.
Motto: ”AuK: Arvaa uudelleen kannattiko.”

Tupa 11
Saarni Matias 20 v
Ylioppilas, Naantali
“Mahdollisimman helpolla mahdollisimman ylös”. RUK särmääjä. “Mehupoika”
Motto: ”Kaikki kuolee.”

Peltoniemi Petteri 19 v,
Turku
Paras profarmari napapiirin tällä puolen.
Lasileuka
Motto: ”Häh?”

Sälli. Tiukat iskurepliikit.
Motto: ”Naiset tulee ja menee, mutta
Rockenroll pysyy.”

Seppälä Ville 20 v
Opiskelija, Turku
“Mitään ei jää luontoon”
Motto: ”Aina täysillä!”

Veneranta Janne 20 v
Pori
Voima 100, äly 0. Tuvan priimus!?
Motto: ”Ja v****sha se taas meni.”

Rautiainen Lauri 19 v
Turku
Tuvan aivot (ainoat). Jätkä on vesieläin!
Etelä-afrikkalainen pallonaama kotka,
skappari suku velvoittaa.
Motto: ”Voi ***!. Mä oon vaihees!”

Sotilaspoliisijoukkue
Ltn Reijo Kortteus, kers Hannu Päivärinta
Tupa 12

Tupa 13

Hinkkanen Toni 22 v Puuseppä,
Tampere

Mäkinen Joonas 19 v
Putkiasentaja, Turku

Spol-joukkueen pappa, kova pärräilemään.
Täysin gonahtanut “korpinraato” TJ VÄHISSÄ
Motto: “Ei tässä mikään kiire oo...”

Ei koskaan äänessä. Mahdollinen skitsofrrenikko? Välittömän palautteen antaja.
Joka mies naisen hakaa, putkimies laadun
takaa.
Motto: “Millä tästä mihinkään nimipäiville?”

Hietala Vesa 19 v
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Turku
VPK aktiivi, poliisiradio toimii naisen korvikkeena silloin kun Gimmelin levy ei ole
lähellä
Motto: “Ei naista tarvii, mul on radio.”

Lähdesmäki Juha 19 v Ylioppilas,
Nurmo

Piri Toni-Petteri 19 v
Sähkömies, Kauhava

Syrjälä Kari 20 v
Elektroniikka-asentaja, Seinäjoki

Opiskelija, Lohja

Playboy, City-Hustler, Hetero kind of s*it.
Namusetä...aina jäätävä määrä “mättöä”
mukana.
Motto: “Hiano miäs!”

Tykinruokaa, pois höyhensarjasta “nuoriso
idoli” Lohjan Tarzan! Syö varmasti muidenkin vanukkaat. Kulmamiesten kuningas.
Motto: “Meitsi on vaihees...”

Salo Pekka 20 v
Opiskelija, Kangasala

Rahkonen Pekka 19 v
Opiskelija, Paimio

Pois lähteminen ei ole mahdollista. Täysillä
or die! Säälimättömän särmä sotilas.
Motto: “Elämä on laiffii! Pommeja ja pähkinävoita.”

Sulkeisissa juopunut vanha mummo, omistaa vipin luontaistuotekaupan.
Motto: “Ei oo järkee mut tekee nii hyvää.”

Öhman Patrik 19 v

Ei uni paikkaa kato. Mies vailla mielenkiintoa, Tuvan esimies nro#1, Puukkojunkkari.
Motto: “Onks ne sukset pakko ottaa mukaan?”

Laiska kuin saapas, aina nollat taulussa .
Lieviä motivaatio ongelmia. RUK-ainesta.
Motto: “Hiljaa hyvä tuloo...”

KOKO PERHEEN

Gerkman Jani 20 v
Rakennusmies, Helsinki

HAMMASLÄÄKÄRIKESKUS

Meirän statin kunti. Alias Cartman. Parkettien partaveitsi, porilaisestakin tuttu.
Motto: “Tunne kehosi, nauti enemmän.”

Hirvonen Teemu 19 v Ylioppilas,
Raisio
Pyrkii
aina
omin
avuin
onneen.”Soutukone”. Hiukan omalaatuinen
tyyli.
Motto: “Tähän ei mies pysty!!”

Lehtovaara Matti 20 v Ylioppilas,
Kaarina
Tuvan teletappi. Markkinoiden kovin peli,
enemmän voimaa ja kiihtyvyyttä.
Motto: “Ei ne meille mitään voi!”

www.hammaspiste.com Puutarhakatu 12, Turku, ma-to 8-20, pe 8-18
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Johtaja kapteeni Miikka Sävelkoski
Tupa 5
Larkela Olli 19 v
Ylioppilas, Masku
1. onnistunut ilmoitus antaa odottaa itseään. Maskun Nick Faldo.
Motto: “Nunc est bibendum.”

Kangas Petteri 20 v
Ylioppilas, Huittinen
SIPA:n erikoismies. Gonapappa 2. Huittisissa asuva keila.
Motto: Sekunti per miäs!”

Sievänen Petri 20 v
Ylioppilas, Helsinki
“1. ja 2. pioneerijoukkue”
Motto: “Ei oo häpee olla nopee!”

Jääskelä Tero 25 v
Opiskelija, Pori
Taistelukenttien Buster Keaton! Kokkolalainen rynnäkkövaunu joka kaataa puutkin
mennessään. Joukkueen “isähahmo”.
Motto: “Per aspera ad astra.”

Koskinen Tommi 19 v
Seppä, Pori

Kranaatinheitinjoukkue

Vartiomiesten eliittiä! Hallitsee myöskin
puunkaadon... uhkaa Jääskelän kanssa koko
Porin metsäalaa. Kylmyys on kurikysymys.
Motto: “Divide et impera.”

Hänti Tomi 20 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Viimeisen päälle käytännönmies! Gonapappa 1. Seurustelee meteorologin kanssa.
Motto: “Lahjattomat treenaa!”

Ltn Jaska Hyvönen

Kimari Riku 19 v
Automaatiomekaanikko, Helsinki
Helsingin suuri mies suoraan isosta omenasta takahikiän takamaille. Venyttää tekemisiään viimeiseen asti. Bonjaax?
Motto: “Tee työtä jolla on tarkoitus?!!?”

Aaltonen Arto 20 v
Tietokoneasentaja, Turku
DJ Aldo. Kun vapaa alkaa, läppäri ja mässyt
siirtyvät tuvan pöydälle. Leireillä suklaa ja
sipsit toimivat Aaltosen henkireikänä.
Motto: “Kaikki mitä voit tehdä huomenna,
tee huomenna!”

Isotalo Arto 20 v
Sähköautomaatioasentaja, Paimio
Aina kateissa kun siivotaan ja tekee kaikkea muuta mitä pitäisi. Kalju kiiltää paimioon asti.
Motto: “Verta, hikeä ja kunniaa.”

Ahala Janne 20 v
Tietoliikenneasentaja, Vehmaa
Voiko Vehmaalta tulla mitään hyvää? Tuvan pieni suuri mies tykkää kruisailla.
Motto: “Drive fast, Race hard.”

Ala-Ketola Kimmo 19 v
Opiskelija, Kokemäki
Kokemäen Mr. Lepi. Nukkuu asennossa
kun asennossa Avautuu ajoittain, eikä huomaa sitä itsekään.
Motto: “Puhu kädelle, korvat ei kestä.”

Viestijoukkue

Gröndahl Tommi 19 v
Vartija, Turku

Ylil Arto Rantahalvari, ltn Ilari Vähäpietilä, kers Juha Riuttamäki
Tupa 1
Hurme Samuli 19 v
Tietoliikenneasentaja, Mynämäki
Turun pesäpallokuningas. Kaikki muu kiinnostaa paitsi se mitä pitäisi tehdä nyt.
Motto: “Se mikä ei tapa, vahvistaa.”
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Grönman Jani 19 v
Tietokoneasentaja, Pori

Fälden Mikko 19 v
Kokki, Turku

Porin karhu, tosin usein talviunilla. Pelaa
lätkää, mutta kysymys kuuluu: Millä kunnolla? Pitää yöllisistä asesuoritteista.
Motto: “Elä hetkessä.”

Nyrkkeilevä kokki Turkusest. “grunge”
Fälden on tuvan räjähdysaltis ruutitynnyri.
Ei taatusti jätä ketään kylmäksi.
Motto: “Huuto lisää liikettä!”

Tuvan siivous on selkeästi Gröndahlin heiniä. Hajoaa aina jakkaralleen. Gröndahl pitää toistuvasti porukkaa kasassa tsempillään.

Haapea Esa 20 v
Ylioppilas, Särkisalo
Tuvan rock-henkinen Badding sekä särkisalon kovin salibandy “jyrä”. Yksi särkisalolainen tuvassa on aivan liikaa, sillä usein
särkisalolainen pystyy pesemään hampaat
alle 2 minuuttiin.
Motto: “Mikään muu ei ole pakollista, paitsi kuoleminen!”

Turku puh. 02-433 9900

Porilaisen osoitteenmuutokset sekä killan jäseneksi liittyminen:

Kiltaveli Seppo Luoto
Tilitoimisto Tilistö
Alinentie 8 27800 SÄKYLÄ, puh. (02) 867 1581

Haaristo Oskari 19 v
Ylioppilas, Turku

Paananen Juha 19 v
Matematiikan opiskelija, Turku

Repo Lasse 20 v
Opiskelija, Vantaa

Sandvik Aarno 19 v Opiskelija,
Helsinki

VMTK:n puheenjohtajan hommat olisivat
kiinnostaneet mutta RUK vei miehen mennessään. Selviää hommasta kuin hommasta
murjomalla vitsin tai pari
Motto: “Om man inte tippar kan man inte
vinna!”

Todellinen neulontamestari
Motto: “Kyllä verkkaammallakin tahdilla
pääsee perille.”

Repo (alias rapu, lasse tai lasba) selittää
kaikkea kovasti. mutta en just nyt muista
että mitä.
Motto: “KSE:a odotellessa.”

Mies, joka hajoaa uudelleen ja uudelleen...
Kerää itsensä, haaveilee ensimmäisestä lomabissestä, ja, hajoaa jälleen!
Motto: “Ei nappaa, ei vaikuta kotiuttamispäivämäärään.”

Annala Hannu 21 v
Tietokoneasentaja,
Kristiinankaupunki

Leppoisa. Sijaisjohtaja, “vanha merikarhu”
Motto: “Elämä on ihmisen parasta aikaa.”

Veteraani AUK:ssa. Asenne kohdallan.
“musta hevonen”
Motto: “Sääli on sairautta, kipu on kivaa,
tuska on taivaallista.”

Tupa 2
Niinimäki Jouni 20 v
Automaatioasentaja, Rusko
Kulmamies hidastaa perä jää! Mitä
h*******ä, kulmamieshän on keppimies.
Motto: “Paljo aikaa kerkiik viel tykittää?”

Ojaniemi Janne 19 v
Datanomi, Pori
Varokaa uutta järjestyksenvalvojaa! Leppoisa mies.
Motto: “Vemppan vasta kun kuumetta on
yli 40!”

Koivuniemi Miikka 20 v
Koneenasentaja, Turku
Tuvan “kasvot”
Motto: “Kenttähygienia kunniaan!”

Lummevaara Vesa 19 v
Tietoliikenneasentaja. Pori
Filmifriikki. Jämpti mies.
Motto: “Sillo mennää ku käsketää!”

Leinonen Juha 19 v
Varastotyöntekijä, Turku
Kelanvetäjä Raisiosta.
Motto: “Tyhjä arpa yhdistää.”

Kirjonen Jussi 19 v
Nuoriso-ohjaaja, Turku

Mustonen Juhana 19 v
Opiskelija, Noormarkku

Tolvanen Jouni 19 v
Turku
Sai veristä jälkeä aikaan höylätessään päätään, muutoin ihan särmä taistelija.
Motto: “Fiiliksen mukaan.”

Tuvan särmin. Ei ruinaa eikä valita.
Motto: “Ja menox.”

Sund Henri 20 v
Opiskelija, Nousiainen

Lundén Jan-Erik 19 v
Opiskelija, Turku

Kehittänyt itselleen riippuvuuden sotkun
tuotteisiin, syö painonsa verran munkkeja
päivässä... AuK:n tykeimmään sinkoparin
nuorempi.
Motto: “Pitää syödä hyvin että jaksaa.”

Sarjatuli päälle. Ei se vihollinen millään
kertalaukauksilla kuule.
Motto: “No niin, menipä taas vahvasti.”

Kuivalainen Jani 19 v
Opiskelija, Nakkila
Tuvan hengennostaja. Vastaus löytyy joka
kysymykseen.
Motto: “Eiks se nyt oo aika suora...”

Kurko Kimmo 20 v
Opiskelija, Tampere
Tuvan kirein mies
Motto: “Tampereelta nääs.”

Tupa 3
Vaahtio Jussi 20 v
Nakkila
Tuvan Aku ankka -vastaava, jalka alkaa vipattaa jo päivää ennen lomia...
Motto: “Se on minulle aivan sama!”

Salminen Erkki 19 v
Opiskelija, Perniö
Perussärmä, ei puhu, ei perseile! Niin no
mitä nyt laittoi voimakoneeseen polttoöljyä.
Motto: “Kines on pop!”

Santala Juho 19 v
Turku
Perusjätkä: särmää, gonaa jne. Ehdotonta
johtaja-ainesta
Motto: “Peli on menetetty!”

Vehkalahti Mika 19 v
Opiskelija, Lavia
Tuvan moottorisaha, jolta ilmeisesti bensa
loppu, koska yöt ovat kummasti rauhoittuneet. AuK:n tykeimmän sinkoparin vanhempi
Motto: “Riekaleinen 62 kertoo onnistuneesta leiristä...”

Saarinen Henrik 19 v Opiskelija,
Laitila
Syö enemmän suklaata, kuin koko muu varuskunta yhteensä.
Motto: “Älä lue historiaa, tee sitä.”

Varpula Kari 19 v Opiskelija,
Turku
Tuvan gorilla, rintakarvoista vois tehdä
karvalakin... Kylmin punkka??
Motto: “Mitä nyt taas?”

Vuoristo Juha 20 v Opiskelija,
Salo
Peliliikkeitä! En oo menos sotkuun, tua sää
mul jotain! Loma TJ??
Motto: “Täysillä läpi”

Virta Mikko 19 v Opiskelija,
Turku
Vaiheittain lukien eteen vie! ...TU,LEPO!
Muuten ihan särmä “sinkomies”, punkka
tosin välillä tökkii...
Motto: “Virta päälle, peliliikkeitä jätkät!”

Tupa J2
Joronen Henriikka 21 v
Sähköasentaja, Rautjärvi
Viestijoukkueen sissi, todellinen äijä.

Tammi Eero 20 v
Rakennusmies, Vampula
Ikuinen punkan nysvääjä, jonka uhma auktoriteettejä kohtaan huipentui päivystäjälle
lausuttuun kehoitukseen HAIST V***U.
Motto: “Ei kiinnosta, ei koske minua.”
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Rosenholm Jyri 20 v
Jalkapalloilija, Pori
Tulisieluinen taistelija joka ei luovuta! Musikaalisesti lahjaton iskelmätähti!!!
Motto: ”Mitä!? Kuka kysyy? Voitte arvata
etten oo tulos!!!”

Panssarintorjuntaohjusjoukkue

Mitä pidempi tolppa, sitä himmeämpi
lamppu. Tuvan “iso päällikkö”.
Motto: ”Kurin korkein aste on itsekuri.”

Ltn Jarkko Tuominen
Tupa 7
Metsäranta Juha 20 v
Opiskelija, Turku
“Metsämarjan voimalla läpi vaikka harmaan kiven.”
Motto: ”Melkein ei aina riitä.”

Lyytinen Jukka-Pekka 19 v
Opiskelija, Tampere
Lyhyin, mutta karvaisinohjusmies.
Motto: ”Lisää sikaa.”

Leino Petja 19 v
lehdenjakaja, Salo
Äidin oma pikku panssarivaunun tuhoaja.
Motto: ”Peliliike kannattaa aina.”

Lindholm Jesse 19 v
Loimaa
Osaa paikata hampaan kuin hampaan.
Motto: ”Ohjusmies on pelimies.”
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Rinne Antti 20 v
Pori

Jääskeläinen Joni 19 v
Opiskelija, Nummela
Kiva kaveri.
Motto: ”Kokelas tahdon olla mä pienen teltan lämmittäjä.”

Laakeristo Markus 19 v
Sairaanhoitaja, Eurajoki

Tupa 8
Mäkitalo Jussi 19 v
Opiskelija, Turku

Tuvan oma pikku paikkaaja, tykkää hoitaa
terveitäkin.
Motto: ”EI kannata pelata ellei voi voittaa.”

Tuvan ilopilleri saa naurun aikaiseksi olemalla oma itsensä silloin kun sitä vähiten
haluttaisiin! (Esim. Tupailmoituksen tekeminen mahdotonta).
Motto: ”Rynky, Rynky!”

Luoma Niko 20 v Opiskelija,
Turku

Vesikkala Matti 20 v
Opiskelija, Nummi-Pusula

Opiskelija Turusta.
Motto: ”Mitä enemmän, sitä enemmän.”

Dahlström Jarkko 20 v Vartija,
Espoo
Ei päässyt RUK:uun, mutta santsarin paikka on vielä avoinna.
Motto: ”Makaa niin kuin petaa.”

Tuvan särmin sotilas, ei jäädy edes 25 º asteen pakkasessa. Nummi Pusulan lahja Porin Prikaatille.
Motto: ”Ei huolen häivää, hakuuna ma
tata.”

Rounamaa Simo 20 v
Salo
Salon oma poika, joka ei pienistä hätkähdä!! Mielessä ei ole muuta kuin kolme kovaa “oota” olut, ohjus ja onnistuminen.
Motto: ”Kyllä minä menen.”

Pulkkinen Lasse 19 v
Turku
2 sanaa, 16 kirjainta, materiaali vastuu...
Hukkaisi kivensäkin ellei ne roikkuisi, menossa mukana.
Motto: ”I love the smell of napalm in the
morning.”

Mäkinen Max 19 v
Tampere
Metsässä kuin salama ja sängyssä sukkela
kuin sammakko.
Motto: ”Sukkelasti eteenpäin sauva pystyssä.”

Sinkojoukkue
Ltn Tuomo Koivisto, ltn Pasi Halonen
Tupa 6
Grönqvist Jan 19 v
Sähköasentaja, Helsinki
Naseva one linereiden heittäjä.
Motto: ”Nakkikin on makkara.”

Hietaharju Teemu 20 v
Tampere
Huomasin liian myöhään, että jos liikaa hakee vemppaa lentää ulos.
Motto: ”Älä tsemppaa hae vemppaa.”

Lehto Jaakko 19 v
Koski TL
Ei “avaudu” kouluttajille, koska “tietää”
olevansa oikeassa.
Motto: ”Ei kiinnosta näillä aamuilla.”

Marjamäki Mikko 20 v
Yksityisyrittäjä, Nakkila
Nakkilan suuri poika, suuri hiljainen johtaja.
Motto: ”Kalju kaunistaa edestä ja takaa.”

Manninen Rami 19 v
Lihamestari, Turku
Tykkää nukkua kaikissa muissa paikoissa
paitsi sängyssä kuorsauksesta päätellen.
Motto: ”z,z,z,z,z,z krooh, pyyh.”

Lahtinen Mikko 20 v
Kerava
AuK:n suosituin kaveri ja upseereiden kalakaveri.
Motto: ”Ei se koko vaan miten sä sitä käytät.”

Boman Mikko 19 v
Kirkkonummi
Metsän särmin kaveri, aina valmis töihin
kun pyydetään.
Motto: ”Hip hop, RUK on pop.”

Annunen Ville 20 v
Turku
Perus turkulainen TPS-fani. “Turku on paras paikka”.
Motto: ”Parempi paljon kuin vähän.”

Malmström Jarmo 19 v
Puuseppä, Raisio
Kantaa puukkoaan vyöllä siviilissäkin, esittelee armeija välineitään sukulaisillekin.
Motto: ”Ei täs oo kiirekkään”

Heikkilä Teemu 20 v
Muusikko, Helsinki
Hitler esikuvanaan, huutaa ja käskyttää
kaikkia liikkuvia luontokappaleita.
Motto: ”Rakastan inttiä.”

Korhonen Mika 19 v
Metsuri, Helsinki
Pieni mies, Iso haju.
Motto: ”En se minä ollut.”

SOTILASVARUSTEITA

SÄKYLÄSTÄ

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

Pakkala Antti 19 v
Lohja
Monitaitoinen jukeboxi. Gonahti jo eka
päivänä.
Motto: ”Tetsaaminen tappaa.”
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0431
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02-5498
800
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Tukilinja

Tupa 12
Laine Otto 19 v
Lihamestari, Tammela
Herkkäuninen, mutta vieläkin herkkähermoisempi... Teltassa:”Hei, olkaa nyt jo hiljempaa!” Ilmoittaa loma TJ:n vaikka unissaan.
Motto: ”Joka seitsemäs laine on vaahtopää!”

Korppinen Miku 19 v
Yksityisyrittäjä, Turku
Ne moponkorjausviikset lähtee!!! Kuorsaa
kuin teurastettu sotanorsu.
Motto: ”Karkki tai kepponen!”

Kettunen Tatu 19 v
Opiskelija, Turku

I Pioneerijoukkue

Komppanian jokeri-hymy. Meinaa nukahtaa kesken marssinkin. “Vahingossa” kähmi tupakaverin muijaa...
Motto: ”Elämä on laiffii, so not!”

Ylil Anssi Hakanen, ltn Heikki Sinisalo
Tupa 10
Hanki Jussi 19 v
Ylioppilas, Turenki
Bodi Petteri. Omaa kobran katseen sotilaspainissa.
Motto: ”...”

Heikkilä Juha 19 v
Opiskelija, Rauma

Eriksson Jukka-Pekka 21 v,
Hämeenlinna

Juuso Jari 20 v
Ylioppilas, Raisio

“Särmä” ryhmänjohtaja. “Missä V****ssa
ne asemat oikein on?”
Motto: ”Empä tiä!”

Huovinrinteen jumppakuutio.
Motto: ”Kun paikat on aamulla kipeät, on
se merkki siitä, että edellisenä päivänä on
tehnyt jotain kunnolla.”

Fredriksson Markus 19 v
Metalllimies, Kaarina
Joukkueen motivoitunein TAISTELIJAvamppaa aina kun on mahdollista.
Motto: ”...”

Heinonen Aleksi 20 v
Ylioppilas, Kiikala

Lagercranz Henrik 19 v
Opiskelija, Turku

Heikkilä Antti 20 v
Ylioppilas, Raisio

Heikkilä Jussi 19 v
Raskaan kaluston asentaja,
Lokalahti

Tuvan “särmä” tiskijukka. “Haavisto ajaa
partansa! - Herra Kokelas, ajoin sen tunti
sitten.” Sukua karhuille. ”Ei menny nyt
kauheen vahvasti.”
Motto: ”Ei pal napostele.”

Tuvan siistein kaappi...”Oikeesti.”
Motto: ”Kaikki on sallittua niin kauan kunnes se kielletään.”

Tupa 11

Skeater-boy.
Motto: ”Epäonnistumisen mahdollisuus on
suuri, kun kyvytön käskee halutonta tekemään tarpeetonta.”

“Herra alokas...korjaan herra kokelas.”
Motto: ”Kun TJ 0 on hyvä olla!”

Aittakari Joni 20 v
Prosessiasentaja, Laitila
Kypsyy helposti hiihtomarsseilla. Omaa
AuK:n pisimmän pinnan ja stressaa itsensä
hengiltä.
Motto: ”Pessimismi on realismin synonyymi.”

Andersson Jukka 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Pieni mies, mutta syö kuin lauma hevosia...
Kuitenkin hieman useammin.
Motto: ”Ihme touhua.”

Isokyykö Jukka 20 v
Levyseppähitsaaja, Alastaro
Tuvan särmin punkka. ”Mulla ei oo ku tää
rätti, eikä tääl oo mitään esitystä, eikä meil
oo jääteetä.”
Motto: ”Telamiinat kädessä voittaja fiilikseen.”

Karhu Antero 20 v
Opiskelija, Tampere
Polarbear.
Motto: ”Aina ei riitä, että tekee parhaansa,
joskus on tehtävä se mitä vaaditaan.”

Kalske Henri 19 v
Ylioppilas, Turku

Autio Toni 20 v
Ylioppilas, Uusikaupunki

Perus Patera.
Motto: ”No kun ei se niin metrin päälle.”

Hämärä voima vetää kohti Haminaa. “En
oo menos”.
Motto: ”Muistakaa virkatie.”

Järvinen Jani 20 v
Ylioppilas, Kiukainen
Jäbä ei paljon napostele.
Motto: ”Vaikka olen hyvä sängyssä, osaan
myös laittaa ruokaa.”
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Kervilä Mikko 20 v
Opiskelija, Turku

Piilostressaava gonahtaja.
Motto: ”Laittakaa jotain, mua ei kiinnosta.”

Haavisto Janne 19 v
Rakennusmies, Sauvo

Heikkilä Kalle 20 v
Levyseppähitsaaja, Karinainen

Jäätävä pummi! Ei uskoisi, että erektio on
rastikoulutuksen aikana mahdollinen... toisin todistettu...sukuvietti kuin silakalla...
Motto: ”...”

Jäädyttää tuvassa ja taistelukentällä. Hoitaa
pimeitä siviiliasioita puhelimella. Ja se
nenä vuotaa verta koko ajan.
Motto: ”Kerran sitä vaan eletään!”

9 vk VMTL...AuK!
Motto: ”Ei elämässä selviä hengissä.”

Lisää limukkaa.
Motto: ”Ei se ny ni väli ol!”

Kokko Antti 20 v
Opiskelija, Ulvila

Ihander Ville 19 v
Ylioppilas, Naantali

Hellsten Henrik 20 v
Laitila
Pioneeri jo syntyessään. “Miten niin miinat
pitää naamioida?”
Motto: ”Eihän mulle voi aina käydä näin.”

Hämäläinen Antti 19 v
Ylioppilas, Alastaro

Tuvan musta ruhtinas. Mahtaakohan se
nukku...? Vaiko eikö?
Huovinrinteen hieno/hullu herrasmies - tulevaisuuden toivo.
Motto: ”Virheistä verotetaan, tyhmyydestä
tapetaan.”

Kulma Jari 20 v
Sähköasentaja, Turku
Koiratarhan kenttä myötäpäivään kuoppa
kaivaen viisi askelta ryhmity!
Mr. No can do. Syö karkkia enemmän mitä
sotku myy. Aika Gona-barbaari.
Motto: ”Velttoilu säästää hikeä - sotilaskoti!”

Karjalainen Risto 21 v
Rakennustyömies, Orimattila

Heikkohermoinen maalaiskloppi.
Motto: ”Ei sillä mulle mitään välii oo, ajattelin vaan.”

Metsän nopein eläin. Karhun voimat omaava arjalainen sotapäällikkö.
Komentaa leirillä unissaan. “Metsässä ei
pärjää ilman jäynää.”
Motto:”No pain, no game!”

Hugg Aki 19 v
Ylioppilas, Hauho

Koivisto Jukka-Pekka 20 v
Opiskelija, Alastaro

Törkee miäs.
Motto: ”Verta hikeä ja telamiinoja.”

Kuuntelee 40-luvun musaa.
Motto:”Elo tää juoksuhaudoissa on ...
Gonahtamista!”

Kivivuori Markus 19 v
Opiskelija, Rauma
Omituinen höpöttäjä. Imitoi kouluttajia
aika loisteliaasti. Laihtui Intissä ainakin
“puolet painostaan.”
Motto:”God only knows mis mennään, se
on iso moukari, joka puhuu!”

Tupa 16
Tuuna Juha 20 v
Opiskelija, Laitila
Tukilinjan pelimies. Mies, jonka pokka ei
todellakaan pidä. Valmiina palvelukseen,
vaikka vaiheessa. Kävelevä tietopankki.
Taistelija isolla T:llä, eiku aseella.
Motto: “Kyllä me nyt tämä kestetään.”

Viitanen Jonne 20 v
Taiteilija, Laitila
Tukilinjan isoin, tumin, häijyin, karvaisin
sekä vaikutusvaltaisin yksilö. Lämäri, jonka pokka pitää vain sukeltaessa.

Motto: “Kaveria ei jätetä.”

II Pioneerijoukkue

Viitanen Paulus 19 v
Lossin kuljettaja, Kemiö
Tuvan tupakkamies. Taukoa tuolla alueella.
Hei voiks ny vetää röökin. Ei tunne sanaa
stressi.
Motto: “Mennääs pojat sbaddul.”

Ylil Mikko Hartikainen
Tupa 14
Myllymäki Jori 19 v
Kirjapainaja, Turku
Jos sul on messissä kymppisäkki, chillaa
meitsin kanssa..
Motto: “Ei jäädytä, otetaan lämmikettä.”

Mikola Toni 19 v Opiskelija,
Rauma
AuK:n pieni metsäeläin. Kasarmilla gonaillaan, mutta maastossa sykitään. Taistelupatukoiden valtias!
Motto: “Keittoa vain viikonloppuisin. KIITOS!”

Lampela Joonas 20 v
Rakennusmies, Salo
Pieni ja vihainen jääukkeli.
Motto: “Tehdään ihan mitä vaan. Kunhan ei
hiihdetä.”

Pietilä Tuomas 20 v
Ylioppilas, Tammela
Panssariprikaatista tullut ja sinne takaisin
pienempänä tai isompana johtajana. Kaikkeen mukaan huumorilla.
Motto: “Mukana juonessa.”

Mäkinen Tero 20 v
Ylioppilas, Viiala
Ujo, arka ja hiljainen. Miehestä ei irtoa sanaakaan, vaikka kuinka yrittäis! Vai kuinka
se oli?.
Motto: “ Tsau sitten Seija ja kukka..”

Mastomäki Marko 20 v
Automekaanikko, Turku
AuK:n jäätävin jääpalakone.
Motto: “O-zasto, gona..”

Myllymäki Jukka 19 v
Opiskelija, Lempäälä

Opiskelija, Rauma
Pieni lyömäsoittaja, näyttelijä ja ehkä muutenkin hiukan sekaisin.
Motto: “Intti läpi improvisoiden.”

Nokka Miikka 19 v
Opiskelija, Somero

Tahvanainen Tuomas 19 v
Visionääri, Hämeenlinna

Tervaportti Mikko 19 v
Lvi-asentaja, Äetsä

Juu joo!! Miten kerhon peli päätty? Mies,
joka käyttää kahta vasemman jalan släpäriä. Ehdotonta RuK kamaa.
Motto: “Lahoo siihen, mä lähen!”

Asemaralliguru. Aina tyylikkäästi myöhässä. Häh? Tuliko pojat muka asemista?
Motto: “Mitä on huudettu?”

Räjähti, räjähti, gonahti.
Motto: “Suojaan!”

Pulli Jarmo 20 v
Maanrakennusmies, Rusko

Pukkila Eero 19 v
Opiskelija, Ulvila

Niin kauan särmätään, kun tarvitsee ja sitten gonahdetaan. Iskee kaikki naiset kilometrin säteellä.
Motto: “Välillä särmätään, usein ei.”

Tässä metsien miehessä yhdistyvät sopivassa suhteessa taito, tuuri ja tahto.
Motto: “Kunnon panostus johtaa hyvään
lopputulokseen.”

Moisander Jani 19 v
Automaatioasentaja, Somero
AuK:n vara jääpalakone. Viihtyy paremmin metsässä kuin kasarmilla.
Motto: “Mennääks metsään!”

Tupa 15
Soininen Tommi 19 v
Tervaaja, Perniö
Bodari Lapista. Puhuu/näppäilee kännykkää aina kun mahdollista. Prikaatin gonahtanein Hessu, joka omaa jumalaiset unenlahjat ja s****nallisen kuorsauksen! Sitkeä
taistelija.. kantaa vaikka useamman tstvyön!
Motto: “Pääsispä jo Fannyn viereen!”

Stenberg Janne 19 v
Opiskelija, Masku
Sikaniska. Tappelee, painii ja räyhää. Rk:n
perä on lyömäase parhaasta päästä. Mies
jota ei himottanut kahden viikon kineksen
ja viikon leirin jälkeen.
Motto: “Ei vois vähempää kiinnostaa!”

Opiskelija Lempäälästä.
Motto: “Jeden Tag so schnell, ja!”

Stenberg Kimmo 19 v
Raisio

Pekonen Mikko 20 v

Turun laululintu. Rento ja mukava atleettiraivohärkä. Retrokone.
Motto: “Mitähän se sit vois olla.”

Virtanen Alpi 20 v
Puutavaramyyjä, Hämeenlinna
Puhuu paljon sanoo vähän.

Tuomisto Mikko 20 v
Koneasentaja, Halikko

Rauhala Riku 19 v
Opiskelija, Somero

Tukilinjan punainen vaara. Herra yliluutnantti, uskoisin, että asia on juurikin näin.
Motto: “Taidolla ja tahdolla tehdään myös
... pioneerit.”

Sukunimensä veroinen taistelija: uidaan
kuumeessa 50 m:n huippuaika. Todellista
pioneerihenkeä.
Motto: “Ei oteta mitään stressiä.”

Vahtera Teemu 19 v
Lähetti, Naantali

Ruohonen Joose 19 v
Opiskelija, Turku
Muistaa ulkoa kaikki 90-luvun hittibiisit ja
laulaa niitä turhankin usein. Lomilla mennään sitten ottamaan muutama olut.
Motto: “Paraatijoukot kuuluvat komentooni.”

Räsänen Aleksi 20 v
Opiskelija, Turku
Patukkakeisari. Gonahtaa aina metsässä.
Henkeen ja vereen partiolainen = piparin
myyjä. “Voi kilinmarjat”
Motto: “Tosimies ei mottoa tarvitse.”

Siitonen Anssi 19 v
Opiskelija, Rauma
Jääkäri,
joka
karkasi
EHK:sta
pioneeriAuK:uun. Vaikka laatta lentää silti
juoksu kulkee tetsari ja ase selässä. “Hulluja nuo pioneerit.”
Motto: “Konstit on monet sanos akka kun
kusi ja moppas.”

Tukilinjan kiiltävimmät maiharit. Aikansa
raketti. Muuntuu IT-ohjukseksi maalaamalla päänahkansa punamullalla.
Motto: “Life´s a bitch and then you die.”

Virtanen Veli-Matti 20 v
Rakennusmies, Säkylä
Hiljainen metallimies, jonka suu vääntyy
virneeseen aina valmistautumisen aikana.
Motto: “Ihan rauhallisesti vaan, antaa lasten leikkiä.”

Terhonen Sakari 19 v
Talonrakentaja, Säkylä
Tuvan pahin sirpaloituja, kunnes... SEPE
loppuun saakka, mennään mennään, juupa
joo taidettiin mennä. Loputon pummi ja
vuoden tonnikalakuningas.
Motto: “Just!”

Tiensuu Juho 19 v
Ylioppilas, Turku
Tuvan vanhempi suklaakone. Fazerit aina
messissä. Aina eka järjestyttäessä. Sykkii
kiroilee, syö suklaata ja sykkii vielä enemmän. Tietää parhaat nakkisuojat.
Motto: “YlPalvO tietää.”
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Suomen Kansainväl

1. Jääkärikomppania

Spar

Eura
54

inen Valmiusjoukko

Taistelupioneerijoukkue

SARI ON TARKKA TYTTÖ. Eurassa toukokuussa järjestetyillä Pyhäjärvi Messuilla yleisöllä
oli mahdollisuus testata ampumataitoaan Porin Prikaatin messuosaston Eko Aims -aseilla.
Messuemäntä Sari Tamminen käytti tilaisuutta hyväkseen, ja kuten kuvastakin näkyy, tähtätys
tuntuu olevan kohdallaan.
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Säkylän Sotilaskoti

Sotilaskodin aukioloajat
Ma - to
Pe
La
Su

8.30 - 20.30
8.30 - 20.00
16.00 - 20.00
12.00 - 20.00

Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry.
27910 SÄKYLÄ
Puh. (02) 867 0430
Fax. (02) 867 0304
e-mail:
sakylan.sotilaskotiyhdistys@co.inet.fi
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