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Korviini on kantautunut syksyn aikana muun muassa pari
seuraavaa näkemystä:
Väite 1: Porin Prikaati
kohtelee varusmiehiään ihmisarvoa alentavasti. Alokkaat opetetaan kiroilemaan,
heitä tönitään ja heihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Osa alokkaista ei uskalla
mennä lääkärin vastaanotolle
edes 39 asteen kuumeessa,
koska pelkää menettävänsä
edessä olevan loman ja joutuvansa silmätikuksi.
Väite 2: Aliupseerikoulu
on Porin Prikaatin ainoa paikka, jossa tuoreen saapumiserän taistelijoille voi pitää kuria. Muualla prikaatissa on menty höpönassutteluun, jossa ”alokkaita” kohdellaan silkkihansikkain.
Porin Prikaatin yksi vuoden 2002 teemoista
on ollut varusmiesten olosuhteiden, kohtelun ja
aseman edelleen kehittäminen. Tavoitteena on ollut, että lakisääteistä asevelvollisuuttaan prikaatissa suorittavilla nuorukaisilla ja vapaaehtoiseen
asepalvelukseen hakeutuneilla nuorilla naisilla on
parhaat mahdolliset olosuhteet palveluksen toteuttamiseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sopivien
nykyaikaisten varusteiden hankkimista, riittävän
ruokailuajan varmistamista ruokalassa, viikkoohjelmaan merkityn varusmiesten päivittäisen vapaa-ajan järjestämistä kasarmilla oltaessa, kaikissa tilanteissa ihmisarvoa kunnioittavan kohtelun
vaatimista sekä varusmiestoimikunnan toimihenkilöiden ja etenkin komppaniaedustajien toimintamahdollisuuksien tukemista. Tämä ei merkitse sotilas- ja taistelukoulutuksen tehottomuutta. Päinvastoin. Tällä pyritään suurimman energian käyttämiseen juuri siihen toimintaan, jota varten varusmiespalvelukseen tullaan. Päämääränä on kouluttaa taistelutahtoisia ja tehtävänsä osaavia sodan
ajan joukkoja. Suurin virhe, jonka kantahenkilökunta voi tehdä, on se, että jättää mahdollisimman
todenmukaisen taistelukoulutuksen antamatta
vastuullaan olevalle joukolle ja sitten lähettää tämän joukon taistelukentälle. Taistelun todellisuuteen kuuluvat edelleen myös raskaat kantamukset,
vaikeat sääolosuhteet eri vuodenaikoina, valvominen, vilu, nälkä, jano, hiki, odottaminen ja pelko.
Myös varusmiesesimiesten on osattava pitää
selkeä ero taistelukoulutuksen ja kasarmielämän
ilmapiirin ja olosuhteiden välillä. Kasarmielämän
kova, pottumainen nälvijä ei useinkaan välttämättä ole taistelukentän ammattitaitoinen, hyvähenkinen johtaja. Olisi korkein aika päästä tyystin
eroon Suomi-filmien ja myös Ruotuväen pilapiir-

rosten usein esittämistä farssijohtamistyyleistä.
Tosiasia on, että esimiesten
ja etenkin varusmiesesimiesten
tehtävä on vaativa. Yhä useammin kouluttajien edessä on alokas, joka on ilmeisesti varusmiespalveluksen alkuun asti saanut
aina tahtonsa läpi tavalla tai toisella. Varusmiespalveluksen aikana jokainen törmää tilanteeseen, johon tulee esimieheltä
kieltävä vastaus. Tällöin tarvitaan kykyä kestää pettymyksiä.
Jos tätä kykyä ei ole tarvinnut
harjoituttaa juurikaan ennen pariakymmentä ikävuotta, ovat kasvukivut joillekin ylipääsemättömiä. Seurauksena on väistämättä usein varusmiespalveluksen keskeytyminen sopeutumattomuuden
takia. Yhteisvastuun ja ihmisten välisten sääntöjen
harjoittelua tulisi saada enemmän lapsiemme ja
nuortemme kasvatukseen. Itsekkyyttä on tällä hetkellä monilla jo tursikatkin täynnä.
Todella vakava asia on yhä useamman alokkaaksi tulevan heikko fyysinen kunto. Tuntuu siltä,
että enenevä joukko alokkaaksi tulevista ei ole
päässyt tai joutunut juurikaan tekemään mitään,
mihin liittyy fyysinen rasitus. Seurauksena on nuori, jonka lihaskunto on heikko ja hapenottokyky
huono. Näihin tekijöihin yhdistyy usein myös ylipaino. Lähtökohdat onnistuneelle varusmiespalvelukselle ovat näillä perusteilla surkeat. Totuuden
nimessä on sanottava, että joukossa on edelleen
myös huippukunnossa olevia nuoria miehiä ja naisia, mutta yleinen kehityssuunta on huolestuttava.
Varusmieskoulutuksen toteutuksessa tulee näkyä myös lähtötason huomioon ottava nousujohteisuus ja kärsivällisyys. Kun muistetaan, että ”Maltti
on valttia – puolin ja toisin”, voidaan olettaa, että
asiakas-omistajamme kotiutuvat edelleen maanpuolustustahtoisina Porilaisina reserviin. On myös
muistettava, että varusmiehemme ovat tulevia veronmaksajia, joiden omistukseen ja puolustamista
varten joukkoja koulutetaan ja varustetaan. Tästäkin näkökulmasta katsottuna varusmiehemme ovat
ansainneet tiukan ja vaativan, mutta kaikin puolin
ehdottoman asiallisen koulutuksen.

Everstiluutnantti

Turkka Heinonen
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Mistä on tehty hyvä
suomalainen sotilas?
Varusmiespalvelustaan suorittavien nuorten suomalaisten miesten heikoksi havaittu fyysinen kunto on herättänyt ansaittua huomiota viime aikoina. Tilastojen valossa asia näyttää
varsin synkältä: “hiensietokyky” on
rapistunut vuosi toisensa jälkeen.
Havainto on varmasti aivan oikea
ja perusteltukin, mutta siitä vedetty
yhtäläisyysviiva pääosin asevelvollisista koostuvan armeijammme potentiaaliin isänmaan puolustamiseen on
ehkä hieman ylimitoitettu. Säkylän
tarkastuskäyntinsä yhteydessä amiraali Kaskeala sivusi tätäkin ajankohtaista
asiaa. Hän tiedosti asian vakavuuden,
mutta toi esiin myös varusmiestemme
muut vahvuudet.

– Varusmiehemme ovat fiksua
joukkoa. Ei tarvitse aloittaa niin kuin
ammattiarmeijassa opettamalla lukemaan ja kirjoittamaan. Hyvinkin puolet varusmiehistämme ja tulevista reserviläisitämme ovat nykyisellään yliopisto- ja korkeakoulukelpoista porukkaa.
Jos itsenäisen yhteiskuntamme
olemassaolon puolustaminen perustuisi pelkästään fyysiseen voimaan, me
suomalaiset voisimme olle heikoillakin. Älyllä ja halulla on kuitenkin oma,
korvaamaton merkityksensä maanpuolustuksessa. Onneksi, ja edelleenkin.

Amiraali Kaskeala tarkasti

“Henkilökun
nähdä toimi
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Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala
suoritti tarkastuskäynnin
Porin Prikaatissa syyskuun
alussa. Hän vahvisti Huovinrinteen valoisat tulevaisuudennäkymät niin uuden
materiaalin, infrastruktuurin kehittämisen kuin henkilöstön lisäämisenkin suhteen: Porin Prikaatille on
ensi vuonna luvassa kuutisenkymmentä uutta virkaa.
Huolenaiheitakin oli:
komentaja tietää, että
kouluttajat ovat tosi tiukilla.

OMIENSA JOUKOSSA. Viestikomppaniassa amiraali
Kaskeala kyseli ryhmänjohtajien kuulumisia ja tarkasti
heidän johtajakansionsa.

MAANPUOLUSTUSMESSUILLA. Puolustusvoimain
komentaja tutustui Jyväskylässä järjestetyillä Maanpuolustusmessuilla mm. Porin Prikaatin osastoon. Messuvierailua isännöi Keski-Suomen Sotilasläänin komentaja, eversti Timo Lehtonen (keskellä).

Porin Prikaatin

nalla on oikeus
tusjohtajansa”
Amiraali Kaskealan Satakuntaan suuntautunut tarkastuskäynti antoi konkreettisen kuvan siitä, mitä puolustustusvoimissa on tapahtumassa lähitulevaisuudessa.
Resursseja ollaan kohdentamassa uudelleen, ja joidenkin puolustusvoimien toimipisteiden osalta se tarkoittaa toiminnan lakkauttamista. Toisaalta kehitettävillä varuskunnilla on edessään lupaava tulevaisuus.
– Porin Prikaati on kehitettävä varuskunta, ja täällä voi vähän luvatakin, että
asiat muuttuvat parempaan suuntaan. Toinen asia oli käydä tänä aamuna Vammalan
Asevarikolla, ensi vuonna lakkautettavassa toimipisteessä, jossa tunnelmat olivat
kokonaan toiset. Näiden asioiden perusteleminen komentajan suulla, oli sitten kyseessä myönteinen tai negatiivinen kehitys, on mielestäni hyvin tärkeää. Henkilökunnalla on oikeus nähdä toimitusjohtajansa, Kaskeala totesi.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Raimo Muurinen

Komentajalla murhe
kouluttajista

Asevelvollisuusarmeija on
kustannustehokas

Kaskeala toi selkeästi esiin tietoisuutensa koulutusta antavien joukko-osastojen kouluttajien ankeasta arjesta.
– Tämän päivän huolenaihe kohdistuu
akuuttiin henkilöstötilanteeseen. Meillä on
tarkoitus siirtää noin 500 virkaa varusmieskoulutukseen lakkauttamalla puolustusvoimille tarpeettomia tukitehtäviä. Kestää
oman aikansa, ennen kuin nämä kouluttajat
materialisoituvat. Meillä on erittäin intensiivinen varusmieskoulutus, joka vaatii kouluttajilta kovaa panostusta, ja oma huoleni on,
miten nykyiset kouluttajat jaksavat, kunnes
heille tulee reserviä ja helpotusta, amiraali
Kaskeala murehti.
Komentaja lupasikin tilanteesta pahiten
kärsiviin joukkoihin helpotusta lähitulevaisuudessa. Huovinrinteen osalta se tarkoittaa
noin 60 uutta virkaa ensi vuonna.

Kysymys yleisen asevelvollisuuden
merkityksestä ja tarpeellisuudesta nousi
esille myös vierailun yhteydessä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Puolustusvoimain komentajan mielipide ei jättänyt sijaa spekuloinnille.
– Monet Länsi-Euroopan valtiot ryhtyvät katsomaan uudestaan yleisen asevelvollisuuden perään, koska eivät saa riittävän hyvää ainesta asevoimiinsa. Meillä on
toisin. Järjestelmässämme kustannustehokkuus on sen paras puoli: meillä ei ole
pysyvää armeijaa, vaan reservimme ovat
normaalisti omissa rauhan ajan töissään.
Pohjoismaissa tämä kustannustehokkus
ymmäretään äärimmäisen hyvin, Kaskeala vakuutti.
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Vala velvoittaa
Teksti: Matti Vihurila

Heinäkuun saapumiserän
alokkaat vannoivat sotilasvalansa 23. elokuuta Eurajoella, Suomen sähköisimmässä kunnassa. Runsaan
1 000 alokkaan valaa saapui
seuraamaan yli 4 000:ään
noussut omaisten ja ystävien
joukko.
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Valapäivän juhlallisuudet aloitettiin
seppeleenlaskulla Eurajoen sankarihaudalla. Tilaisuudessa puhunut eurajokelainen alokas Simo Heikkilä muistutti kuulijoita veteraanien työn merkityksestä.
– Tänään täyttäessäni 19 vuotta, tämän ikäisenä isoisäni oli jo ollut toista

vuotta sodassa. Kun ajattelen samaa kohtaloa kohdalleni, vahvistuvat minulle tieto
ja tunne siitä, miten suuria sankareita olivat ne miehet, jotka silloin lähtivät puolustamaan maatamme.
Heikkilä vakuutti, että tämän päivän
nuoret maanpuolustajat vaalivat huolella
veteraaneilta saamaansa perintöä.
– Sotilasvalan vannottua meidän ei
tule pettää sitä luottamusta, joka meihin
silloin kohdistettiin, kun isänmaamme
puolustajat antoivat käsiimme kalliin perinnön; vapaan, itsenäisen isänmaan.
Urheilukentällä pidetyssä valatilaisuudessa valan kaavan esiluki Eurajoen
Rintamaveteraanien puheenjohtaja Kauko
Kaunisto. Eversti Arto Räty korosti puheessaan yleisen asevelvollisuuden merkitystä maallemme.
– Yleinen asevelvollisuus on yksi
maanpuolustuksemme uskottavuuden kes-

keisistä tekijöistä. On vaikea löytää toista
valtiota Euroopasta, jossa kansa on yhtä
yksimielisesti tukemassa omaa puolustustaan. Tämä maanpuolustuksemme uskottavuus on osa koko yhteiskuntamme uskottavuutta, jota ilman meillä olisi vaikeaa toimia nykyisellä tehokkuudellamme
poliittisessa ja taloudellisessa kansainvälisessä yhteistyössä, Räty painotti.
Prikaati ei ole aiemmin järjestänyt
valaa Eurajoella, mutta muutoin yhteistoiminnalla on vuosisataiset perinteet. Porin
Rykmenttiä perustettaessa v. 1626 kapteeni Torsten Stålhandsken komppaniaan
otettiin Eurajoelta 10 jo sodassa ollutta
miestä ja 15 alokasta. Tällä sotilasvalalla
oli mukana paikkakunnan omia poikia 10.

...POIKAS VALVEIL ON. Uunituoreet
jääkärit, pioneerit ja viestimiehet marssivat ryhdikkäinä helteisessä säässä pilvettömän taivaan alla.

Sotilasvala jää
mieleen
Teksti: Esa Nikulainen
Kuvat: Raimo Muurinen

S

RUMPALIPOIKA. Eurajoella järjestetty sotilasvala sujui Puolustusvoimien Varusmiessoittokunnan tahdittamana.

otilasvala oli minulle kahdeksan viikkoa kestäneen alokaskauden päätteeksi odotettu etappi. Sotilasvalassa tiesin
saavuttaneeni jotakin ja että siitä päivästä
alkaisi uusi jakso asepalveluksessani. En
kuitenkaan ymmärtänyt ennen sotilasvalaa, minkälainen merkitys itse tapahtumalla minulle olisi. En osannut kuvitellakaan, millaisia tunnelmia se herättäisi sisälläni.
Viisaudenhampaan poiston vuoksi sotilasvalaa edeltävällä viikolla olin huonovointinen ja söin paljon särkylääkettä.
Ajattelin kuitenkin, että vaikka olisin missä kunnossa tahansa, aion osallistua sotilasvalaan. Vielä vala-aamuna epäilin
omaa kuntoani ja mietin, selviänköhän
koko ohjelmasta kunnialla.

Tilaisuuteen siirtymisen aikana heräsi
vatsanpohjassani pieni kutina, kun ajattelin paikalle saapuvaa yleisöä, omaisia, arvovaltaisia vieraita ja korkea-arvoisia esimiehiä. Tiesin olevani Viestikomppania
III joukkueen ensimmäisessä ruodussa,
joten minun pitäisi olla ehkä muitakin
"särmempänä".
Siirryimme valtavana joukkueiden ja
komppanioiden jonona sotilasmusiikin
tahdittamana itse tapahtumapaikalle.
Tämä antoi vasta esimakua tilaisuuden
juhlavuudesta. Asetuimme Eurajoen urheilukentälle juhlalliseen muotoon. Paraatijoukkojen komentajan tarkastuskierros
nostatti sotilaallisen juhlan tunnelmaa.
Prikaatin komentajan pitämä puhe oli
suurelta osin puolustusvoimien tulevaisuutta koskevaa mietintää, mutta se antoi
myös eväitä alkavaan koulutuskauteen.
Ymmärsin yhä selvemmin asepalveluksen
moninaiset merkitykset. Toisaalta minut
koulutetaan sodanajan tehtäviin, mutta
uskon asepalveluksen aikana oppimistani
taidoista olevan todella paljon hyötyä jokapäiväisessä elämässäni. Täsmällisyys,
tunnollisuus ja erilaisten, ennen ehkä itsestäänselvyyksinä pitämieni asioiden arvostus ovat luultavasti niistä keskeisimpiä.
Sotaveteraanien läsnäolo ja osallistuminen tilaisuuteen nostalgisilla ja isänmaallisilla lauluilla oli erittäin vaikuttavaa. Ajatuksiini heräsivät muistot isoisäni
kertomista sotakokemuksista ja siitä, miten ankaraa elämä on tuolloin ollut. Toisaalta ajattelin, miten helpolla olen itse
selvinnyt elämässäni verrattuna sodanajan
oloihin. Sota oli kuitenkin tuolloin täyttä
totta. Sitä on vaikea kuvitella yli 60 vuotta
myöhemmin.
Valatilaisuuden jälkeen arvostukseni
armeijaa kohtaan lujittui entisestään. Toiminta armeijassa on muuttunut minulle
sitä mielekkäämmäksi, mitä enemmän
olen ymmärtänyt asioiden ja toimintatapojen merkityksen. Olen sitä mieltä, että
kyse on pohjimmiltaan arvostuksesta ja
asenteesta: halusta ymmärtää ja suoriutua
perusvelvollisuudesta.
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Kolumni

Tapio Vallin

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan
artikkelitoimittaja ja noormarkkulainen
reservin kapteeni.

Ylikersantti
ja ydinsota
K

uulaan kirpeänä syysaamuna ryhmityimme puhutteluun Kapernaumin pihalle. Kapernaumi on
yksi Haminan Reserviupseerikoulun vanhimmista rakennuksista. Tsaarinaikainen
punatiilinen kasarmi, jonka alakerrassa oli
4.K ja yläkerrassa PionK.
Ensimmäisen kerran sitten kuukausia
kestaneen savolaissimputuksen jälkeen
tunsimme, että meitä pidettiin ihmisinä.
Kapteeni Tuomo Raitanen, ”Mikki-Hiiri”,
niin kuin jo edelliset oppilaspolvet olivat
hänet nimenneet, esitteli kantahenkilökuntansa ja toivotti meidät tervetulleiksi
Haminaan.
Nimenhuudossa meidät jaettiin joukkueiksi, aakkosten alkupää muodosti 1.
joukkueen, keskiväli 2. joukkueen ja lopuista tuli 3. joukkue.
Samalla sotilaallisella logiikalla meille tulivat joukkueenjohtajat. 1. joukkue sai
johtajakseen Kadettikoulun käyneen nuoren yliluutnantin, meille ei enää riittänyt
kuin ylikersantti.
Aina sitä joutuu kärsimään, kun on
aakkosissa viimeinen, tuumittiin.
– Kolmas joukkue on aina ollut
komppanian paras. Tästä periaatteesta me
emme aio luopua tälläkään kurssilla, vai
mitä pojat, ylikersantti Juha Halmeniemi
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aloitti puhuttelunsa.
– Kusipää saatiin, kuiskasi joku takarivissä ääneen kaikkien ajatukset.
Silloin me emme vielä ymmärtäneet
kuin väärässä me kaikki olimme. Ylikersantti oli kouluttaja ja ihmistuntija ylitse
kaikkien muiden.
– Istukaa pojat siihen mättäille ja vedetään perstupakit. Minä selitän teille
ydinsodan trategian, hän sanoi, ja nosti
asiaa selittävän pahvitaulun männynoksaan.
Ai että, kuinka meidän mieltämme
hiveli katsella, kun ekajoukkueen porukka
seisoi asennossa, pari oppilasta piteli pahvitaulua ja upseeri selosti.
Senaikaisen sotaopin mukaan ydinpommin räjähtäessä piti heittäytyä ojaan
makaamaan ja vetää sadeviitta päälle. Paineaallon purkauduttua noustiin ylös, rapsuteltiin kuusenoksalla ydinsaaste hartioilta ja jatkettiin taistelua.
– Herra Ylikersantti. Ei se kyllä noin
yksinkertaista ole. Mitä esimerkiksi tehdään niille, jotka ovat saaneet tappavan
annoksen säteilyä. Eihän sellaisia miehiä
voida enää lähettää taisteluun, haastoi porukamme yliviisas insinööri.
– Oppilas on väärässä, ylikersantti

opetti isällisesti. Kun säteilyarvot on joukolta mitattu, pahimmin saastuneet lähetetään tietenkin välittömästi etulinjaan. Hehän ovat liikkuvia taktisia ydinlatauksia ja
kuolevat joka tapauksessa nopeasti.
– Herra Ylikersantti, minä olen sentään saanut ydinfyysikon koulutuksen, ja
väitän, ettei pelkällä sadeviitalla suojautuminen….
– Minä taas olen saanut ylikersantin
koulutuksen, minkä vuoksi voin vakuuttaa, että minun teoriani ydinpommilta
suojautumisesta on ainoa oikea Suomen
puolustusvoimissa. Vaikka oppilas onkin
saanut ydinfyysikon koulutuksen, ylikersantti on sentään aina ylikersantti, ylikersantti Halmeniemi perusteli.
Naureskellen nostelimme reput ja
rynnärit selkään ja olimme kaikki hiljaisen yksimielisiä siitä, että pienen maan
köyhän armeijan ylikessu oli oikeassa.
Mikä tärkeintä, me kolmannen joukkueen miehet muistelemme tuotakin metsässä pidettyä oppituntia vielä vuosikymmenten jälkeenkin tavatessamme.
Ei liene kenelläkään enää epäilystäkään siitä, etteikö 3. joukkue ollut paras,
kun 105 päivän jälkeen jaettiin RUK:n
päästötodistuksia.
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Porin Prikaatista hyvät perusvalmiudet Kosovoon

Perusteellinen sotilaalli
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Atte Lonkari

KONTTORIHOMMIA.
Luutnantti Riku Tuomi työpaikallaan
pataljoonan esikunnassa.

V

arusmieskoulutuksensa Porin Prikaatissa saanut Riku Tuomi lähti
Kosovoon miltei suoraan armeijasta, kesään 2001 mahtui lomaa ainoastaan reilu kuukausi.
- Yli kaksi vuotta armeijaa melkein
yhteen putkeen saa ainakin toistaiseksi
riittää ja nyt on vuorossa siviilipuolen
hoitaminen eli käytännössä opiskelupaikan etsiminen, erinomaisin paperein ylioppilaaksi valmistunut Tuomi miettii.
Vaihtoehdoista ykköseksi Tuomi
asettaa Tampereen yliopiston kaupallishallinnollisen tiedekunnan, mutta täysin
poissuljettuna hän ei pidä myöskään
maanpuolustuskorkeakouluun pyrkimistä.
- Jos mennään unelmapuolelle, niin
haluaisin lentäjäksi, hän paljastaa.

Porin Prikaati oli
kakkosvaihtoehto
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Ilmojen tiet kiinnostivat Riku Tuomea aikaisemminkin, sillä hän osallistui keväällä

Luutnantti Riku Tuomi
laskee tätä kirjoitettaessa
päiviä Suomen Pataljoonan esikunnassa Kosovossa. Päättäessään ensimmäisen
kansainvälisen
missionsa 21-vuotias lahtelainen on ehtinyt työskennellä lähes 14 kuukautta alati kriisialttiilla
Balkanilla.

2000 Laskuvarjojääkärikoulun pääsykokeisiin. Pienen ikänsä jalkapalloa pelannut mies tiesi kuntonsa kovaksi, mutta sisään hän ei kuitenkaan päässyt.

- Kaikki meni muuten hyvin, mutta
vain vajaa vuosi ennen pääsykokeita sijoiltaan lähtenyt olkapää jätti minut ulkopuolelle. Päätös tehtiin hyvässä yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa.
Seuraava kohde jotain erilaista ja erikoista varusmieskoulutuksesta hakeneelle
nuorukaiselle oli Porin Prikaati ja tarkemmin 2. Pioneerikomppania, missä Tuomelle annettiin EOD-miehen koulutus.
- Hyvä valikoitunut ja yhtenäinen porukka antoi mielekkyyttä toimintaan, heti
alusta lähtien vuoden palvelukseen valmistautunut Tuomi muistaa.
Kansainväliseen valmiusjoukkokulutukseen Riku Tuomi osallistui heti reserviupseerikoulun jälkeen. Koulutukseen
sisältyneen Pohjois-Norjan Nordic Peaceharjoituksen aikana seestyi myös päätös
pistää paperit vetämään Kosovoon.
- Ilmeisesti siinä oli omalla aktiivisuudellakin osuutta, että pääsin tänne.
Reservin upseerin alaikärajahan on periaatteessa edelleen 25 vuotta.
Tuomen mukaan Porin Prikaatissa

nen koulutus on tärkein pohja
annettu kansainvälinen valmiusjoukkokoulutus antoi hyvät perusvalmiudet varsinaiselle missiolle samoin kuin Niinisalon rotaatiokoulutuskin. Tärkeimpänä hän
pitää kuitenkin suomalaista perusteellista
sotilaallista koulutusta eli käytännössä
varusmieskoulutusta.
- Nyt pystyn sanomaan, että parasta
valmiusjoukkokoulutuksessa oli aiemmin
kokemusta alueelta hankkineiden kouluttajien osuus. Itse käytännön työkokemusta
hankkineet kaverit osasivat tarttua heti
oleellisiin asioihin, Tuomi kiittelee.
Porin Prikaatin aikaisista kouluttajistaan Tuomi nostaa esiin sittemmin itsekin
Kosovoon tulleen kapteeni Kimmo Levanderin, pioneerikoulutuksesta vastanneen yliluutnantti Jukka Pääkkösen ja
everstiluutnantti Mauri Koskelan. Viimemainittua hän luonnehtii hyväksi esimerkiksi viimeisen päälle ammattitaitoisesta
ja alaisiinsa oikein suhtautuvasta sotilaasta.

Tilannepäivystäjästä
komman adjutantiksi
Kosovossa Riku Tuomen missio oli kaksijakoinen. Ensimmäiset seitsemän ja puoli
kuukautta hän työskenteli tilannepäivystäjänä eli tiken topina ja loppukuukaudet
menivät kahden komentajan eli eversti
Jorma Ala-Sankilan ja everstiluutnantti
Hannu Alenin adjutanttina.
- Molemmat tehtävät ovat antaneet
erittäin paljon positiivisia muistoja ja kokemuksia, jos kohta välillä on ollut aika
raskastakin.
Tilannepäivystäjän työn parhaaksi ja
samalla haastavimmaksi puoleksi Tuomi
nimeää jatkuvan ajan hermolla olemisen.
Vastaavasti adjutanttina sai hyvän kuvan
siitä, miten monikansallinen missio todella toimii.
- Yksi uskomattomimmista huomioista oli se, että brittien kaltaiselta ammattiarmeijalta puuttuu jatkuvuus. Meidän järjestelmässämme tieto jää aina tuleville
joukoille, mutta brittisysteemissä lähtevä
prikaati vie kaiken tiedon mukanaan, Tuomi ihmettelee.
KOMENTAJAN APUNA. Kuvassa adjutantti luutnantti Riku Tuomi (vas) ja
pataljoonan komentaja, everstiluutnantti Hannu Alén.
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Valmiusjoukoilta eivät
saa opit unohtua

Kertaamaan, mars!
Teksti ja kuvat: Raimo Muurinen

K

aksi viikkoa Ruotsissa keskellä kuuminta kesää kuulostaa hyvältä idealta
lomaksi. Kun matkavaatetuksena on maastopuku, voi arvata, ettei kysymys ole kuitenkaan huviretkestä. Kansainvälistä oppia viime vuonna Porin Prikaatissa saaneet
reserviläiset kutsuttiin kertaamaan heinäelokuussa Ruotsissa järjestettyyn Nordic
Peace ’02 -harjoitukseen. Nordice Peace
on monikansallinen kriisinhallintaharjoitus, joka järjestetään vuosittain jossakin
pohjoismaassa.

Todenmukaisia
harjoitteita
Suomen komppania kokosi rivinsä ja
varustautui Säkylän Huovinrinteellä heinäkuun lopussa ennen lähtöä TukholmaSödertälje-alueelle. Harjoituksen alkuvaiheessa majoituspaikkana toimi Almnäsin
varuskunta. Ensimmäisen viikon aikana
suomalaisten päiväohjelmat täyttyivät
kansainvälisistä rauhanturvaamisopeista,
kun taas illalla vapaa-aikana oli mahdollisuudet tuttuun tyyliin esimerkiksi saunomiselle, urheilemiselle tai sotilaskodissa
käymiselle. Päättynyttä sisällissotaa kuvannut harjoitus huipentui sovellettuun
vaiheeseen, jossa opittuja taitoja kokeiltiin
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SYNNYTTÄJÄ TIENVARRESSA.

käytännössä. Rauhanturvaajat joutuivat
tekemisiin muun muassa lapsisotilaiden,
joukkohaudan löytymisen, laittomien
kauppiaiden ja jopa tukikohdan ohi ajaneesta autosta ampumalla häiriköineiden
rikollisten kanssa. Sovelletun vaiheen viimeisenä päivänä harjoiteltiin monikansallisen pataljoonan voimin lentokentän
suojaamista vihaiselta mielenosoittajajoukolta.
Ruotsissa mukana ollut majuri Timo
Kovanen Porin Prikaatin operatiiviselta
osastolta kiittelee isäntämaata ja Suomen
reserviläisiä.
– Ruotsi järjesti hyvän monikansallisen kertausharjoituksen. Kiireestä ja päällekkäisyyksistä huolimatta komppanian
saamat tehtävät täytettiin tinkimättä ja
niissä onnistuttiin erinomaisesti. Tämän
harjoituksen jälkeen kansainväliseen pataljoonaan kuuluvan jääkärikomppanian
on oltava valmis vaativiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Ensi vuonna
Suomessa
Vastuu vuoden 2003 harjoituksesta
on Suomella. Ensi syksynä järjestettävän
harjoituksen tapahtumapaikka on Säkylä.

Läntisen Maanpuolustusalueen komentajan johtamaa harjoitusta suunnitellaan parasta aikaa. Suomen jääkärikomppanian
tullee muodostamaan tänä vuonna Porin
Prikaatissa 1. Jääkärikomppaniassa palvelleet reserviläiset.

KIIKARIN NÄKYMÄ. Miten estän teloituksen?

POHJOISMAISTA RAUHANTURVAVELJEYTTÄ.

MONESSA LIEMESSÄ MUKANA. Kansainvälisessä
valmiusjoukossa palvelevat joutuvat kohdealueella monien vaikeiden asioiden eteen. Silloin tarvitaan nopeaa
päätöskykyä ja harkintaa sekä diplomatiaa.

ASEISTETTU VIHAINEN IHMISRYHMÄ LÄHESTYY.

ENSI VUONNA SUOMESSA. Lippu ja viestikapula luovutetaan suomalaisille.

ASEISTARIISUNTA. Lapsisotilailta aseet pois.
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Eero Mäkitalolle jäi
Hyvät muistot Haminasta
Teksti ja kuva: Raimo Muurinen

– Alusta lähtien RUK oli
tavoitteena, kertoo upseerikokelas Eero Mäkitalo.
Varusmiespalveluksen viimeiselle neljännekselle ehtinyt raumalaismies muistelee
haastattelutilanteessa upseerioppilasaikoja lämmöllä.
Mäkitalon vastauksien rivien
välistä paljastuu mieltymystä ja taipumusta itsensä
äärirajoille viemiseen.
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Kutsuntojen aikaan lukio-opiskelija
Mäkitalo ei ollut vielä löytänyt Porin Prikaatin 1. Jääkärikomppanian kultaisia leijonia. Kansainvälisiin oppeihin Mäkitalo
hakeutui mainonnan uhrina, tai sen ansiosta.
– Valmiusjoukot markkinoivat itseään paljon ja hyvin. Innostuin, että inttiaikana olisi hienoa oppia tuollaisia asioita.
Mielessä on käynyt, että voisin lähteä ulkomaisiin tehtäviin. Lisäksi Säkylä oli
kotia lähinnä.
Mäkitalon ei tarvinnut lähteä yksin
”sotimaan”, sillä sama määränpää oli kahdella hänen kouluaikaisella kaverillaan.
Tutut kaverit samassa paikassa jakoivat
alokasajan kokemukset.
Peruskoulutuskauden jälkeen jääkärin
titteli vaihtui oppilaaksi aliupseerikoulussa.
– Siellä sai lukea paljon, että sai hyviä koesuorituksia.
Kokeet menivät onneksi niin hyvin,
että alkuperäinen tavoite täyttyi ja miehen
seuraavaksi kohteeksi varmistui Hamina.
Mäkitalo kertoo parhaan intti-muistonsa
tulevan RUK-ajoilta.
– Kirkkojärven marssilla joukkuehenkemme oli jotain uskomatonta. Vähän
kuin lätkäjengillä. Valmistauduimme hyvin ja kaikki tekivät parhaansa. Juostessa
metsässä joku saattoi heittää jonkin biisin
nimen ja kaikki lauloivat. Mäkitalo risti
musiikkilajin ”hengenkohotusrokiksi”.
Kappalevalinnat olivat mitäpäs muuta
kuin suomirokkia.
– Kunnon päälle armeija ei ole ikinä
käynyt, vaikka RUK:ssa olikin todella
raskasta. Tähän mennessä intti on ollut

ELÄMÄSSÄ ETENPÄIN. Upseerikokela Raimo Mäkitalon tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu tietotekniikan tai talouden opiskelu, mutta upseerin urakin kiinnostaa.
hyvin kiireistä, työntäyteistä aikaa. Mutta
antoisaa, voisi sanoa.
Kiireitä upseerioppilaalle toi RUK:n
kurssikirjan taittajan tehtävä. Vapaa-aikaa
syönyt projekti valmistui toisten jo lähdettyä pois Haminasta johtajakaudelle.

Kiinnostusta
kansainvälisyyteen
Palveluksensa loppupuolella Mäkitalolla on mahdollisuus allekirjoittaa toimintavalmiussitoumus. Tällöin hän lupautuu tietyksi ajaksi olemaan puolustus-

voimien käytettävissä. Reservin vänrikki
Mäkitalo tulleekin olemaan yksi toimintavalmiussitoumuksen antaneista. Perusteluja halukkuudelle löytyy.
– Pääsee näkemään vieraita kulttuureja sekä tekemään jotain merkittävää
maailmalla. Upseerin tehtävät kiinnostavat, vaikkei parikymppisiä nuoria otetakaan usein ulkomaille töihin. Suunnitelmissa armeijan jälkeen on tietotekniikan
tai talouden opiskelut ja ehkä niiden kautta löytyisi mahdollisuuksia kansainvälisiin tehtäviin.

Multimediataiteilijoiden työn tuloksena

Kalvosulkeiset jäävät historiaan
Teksti ja kuva: Raimo Muurinen

Puolustusvoimat käyttävät
henkilöstöresurssinsa tarkasti. Erityistaitoja hallitsevat
varusmiehet värvätään erikoistehtäviin ansaitsemaan
päivärahansa hyviä työsuorituksia vastaan. Perinteisesti
tällaisia tehtäviä ovat olleet
muun muassa kokelaslääkärin tai -lakimiehen tehtävät.
Porin Prikaatissa löydettiin
tammikuun 2002 -saapumiserästä kaksi tietotekniikan
ammattilaista, jotka määrättiin ”sähköisen oppimateriaalin koostajiksi”.
Tavoitteena oli koota yhtenäinen tietokoneella esitettävä oppituntimateriaali
prikaatin kaikkien kouluttajien käytettäväksi. Näin alokkaat saisivat perusyksiköstä riippumatta saman koulutuksen, kun
esimerkiksi rynnäkkökivääriin tai varusmiehen oikeudenhoitoon tutustutaan ensimmäistä kertaa.

Siviilityöt jatkuivat
palveluksessa
Viestimies Sami Keskinen, 20 ja
korpraali Kaarle Hovila, 26, eivät alokaskauden tiimellyksessä osanneet aavistaa
tulevaa tehtäväänsä. Hovila ja Keskinen
kiinnostuivat tarjolla olleesta palveluspaikaista taustojensa vuoksi.
– Työkokemus ja koulutus taisivat
olla ratkaisevia tekijöitä valituksi tulemiseen, arvelee Hovila.
Hovilalla on loppusuoralla tietojenkäsittelyopin opinnot Turun yliopistossa.
Työkokemusta hänellä on yli 3 vuotta järjestelmäsuunnittelijan ja ohjelmoijan töistä turkulaisesta Kuulalaakeri-uusmediafirmasta.
Keskinen on vasta aloittamassa opiskelujaan, mutta on ehtinyt silti olla tietotekniikan kanssa tekemisissä paljonkin.
– Tietokoneilla olen pelannut aina
nelivuotiaasta asti, mutta vakavampi harrastaminen alkoi vasta 12-vuotiaana, Keskinen muistelee.
Lukioajoista lähtien hän on työskennellyt CDQ Solutionsilla niin ikään uusmedian parissa.

BITIT HALLINNASSA. Hovilalla on loppusuoralla tietojenkäsittelyopin opinnot
Turun yliopistossa.

Kouluttajien ei tarvitse tehdä samaa
työtä opetusmateriaalin keräämiseksi
eri yksiköissä uudestaan ja uudestaan,
koska uusin materiaali löytyy aina verkosta.

Kouluttajien
työ helpottuu
Keskisen ja Hovilan tukikohtana on
toiminut Hornin halli. Multimediataiteilijoiden työhuoneessa eniten tilaa on varattu tietokoneille ja oheislaitteille, sitten
vasta työntekijöille.
– Laitteiston taso osoittaa sen, että
työhön suhtaudutaan vakavasti. Se kannustaa hyviin suorituksiin, kertoo Keskinen.
Oppimateriaalin sähköistäminen alkoi vanhan materiaalin keräämisellä.
Päällekkäisyydet karsittiin pois ja vanhentuneet tiedot päivitettiin. Sähköistetty
materiaali siirrettiin kaikkien kouluttajien
käytettäväksi prikaatin tietoverkkoon.
Opetustiloissa on tietokoneet ja verkkoyh-

teydet valmiina, näin oppitunnit saa ruudulle napin painalluksella. Projektin esimiehenä toiminut kapteeni Marko Haikkola kertoo olevansa tyytyväinen saavutettuihin uudistuksiin.
– Kouluttajan aika ei mene materiaalin valmistamiseen. Ulkoasu on saatu varsin korkealle tasolle.
Hänen mukaansa oppimisen kannalta
ei ole merkittävää eroa, heijastaako kouluttaja kalvot seinälle piirtoheittimellä vai
tietokoneella. Merkittävä uudistus onkin
se, että materiaali on kaikille sama ja mahdolliset päivitykset syntyvät alan erikoisosaajien työnä. Kouluttajien ei tarvitse
tehdä samaa työtä opetusmateriaalin keräämiseksi eri yksiköissä uudestaan ja
uudestaan, koska uusin materiaali löytyy
aina verkosta.
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“Tarjolla on särmiä varusteita eikä mitään rättejä”

Varusvarastolla palvelu pelaa
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

V

ähintään yhtä monet ovat tuonkin
jälkeen kokeneet varusvarastolla
töykeää kohtelua ja ajatelleet Hietasen tavoin: “Kui helvetin taval sitä oikke
voi rakasta rätei ja lumpui. Jokku rakastava nätei flikoi, sen mää kyl ymmärrä”.
Ajat ovat kuitenkin muuttuneet ja Porin Prikaatinkin varusvaraston asiakaspalvelu pelaa ihmeteltävän hyvin, kun ottaa
huomioon sen, että asiakkaita käy viikossa hieman vajaa 2 000 henkeä ja työtekijöitä on vain rajallinen määrä.
Eikä varusvarastonhoitajakaan enää
ole välttämättä tuikeailmeinen miehenköriläs. Ei ainakaan varastonhoitaja Tuula
Hautamäki, jonka sinisissä silmissä on
ymmärtävän lämmin tuike. Hautamäellä
on kotona aviopuoliso ja viisi lasta, joten
tiettyä empatia tulee väkisinkin mukana
myös työpaikalle.
Hyvän esimerkin tästä tarjoaa haastatteluhetken aikana sattunut tapaus. Upseerikokelas rynnistää varastolle, vaikka se
on ollut jo suljettu puoli tuntia sitten. Hän
sanoo olleensa koko viikon metsässä, eikä
hänellä ole puhdasta päälle pantavaa.
Hautamäki kysyy tyynesti toimittajalta,
voitko odottaa ja lähtee yhtä “tuhannesta
lapsestaan” auttamaan.
- Kotonakin haluan pukea lapsille
päälle puhdasta ja sopivaa. Eikä perheenäiti voi katsoa kelloa ja sanoa, ettei nyt
sovi, Hautamäki selittää.

Uusi päävarasto helpottaa
tilannetta
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Tuula Hautamäki on ollut työssä varusvarastolla vuodesta 1999. Ensin varastotyöntekijänä ja sitten viime vuoden kesäkuusta alkaen varastonhoitajana.
Hän pitää työtään mielenkiintoisena,
mutta tietyllä tavalla raskaana.
- Meitä on varastomestarin lisäksi
seitsemän työntekijää. Kaikki hallitsevat
omat työsektorinsa hienosti, mutta jos
yksikin puuttuu niin se kasvattaa muitten
työtakkaa kohtuuttomasti. Huononakin
päivänä meidän tulee palvella varusmiehiä, henkilökuntaa ja reserviläisiä iloisella
ilmeellä. Tarjota särmiä lomavaatteita varusmiehille, vaihtaa likapyykki puhtaisiin
ja hoitaa Säkylän Vaatetuskorjaamon
kanssa täydennykset, Hautamäki tiivistää.
Hänen mielestään vakituisia työntekijöitä pitäisi olla enemmän. Etenkin palvelukseen tulo ja kotiuttaminen sekä kertausharjoitukset kasvattavat työpaineita.

“Kyllä kai täs jokahinen tahtoos herran kamppehis kulkia. Mutta niitä täs täytyy pitää mitä jää,
kun vierähän käsistä. Pussihousuus ja kiiltosaappahis sitä oltaas, mutta mitäs pannahan ylle sitten
kun tosisas tarvitahan”. Monille on tullut tutuksi
Väinö Linnan kuvaus talousaliupseeri Mäkilän
katkerasta sadatuksesta Hietaselle, joka oli kaverilleen tullut kapun käskystä parempia saappaita
hakemaan.

PIRUETTEJA. Kolme kertaa viikossa
Tuula Hautamäki rentoutuu Säkylän
Naisvoimistelijoiden tyttöryhmän taitoluistelijoita valmentamalla.
SÄRMIÄ VARUSTEITA. Varastohoitaja Tuula Hautamäki vaihtaa upseerikokelas Jukka Suomiselle entistä
ehomman baretin.

Varusvaraston
info ● ● ●
● Varusmiehen kaapissa on yli
80 varusesinettä.
- Me olemme saaneet onneksi tilapäistä työapua työllistettävistä ja ruuhkaaikoina komennusmiehiä yksiköistä. Varasto on myös tiloiltaan epäkäytännöllinen, mutta siihen saamme parannusta, kun
uusi päävarasto valmistuu, Hautamäki sanoo.
Hänen mukaansa kotimatkalla tulee
monta kertaa työstettyä työpaikan asioita.
- Yöuniani en ole silti menettänyt.
Toisaalta perhe ja omakotitalo Keihäskosken kylässä, Virttaan kainalossa vaativat
osansa, joten työmurheet on laitettava sivuun, Hautamäki kertoo.
Hänen mukaansa lasten harrastukset

vaativat oman huomionsa. Kolme kertaa
viikossa lapsuudesta rakas harrastus saa
hänet valtaansa, jolloin Tuula tekee kauniita piruetteja taitoluistimilla Säkylän
jäähallissa. Silloinkin hän antaa osan itsestään muille, sillä rouva Hautamäki
opastaa Säkylän Naisvoimistelijoiden tyttöjen taitoluisteluryhmää.
- Olen jo pienestä asti harrastanut taitoluistelua Porin Tarmon tyttöjen joukossa. Haaveilin siitä joskus jopa ammattina,
mutta elämä on kuljettanut toista tietä.
Silti ihan hyvää, sanoo Hautamäki.

● Varusteiden yhteisarvo on
noin 2 000 euroa.
● Kallein niistä on sirpaleliivi,
joka maksaa 260 euroa.
● Halvin on saippuarasia, joka
maksaa 40 senttiä.
● Varusmies pitää tärkeimpänä
asunaan loma-asua.
● Tarkimmin sovitetaan barettia
ja varsikenkiä.
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Petäjäveden poika lähtee
mielellään töihin
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

KOKEMUSTA ON. Varastonhoitaja Jari
Koivuselle aseet ja varusteet ovat tuttuja,
sillä hän on työskennellyt Porin Prikaatissa vuodesta 1996. Kuvassa12,7 mm:n
ilmatorjuntakonekivääriä asetetaan näytille.

K
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oivusen jälkimmäiselle lauseelle
löytyy selitys. Innokas hirvimies
joutuu olemaan poissa hirvijahdin
aloituspäivästä, koska juuri tuona päivänä
on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen harjoitus, jossa hänen ammattitaitoaan tarvitaan.
Koivusen mukaan koko taisteluvälinevaraston piirissä toimiva tiimi odottaa
innolla uuden päävarasto valmistumista.
– Toimimme nyt kahdessa eri pisteessä ja pieniä varastoja on ympäri varuskuntaa. Kun kaikki saadaan saman katon
alle, toiminta helpottuu melkoisesti ja
pystymme palvelemaan paremmin asiakkaitamme.
Koivusen tiimin kontolle kuuluvat
kaikki joukkokohtaiset aseet, maalilaitteet
ja taistelusimulaattorit.
– Meillä on hyvä porukka ja yhteistoiminta pelaa muiden varastojen kanssa. Erilaiset vierailut työllistävät myös paljon meikäläisiä, kun aseita asetetaan näytteille.

Varastonhoitaja Jari Koivunen tunnustaa lähtevänsä joka aamu mielellään töihin.
- Pakko on sanoa niin. Ei
minulla ole ikinä sellaista
tunnetta, etteikö töihin olisi mukava lähteä. Joskus
työt tietysti haittaavat harrastuksia.

Matkailu avartaa
Koivusen oma työpiste sijaitsee Aliupseerikoulun alakerrassa, mutta ajoittain mies
saa pakata maalilaitteet sekä reppunsa ja
lähteä sotaharjoitukseen tai ampumaleiril-

le maalilaitteiden hoitajaksi.
– Se tuo mukavaa vaihtelua varuskuntaelämään, Koivunen myhäilee tyytyväisenä tuttuun tapaansa.
Koivunen on kotoisin Jyväskylän tuntumasta Petäjävedeltä ja asuu varuskunnan asuntoalueella rivitalokaksiossa avovaimonsa kanssa.
– Me itse sanotaan, että asutaan
minkkitarhassa, kun on aikaisemmin totuttu asumaan maaseudulla väljemmissä
oloissa. Nyt asuntoaluetta kunnostetaan ja
siitä tulee varmasti entistä viihtyisämpi.
Koivunen kertoo, että viime kesänä he
hankkivat asuntovaunun, jolla voi matkata
väljempiin maisemiin.
– Silloin ei pidä mennä leirialueille,
sillä siellä kylki kyljessä köröttävät vaunut ovat enemmän kuin minkkitarha, sanoo Koivunen nauraen.
Vielä lopuksi hän sanoo, että muista
kehua siinä jutussasi meidän varaston porukkaa. Nyt se on kirjoitettu.

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PRIKAATIIN SIIRTYNEET:

PRIKAATISTA SIIRTYNEET:

Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti Hannu Ojala 1.8.2002

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Yliluutnantti Jari Taipale 1.8.2002

Kainuun Prikaatista:
Kapteeni Jarkko Pelkonen 1.8.2002

Reserviin:
Ylikersantti (sopimussotilas) Teemu Tuumanen 28.7.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Matti Kulmanen 5.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Tähkäpää 5.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Jukka Heimonen 12.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Simo Tuisku 12.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Jussi Viuhko 14.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Ilkka Vieras 15.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Jesse Mäkinen 26.8.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Henri Palin 26.8.2002
Luutnantti Aki Aaltonen 1.9.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Lauri Koskimaa 1.9.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Alahonko 4.9.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Matti Vehmas 4.9.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Jukka-Pekka Katajisto 9.9.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Eero Judin 1.10.2002
Ylikersantti (sopimussotilas) Aki Mertala 1.10.2002

Vaasan Sotilasläänin Esikunnasta:
Majuri Seppo Vainio 1.9.2002
Reservistä:
Ylikersantti (sopimussotilas)
Ylikersantti (sopimussotilas)
Ylikersantti (sopimussotilas)
Ylikersantti (sopimussotilas)

Jouni Kallio 12.8.2002
Niko Manninen 12.8.2002
Hannu Tulonen 19.8.2002
Kari Hietala 23.9.2002

LIPUNKANTAJAN MUISTOKSI. Kurussa 28.7. järjestetyn Kuru-juhlan yhteydessä suoritettiin seppeleenlasku vänrikki
Polvianderin hautamuistomerkille. Porin Prikaatin perinneyhdistys kunnosti v. 1934 pystytetyn hautamuistomerkin.
Polviander muistetaan Suomen sodan aikaisena "Porilaisten" lipunkantajana.
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Päätöksenteon eettisyys
ammatillisen kasvun haasteena
– pehmoilua vai sotilasjohtajan toiminnan kova ydin?
Teksti: Majuri Vesa Helminen
(kirjoitus perustuu yleisesikuntaupseerikurssin diplomityöhön)
Kuva: Samuli Vahteristo

Tulevaisuuden taistelun kuva
– epätietoisuuden
hallitsemiseen
toimintakykyisyydellä

S

otilasjohtajan on tulevaisuuden taistelun kuvassa kyettävä yhdistämään menestyksekkäästi oma selviytymistaistelu,
alaisten johtaminen ja tehtävässä menestymistarve. Taistelun kuva korostaa informaation määrän ja ajan suhdetta, jotta informaatio voidaan muovata tiedoksi etulyöntiaseman saavuttamiseksi vastustajasta. Eri tekniset järjestelmät aiheuttavat
osaltaan informaation määrän kasvun taistelukentällä. Teknisiä järjestelmiä pyritään kehittämään siten, että johtajan olisi
helpompi tehdä päätöksiä pelkästään
“näyttöruudun” perusteella.
Taistelun kuvan kaoottisuus- ja problemaattisuusnäkökulmia on täydennettävä
epätietoisuustekijällä. Epätietoisuus korostaa sitä, että johtaja ei välttämättä tiedä
kuka on vastassa, millä välineillä vastustaja toimii ja koska se toimii. Epätietoisuus ei kuitenkaan ole välttämättä tiedon
puutetta, vaan pikemminkin mieleen jäsentyneiden merkityssuhteiden jäsentymättömyyttä. Merkityssuhteet syntyvät
ihmisen kasvamisen ja kouluttamisen
myötä syntyneistä käsityksistä eri asioista. Käsityksistä syntyy tulkintahorisontti,
johon tuleva toiminta peilataan. Toisaalta
tästä syntyneestä maailmankuvasta johtaja yrittää hakea tukea tuleville päätöksentekotilanteille. Päätöksenteko liittyy kiinteästi toimintakykyyn, jota taistelun kuvan teknistyminen johtajalta edellyttää.
Toimintakykymallinnus on kehitetty osaltaan sen takia, että ihmisen kokonaisvaltaisuus tulisi paremmin huomioitua taistelun kuvassa.
Toimintakyvyn psyykkisellä olemispuolella sotilasjohtaja käsittelee tulevan
informaation ja toiminnasta aiheutuvat
tunteet sekä muistaa tiettyjä asioita. Asioiden muistaminen ja toisaalta toimintaan
reagoiminen on kiinni siitä, miten merkityssuhteet ovat muodostuneet johtajan ta-

juntaan. Esiin astuukin nyt henkinen puoli, joka tarkastelee psyykkisen toiminnan
suhdetta ihmisen maailmankuvaan. Sotilasjohtajalta tulee löytyä muistijälki maailmankuvasta, jotta päämääräsuuntautunut ja oikea toiminta on mahdollista. Maailmankuva luo edellytykset johtajan toimintakykyisyydelle. Toimintakykyisyys
puolestaan mahdollistaa hyvän päätöksenteon. Toimintakyvyn neljää olemispuolta (psyykkinen, eettinen, fyysinen,
sosiaalinen) on tarkasteltava toisiinsa vaikuttavina systeeminä, jossa yhden tekijän
korostaminen ei poista toisen tekijän merkitystä.
Toimintakyvyn eettinen olemispuoli
liittyy kiinteästi psyykkiseen/henkiseen
olemispuoleen. Päätöksenteko on etiikan
viemistä käytännön tasolle eli moraalisuutta. Johtaja miettii valintoja ja ratkaisuja tehdessään päätöksen vastuu-, oikeudenmukaisuus- ja kohtuullisuusnäkökohtia. Kysymys on toisaalta sotilasjohtajan
valtatekijästä. Vallan myötä sotilasjohtaja
voi vaikuttaa alaisten olemiseen – päättää
tarvittaessa ihmishengistä. Valta tuo kuitenkin mukanaan vastuun niistä, joihin
johtajalla on valtasuhde. Joukkueenjohtajalla on valta 30 mieheen, kun armeijakunnan komentajalla voi olla valta kymmeniin tuhansiin miehiin. Tämä korostaa
myös sitä, että edellä mainittujen johtajatasojen toimintakyvyn painotukset poikkeavat toisistaan.

Taistelun kuvan kuormituksen
huomioiminen liittyy kiinteästi
ammatilliseen kasvuun
Väsymys ja kuolemanpelko ovat taistelun kuvan keskeisiä kuormitustekijöitä.
Väsymyksen myötä johtaja ajautuu itsetutkiskeluun ja analysointiin tehtyjen päätösten osalta. Johtajan taistelun alun tehtäväsuuntautuneisuus muuttuukin eettiseksi
pohdinnaksi tehtyjen ratkaisujen hyveellisyyden osalta – oikean ja väärän kamppailu korostuu. Kuolemanpelko emootiotilana puolestaan edellyttää kykyä reflektoida
tunteita ja toisaalta purkaa niitä pian voimakkaita tunteita herättäneiden tapahtumien jälkeen. Pyrkimys negatiivisten tunteiden varastointiin voi johtaa psyykkisiin
häiriöihin.
Väsymyksen luonne muuttuu ajan
myötä fyysisestä väsymyksestä psyykkiseen/henkiseen väsymykseen. Fyysinen
väsymys on kehossa havaittavia muutok-

sia. Psyykkinen väsymys on seurausta
muun muassa tehtyjen päätösten hyveellisyyden jälkitarkastelusta, oman toiminnan
kontrolloinnista ja taistelun kuvan epätietoisuudesta. Toisaalta pelko saa erilaisia
ilmenemismuotoja riippuen siitä, miten
johtaja on kyennyt pelon aiheuttaneen tekijän liittämään omaan merkityskokemusverkkoonsa.
Toimintakyvyn eettinen olemispuoli
on keskeinen sotilasjohtajan tulevaisuuden ammatillisen kasvun haaste. Tätä tukevat muun muassa esikunta- ja johtamisharjoituksen havainnot siitä, miten kuormitus alkaa vaikuttamaan johtajan toimintakykyisyyteen. Tämän artikkelin tekohetkellä puolustusvoimien tehtäväsuuntautunut koulutus opettaa sotilasjohtajia
eri tasoilla organisaatioiden ja tekniikan
hallitsemiseen. Nyt tulisikin palata ihmisyyden perustekijöiden kouluttamiseen,
jotta yksilön käyttäytymistä opitaan ymmärtämään paremmin taistelun teknistyvässä ja myös epätietoisuuden kuvassa.
Samalla luodaan edellytykset organisaatioiden käytölle, koska yksilöt muodostavat
organisaation.
Sotilasjohtajan rauhan aikaisen koulutuksen aikaansaamat maailmankuvan
muistijäljet erilaisista merkityskokemuksista takaavat sen, että rauhan aikana johtaja kasvaa sodan aikaan; koulutustapahtumat edellyttävät taistelun kuvan situaatiotekijöitä, kuten väsymyksen vaikutusta
johtajaan ja päätöksiin. Eritasoiset sotilasjohtajat ovat päätöksenteossaan varsin
yksin, vaikka mahdolliset esikunnat ovat
analysoimassa taistelukentän informaatiotulvaa päätöksien tueksi. Päätös on kuitenkin hyvin henkilökohtainen ja inhimillinen tapahtuma, jossa johtaja joutuu käymään läpi laajan kirjon muitakin kuin taktis-operatiivisia pohdintoja. Johtajan reagointi ei perustu sattumanvaraiseen tuntemukseen, vaan “rakennettuun” kokemuspohjaiseen käsitykseen asiasta.
Ammatillinen kasvu joukkueenjohtajasta armeijakunnan komentajaksi edellyttää muistijälkeä siitä, mitä on ollut johtaa joukkuetta. Sotakokemukset ovat
osoittaneet sen, että joukkueenjohtaja on
taistelussa kovimman välittömän paineen
alaisena; kaikki ongelmat ovat joukkueenjohtajan lähellä ja konkreettisina. Tämän
seikan huomioiminen on osa vastuullisen
päätöksenteon kasvamisprosessia.
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●●
Kalustokiikari
Porin Prikaatin
käytössä on ollut
vuodesta 1999
viestipanssariajoneuvo XA-202 eli
lyhyesti VIPA tai
viestipasi. Ajoneuvo
on ollut mukana
kaikissa harjoituksissa ja osoittautunut toimivaksi
työkaluksi.
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VIPA – nopea ja
mukava

Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuva: Samuli Vahteristo

– Merkittävin ero muihin saman järjestelmän alustoihin on, että se on nopea. Sekä
perustamis- että siirtymisnopeus on hyvä,
sanoo luutnantti Juha Nikka Länsi-Suomen Viestipataljoonasta. Hän kehuu viestipasia myös käyttäjäystävälliseksi. Miehistön mukavuutta parantavat ilmastointi
ja lämmitys.
Viestipasi on prikaatin YVI 2-kenttäviestijärjestelmän verkonsuunnitteluasema ja prototyyppi, mutta se on jo hyväksytty sotavarusteeksi. Länsi-Suomen
Viestipataljoonalla on tällä hetkellä käytössään viisi YVI 2 -asemaa, jotka ovat
telakuorma-autoalustalla. Viestipasi on
Patria Vehicles -yhtiön valmistama kuusipyöräinen, panssaroitu ajoneuvo, jonka
käsittely on helppoa ja turvallista niin normaalissa tieliikenteessä kuin maastossa ja
hätätilanteessa. Vaunussa on automaattivaihteisto, tehostettu nelipyöräohjaus,
kuusipyöräveto ja iskunvaimennettu ajoneuvojousitus.
Vaunun huippunopeus on 90 km/t ja
toimintasäde 600 kilometriä. Ylläkön sattuessa ajoneuvo voi siirtyä pysähtymättä
tieltä maastoon, koska sen maastoajo-

ominaisuudet ovat koko ajan käytössä.
Maastossa ajoneuvo pystyy rakenteensa
ansiosta ylittämään syviä ojia ja suuria
lohkareita, kiipeämään jyrkkiä rinteitä ja
kahlaamaan jopa metrin hangessa. Ajoneuvossa on hydraulitoiminen masto- ja
tukijalkajärjestelmä, Janter LNP 24. Automaattimasto on teleskooppinen ja suunniteltu kaikkiin Suomen ilmasto- ja ympäristöoloihin.
Antennilaitteet nousevat maksimissaan 24 metrin korkeuteen. Kaksi miestä
pystyttää ja purkaa maston normaalioloissa alle 15 minuutissa. YVI 2 -viestijärjestelmässä on yhteensä 24 viestiasema-ajoneuvoa, joista kaksi on verkonsuunnitteluasemia ja kaksi verkonhallinta-asemia.
Kaikkien asemien peruskalustoon kuuluvat kaksi linkkiradiota salauslaitteineen,
kaksi valokaapelipäätettä ja keskustietokone eli digitaalinen kenttäkeskus. Järjestelmiä on hankittu tähän mennessä
viisi. Porin Prikaatin viestipasi on neljännen järjestelmän ensimmäinen asema
ja toistaiseksi ainoa laatuaan Suomessa.
Loput viestipasit saadaan Porin Prikaatiin
v 2003–2004.

Info
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

VIESTIPANSSARIAJONEUVO
SISU XA-202
Valmistaja
Kokonaispaino
Moottori

Suurin teho
Suurin vääntö
6-pyöräveto
6 eteen + R
Huippunopeus
Toimintamatka
Maavara
Ei ui, suurin
kahlaussyvyys
Mäennousukyky
Suurin sivukallistus

YHTYMÄN VIESTIJÄRJESTELMÄ
YVI - 2

Patria Vehicles
23 000 kg
Valmet 612
DWBIC 7,4 dm3
pakokaasuahdettu,
välijäähdytetty,
suorasuihkutteinen
6-sylinterinen
rivimallinen
dieselmoottori
202 kW
1 080 Nm

YVI-2 -järjestelmä koostuu 24 viestiasemasta,
joista kukin käsittää:
– digitaalinen kenttäkeskus
– 2 radiolinkkiä salatulla yhteydellä
– 2 valokaapelipäätettä

automaattivaihteisto
90 km/h
600 km
425 mm

Operatiiviset joukot (alajohtoportaat ja näiden
alaiset joukot) voivat liittyä viestikalustoillaan
em. viestiasemiin paikallaan ja liikkuessaan.

Radio- ja valokaapeliyhteyksiä käyttäen saadaan
aikaan viisi tiedonsiirtoväylää muihin viestikeskuksiin tai -asemiin.
Viestiasemat ja näiden väliset yhteydet muodostavat prikaatin kenttäviestijärjestelmän rungon.

1000 mm
35°
22°

Johtamistaidon Opisto JTO
02510 OITMÄKI
p. 09-8562 8200
www.jto.fi
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Kolumni

Kari Nummila

Sotakorvauksiin 37 000 mk
kaikilta suomalaisilta

A
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ika äskettäin, 18. syyskuuta,
oli kulunut tasan 50 vuotta siitä,
kun viimeinen sotakorvausjuna
lähti Neuvostoliittoon. Junia oli kolkutellut oikeasti ja vertauksuvallisesti hurjan
paljon kohti itää kahdeksan vuoden aikana. On laskettu, että kaiken tavaramäärän
kuljettamiseen kerralla tarvittaisiin juna,
joka yksimittaiseksi laitettuna ulottuisi 3
600 kilometrin päähän veturistaan.
Toinen laskelma kertoo, että yhtenäinen juna olisi ulottunut kuusitoista kertaa
Helsingistä Kemiin.
Suomelta riistettiin myös kauppalaivasto vähiin. Vanhoja ja uusia aluksia luovutettiin myös niinikään korvauksetta yhteensä 535 kappaletta.
Asian valtaisat mittasuhteet asettuvat
tähän päivään aika lailla käsitettäviksi
meille kaikille, kun kerrotaan, että sotakorvaukset eli vastikkeettoman tavaran
rahtaaminen Suomeen hyökänneen N-liiton hyödyksi maksoi jokaista suomalaista
kohti vähintään 6 500 euroa (37 000 markkaa) tai laskutavasta riippuen jopa 8 800
euroa (52 000 markkaa).
Eikä tässä ole suinkaan vielä kaikki.
Menetimmehän me oikeudettomasti 15
prosenttia
kansallisomaisuudestamme,
kun jouduimme pakkoluovuttamaan Karjalan ja Petsamon sekä vielä muitakin alueita. Kokonainen Suomi lakkasi olemasta,
kun sitä ruhjottiin raa’asti.
Ennen kaikkea muuta täytyy tietysti
muista niitä, jotka antoivat kalleiman uh-

rin vapaan Isänmaan hyväksi; Talvi- ja
Jatkosodissa kaatui melkein 93 000 suomalaista. Lisäksi vammautui pysyvästi 94
000 kotimaan puolustajaa.
Omaisiaan menettäneiden ja muidenkaan perheiden tuskaa ja kärsimystä ei
voida luonnollisestikaan mitata rahassa;
sotahan kosketti jokaista jollakin tavalla,
usein niin henkisesti kuin aineellisestikin.
Viipurin läänin menetys oli kova isku
koko kansalle, mutta erityisesti rajan kirot
sai kokea Karjalan heimo taas kerran. On
tuskallista ajatella ikäihmisten kaipuuta
kotikonnuille, heidän isiensä maille, joille
ei ollut pääsyä vuosikymmeniin. Ihmiselle
käy iän myötä aina vain tärkeämmäksi ja
rakkaammaksi oma synnyiseutu, joita voi
olla vain yksi.
N-liitto salli vasta vuosikymmenien
jälkeen pääsyn koti-Karjalaan, jonne monelta oli ovi suljettu ikiajoiksi maallisen
valleuksen päättyessä ennen sitä aikaa,
jolloin naapurimaa alkoi osoittaa edes joitain sivistys- ja oikeusvaltion piirteitä.
Sodan takia maa joutui valtaisaan jälleenrakennusurakkaan, josta pääosin vastasi
se sama joukko, joka oli sinnitellyt ensin
koti- tai taistelurintamalla.
Niin inhimillisesti kuin yhteiskuntarauhankin kannalta oli järkevää hankkia
siirtoväelle ja rintamamiehille mahdollisuus saada uusissa oloissakin oma kotikontu, vaikka vain ‘’kylmä tila’’, jonka
viljelykset isäntä sitten raivasi hartiapankin turvin. Yli 400 000 evakosta oli kova

huoli, mutta pienistä kärhämistäkin huolimatta operaatio onnistui erinomaisesti. Ei
Talvisodankaan aikaan kukaan jäänyt taivasalle tai joutunut ’’pakolaisleiriin’’ asumaan.
Eräs rehti karjalaisisäntä totesi taannoin, että hän omista menetyksistään huolimatta suree hiukan täällä Varsinais-Suomessa niiden tilojen omistajia, jotka joutuivat antamaan maata melkoisesti luovutukseen aika lailla kehnolla hinnalla.
Nyt moni kantatila ostaa taas pilkottuja palasia takaisin, kun EU-aikana tilakoko nousee kohisten. Kansa luulee näet tarvitsevansa ‘’halpaa ruokaa’’ eikä ymmärrä edelleenkään, että se tapahtuu vain viljelijää, maata tai kotieläimiä riistäen.
Useinkin kaikki e.m. tahot joutuvat riiston
kohteeksi. Pitkällä tähtäimellä tämä filosofia on tiensä päässä jo nyt, jos asioita
ajatellaan vähänkään järkevästi.
Pitääkö ruoan hintaan esimerkiksi
Englannissa lisätä ne 40 miljardia markkaa (40 000 000 000 mk!), jotka edellisenä
vuotena menetettiin teollisuusmaisen kotieläintuotannon aiheuttamien tautiepidemioiden takia? Minusta pitää. Tämä on
vain yksi ‘’pieni’’ lisälasku ihan viime
ajoilta.
Huoltovarmuus riittävällä omalla, kotimaisella tuotannolla on myös tärkeä osio
kokonaismaanpuolustuksesta. Jotkut väittävät, että kriisin tullen esimerkiksi kasvinviljely lakkaa, kun siihen tarvitaan ulkomaisia tuontipanoksia. Ei se näin ole,
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sillä koneet kyllä kestävät vuosiakin kohtuuhuollolla ja parhaimpien traktorien
polttoainetankkiin voi kaataa kotoista rypsiöljyäkin.
Karjalaisisännän mielestään tuosta
maanluovutusasioista joku saisi vaikka
väitöskirjaansa hyvän aiheen. Näin varmaan onkin. Kaiken lisäksi asialla alkaa
olla tulipalokiire, kun parhaat tietolähteet
alkavat mennä manan majoille. Suomen
‘’sotakorvauksiin’’ kuului tavallaan myös
sotasyyllisyysoikeudenkäynti, joka on sekin N-liitolle poispyyhkimätön häpeäpilkku muka oikeusvaltion toimena. Presedentti Risto Ryti totesi tuomionsa jälkeen
kyynisesti, että maataan voi palvella niin
monella tavalla. Tässä tapauksessa kyse
oli siitä, että Isänmaan hyväksi voi mennä
vaikka vankilaan, jos siitä on asialle hyötyä riippumatta siitä, että oikeudenkäynnin irvikuvassa tapahtui suuri epäoikeudenmukaisuus.
Suomi pakotettiin sotaan ja jonkun
kanssa piti liittoutua, kun tiedettiin, mitä
on tulossa. Jos ei olisi tehty yhteistyötä
Saksan kanssa, Hitler olisi kävellyt mennen tullen yli Suomen ja pahin olisi ollut
tämän jälkeen edessä eli Stalin olisi hyökännyt Kannaksella kesällä 1944 vielä
paljon sitkeämmin ja pidempään Kannaksella päämääränään tunkeutuminen kunnolla sisämaahan.
Länsi-Euroopassa eivät tainneet säästyä miehitykseltä muut pääkaupungit kuin
Moskova, Helsinki ja Lontoo. Se oli Suomelta hieno saavutus, jonka arvo on syytä
tunnustaa viimeistään nyt; lokakuun alussa tuli uutta tietoa Moskovan arkistoista,
joissa todettiin talvisodan osalta, että Nliitossa oli hanke likvidoida Suomesta
mm. kaikki suojeluskuntien jäsenet Suomen vastarinnan murskaamisen jälkeen.
Taisi se suojeluskunta olla yksi paha este
Stalin suunnitelmille. Kaiken edelläolevankin perusteella teemme kunniaa veteraanipolven naisille ja miehille.

TILAUSLOMAKE
Nimi
Lähiosoite
Postitoimipaikka
Tilaan Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan
historiateoksia
kpl. Hinta 15 €+ postikulut.
Postita tämä lipuke osoitteella:
Porin Prikaati, PL 38, 27801 SÄKYLÄ
Kuoreen merkintä ”Killan historia”

Porin Rykmentin - Porin Prikaatin Killan 40 vuoden mittainen
toiminta on koottu yksiin kansiin. Historia sisältää kiltaveljien ja sisarien elämäntäyteisiä muistokuvia.
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25

Legendaarinen
jääkärieverstiluutnantti
Auno Kuiri
Teksti: Kalervo Hentula

Sodan poikkeukselliset tapahtumat nostavat
julkisuuteen henkilöitä, sotilaita, joiden sankariteot ovat enemmän kuin kirjoittamisen
arvoisia. Eräs näistä sankareista on legendaarinen jääkärieverstiluutnantti Auno
Kuiri, joka nimitettiin 19. kesäkuuta 1944
Mannerheim-ristin ritariksi.

Nimitysperustelussa sanotaan mm.
seuraavasti: “Hänen johtamansa osasto
pysäytti ylivoimaisen vihollisen hyökkäyksen erään kriisivaiheen aikana puolustuksellemme erittäin tärkeässä maastonkohdassa. Taistelujen aikana tuhottiin ja
vaurioitettiin Kuirin henkilökohtaisesti
johtamana useita vihollisen raskaita panssarivaunuja.”
Sota osoitti, että Auno Kuiri oli ainutlaatuinen komentaja, jonka harkintakyky
ja rohkeus eivät pettäneet missään tilanteessa.

Jääkärikoulutuksen kautta
vapaussotaan
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Kuiri seurasi vanhemman veljensä
esimerkkiä ja siirtyi Saksaan jääkärikoulutukseen. Hänet on kirjattu 12.1.1916
Jääkäripataljoona 27:n riveihin. Tervolassa 1897 syntynyt Kuiri oli tuolloin 19vuotias.
Jääkäripataljoona 27:n mukana Kuiri
osallistui Misse-joen, Riianlahden ja Schmardenin taisteluihin. Suomeen hän saapui varavääpeliksi ylennettynä pääjoukon
mukana 25.2.1918. Vapaussodassa Auno
Kuiri kuului yliluutnantti von Hertzenin
hiihto-osastoon Satakunnan rintamalla.
Maaliskuun lopulla 1918 hänet siirrettiin
joukkueenjohtajaksi Hämeenkyrön asevelvollisten komppaniaan. Kuiri osallistui
Antooran-Saunaluodon, Suodenniemen ja
Epilän taisteluihin.
Vapaussodan jälkeen Kuiri suoritti
keskikoulun Turun suomalaisessa lyseossa 1920.
Kuiri pääsi seuraavana vuonna jääkä-

rialiupseereille järjestetylle aktiiviupseerikurssille Kadettikouluun. Hän suoritti
myös pioneerikurssin Haminassa sekä
komppanianpäällikkökurssin
vuonna
1929. Lyhyitä taukoja lukuun ottamatta
Kuiri palveli 1920- ja 1930 -luvuilla Porin
Rykmentissä.
Auno Kuiri avioitui Aili Mikkolan
kanssa vuonna 1924 ja perheeseen syntyi
kaksi lasta. Urheiluharrastus oli lähellä
Kuirin sydäntä, etenkin hiihto ja ammunta. Ampumaradalla hän saattoi varusmiehille näyttää, että huonon tuloksen syynä
ei ollutkaan kivääri, vaan ampuja itse.
Kuiri toimi turkulaisen urheilu- ja voimisteluseura Riennon johtokunnassa ja osallistui muutenkin aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämänmenoon. Hän kuului mm.
Kaarinan kunnanvaltuustoon vuosina
1933-36.

Kuirin pataljoona tuhosi
panssareita
Talvisotaan kapteeni Kuiri lähti I/JR
15:n komentajana, jossa hän joukkoineen
osallistui Lähteen lohkon, Summan, Suo-

kannan Näykkijärven ja Viipurin taisteluihin. Lähteen lohkoa puolustanut Kuirin
pataljoona tuhosi enemmän panssareita
kuin muut rykmentin pataljoonat yhteensä. Se torjui myös kaikki vihollisen hyökkäykset ja suoritti menestyksellisiä vastaiskuja. Sodan loppuun se taisteli torjunnan
painopisteessä ja ansioitunut komentaja
ylennettiin majuriksi.
Jatkosodan alkaessa Kuiri toimi suurimmaksi osaksi varusmiehistä koostuvan
JR 5:n eli Aaverykmentin I:n pataljoonan
komentajana. Hän osallistui joukkoineen
Pukallusjärven, Säämälän, Kananojan,
Nuijamaan, Talin, Perkjärven, Pilppulan,
Näätälän, Karinsalmen ja Ihantalan taisteluihin.
Summan tiellä kurottiin 28.8.1942
umpeen Porlammin motin saartorengasta.
Taistelun loppuvaiheessa komentaja, joka
parhaillaan ampui konekiväärillä, haavoittui: hän luuli aluksi, että silmä oli puhki, kun verenvuoto pimitti sen. Hän joutui
useaksi kuukaudeksi sotasairaalaan toipumaan olkapäähän saamastaan osumasta.
Helmikuussa 1942 Auno Kuiri nimitettiin everstiluutnantiksi ja hänet siirret-

KORSU VUOTAA. Jääkärieverstiluutnantti Auno Kiuri komentokorsussaan Maaselän rintamalla 1943.
Kuiri on kuvassa keskellä.
Korsuun tulvi talvella vuorokaudessa
7 200 ämpärillistä vettä.

INNOKAS VETERAANI. Auno Kuiri
marssii rivistön edessä Porilaispäivillä
Turussa, elokuussa 1961.
tiin II/JR 5:n komentajaksi. Kesäkuun 16.
päivä 1944 oli Kuirin pataljoonalla, II/JR
5:llä edessään sodan ratkaisevin taistelu.
Auno Kuiri pystyi pataljoonansa ja jääkäripataljoona 2:n rippeiden avulla pysäyttämään hyökkäävän vihollisen, joka mahdollisti JR 5:n pääosien puolustukseen
ryhmittymisen Perkjärven alueelle. Tämä
oli yksi niistä uroteosta, jotka vaikuttivat
siihen, että Kuiri palkittiin Mannerheimristillä.
Talin-Ihantalan suurtaisteluissa Kuiri
toimi JR 25:n komentajana.

Synnynnäinen johtaja
Sotien jälkeen Kuiri palveli pataljoonan komentajan tehtävissä JR 3:ssa ja JR
6:ssa. Hän siirtyi siviilitehtäviin vuonna
1949 ja toimi alkuvaiheessa KOP:n Mellilän konttorin hoitajana ja vuodesta 1952
alkaen Turun Työnantajain- ja käsi- ja Pienteollisuusyhdistys ry:n toiminnanjohtajana. Auno Kuiri osallistui tehokkaasti
sekä JR 5:n veteraanien perinnetyöhön
että Porin Rykmentin – Porin Prikaatin
killan toimintaan.
Jääkärieverstiluutnantti Auno Kuiria
oli synnynnäinen johtaja, joka komentajanakin osallistui taisteluun aivan etulinjassa. Hän johti omalla esimerkillään. Kuiri
onkin sanonut, että hän sai alaisiinsa urheiluhengen niin rauhassa kuin sodassa.
Muuan Kuirin taistelija totesi: “Olen punikin poika, mutta Kuirin soturi”.
Kuiri tunnettiin myös armottomana
huumorimiehenä. Tiukoissa paikoissa hän
osasi huumorin avulla laukaista jännitystä. Kerran Summan taistelussa vihollisen
panssari oli pysähtynyt ampumakaivantoon. Kuiri oli jäänyt lähettinsä kanssa
loukkoon vaunun alapuolelle ja tokaisi:
“Ajattele, eikö olisikin kamalaa, jos tämä
olisi totta!”
Neljä sotaa kokeneen veteraanin viimeinen iltahuutokutsu tuli 16.3.1978. Hänet siunattiin Turun vanhan hautausmaan
Ylösnousemuskappelissa ja veteraaniveljet tuovat yhä kukkia hänen haudalleen.

Mannerheim-risti
Jo Talvisodan aikana syntyi ajatus palkita
sotilasarvosta riippumatta miehiä kunniamerkillä, joka ‘’annettaisiin erikoisesta
urheudesta, taistellen saavutettujen tärkeiden tulosten tai ansiokkasti johdettujen sotatoimien perusteella’’.
Talvisodan jälkeen perustettiin asetuksella 2-luokkainen Mannerheim-risti Vapaudenristin ritarikuntaan. 1.luokan ristin
saivat vain Mannerheim itse ja kenraali A.E.
Heinrichs. 2. luokan ristejä jaettiin 191. 2. luokan ristin saivat
kahteen kertaan kenrm. A.O. Pajari, ev. Martti Aho, ltnmest. E.I.
Juutilainen ja kapt. Hans Wind. Kunniamerkin saaneita kutsutaan Mannerheim-ristin ritareiksi.Tämä risti on Suomen arvostetuin kunniamerkki, jota kannetaan puvun vasemman taskun
päällä. Ritarit saivat lisäksi 50 000 markan suuruisen rahapalkinnon, jonka ostovoima oli esimerkiksi v. 1942 nykyrahassa lähes
yhtä paljon kuin tällä haavaakin.
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Virkeyttä ja henkistä voimaa
arkeen – sisartapaamisista ja
retkistä

S

äkylän sotilaskotiyhdistyksen vapaaehtoisten sisarten toiminta ei ole pelkkää palvelua sotkun myyntitiskillä, maastossa tai kirjastossa. Sisartoiminta pitää sisällään erilaisia
vapaa-ajan virkistystilaisuuksia ja retkiä, jotka antavat voimaa arkeen.
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SISARPÄIVILLÄ IKAALISISSA. Turun ja Porin sotilaskotialueen sisarten
syyspäivää vietettiin 28.9. Ikaalisissa
Luomajärven Hevoskievarissa. Sisaret
ratsastivat, pääsivät kärryajelulle, ampuivat jousilla, ilmakiväärillä ja ritsoilla sekä harrastivat yhteistoimintaa pokasahalla. Säkylästä oli mukana 17 sisarta. Kuvassa sisaret ovat nauttimassa
tukkimiehen suolapalaa ratsastuksen
lomassa.

NOSTALGIAA. "Valkon" vetämillä
kärryillä oli pehmeät istuimet.

YHTÄ HYMYÄ. Sisaret tutustumassa Kustavin kotiseutumuseoon.

SYKSYINEN SIENIRETKI. Sisarten
sieniretken satoa. Susanna Vuorinen,
Tuula Männistö, Sirkku Tommila ja
Birgit Säylä kuuntelevat Paula Kankaan neuvoja sienten eri käyttömahdollisuuksista.

Viherhiukkaset

Koonnut Marjaana Vihottula
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Kesä 2002

IHMETYTTÄÄ. Kustavin kotiseutummusolla olevat vanhat esineet saivat sisaret kysymään toisiltaan: "Mikähän
tuokin on?". Aina sisarten joukosta
löytyi joku, joka tiesi esineen käyttötarkoituksen tai oli jopa käyttänyt sitä.

Yhdistys järjesti 3.7. kotiutuville varusmiehille viihde- ja tiedotusillan.
Alokkaiden tulojuhlassa 12.7. oli
esiintymässä tanssiryhmä Lahjan Tytöt, ja
illan orkesterina toimi säkyläläinen Schoking Triplets. Yhdistystä tilaisuudessa
edustivat Aune Levander, Eeva Luoto,
Päivi Lainikka, Leena Korpela ja AnnaLiisa Syrilä.
Alokkaiden
tulojumalanpalvelus
14.7., sotilaskotisisarista tilaisuudessa olivat Marita Torkkeli ja Terttu Inkinen.
Sisarten kesäretki tehtiin 10.8. Kustavin maisemiin. Retki oli onnistunut ja
hauska, ja kunnon retkellä tapahtuu aina
jotain jälkeenpäin muisteltavaa. Eli poikkeusolotilanteissa neuvokas sotilaskotisisar käyttää ikkunaa, jos ovesta ei voi kulkea.
Sotilaskotiyhdistyksen, VMTK:n ja
Radio Mafian “Kesäkumi” – viihdeilta pidettiin 21.8. Esiintyjinä tilaisuudessa olivat Disko, F2F-tyttöduo ja Janina Frostell.
Tilaisuuden juonsi Jusu Lounela.
Puolustusvoimain komentaja amiraali
Kaskeala oli 4.9. kahvilla sotilaskodissa.
Mukana tilaisuudessa oli mm. yhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen.
Sotilaskotiliiton järjestämillä koulu-

tuspäivillä Hyrylässä 7.–8. syyskuuta
osallistuivat Susanna Vuorinen, Tuija
Ryömä, Marja Syrilä ja Marjaana Vihottula.
Yhdistyksen sieniretki tehtiin Paula
Kankaan johdolla 12.9. Pyhäjoen maastoon, mukana oli 14 sisarta.
Uusien sisarien rekrytointitilaisuudessa 19.9. liittyi 6 uutta sisarta yhdistyksen jäseniksi.
Alueellisen
maanpuolustuskurssin
jatkokurssilla 19.9. Annikki Käppi, Leena
Lipponen ja Tuija Ryömä.
24.9. “Supersotilas”– palkintojen jakotilaisuudessa Tuija Ryömä.
Helena Suominen luennoi 10.10. sisarille aiheesta “Upea nainen” Upseerikerholla.
Henkilökunnan hygienia- ja omavalvontakoulutuspäivät pidetään marras- ja
joulukuussa neljänä päivänä. Kouluttajana toimii sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen. Koulutuksen päätteeksi henkilökunta
suorittaa hygieniapassiin vaadittavan kokeen.
Yhdistyksen syyskokous 26.11. klo
18.30 Sotilaskodissa.
Sisarten pikkujoulu pidetään 12.12.
iltahartautena Köyliön kirkossa, jonka jälkeen nautimme Köyliön seurakuntatalolla
joulupuuron.
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Janina Frostellin rasti aiheesta
turvaseksi sai varusmiehet
kuuntelemaan
Teksti ja kuvat: Raimo Muurinen

V

arusmiehillä voi olla hauskaa keskiviikkoiltana ilman iltalomia ja alkoholia. Tämä todistettiin elokuun lopulla
Porin Prikaatissa. Janina Frostellin tähdittämän varuskumikampanjan vierailu Huovinrinteelle veti Porilaisaukion lähes täyteen siviili- ja varusmiesyleisöä. Tarjolla
oli niin silmäniloa kuin musiikillistakin
nautintoa, mutta myös tärkeää asiaa. Suomea kiertävän varuskumikampanjan tavoitteena on muistuttaa varusmiehiä suojatun seksin tärkeydestä sukupuolitautien
välttämiseksi. Kohdeyleisön lähestyminen viihteen keinoin sai ainakin Porin Prikaatin varusmiehet varsin vastaanottavaiselle tuulelle. Janinan päättäessä esiintymisensä heittämällä lavalta kondomeja,
käsinkosketeltavan valistuksen kysyntä
ylitti tarjonnan roimasti.

Viihtyminen tärkeä osa
varusmiesten palvelusta
Tapahtuman järjestelyistä vastasi Radiomafia yhdessä Suomen Punaisen Ristin Säkylän osaston, Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen ja Porin Prikaatin varusmiestoimikunnan kanssa. Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen ja
toimistonhoitaja Tuija Ryömä olivat saapuneet seuraamaan konserttia.
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KUMIT JAKOON.

– Tämä on jo kolmas kerta kun varuskumikampanja on täällä, ja tapahtuma on
ollut aina onnistunut, kiitteli Vuorinen.
– Meidän periaatteenamme on järjestää jokaiselle saapumiserälle viihdetapahtuma. Yleisö on aina taattu.
Porin Prikaatin komentajan eversti
Arto Rädyn mukaan viihdeilta on varusmiehille tarpeellista vaihtelua tavalliseen
palvelukseen.
– Arkirutiini ei saa olla ainoa asia.
On tärkeää, että viihtyisyyttä löytyy myös.
Se luo porilaishenkeä.
Illan päätähden lisäksi yhteishenkeä
luomassa oli tyttöduo F2F ja viime aikoina paljon kuultu Disco.

Raflaavaa valistusta
Tietopuoleisesta valistuksesta vastasi
Suomen Punainen Risti.
– Nykynuoret tietävät varmaan
enemmän kuin äidit ja isät, mutta moraali
on vähän heltynyt. Asioita ei ajatella, vaan
seuraamukset katsotaan, mietti SPR:n Säkylän osaston jäsen Tuula Vätti.
Punaisen Ristin kampanjajulisteen
slogan nuorten välinpitämättömiä asenteita vastaan ei jätä ketään kylmäksi. ”Älä
pane itseäsi hengiltä”
– Vähän raflaava se on, Vätti arvioi.

IRTI ARJESTA. Tyttöduo F2F
viritti yleisön oikeaan
tunnelmaan.
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EI OIKEASTI TAHDON. Alikersantti Juho
Ruuhijärvi ja jääkäri Susanna Liukkonen saivat
paljon huomiota pukushowssa. He eivät kuitenkaan ole aviopari ainakaan vielä toistaiseksi.

Vierailuja

●

Ta p a h t u m i a

●

Menestystä

PORILAISET MUKANA MAANPUOLUSTUSTAPAHTUMASSA. Puolustusvoimien ulkoinen tiedottaminen on
hyvin avointa. Kansalaisille jaetaan tietoa uusista sotavarusteista ja puolustusvoimien toimintaa esitellään messuilla ja muissa yleisissä tapahtumissa.
Porin Prikaatin osasto osallistui Maanpuolustus 2002 -tapahtumaan syyskuussa. Yleisölle esiteltiin maavoimien
aseita ja kalustoa. Varusmiesten asusteet olivat hyvin esillä vauhdikkaassa
pukushowssa. Jyväskylässä järjestettyyn kolmepäiväiseen tapahtumaan tutustui yli 15 000 messuvierasta.

MAANPUOLUSTUSKURSSI SÄKYLÄSSÄ. Järjestyksessään 164. valtakunnallinen
maanpuolustuskurssi
vietti internaattivaihettaan Porin Prikaatissa lokakuun alussa. Runsaat 40
kurssilaista tutustuivat kolmen päivän
aikana mm. puolustusvoimien uusimpaam kalustoon ja aseistukseen kuten
esimerkiksi kuvassa näkyvän lumipukuisen sotilaan esittelemään raskaaseen kertasinkoon.
Prikaatin nykyinen komentaja eversti
Arto Räty siirtyy ensi vuoden alussa
Maanpuolustuskurssien johtajaksi.
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Vierailuja

●

SPOKESMAN. Brittiarmeijan manner-Eurooppaan sijoitettujen joukkojen päätiedottaja, everstiluutnantti Helen Wildman osallistui prikaatin järjestämään kriisinhallintaharjoitukseen.
Wildman opetti tuleville rauhanturvaajille, miten tulee toimia joukkoviestimien edustajien kanssa.

Ta p a h t u m i a

●

Menestystä

SUOJANAAMARI KIINNOSTAA. Irlannin puolustusvoimien operaatiopäällikkö, kenraalimajuri Sean Brennan vieraili prikaatissa 26. syyskuuta. Kalustoesittelyn lisäksi vieraalle esiteltiin Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon toimintaa.
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Osaamista
pallon ympäri.

SUOMEN KANSAINVÄLINEN
VALMIUSJOUKKO

Tupa 1
Upskok Björkman Johannes 19 v
Valtiot. yo, Vaasa
Mies, joka harjoittelee lähitaistelua tuvassakin. Ei omista shampoota. Korkkari päivässä pitää ammattitaidon korkealla. Fasistisen näköinen.
Motto: “Achtung! Ich habe neue panzerfaust in meine...”

Upskok Harkoma Olli 20 v
Maanviljelijä, Ylöjärvi
Kapteeni Nurmelan henki elää hänessä.
Tietää kaiken kaikesta ja on vielä täysin
varma mielipiteestään.
Motto: “Höh! Aivan liikkumatta...”

Upskok Kanninen Jari-Pekka 20 v
Opiskelija, Veteli
Kanninen koki ikimuistoisen siunauksen
upseerikokelas Ojalan alias siunauksen
suurmestarin toimesta. Keltainen vai punainen piuha?
Motto: “Jos se ei lopu niin alkaa tapahtumaan...”

Upskok Lappalainen Ville 20 v
Opiskelija, Espoo
Ikuinen rippikoulupoika. Kuulemma ennenkin on ihmisiä hävinnyt, koska ovat
erehtyneet koskemaan Lappalaisen kitaraan. Terrorisoi tupaa rämpytyksellään. Syö
karkkia yölläkin.
Motto: “Tilanne on traagisuudessaan koominen.”

Upskok Lehto Mika 20 v
Opiskelija, Turku

Upskok Simpanen Jussi 20 v
Yo, Tampere

Alik Asikainen Ilkka 20 v
Kauppatiet. yo, Pirkkala

Ruokavalio pääosin proteiinia. Luulee olevansa hieman itseään isompi. Välttää rasitusta peläten lihastensa supistuvan.
Motto: “Kaikki liha tottelee kuria.”

Uhkaa lyödä ja höykyttää Lehtoa, jos homma menee pieleen, tapahtumaa ei kuitenkaan ole todistettu. Säätää aina jotain...
“Kuka pelaa korttii?”
Motto: “Taakse poistu... kaunista.”

“Onks kellään heittää shampoota?”. Pitkätukka, joka tarvitsee ystäviä. Kiltti nallekarhu. Hempeä, filosofinen ääni. “Rantalenttis
rules!”
Motto: “Älä ny oo tommonen!”

Upskok Siromaa Tomi 20 v
Yo, Tampere

Alik Halme Tomi 19 v
Opiskelija, Tampere

Viihtyy pääosin naisten tuvassa. Tuvan
huonoin musiikkimaku. “Älkää koskeko
siihen radioon!” Etsii ikuisesti toista kenkäänsä.
Motto: “Eiks o ihanii noi Backstreet Boysit!”

“Tyttöystäväni on julkkis, oon melkein sukua julkkikselle!”
Motto: “Elämä jatkuu... 3.1.2003!!!”

Upskok Mäkitalo, Eero 19 v
Tietotekniikan opiskelija, Rauma
Tuvan todellinen jäämies. Nukkuu pääosan
ajasta. Hereillä ollessaan ajelee jääkoneella.
Motto: “Älä sano tekeväsi parasta vaan palaa takaisin voittajana.”

Upskok Ojala Karri 20 v
Opiskelija, Nummela
Hiljaisuuden rikkovat läpsäytykset ja luikautukset. Ärsyttävin nauru koko tuvasta.
Miestä ei onnista ikinä lomilla...
Motto: “Mä vihaan tätä paikkaa.”

Upskok Rantaniemi Veli-Matti 20 v
Yo, Rauma
Naisen läheisyys on täysin yliarvostettua.
Meidän Vellu pärjää hyvin miestenkin
kanssa vaikka välillä yrittääkin ärsyttää.
Motto: “Kyl meil Raumal...”

Upskok Rintala Mikko 19 v
Yo, Pietarsaari
Wannabe-muoniolainen. Ei osaa pelata
korttia. Useimmiten hyväntuulinen ja aamuisin yllättävänkin pirteä.
Motto: “Commando on paras!”

Tupa 2
Kers Järvi Niko 21 v
Opiskelija, Forssa
“Huuda mun sotilasarvoa!”. Rehevä kersantti.
Motto: “Kun kersantti antaa hanaa, niin ei
siinä paljon parta pauku.”

Kers Kauppinen Petteri 19 v
Yo, Kaarina
Kyllä kersantti keksii.
Motto: “Jalkapartioon!”

Alik Eskelinen Antti 20 v
Yo, Espoo
Salainen ase: hoppariketju, vai?
Motto: “Espooseen!”

Alik Grundström Santtu 20 v
Rakennusmies, Vihti
Kuinka mies voi ampua apilaksen ohi? Barettimarssilla Grunden rakot olivat miestä
isompia. Jätkä on eläin.
Motto: “Rauta palaa.”

Alik Kiiskilä Hannu 20 v
Opiskelija, Kokkola
Tirkistelijä. Rapid-mies, jota kannetaan.
Motto: “Kui hienoo tää taas on?!”

➤➤➤
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Alik Korpela Ilkka 20 v
Materiaalinkäsittelijä, Uusikaupunki

Alik Nykänen Tuomas 19 v
Opiskelija, Lapinjärvi

Alik Vainio Simo 18 v Yo,
Jyväskylä

Kers Toppari Suvi 21 v
Järjestyksenvalvoja, Tampere

Salamannopea.
Motto: “Jumi puntti, paras puntti.”

Tähtitieteestä kiinnostunut keskikehonrakentaja.
Motto: “Mulla ei oo kavereita...”

Jamaikan rannikot kutsuvat malttamattomana miestä.
Motto: “Venceremos, vamot!”

Särmää tarvittaessa, sluibaa kun pystyy peliliikkeitä! Tupa 5:n bileiden esitanssija.
Motto: “Sain!”

Alik Immonen Janne 20 v
Yo, Tohmajärvi

Alik Paavilainen Ville 20 v
Opiskelija, Tampere

Alik Rautiainen Jani 20 v
Opiskelija, Tampere

Jokaisella on oma henkilökohtainen helvettinsä. Immonen oli sitä meille muille tupalaisille...
Motto: “Kaikissa meissä asuu pieni gona.”

Komppanian nakki-au. Titteli on säilynyt
AUK:sta asti. Lisää puuttuvat kirjaimet:
G__A!
Motto: “Tää on pelkästään fyysistä...”

Tekniikan ylioppilas, muuten terve...
Motto: “Turha huutaa, homma hoituu muutenkin.”

Alik Alaollitervo Juha 20 v
Opiskelija, Tervola

Alik Lassila Aki-Matti 21 v
Software-myyjä, Espoo

Pojalla on poro kotona odottamassa.
Motto: “Tästä mie tykkään ja tänne mie
jään.”

Suihkusonaattien suvereeni ykkönen.
Motto: “Tvälläri on tvälläri.”

Ikuinen kultaisen leijonan metsästäjä. Saalista ei näkyvissä...
Motto: “Onks tässä ny paljonki kiire? Ei
kai.”

Alik Permi Jouko 20 v
Tekn. yo, Helsinki

Alik Roos Jassu 19 v
Opiskelija, Turku

Keimaileva karju. Mies, joka söi toisten viimeiset keksit. Kuin kivaa se sitte on?

Aamujään rikkomiseen tarvitaan välillä
pioneerivälineitä.
Motto: “Hanki stressaamaton elämäntapa.”

“Kuka on maannu mun punkas!?”
Motto: “Ei voi sattuu, kun ei tuu vertakaan!”

Alik Kaistamo Marko 20 v
CNC-koneistaja, Kiikainen

Alik Kujala Matti 20 v
Opiskelija, Forssa

Alik Tarkki Ville 19 v
Opiskelija, Uusikaupunki

Marko saa taas yhdet natsat lisää. Ylikersantti jo syntyessään. Korjaamo kutsuu!
Motto: “Joukkohaudassa et lepää yksin!”

Käy kahteentoista asti illalla henkeviä keskusteluja PR-Jarnon kanssa pelottavan
avoimesti.
Motto: “Tänään selviää kuka teistä on heikoin lenkki...”

“Tarkki, anna karkki... tai edes jotain makeeta”
Motto: “Ole nöyrä, älä nöyristele.”

Alik Ikola Jussi 20 v Yo,
Järvenpää

Alik Kekola Mikko 20 v
Yo, Orivesi
Mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään...
Motto: “Toimistossa tarkenee...”

Tupa 3
Kers Koski Juha 20 v Yo,
Parkano
Pelimies.
Motto: “Se ei riitä, että ollaan synnytty voittajiksi. Meidän täytyy hioa se timantti.”

Kers Oksanen Sampsa 19 v
Yo, Jämsänkoski
Hymyilee vaikka talo tippuisi päälle.
Motto: “Tänään on loppuelämäsi ensimmäinen päivä.”

Kers Mokaddem Karim 20 v
Malli, Oulu
Oululainen lemmenlähettiläs. Jälkirukkiin
menossa. Catwalkien futisstaran sydän
murskaantui 2/01-valmareiden kotiutuessa.
Motto: “I am an officer of the law!”

Alik Perkkiö Jarno 19 v
Sähköasentaja, Lehtimäki

Alik Savolainen Jussi 20 v
Opiskelija, Tampere

Alik Saarman Ville-Herman 19 v
Opiskelija, Vimpeli

Korpr Lamminen Susanna 23 v
Opiskelija, Nokia
Komppanian bileorganisaattori. Tuvan ainoa krh-jätkä. Tunne-ihminen, jonka mieliala tiedetään koko tuvassa. Iltavilli, kova
tanssimaan.
Motto: “Ai niinku minkä tyyppistä...?”

Korpr Lehtinen Saara 20 v
Yo, Kiikka
Näkee unta vauvoista. Jumppa-juuston
vankkumaton kannattaja. Ja “rakastava” lämäri - “en oo auttamassa.” “Rouva kirjuri,
Neiti sihteeri.”
Motto: “En oo sykkimässä!”

Jääk Ahonen Asta 20 v
Opiskelija, Mäntyharju

PR-Jarnolle “kagone” on “ygöne”.
Motto: “2. on 1.”

Alik Kovalainen 21 v
Sairaankuljettaja, Halikko

Alik Sokeila Jarkko 20 v
Opiskelija, Hämeenkoski

Ahonen valmis, kaikki valmiita! Synnyttävän valaan psykonauru. Unelma: sängystä
vinssillä pystyyn ja ohhoh-kärryillä ruokalaan.
Motto: “Paljo aikaa? Jaa, 3 min... hyvin ehtii!”

“Miten sais lomaa?”
Motto: “116 jäljellä... Mä haluun Lahteen!”

Palkkasoturi. Legioona kutsuu.
Motto: “If you see the flash, it’s already too
late.”

Jääk Kaario Johanna 20 v
Opiskelija, Pirkkala

Tupa 4

Alik Toroi Niko 20 v
Opiskelija, Kuopio

Alik Vaaranen Miikka 20 v
Yo, Vantaa

“Midääh? Ai minä vai? Miksei joku muu?”
Motto: “Olen kukko tunkiolla!”

Murkuloiden kylväjä. Mies nukkuu silmät
auki nähdäkseen unia.
Motto: “Mikä laulaen tulee, se viheltäen
menee.”

Alik Rämö Tuomas 20 v
Opiskelija, Pöytyä

Alik Ruuhijärvi Juho 20 v
Opiskelija, Tampere
Tuvan imuri, siis siivooja.
Motto: “Charlie don’t surf.”

Iso käsi, pikku-käsi...
Motto: “Kerrran se kirpaisee, toisella kertaa
jo sattuu...”

Tupa 5

Alik Tallgren Samuel 19 v
Opiskelija, Naantali

Upskok Kotamäki Elisa 21 v
Opiskelija, Helsinki

Tupahengen luoja.
Motto: “Se, joka toiselle kuoppaa kaivaa, se
itse siihen lankeaa.”

Tuvan massamestari. “Testolla kasvaa!”
Motto: “Jumala armahtaa, thunder ei!”

Kaappi alkaa tuvan ovelta. Kestopositiivinen, rakastaa tetsaamista yli kaiken. Lomat
- pitäisikö niitä käyttää? “Kyllä mä voin
myöntää, jos olen väärässä, sellaista ei vain
ole koskaan tapahtunut.”
Motto: “Meillä erruukoossa...”

Gona-alikersantti, joka ei ota turhia paineita.
Motto: “Se joka toiselle kuoppaa kaivaa on
rapid-mies.”

Tupa 5:ssä vieroitushoidossa ylisärmäämisen vuoksi, hieman helpottunut. “Punkat
piukoiksi!” Komppanian G.I. Jane, jolla konekiväärikäkätys.
Motto:”Oi-kein, tuvat uusiks, punkat
***seestä!”

Taistelee tarmokkaasti, tosin omaa sotaansa...
Motto: “Menestyksen tikapuita ei kiivetä
kädet taskuissa.”

Alik Laine Miika 20 v
Opiskelija, Kaarina

Alik Kujanpää Antti 20 v
Yo, Seinäjoki

Alik Merikoski Paula 24 v
Puuseppä, Tampere

Alik Pylsy Oskari 19 v
Opiskelija, Hämeenkyrö
Parkettien partaveitsi. Toroin paras kaveri.
Löytyy turhan usein Kivasta.
Motto: “En mä huutoo pelkää, lyödä mua
pitää!”

Kers Rentola Heli 28 v
Sairaanhoitaja, Helsinki
Komppanian tippa-täti. Omistaa loppumattoman keksivaraston. Huolehtii tuvan muista asukeista uupumattomasti.
Motto: “Olen kersantti Runtu-Rentola ja tapani tulette tuntemaan...”

Tuvan tarkimmat nukkumaanmenoajat.
Herttaisen suorasukainen Pikku-Myy. “Nyt
se pää kiinni, Pellikka!”
Motto: “Moon mototon!”

Jääk Kangas Inkeri 19 v
Yo, Lemu
Lääkintamies - kirjuri - sinkomies - tellutaistelija - kk-mies - ryhmänjohtaja, eikä
silti korppi. Isoveli valvoo: “Onko runsas
suklaansyöntinne merkki sydänsuruista?”
Motto: “En oo v...u vihanen!”

Jääk Liukkonen Susanna 26 v
Agrologi, Kemi
Rapid-miesten luomutohtori. Tuvan äitihahmo. Vientiä riittää, yhden viikonlopun aikana
kolme kertaa naimisiin. Nimimuistissa musta
aukko, jonne kaikki nimet häviää.
Motto: “Huumorilla siitä seleviää!”

Jääk Pellikka Minna 21 v
Opiskelija, Keitele
Tuvan painiturnauksen kingi - supervoimat.
Vesipeto. Päivänokosten jälkeen illalla riittää virtaa. Pieni piru, joka on aina valmis
kepposiin. Löysi sidotun, vaahdotetun miehen punkastaan.
Motto:”Huomenna kaikki on paremmin!”

Loimaan kaupunki
Hallinto: (02) 761 10, www.loimaa.fi
Matkailuneuvonta: (02) 761 1286
Tiloja yrityksille: (02) 762 2495, fax (02) 762 2193
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Slum Arponen Joukje 19 v
Opiskelija, Pihlajavesi
Tuvan ulkomaan vahvistus. Maailman kiltein ihminen. Hymyssä suin nakkihommiin.
Oma postikeskus. Vyötäröä myöten ikkunasta ulkona joka ilta = ulkopuhelut.
Motto: “Mikä ei tapa, se vahvistaa!”

Tupa 6
Korpr Sassali Lauri 19 v
Opiskelija, Sodankylä
Tuvan ainoa korppi osoitti selviä gonahtamisen oireita, kun TJ oli 40. Mies, joka oikeasti viihtyy metsässä - siviilissä!
Motto: “Kui paljo tää sit ottaa päähän?”

Jääk Miettinen Aki 21 v
Opiskelija, Pirkkala
Huoli pois, Aki, kyllä se reservin aurinko
paistaa myös tossun alle. “En oo ottamassa
ens viikonloppua!” (Ja ottaa kuitenkin).
Motto: “Nyt tarkkuutta!”

Jääk Hedman Ville 20 v
Opiskelija, Pirkkala
Tuvan ehdoton päämies. Tennisvuorot tarkkailussa istunnon ajan - ainoa asia, johon
Hedman hajosi. Epäilty tuvan esimiesaseman väärinkäytöstä...
Motto: “Nyt saa hedelmäkakut HANAA!”

Jääk Tapaninen Heikki 20 v
Opiskelija, Sodankylä
Lapin gangsta. Epänormaali: viihtyy paremmin salilla kuin sodessa. Särmä, selvää
jälki-AUK-ainesta olisi ollut.
Motto: “Luojalle kiitos siitäkin vähästä”

Jääk Knuuttila Kari 20 v
Opiskelija, Jalasjärvi
Punkassa vielä minuutilla, koska “särmää”
punkkansa nopeasti. Tästä johtuen tuvan
“särmin” punkka.
Motto: “Luuleksä, että mä särmään tota
punkkaa ikuisuuden?”

Jääk Kylmäkorpi Lasse 20 v
Yo, Peräseinäjoki
Kotoisin PeräS:joelta, mutta parempaan
suuntaan menossa. Tuvan tervakeuhko - the
one and only.
Motto: “Ajattelen, siis olen – toisinaan.”

Jääk Heikkilä Mikko 20 v
Yo, Oulu
Oulun mies ei stressaa. Aina valmis vääntämään ja painimaan, mutta pohjimmiltaan
herkkä piiloromantikko.
Motto: “Älkää ny pojat hättäilkö.”

Jääk Malvisalo Timo 19 v
Opiskelija, Jyväskylä
Hame korvissa ja rengaspanssari päällä onneksi vain lomilla!
Motto: “Määhän en kyllä oikeastaan ole
larppaaja, mutta...”

Jääk Vänskä Matti 20 v
Opiskelija, Leppävirta
Kiero savolainen, joka muistelee haikeana
KalPan karsintapelejä.
Motto: “Sano mua poroks!”

Jääk Kario Ville 20 v
Opiskelija, Helsinki
Tuvan nakuilija.
Motto: “Ei mun tarvitse sykkiä, mä oon
Pasi-kuski!”

Jääk Pirttilahti Tuukka 20 v
Opiskelija, Hyvinkää

Tupa 7
Jääk Eklund Kai-Mikael 20 v
Myyjä, Vihti
“Torspo”. Frozen solid. Sulaa hitaammin
kuin Siperian ikirouta. Suvereeni siivousvastaava. “Tanssii moppien kanssa”.
Motto: “Ei kuule pysty jaksaa kiinnostaa just nyt.”

Jääk Tallus Jussi, 20 v
Opiskelija, Raisio
“Tornado”-Tallus, terve ruumis, sairas mieli. Kenraaliputkessa!
Motto: “P***a on vain pintaa!”

Jääk Mansikka Toni, 20 v
Opiskelija, Tampere
“Strawberry”. Pasin ratissa kuin Tommi
Mäkinen parhaina vuosina Mitsussaan..
“Eikö tästä romusta saa enempää irti!?”
Motto: “Mikä vapautus? Pasi II !!”

Jääk Lehtonen Jarno 20 v
Tiskijukka, Hämeenlinna
“Fat J”. Ai mikä Beatles? Tuvan eurohumppajukebox, joka siivosi ensimmäisen, ja viimeisen, kerran kv-kaudella. Nukkuu alasti.
Motto: “Mä jyrään sun yli.”

Jääk Takkunen Janne 21 v
Opiskelija, Joensuu
“Ice T”. Vitosella suihkuun ja ykkösellä
vessaan. Tuvan Ol’ Dirty.
Motto: “Kakkonen on ykkönen – kaikessa.”

Jääk Siljander Kristian 20 v
Opiskelija, Riihimäki
“Sluiba”. Fantasiamaailmassa elävä keksirohmu, joka siirtelee Paseja öisin.
Motto: “Ei vaikuta kotiutumispäivään.”

Jääk Nikitin Taneli 20 v
Opiskelija, Joensuu
“Nikke T”. Joensuun lahja Säkylän
VKS:lle. Joukkueen särmin taistelija.
Motto: “Ei se oo niin just.”

Jääk Männistö Timo 20 v
Opiskelija, Riihimäki
“Männäri”. Turhan urheilu-trivian mestari.
Motto: “ Kai mäkin sitten..”

Jääk Luukkala Tomi 20 v
Pizzalähetti, Forssa

Jääk Heikkilä Janne 19 v
Yo, Hämeenkoski

Risto tykkää nukkumisesta sekä auto- ja
hifi-lehdistä. Luki niitä innolla, kun oma
kortti oli kuivumassa. Hajosi harvoin.
Motto: “Ja sitte...!”

Punainen gorilla, joka syö ja nukkuu, avautuu ja kiroilee. Myös jo vakiintuneen käsitteen “hikoilee kuin Heikkilä” ruumiillistuma. Reikäpää Pasin ratissa.
Motto: “****n keila!”

Upskok Loikkanen Pekka 20 v
Yo, Vantaa
Pekka oli aina menossa... jos homma kiinnosti. Aamulenkit jäi väliin, mutta illalla
hakattiin Mokaddemia tarmolla päähän.Yliinnokas tuleva ylikersantti.
Motto: “Bjoika, oshta hjuva bjorno!”

Upskok Rantanen Juha 20 v
Tekn. yo, Toijala
Tuvan kivikasvo. Laski TJ:tä monella eri
tapaa, mutta aina sen kummemmin stressaamatta. Kännykkä ja punkka parhaat ystävät.
Motto: “Päivä kerrallaan”

Upskok Soini Samuli 20 v
Yo, Uusikaupunki
Heitinmies henkeen ja vereen. Tuvan hymähtelijä, joka muistetaan Kriha 2:lta paikallisten pelastuksena, Isä Soinina, Pyhäjärven Samuli Kastajana...
Motto: “Just!... Kyyl!”

Tupa 10
Korpr Fagerholm Henri 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Mies, joka kerää nakkeja omaan tupaan:
“Hei, ottakaa tuolta 10-tuvasta, jätkät vaan
rötvää siellä!” Ergonomisesti muotoiltu
pää, josta tulee tarinaa jatkuvalla syötöllä.
Motto: “Se on johtajan leuka!”

Jääk Ahvensalmi Aleksis 19 v
Yo, Vihti
Tuvan aamujäisin ja afropäisin laulava pannukuski. Oikea-aikaisella avautumisellaan
tienaa aina parhaat nakit: “... ja Ahvensalmi
ilmoittautui juuri vapaaehtoiseksi”.
Motto: “Onko pakko jos ei halua?”

Jääk Mertanen Timo 20 v
Kuorma-autonkuljettaja, Kuopio
Öiden levoton hämähäkkimies, remuaa
unissaan ympäri tupaa ja juttelee seinille.
Päivisin sitten nukutaan mitä ihmeellisimmissä asennoissa. Ihan levoton kaveri.
Motto: “zzz...”

Jääk Ikonen Tuomas 19 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Sairaan hymyn omaava tuvan kiltti poika.
Yritystä ainakin on, ja säätöä riittää. Tume
se ei vaan gonahda koskaan.
Motto: “Siivotkaa nyt tekin!”

Jääk Lammi Juha-Matti 20 v
Ylioppilas, Posio
Posion porokoira, joka ei gonahda koskaan.
Nainen joka kaupungissa. Aina aurinkoinen, ja reivi soi...
Motto: “No helevetti...”

Jääk Haapakorva Elia 20 v
Opiskelija, Kuopio
Umpikiero savolainen. “Mitä jos tehtäis tällainen peliliike...” Verbaliikkakuningas,
joka saa aina tuvan nauramaan. Suurten visioiden mies.
Motto: “Nyt härskisti siinä!”

Jääk Palmroth Markus 20 v
Opiskelija, Sahalahti
Tuvan laiskin jätkä. Kävelevä “House of
the Dead”-simulaattori. Intti on nukkumista
varten.
Motto: “Ei se oo niin justiinsa...”

Jääk Niemimuukko Antti 19 v
Opiskelija, Riihimäki
Elämää suurempia nautintoja savukkeesta.
AKA: lumiukko, muumipeikko, sienipuukko... “En oo siivoomassa”, tuumaa Antti
punkastaan ja kääntää kirjan sivua.
Motto: “Kuin jäässä mies voi olla?!”

➤➤➤

“Luigi”. Pieni mies, iso.. Pasi. Intohimona
kotivideoiden kuvaaminen, jotka saavuttavat jokaisen, miehen, suosion.. Aina!!
Motto: “En oo sykkimäsä.”

Jääki Nuppola Olli 20 v
Automaatioasentaja, Vihti
“Säkki”. Nuppolan kuuluisat sanat aamuisin: V***u mä en oo nukkunu yhtään. Mä
lähen weksiin!!
Motto: “Ei oo helppoo olla hyvännäköinen,
ja (sopivasti) lihava.”

Tupa 8
Upskok Eskola Pasi 20 v
Tekn. yo, Pudasjärvi
Särmistä särmin. Ei hajoa koskaan, paitsi
hajoavaan Erskaan. “Niin, niin, mutta niinhän se on tositilanteessakin.”
Motto: “Sitä saa mitä tilaa!”

Upskok Evwaraye Ari 23 v
Valtiot. yo, Vaasa

Mies, jolla KSE-nakkilepo 270 vuorokautta. Hajoaa ainakin kaksi viikkoa ennen apupässivuoroaan, tai jos ei pääse sotkuun kaksi kertaa päivässä.
Motto: “Pistä munkki-nappi sotkuun!”

Prikaatin Mr. Nuuska. Maailmankansalainen. Harrastaa 1h 58min puheluita keskellä
yötä... ruotsiksi. Ei säädä eikä säädätä.
Eerska!
Motto: “... mutta itsehän lähden huomenna
lomille.”

Jääk Maula Kaarlo 22 v
Opiskelija, Helsinki

Upskok Kupiainen Timo 20 v
Yo, Riihimäki

Tuvan PST-kummajainen parin vuoden takaa. Mies, joka tuntee omat varpaansa kuin
taskunsa.
Motto: “Siis kyllä meillä silloin PstK:ssa...”

Upskok Lehtinen Risto 21 v
Tekn. yo, Seinäjoki

Kokelas, jolle KSE ja sluibaus tulivat tutuiksi. Mies muistetaan kenttäsängystään ja
alikersanttien suututtamisesta.
Motto: “Muut tekee mitä osaa, minä teen
mitä haluan!”

Upskok Kurvinen Perttu 19 v
Tekn. yo, Karijoki
Tuvan ankkamies. Naureskelee kaikille jutuille, myös huonoille. “Mä oon kissapupu.
Mikä sä oot? – Everstiluutnantti.”
Motto: “Divers do it deeper.”
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Tupa 11

Jääk Ahola Toni 20 v
Meijerityöntekijä, Suonenjoki

Jääk Heiskanen Vesa 20 v
Opiskelija, Rauma

Tuvan savolainen satu-setä.
Motto: “Se ei oo ihan niin justiinsa.”

Ikuinen VSP(=Vapautettu SiivousPalveluksesta). Iloisista veljeksistä toinen. Hyytiäisen
tutkapari. Voimaa kuin pienessä kylässä.
Motto: “Asiaa! Noin mäkin olisin tehny
teille...”

Jääk Lehtonen Jukka 20 v
Yo, Petäjävesi

Jääk Koskinen Jani 20 v
Sähköasentaja, Orivesi

Tuvan oma varuskuntaharakka sykkii kaikkien edestä kolminkertaisesti. Omistaa
enemmän puukkoja kuin eskimoilla on nimityksiä lumelle. Todellinen metallimies.
Rintsin taistelijapari.
Motto: “Kyllä sulle pitäisi mitali painaa.”

Tuvan gonapappa.
Motto: “Ei se oo niin justiinsa”

Jääk Saastamoinen Antti 20 v
Opiskelija, Lohja

Jääk Hangasvaara Jarno 20 v
Mikrotukihenkilö, Rovaniemi

“Joo, tuota, ne verkkarit tulee sit ens viikolla.”
Motto: “Meillä Ruotsissa oli ainaki silleen...”

Jääk Pinomaa Martti 20 v
Opiskelija, Valkeakoski
Joka aamu vähintään 110% jäätä. Kouluttajien suussa Oja-Pinomaa kun ajoi Pasin
suoralla tiellä ojaan.
Motto: “Lepoo...”

Jääk Rajakallio Ilkka 20 v
Tekn. yo, Tampere
Harakirin on pakko olla näkemättä kaikki
risteykset neljällä silmällä. Muodostaa Rämön kanssa komppanian jäätävimmän taistelijaparin... ja se virne! Yrittää vieläkin
epätoivoisesti kehittää ikiliikkujaa.
Motto: “Mä siivosin jo eilen.”

Jääk Rauhala Jussi 20 v
Yo, Turku
Karavaanari, kimalaisten kouluttaja, kleptomaani. Aku Ankan kävelytyyli. Mikki
Hiiren kello ja kärpässienilompakko - aika
tykki yhdistelmä! Pelkää varuskunnan suihkuja. Ikuinen VSP.
Motto: “En oo siivoos vaikka hakkaisitte.”

Lapin mies, joka nukkuu silmät auki.
Motto: “Viunalla pyörii kaikki.”

Jääk Hyytiäinen Teemu 19 v
LVI-asentaja, Perniö
Tuvan poliisi. Pitää kokelaat poissa.
Motto: “Älä stressaa, ei tänne kukaan
tuu...”

Jääk Helpiö Veli 21 v
Opiskelija, Valkeakoski
Mies, joka herää vasta kolmosella.
Motto: “On se hyeena, ***tana!”

Jääk Viitanen Simo 20 v
Yo, Kuusankoski
Tuvan rumpalipoika. Muuten hyvä suunnistaja, mutta kartanlukutaito kyseenalainen.
Motto: “Siivous on terapeuttista.”

Jääk Häkkinen Henri 20 v
Yo, Laukaa
Mies, joka kehitti oman taistelutekniikan.
Perustuu balettiin.
Motto: “Levossa lihakset kasvaa!”

Jääk Rintanen Jani 20 v
Opiskelija, Kurikka

Jääk Matilainen Jarno 20 v
Puutyömies, Lahti

Tuvan toinen metallimies muodostaa Lehtosen kanssa komppanian tuhoisimman sinkopartion. Naama onnesta kuralla apilaan
jälkeen. Kinesten loppusuoralla tuvan, ehkä
jopa komppanian, kiukkuisin taistelija.
Motto: “Mä oon hajalla!”

Yksi nuuska huulessa, kaksi korvassa. “Ai,
MITÄ?”
Motto: “Alasti se sujuu.”

Jääk Ristilä Mika 20 v
Opiskelija, Jalasjärvi
Remontoi kaikki komppanian pannut rikki,
ja antaa kortin poliiseille. Tuvan avautuja.
“Judge” tylytti ILMA 2002-taisteluharjoituksessa Dragsvikin poikia tavalla, jota tulevat sukupolvet muistelevat kauhunsekaisella kunnioituksella.
Motto: “Puhu mun kädelle, korvat ei jaksa
kuunnella!”

Jääk Rämö Antti 20 v
Tekn. yo, Kankaanpää
“Härö”. Komppanian varapäällikön heimoveli, sanottua: “Ouomh hehheh Oumhuooh”.
Motto: “Ei täs oo mitään järkee!”

Jääk Salo Antti 20 v
Opiskelija, Isokyrö
GTI-lehtien himokuluttaja. Niska kuin ahvenella. Mies ajaa 200 km/h puskaan, niin
pakko sitä on hyvä niskalihakset olla! Tietää enemmän autoista kuin Enzo Ferrari
koskaan, mutta ajaa silti VW Jettalla.
Motto: “Tää on ihan ******stä!”

Jääk Vahtera Karl 18 v
Putkimies, Hanko
Isänmaallinen suomenruotsalainen. Armeijassa kaulassa roikkuu leijona, lomilla kolme kruunua...
Motto: “En putsaa ku kerran vuodessa...”

Jääk Vihakas Tapio 20 v
Vientipäällikkö, Karkku
Tuvan psyykkaaja kuuluisilla motivaatiopuheillaan. Kuntoisuuslomat kiertää Tapsan kaukaa. Pikku-Humppa on Karkun baarin kanta-asiakas.
Motto: “Jos ne ei usko kk:ta, niin mä heitän
niitä keihäällä!”

Jääk Vuorenpää Harri 20 v
Yo, Tampere
“Pappa” nukkuu 28 tuntia vuorokaudessa ja
haisee lopun aikaa. Ilmetty Kohtanen-junior.
Motto: “Tätä mä just pelkäsin!”

Jääk Winberg Osmo 20 v
Yo, Turku
Komppanian keilakuva. Ei ymmärrä puhetta, koska päässä on liikaa taustahälyä.
Komppanian Nalle-Puh.
Motto: “Vitsi mä oon komee!”
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Tupa 12

Jääk Väänänen Tuomas 21 v
Ahtaaja, Espoo
“En oo tulossa, ota vastakkaisesta tuvasta.”

Jääk Lavonen Juha-Matti 19 v
Metsuri, Nurmijärvi
Majuri Lavonius, alikessutkin tervehtii...
Motto: “Reservin aurinko paras aurinko.”

Jääk Tolso Tuukka 19 v
Posteljooni, Nastola
Armeijan hiihtokilometrit vain sisätiloissa.
Motto: “Ei ota päähän laisinkaan...”

Slum Leinonen Kimmo 20 v
Opiskelija, Vaala
Ainut mies tuvassa, joka on käynyt “alueella”. Kaataa naisia ”taistelijaparin avulla”.
Motto: “Ei hättäillä yhtään näitten hommien kanssa...”

Tupa 13
Korpr Falkstedt Henri 20 v
Erotuomari, Vihti
Tuvan UAZ-vastaava ilman kokemusta.
Motto: “Ei mitään tollasta!”

Korpr Janhunen Toni 20 v
Yo, Tukholma
“No, kun mä ajattelin, että...”
Motto: “Rehab is for quitters”

Korpr Aro Harri 19 v
Yo, Vehmaa
Mies, joka välttää nakin kuin nakin.
Motto: “Tämä käsky vie läpi elämän: kiillottakaa kenkänne!”

Jääk Kolehmainen Jussi 20 v
Yo, Jäppilä
“Siellä oli minä, setä ja siskon mies...”
Motto: “Jotakuinki, joo...”

Jääk Työppönen Joona 20 v
Yo, Suodenniemi
Komppanian virallinen tulkki.
Motto: “Ei mitään väliä, ei oo penniäkään
kiinni intin kamoissa...”

Jääk Pesonen Ville 20 v
Yo, Mikkeli
Pesakko=peltorit+trance.
Motto: “Pitäisköhän mennä veksiin...”

Slum Leppäniemi Markus 20 v
Sähkömies, Hapua
“Älä mene sieltä mistä aita on matalin,
mene sieltä mistä helpoiten pääsee.”
Motto: “En tiiä...”

Slum Kaijalainen Jaakko 19 v
Opiskelija, Tampere

Jääk Heiäng Juhani 20 v
Opiskelija, Turku
Kermit the Frog. Mies, joka on ikiroudassa.
Varissuon lahja turkkulaisille naisille.
Motto: “Mitään ei saa mitä haluaa.”

Jääk Liukkonen Lasse 20 v
Yo, Valkeakoski
Mies, joka keksi sarkasmin. Ei tervehtinyt
majuria, koska luuli tätä vänrikiksi.
Motto: “No nyt kyllä pelottaa ihan oikeasti!”

“Avatkaas nyt ikkunat, täällä haisee!”
Motto: “Kaivetaanko kuoppa?”

Jääk Salminen Petri 20 v
Yo, Salo

Slum Pöyry Anssi 18 v
Kuorma-autonkuljettaja, Mikkeli

Onko se Woody Allen? Onko se Simo Frangén? Ei, se on Milhouse! Se pieni sälli, jolla
on hassut lasit.
Motto: “This must be the coolest thing I’ve
ever seen!”

Mies, joka ei hajoa koskaan. Todellinen teräshermo.
Motto: “Mua hajottaa...”

Jääk Tarvainen Jani 20 v
Tietokoneasentaja, Helsinki

Tupa 14
Korpr Kauko Tuomas 20 v
Opiskelija, Köyliö
Viime hetken viisaus pelasti läjältä aamuja.
Vartioi meidät hengiltä. Heittää släbärillä
ärsytettäessä.
Motto: “No pain, no game.”

Mies, joka ei valehtelematta ikinä rötvännyt
punkallaan. Prikaatin särmin punkka. Tupasekä aluepalvelu toimii eli Tarvainen toimii! Tuvan paras tai pahin nenä-ääni.
Motto: “No, se meni jo...”

Jääk Voutilainen Erno 20 v
Yo, Kuopio
Wannabe-sotilas, joka ei paljoa intistä saanut irti. 20h unirytmi. Vemppakeisari.
Motto: “Ikinä en oo sairastanu...”

Jääk Aho Ville 20 v
Yo, Turku
Toivottavasti ei ryhdy laulajaksi. Pumppaa
rautaa ja ryystää proteiinia.
Motto: “Helvetin kleptomaanikomppania...”

Slum Nylander Hermanni 20 v
Hitsaaja, Ylikiiminki

Jääk Halonen Jens 20 v
Yo, Kristiinankaupunki

Tuvan luolamies. Asenteella mennään. Lättäsee turpaan tarvittaessa. Suoriutuu suojeluhälytyksestä viidessä sekunnissa.
Motto: “Jos aletaan avautuun, niin mä avaudun takas!”

Mr. Huono Läppä. Kun tunnelma on katossa, Halonen tyhjentää pajatson.
Motto: “Entäs sitten?!”
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Slum Pitkänen Antti 19 v
Opiskelija, Nurmijärvi
Taisi jäädä teinivaihde päälle. Valojen sammuttua näpyttää tekstareita sormet vilisten.
Motto: “Nappii naamaan ja menoks!”

Slum Fleury Nicolas 21 v
Taikuri, Espoo
Hajoilee ahkerasti. “Keuruulla meillä...”
Motto: “Verta, hikeä ja kyyneleitä.”

Tupa 15
Korpr Mansikkaniemi Juha 20 v
Fil. yo, Tammela
Komppanian kiireisin ja kovakuntoisin
mies. Joku on aina kyselemässä litteroita,
jopa yöllä. Magic Finger.
Motto: “Kaksi asiaa...”

Korpr Heikkilä Aleksi 20 v
Opiskelija, Nousiainen
Ei yhtään päivää vemppaa. “Komppania
huudettu...mekko napsahtaa!”
Motto: “Pikku hiljaa...”

Jääk Kalaja Heikki 20 v
Opiskelija, Hämeenlinna
Frozen Kalaja. Jäätävän usein UV:lla “ampumassa”. Tulee vekosilta aina pienessä
pätkässä.
Motto: “Kai tohonki vois uv:ta anoo...”

Jääk Kulmala Joel 20 v
Opiskelija, Mynämäki
KV-kaudella Private Cornela. Tuvan moottoriturpa joka ei hermostu mistään... koskaan.
Motto: “Vihtori Matiks seeki sit men.”

Jääk Laitinen Janne 20 v
Yo, Jyväskylä
Luuli ekasta päivästä asti että pääsee 6kk:n
jälkeen pois, mutta ei päässytkään.
Aina ankara vääntö Lylymäen kanssa.

Jääk Leino Samuli 20 v
Metsätyömies, Koski
Löytää joka nakista valoisan puolen. Cornelan väittelypari.
Motto: “On siinä ainaki see hyvä puoli,
että...”

Jääk Lylymäki Olli 20 v
Merkonomi, Jyväskylä
Laitisen vääntöpari. Komppanian pisin
mies. Tunnetaan myös nimellä Lyly, 2 metrinen kauhu.
Motto: “Miks pitäis?”

Jääk Metsänen Petri 20 v
Yo, Porvoo
Mies, jonka nimen kaikki ovat kuulleet
mutta kukaan ei tunnista. Komppanian hiljaisin mies puhelimessa, peiton alta kuuluu
vain supinaa jos sitäkään.
Motto: “Ei kiinnosta mua.”

Jääk Palojärvi Hannu 19 v
Yo, Parikkala
Särmä kuski, mutta aina jäässä. Stressaa ihan
liikaa ja ihan kaikesta, jopa vapautuksista.
Motto: “Pojat, nyt nukkuun!”

Jääk Pirttimäki Sami 20 v
Opiskelija, Jyväskylä
Löysä ja rento jätkä. Välillä ei näytä olevan
mitään huolia, tyyppi nukkuu päivät pitkät.
Motto: “Käet taskuun ja kulettamaan!”

Jääk Raittila Erkka 20 v
Yo, Huittinen
Huollon puolijumala. Komppanian komein
James Bond-viljelmä.
Motto: “If it bleeds, we can kill it!”

Jääk Saarela Tomi 21 v
Opiskelija, Tampere
Naisten mies Tampereelta. Nappi aina komennuksella ja mies halleilla. Komppanian
suurin gona, myös kirjaimellisesti.
Motto: “Se oli tosi pirtee tyttö...”

Jääk Vanhanen Lauri 20v
Opiskelija, Kotka
Tavarat aina pitkin tupaa ja hukassa. Hukkasi kännykkänsä kahdesti, ja kerralla lopullisesti. Narisee enemmän ja kovempaa
kuin yksikön ulko-ovi.
Motto: “Voihan...!”

TURKU puh. 02-4339 9000
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Lämpimät syysterveiset
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