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PÄÄKIRJOITUS

Palautetta - vai ainoastaan
virheiden korjaamista...?

N

uori kouluttaja polkee
aamuvarhain innokkaasti kohti kasarmia.
On kiire mennä valvomaan ampumaradalle
lähtöä. Aurinko pilkistelee mäntymetsän latvuksien takaa. Kasarmialueen
portilla vartiossa seisova sotilaspoliisi tervehtii varhaisesta ajankohdasta
huolimatta terävästi ohitse pyöräilevää kouluttajaa. Moitteeton suoritus ei
aiheuta mitään vastakaikua.
Parisataa metriä myöhemmin kyseistä kouluttajaa vastaan marssii aamupalalle menevä yksikkö. Sitä johtava päivystäjä huomaa lähestyvän
esimiehen viime tipassa ja tervehtii
hieman myöhässä. Palaute on välitön.
Osasto seis, päivystäjä viisikymmentä metriä taaksepäin ja
uusi yritys, nyt mallikkaan tervehtimisen kera.
Joukkue on ollut rasittavassa ja vaativassa taistelukoulutuksessa koko päivän. Kouluttaja on pitänyt joukkoa lujilla,
toimintoja on harjoiteltu perusteellisesti selkäytimeen, jotta
selvittäisiin kunnialla tulevista maanpuolustusalueen harjoituksista. Joukkueenjohtaja on tyytyväinen, joukko on parantanut suorituksiaan kerta kerralta. Päivän päätteeksi palaute
kuuluu: ”Pari kolme viimeistä kertaa meni jo tosi mallikkaasti. Nyt hankitaan vielä kestävyyttä. Kokelas! Johtakaa joukkue jalan kalusto mukana pikamarssia varuskuntaan!”
Komppania on ollut jo toista viikkoa taisteluharjoituksessa, koulutuksen loppuhuipentumat taisteluammuntoineen ja
koulutustason arviointeineen ovat vielä edessä. Komppanian toiminta ei ole vieläkään aivan sitä, mitä päällikkö edellyttää. Joukkueiden liikkeessä ja johtajien yhteistoiminnassa
on parantamisen varaa. Palautetta seuraa iltamyöhällä koko
komppanialle päivän taistelujen jälkeen: ”Seuraavissa osasuorituksissa on vielä puutteita....! Huomenna aamulla klo 05.00
alkaen jatkamme lähtöasemaan ryhmittymisharjoittelulla ja
siitä edelleen. Olen kuitenkin varannut illaksi kaksi saunaa ja
tilannut sotilaskotiauton, niin että voitte vetää hieman henkeä
ennen huomisen koitoksia.”
Palautteen antaminen on taitolaji. Virheitä korjaamaan pystyy yksioikoisesti lähes jokainen, mutta rakentavan, oppimista
edistävän palautteen antaminen on jo toinen juttu. Siinä on sekin kiusallinen seikka, että parhaimmillaan palaute toimii molempiin suuntiin. On uskallettava myös ottaa vastaan palautetta ja tarvittaessa katsoa itseään peilistä. Miksi joukko ei opi?

Miksi en tule alaisteni kanssa toimeen?
Miksi joukossa on huono yhteishenki?
Yksipuolisella virheiden korjaamisella
tähän ei päästä.
Myös palautteen vastaanottaminen
silloin, kun se on korjaavaa, on taito
sinänsä. Meissä kaikissa piilee aivan
oikeutetusti olettamus, että osaamme
työmme ja olemme siinä hyviä. Näin
pitääkin olla ja omasta työstään tulee
voida olla ylpeä. Kukaan ei kuitenkaan
ole valmis aloittaessaan. Nuorimpien on
hyvä muistaa, että kun vanhempi ja kokeneempi palvelustoveri tai esimies antaa rakentavaa palautetta, se perustuu
iän ja käytännön työn tuomaan ammattitaitoon. Sen tarkoituksena on siirtää tätä
ammattitaitoa nuoremmille, jotta koulutettavien joukkojen taso säilyisi ja edelleen kehittyisi.
Puolustusvoimissa, niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa
yleensäkin, on paljolti totuttu siihen, että kehuja tai kiitoksia ei
yleensä anneta. Jos ei moitteita kuulu, on tehtävässä yleensä onnistuttu. Nykypäivän kiivaassa työ- ja palvelusrytmissä tulisi kuitenkin muistaa, että palautteen ei aina tarvitse eikä sen pidäkään
olla kielteistä. Myös myönteinen palaute palvelee oppimista ja
joukon kouluttamista. Se vahvistaa oikeita suorituksia ja yhteishenkeä, saa yrittämään entistä enemmän ja paremmin.
Palautteen ei myöskään pitäisi olla vain osa koulutus- ja oppimistapahtumaa. Rakentavan, korjaavan, joskus aiheen ilmaantuessa jopa kiittävänkin kaksisuuntaisen palautteen tulisi kuulua
meidän jokaisen normaaliin palveluspäivään oli työtehtävä sitten
kouluttavissa joukoissa, huoltolaitoksissa tai esikunnassa.
Työ tekijäänsä kiittää - vai kiittääkö? Pitäkäämme me kaikki
omassa tehtävässämme osaltamme huolta siitä, että aina aiheen
ilmaantuessa myös me kiitämme työn tekijää!

Everstiluutnantti

Jari Kytölä
Päätoimittaja
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Säkylästä Eritreaan UNMEE-operaatioon lähetettävien rauhanturvaajien ilmeet ovat vakavia. Heillä
on edessä vaativa tehtävä oudoissa
olosuhteissa.

Kääriäinen hillitsee intoa
lähettää joukkoja
maailmalle

Teksti: Ursula Lehtivuori
Kuvat: Marko Haikkola

Puolustusvoimien tärkein tehtävä on puolustaa Suomea
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Suomen rauhanturvaajista on kova
kysyntä maailmalla, jossa kriisi seuraa
toistaan. Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk) hillitsee intoa lisätä kansainvälisiä tehtäviä.
- Suomen puolustusvoimat on ensisijaisesti Suomen puolustamista varten. Rauhanturvaaminen tulee sitten sen
päälle ja lisää oman puolustuksemme
uskottavuutta.
Kääriäinen suhtautuu maltillisesti
myös Euroopan unionin suunnitelmaan
nopean toiminnan joukoista. Ne olisivat
käytössä kriisinhallintaan vuonna 2007.
Suomen hallitus on kuitenkin päättänyt
selvittää, miten joukkoihin osallistuttaisiin, sillä YK tarvitsee niitä.
- Se on vaikea asia, sillä me emme voi
yksin tuollaista osastoa perustaa. Se on
myös kallista, joten meidän on mentävä
kumppaniksi toisten kanssa. Ja ensim-

Suomen rauhanturvaajista on kova kysyntä
maailmalla, jossa kriisi seuraa toistaan. Puolustusministeri Seppo
Kääriäinen (kesk) hillitsee intoa lisätä kansainvälisiä tehtäviä.
- Suomen puolustusvoimat on ensisijaisesti
Suomen puolustamista
varten. Rauhanturvaaminen tulee sitten sen
päälle ja lisää oman
puolustuksemme uskottavuutta.

mäinen, jota katsotaan on Pohjoismaat
ja siellä Ruotsi.
Suomen rauhanturvalaki määrää, että
Suomi voi osallistua vain YK:n ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin operaatioihin. EU-johtoisista
tehtävistä siinä ei säädetä.

Taistelua kavahdetaan
Suomessa nopean toiminnan joukoista puhutaan monella nimellä: pääministeri Matti Vanhanen (kesk) taistelujoukoista, joita jopa hänen oma puolueensa
kauhistui eduskunnassa. Kääriäinen pitäytyykin nopeissa joukoissa ja valmiusjoukoissa.
- Kansainvälisen
termin
(battle
group) suora käännös on taistelujoukko.
Se herättää sotaisia kuvia, joita ihmiset
kavahtavat.

YK ja eduskunta
hyvä pari
Kääriäiselle yksi asia on selvä ylitse
muiden.
- Eduskunta aina määrittelee voimankäytön rajat eikä sen ohi voi tehdä päätöksiä. Ylipäätään suomalaisia joukkoja,
sotilaita ja rauhanturvaajia ei voi lähettää ilman eduskunnan päätöstä.
- YK ja eduskunta on vastakin hyvä
pari. Vaikka rauhanturvaaminen muuttuu ja kehittyy, sillä pitää olla kansan
hyväksyttävyys ja eduskunnan päätös.
Näin se pitää olla.
Hänen mielestään kriisinhallinta jatkaa ihan luontevasti suomalaisen rauhanturvaamisen perinnettä. Ensimmäiset
rauhanturvaajat lähetettiin vuonna 1956
Suezin kriisiä rauhoittamaan.
- Me emme mene sotimaan, vaan turvaamaan ja sovittelemaan rauhaa. Suomalainen sotilas osaa sen hyvin. Hän ei
mene sinne tappamaan.
Ministerin mielestä rauhanturvaamisen taso nyt ja tulevaisuudessa on myös
rahallisesti sopiva. Puolustus-ja ulkoministeriön yhteisesti maksamaan toimin-

taan on tälle vuodelle varattu runsaat
sata miljoonaa euroa.

EU-lentäjiä
Kauhavalle?
EU suunnittelee yhteistä ilmavoimien
koulutuskeskusta Kauhavalle. Saman
keskuksen perässä on muitakin maita,
mm. Ruotsi. Molemmat maat voivat kehuskella runsaalla ja ruuhkattomalla ilmatilalla.
Kauhavalla koulutettaisiin myös
Nato-maiden lentäjiä.
Kääriäinen ajaa Suomen asiaa.
- Ennen joulua nostin Kauhavan
esille EU:n puolustusministerien
kokouksessa. Myös europarlamentaarikot ovat liikkeellä.
Ministeri ei suostu masentumaan siitä, että suomalainen lobbaus ei ole
ollut tuotteliasta. Ei tullut elintarvikevirastoa,
vaan vain lupaus kemikaalivirastosta sitten
joskus.

Myytävänä Tuuli
Ilmatyynyalus Tuuli ei edennyt sarjatuotantoon, vaan jäi prototyyppiin. Merivoimien muuttunut strategia turvata
ensisijaisesti kauppamerenkulku ajoi ohi
Tuulin. Alus oli sittenkin omiaan kylmän sodan oloihin.
Tuuli oli myös kallis.
- Niin, mutta rahat jäivät Suomeen,
sillä se tehtiin Suomessa.
Ministeri sanoo, että merivoimat tekee ankarasti työtä Tuulin myymiseksi.

Kuva: SA-arkisto

Jalkaväen
mies palasi
ministerinä
Puolustusvoimien kortteli Kasarmitorin laidalla Helsingin Kaartinkaupungissa on tuttua seutua nykyiselle puolustusministerille Seppo Kääriäiselle (kesk).
- Olin tässä samassa korttelissa pääesikunnan puolella erikoisupseerikoulutuksessa runsaat 30 vuotta sitten. Ei käynyt edes mielessä, että voisin olla täällä
virkamiehenä saati ministerinä. Elämä
heittelee ihmistä arvaamattomiin paikkoihin, ministeri naurahtaa.
Ennen pääesikuntaa Kääriäinen oli
jalkaväessä Mikkelin Karkialammella.
Puolustusministeri on sotilasarvoltaan reservin kapteeni. Hänet ylennettiin
viime Itsenäisyyspäivänä.
Iisalmelainen Kääriäinen, 56, väitteli toissa vuonna valtiotieteiden tohtoriksi oman puolueensa strategisista valinnoista.
Valtioneuvoston jäsen hän on nyt
toista kertaa. Ensimmäinen pesti oli kantaa kauppa- ja teollisuusministerin salkkua Esko Ahon hallituksessa vuosina
1993-95.
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Varusmiehen ääni
vaikuttaa
Teksti ja kuva: Marko Haikkola

Syväjohtamisen profiilien tarkastelu käynnisssä.

V
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arusmiesten ei tarvitse enää pelkästään sotkun munkkikahvin
ääressä purnata vallitsevia epäkohtia, sillä puolustusvoimissa kerätään
palautetta kaikilta varusmiehiltä. Kysymykset käsittelevät maanpuolustustahtoa, palvelusmotivaatiota, koulutuksen
haasteellisuutta, koulutuksen järjestelyjä ja esimiesten toimintaa. Saatuja tuloksia käytetään myös hyväksi monella
eri tavalla.
Valtakunnallisesti toteutetaan loppukysely juuri ennen kotiutumista kuuden
ja kahdentoista kuukauden kohdalla.
Palaute toteutetaan Jotos-järjestelmällä ja optisesti luettavilla lomakkeilla. Kysymyssarjat ovat valtakunnalliset
ja ne pyritään pitämään samana useiden
vuosien ajan, jotta tilastoja voidaan verrata.
Kapteeni Jukka Pääkkönen, 1. Pioneerikomppanian päällikkö, kertoo, että
pysyväiskäskyllä määrättyjen kyselyiden lisäksi he pitävät erikoiskoulutuskauden päätteeksi tilaisuuden, jossa on
mahdollisuus antaa palautetta.
- Saadut tulokset antavat meille mahdollisuuden kahden kuukauden aikana
reagoida ja parantaa toimintaamme havaituissa asioissa ennen varsinaista loppukyselyä.
Kyselyn tulokset analysoidaan käsin
ja tämän jälkeen käydään läpi luokassa
miesten kanssa ja samalla selvitetään
vaihtoehtoja, joilla voidaan parantaa
vaikeiksi koettuja asioita.
Miehet esimerkiksi kokivat, että va-

paa-aikaa rajoitetaan, kun koko tuvan
piti olla paikalla siivouksen aikana. Asia
järjestettiin siten, että vain tupapalvelijat
ovat paikalla ja hoitivat siivouksen. Näin
muiden vapaa-aika lisääntyi.
Päällikkönä Pääkkönen kokee palautteen saamisen tärkeäksi ohjaavaksi tekijäksi.
- Tarkoituksena on kouluttaa hyviä
sodanajan joukkoja. On tärkeää, että
joukko itse kokee saaneensa hyvää koulutusta ja olevansa valmis. Palautteen
avulla voimme poistaa joitakin häiriötekijöitä tämän tavoitteen saavuttamisen edestä.
Pääkkönen pitää tärkeänä, että miesten kynnys tulla keskustelemaan asioista on riittävän matala, etteivät ongelmat
kasva liian suuriksi.
Pioneeri Kari Männistö kokee palautteen antamisen helpoksi yksikössään.
- Kyselyn täyttäminen nimettömänä
on helppoa, paljon helpompaa kuin jos
asioita kyseltäisiin suoraan koulutustapahtumien jälkeen. Kirjallinen kysely
myös pistää miettimään tarkemmin miten asiat yksikössä ovat.
Hän kokee myös, että palautteella on
merkitystä. Yhteisissä tilaisuuksissa käsitelty palaute on toiminut.
Upseerikokelas Olli Posti ja kersantti Tomi Ketola kertovat, että palaute on
tärkeää myös varusmiesjohtajille.
- Syväjohtamisen kyselyn myötä
saamme paljon tietoa itsestämme. Ensin
arvioidaan omia vahvuuksia ja heikko-

uksia. Sen jälkeen tulee nimetön palaute
johdettavilta ja kouluttajilta. Välillä huomaa, että vaikka on kuvitellut olevansa
vahva jollain alueella niin palaute osoittaa, että ehkä siinä sittenkin on vielä parannettavaa. Tämä on tärkeää johtajana
kehittymisessä.

Jotos - palautteen
keräämisen apuväline
Jotos-ohjelman on suunnitellut Juha
Long (Mind Com Oy) yhteistyössä
Puolustusvoimien Kehittämisen Keskuksen tutkijan Olli Harisen kanssa. Jotos on yksinkertainen ja helppo käyttää.
Kysymyssarjojen täytetyt lomakkeet
voidaan lukea optisen lukujan avulla tietokantaan, jossa ne voidaan yhdistää ja
analysoida.
Varusmiehille pidetään valtakunnallisesti samat kyselyt ja tulokset kootaan
yhteen pääesikunnassa.
Yksiköt voivat pitää varusmiehille
omia kyselyitä. Ohjelma mahdollistaa
myös kokeiden pitämisen ja pisteyttämisen suurille joukoille mm. kertausharjoituksissa. Palaute on mahdollista antaa
jopa jo kahden tunnin kuluttua kyselyn
päättymisestä.

Kannustavaa
palautetta

M

ikään ei ole niin mukavaa
kuin palautteen saaminen. Siis
myönteisen palautteen.
Paitsi tietenkin palautteen antaminen.
Esimiehestä ja nimettömänä. Saapahan
sekin mulberg kerrankin kuulla, mitä hänestä todella ajatellaan.
Palautteen antamisesta on armeijoissa
vuosisataiset perinteet. Aikanaan taistelun hävinneelle joukolle annettiin palautteena kuolemantuomioita. Joka kymmenes mies määrättiin hirtettäväksi.
Se oli itse asiassa hyvin järkevää. Hirtettäviksi valittiin yleensä vaikeimmin
haavoittuneet, jolloin rangaistus toimi
samalla osana lääkintähuoltoa. Kituvista
saatiin kivutta ero.
Tuntemattomassa sotilaassa palautetta annettiin runsaasti. Varsinkin ruoasta.
Alikersantti Lahtinen arvioi kriittiseen
sävyyn taistelujoukkojen kalorioitten
tarvetta. Hän oli sitä mieltä, ettei herroille kannattanut mennä kertomaan, että on
nälkä.
Sotamies Rahikainen puolestaan antoi palautetta hernekeiton herneiden
määrästä ja kypsyysasteesta, alikersant-

ti Hietanen pohti keitossa käytetyn lihan
alkuperää: ”Juu mustalaisen hevosta se
on, piiskanjälki näkyy.”
Ennen kuin konsultit keksittiin, kaksisuuntaista palautetta kutsuttiin purnaamiseksi ja haukkumiseksi.
Kehuja ei yleensä anneta. Se ei oikein
sovi suomalaiseen mentaliteettiin. Jos
kukaan ei sano mitään, niin silloin on
onnistunut kohtalaisesti.
Kerran olin Lapissa esittelemässä
yhteistyökumppaneille projektisuunnitelmaa. Napapiirin miehet istuivat kuulemassa kalvoshow´ta, jonka päätteeksi
kysyin, että miltäs tämä tuntuu?
Pitkän hiljaisuuden jälkeen Kainuun
mies puki porukan ajatukset sanoiksi:
” Ei se v..sumphi ole.”
Palaute oli siis myönteistä.
Sanomalehden toimittajana olen sellaisessa työssä, jonka arvioi joka aamu
150 000 lukijaa. Palautetta tulee säännöllisesti. Yleensä se on kielteistä, harvemmin kukaan soittaa ja sanoo, että
juttu oli hyvä. Virheen löytäjät ovat onnellisia kuin äidinkielen opettaja puuttuvan pilkun huomatessaan.

Palautteen otan aina nöyränä vastaan. Jos on mokannut, sen kyllä huomaa itsekin.
Eri mieltä asioista saa olla ja pitääkin olla. Lehden tehtävä on nostaa asioita keskusteluun, usein se
tapahtuu hieman kärjistäen. Mielipidekirjoitusta ei kannata kirjoittaa, jos ei ole asiasta mitään
mieltä.
Puolustusvoimien palveluksessa kouluttajina ja johtajina
työskentelevät asettuvat arvostelulle alttiiksi. Veteraanit muistavat vieläkin reilut
päälliköt nimeltä, mutta
myös ne simputtajat.
Varusmiespalveluksessa syntynyt mielikuva elää sotajuttuina läpi koko elämän.
Vaikka aika kultaa
muistot, myönteiset kokemukset ja
onnistumisen elämykset rakentavat maanpuolustustahdon. Sen
vuoksi kansalaisten palaute puolustusvoimista on
kaikkein tärkein.

Tapio Vallin
Satakunnan Kansa
artikkelitoimittaja
reservin kapteeni.

kolumni
7

Tavoitteena säästöt, mutta myös parempi kriisivalmius

Puolustusvoimat hakee
yhteistyökumppaneita
siviilistä
Teksti ja kuvat: Jorma Pihlava

Perinteisesti itsenäinen ja omavarainen
puolustusvoimat hahmottelee uutta työnjakoa, joka auttaa sitä keskittymään ydintehtäväänsä ja toisi samalla säästöjä. Hanketta kutsutaan virallisesti puolustushallinnon
kumppanuusohjelmaksi, mutta arkikielellä
sitä voidaan sanoa myös ulkoistamiseksi tai
yksityistämiseksi.
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Korjaamopalvelujen kumppanuushankkeen loppuraportti Pohjoisen Maanpuolustusalueen kokeilusta on
jo valmistunut. Kuvassa Säkylän korjaamolla korjaamoupseeri, luutnantti Pasi
Suomi ja perinteinen intin
maastoauto.

T

arkoituksena on, että puolustusvoimat siirtää tiettyjä niin sanottuja tukitoimintojaan ulkopuolisten yhteistyökumppanien hoidettavaksi.
Meneillään on seitsemän pilottihanketta, joilla hankitaan kokemuksia laajemmille ratkaisuille. Kumppanuusohjelma sisältää puolustusvoimien
korjaamopalvelut, kuljetuspalvelut, ruokahuollon, taloushallinnon palkanmaksuineen, tietohallinnon, terveydenhuollon ja vaatetushuollon.
Puolustusvoimat on pakkoraossa,
koska sille osoitettavien budjettivarojen
ei odoteta nousevan investointi- ja toimintamenojen kasvutarpeen tahdissa.

Kumppanuus tärkeä
sodan ajan varalta
Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala näkee kumppanuusohjelman tärkeyden yhteiskunnan
kriisivalmiuden parantajana.
- Kun luomme strategisia kumppanuuksia, esimerkiksi ostamme korjaamo- ja muita huoltopalveluja ja saamme
ne hyvin toimimaan jo rauhan aikana,
niin sillä on sodan aikana iso merkitys.
Kaskeala muistuttaa, että puolustusvoimat ottaisi kriisin aikana joka tapauksessa siviilikorjaamot käyttöönsä.
- Helpottaa, jos kumppanuus toimii jo
rauhan aikana.
Puolustusvoimien oma toiminta on
arvonlisäverotonta. Palvelujen osto ulkopuoliselta yrittäjältä tuo yhdeksi pelinappulaksi 10-15 prosentin säästöjä
tavoiteltaessa 22 prosentin arvonlisäveron.
- Iso kysymys on, kuka yksityinen
pystyy tarjoamaan halvemmalla kuin
meidän oma iso koneistomme, jos tämä
ulkopuolinen tarjoaja joutuu maksamaan
arvonlisäveron, joka heti nostaa hintaa
parillakymmenellä prosentilla. Hankkeista pitäisi kuitenkin saada vähintään
kymmenen prosentin säästö.
- Emme tietenkään lähde ostamaan
kalliimmalla ulkopuoliselta kumppanilta. Jos meidän halutaan menevän tällaisiin järjestelyihin, niin arvonlisäverokysymys täytyy ratkaista.
Sisäisesti matalarajaisessa talousyhteisössä palveluja tavataan hankkia yhä
enemmän myös muista maista. Kaskeala
ei pidä mahdollisena, että kumppanuusohjemaan tulisi kokonaan ulkomaisia
osapuolia.
- Kumppanuuden pitää kuitenkin palvella meidän kriisivalmiuttamme. Joku
palvelun tuottaja voi tietysti olla ulkomaisessa omistuksessa niin kuin tänä
päivänä suuri osa firmoista on.

Korjaamohanke
lupaa säästöjä

Ministeriössä veroa
ei pidetä uhkana

Korjaamopalvelujen kumppanuushankkeesta (KULPI 2005) loppuraportti on jo kirjoitettu. Pohjoisella maanpuolustusalueella toimeenpantu kokeilu
osoitti - aivan kuin Kaskealan mukaan
on tarkoituskin - että yhteiskunnan puolustusvalmius ja erilaisten kriisitilojen
hallintakyky paranee, kun siviiliyritykset pitävät kunnossa maavoimien kalustoa jo rauhan aikana.
KULPI 2005:n loppuraportissa todetaan kumppanuuden tuovan säästöjä.
Merkittävät säästöt lasketaan kuitenkin
saavutettavan vasta, kun ulkoistaminen
kattaa koko maan ja samalla puolustusvoimat luopuu tarpeettomiksi käyvistä
resursseistaan.
Loppuraportissa ei arvonlisäveroon puututtu. Kustannusvertailussa varuskuntakorjaamoiden todellinen
työtuntikustannus oli enimmillään yli
kaksinkertainen siviilikorjaamon tuntilaskutushintaan verrattuna. Vertailuhinnat olivat arvonlisäverottomia.

Puolustusministeriössä arvonlisäveroa ei katsota isoksi uhaksi. Siellä todetaan, että arvonlisävero on vain osa
isompaa kokonaisuutta, ja että vasta kokonaisuus ratkaisee. Tiedottaja Thomas
Sundin mukaan esimerkiksi korjaamohankkeeseen sisältyy merkittäviä säästöjä tuovia tekijöitä.
- Ulkoistamalla saadaan käyttöön innovatiivisempia ja tehokkaampia palveluja. Ja tulevaisuudessa maksetaan vain
siitä mitä palveluja käytetään, nyt korjaamotiloista ja -henkilöstöstä koituu
kuluja koko ajan. Myös koulutusmenoista päästään eroon, hän esittää.
Sund myöntää, että vero puree eri tavalla eri hankkeisiin, mutta uskoo kumppanuusohjelmalla päästävän kokonaisuutena edullisempaan ratkaisuun.
Ainakin ruokahuoltohankkeen yhteydessä arvonlisäveron tuomaa uutta kuluerää on jo paljoksuttu todeten, että ellei
arvonlisäverokysymykseen löydetä periaateratkaisua, joudutaan kumppanuushankkeiden toteuttamismahdollisuuksia
arvioimaan uudelleen.

Puolustusvoimien kumppanuusohjelmia eri puolilla
Suomea
Korjaamopalvelut,
KULPI 2005
- Sodankylä
- Kajaani
- Rovaniemi
- Tervola
- Oulu
Sodankylä

Rovaniemi
Tervola

Kuljetuspalvelut,
5 projektia
- koko Suomi
- Valkeala
- Säkylä
Ruokahuolto
- Hamina
- Kotka

Oulu
Kajaani

Taloushallinto,
PALMA
- Hämeenlinna
Tietohallinto,
TIERA
- koko Suomi

Mikkeli
Säkylä

Hämeenlinna

Valkeala

Lahti
Turku
Helsinki
TS/SL

Kotka

Hamina

Terveydenhuolto
- Lahti
Vaatetushuolto
- Hämeenlinna
- Säkylä
- Mikkeli
- Sodankylä
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Säästökuurille
joutuvat kaikki
Kumppanuushanke ei ole pyörän
keksimistä uudelleen. Yritysmaailmassa
ydintoimintaan keskittymisestä on saarnattu ja erilaisia tukitoimintoja ulkoistettu vuosikaudet.
Heikkenevät talousnäkymät vievät
vastaavalle kuurille kaikki hallinnonalat
ja muutenkin puolustusvoimien olisi vaikea pyristellä vastaan, sillä kansalaisten
mielestä maanpuolustus on kärkipäässä
säästökohteita valittaessa.
Taloustutkimuksen selvityksessä
mistä kolmesta kohteesta voidaan säästää, jos on aivan pakko (2003) vastaajista 44 prosenttia nimesi kohteeksi maanpuolustuksen. Vain aluepolitiikka 50
prosentillaan nousi vielä hyväksytymmäksi säästökohteeksi.

Kolmanneksi listalla sijoittuivat liikunta- ja kulttuurimäärärahat (39 prosenttia), neljänneksi kehitysyhteistyö
(35) ja viidenneksi tie- ja muut liikennehankkeet (31).

Lindström vuokraa siviilien suojavaatteet
Vaatetushuollon kumppanuuskokeilu
on jo käynnissä. Kohteena on puolustusvoimien palveluksessa olevan siviilihenkilöstön suojavaatehuolto.
Hankkeen käytännön järjestelyistä
vastaava Hämeenlinnassa toimiva Talousvarikko on tehnyt valtion yhteishankintayksikön Hansel Oy:n kanssa sopimuksen vuokravaatehuollosta. Palvelun
tuottaa Lindström Oy.
- Tavoitteena on, että kaikki joukkoosastot ja muut puolustusvoimien lai-

tokset tekevät sopimuksen Lindströmin
kanssa kuluvan vuoden loppuun mennessä. Tähän mennessä sopimukset on
tehty noin 2 200 henkilön vaatetuksesta,
toteaa hankepäällikkö, everstiluutnantti
Erkki Tulppala.
Suojavaatehuollon on määrä kattaa
noin 3 500 puolustusvoimien siviilityöntekijää. Siviilihenkilöstöä on muun
muassa ruokala-, korjaamo-, varasto-,
sairaala- ja toimistotöissä. Kumppanuushankkeen tavoitteena on 150 000
euron vuosisäästö.
Siviilityöntekijöiden vaatetusta monin verroin suuremmat kohteet ovat sotilaiden taisteluasujärjestelmät ja rauhan
ajan varustus.
- Koko vaatetushuollon ketju tutkitaan. Selvitys on juuri käynnistymässä,
Erkki Tulppala sanoo.

Amica alkaa tarjota ruokaa
Tuoreen esimerkin tulevasta pilottihankkeesta tarjoaa puolustusministeri Seppo Kääriäisen (kesk) kuukauden
takainen päätös, jolla hän valitsi Amica
Ravintolat Oy:n Reserviupseerikoulun
ja Kotkan rannikkoalueen ruokahuoltajaksi.
Puolustusvoimat toteuttaa kolmivuotiseksi suunnitellun kokeilun yhteistyössä Haminan kaupungin kanssa.
Amica valikoitui yhteistyökumppaniksi tarjouskilpailun perusteella. Ko-

10

keilu alkaa ensi vuoden alusta.
Hankkeen kokonaisarvoksi ilmoitetaan 8,1 miljoonaa euroa. Kokeilulla
puolustusvoimat hankkii kokemuksia
yksityisen yrityksen ja puolustusvoimien joukkojen välisestä yhteistyöstä sekä
yrityksen kyvystä hoitaa ruokahuolto
vaativissa linnakeolosuhteissa.
Ajan mittaan puolustusvoimat tavoittelee kumppanuushankkeilla 10-15 prosentin säästöjä nykyisiin kustannuksiin
verrattuna.

Toimintojen ulkoistamisaikeilla on
tapana hämmentää henkilöstöä.
Haminan ja Kotkan ruokahuoltohankkeessa henkilöstöratkaisu on yksinkertainen: kummankin yksikön ruokahuollossa työskentelevät henkilöt siirtyvät
Amican palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Heitä on yhteensä 37.
Puolustusvoimien ruokahuolto työllistää yhteensä noin 800 henkeä.

Ruokahuolto kuuluu ulkoistettavien toimintojen listalle. Kokeilu
alkaa ensi vuoden alusta Haminassa ja Kotkassa. Kuvassa jääkärit
Tomi Leppälahti (vas.), Antti Heinonen, Samuli Kaikkonen ja Janne Heikkilä lounastavat Porin prikaatin muonituskeskuksessa, jossa puolustusvoimat jatkaa itse muonittamista toistaiseksi.

Intistä potkua
siviilitehtäviin
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

S

otilaspoliisi- ja Tiedustelukomppaniassa majailevan Jarkko
Putkosen, 20, mielestä sotilaspoliisikoulutus opettaa itsehillintää,
sosiaalisia taitoja sekä ennen kaikkea
itsevarmuutta.
Valinta sotilaspoliisiksi ei
Putkosta ole jälkikäteen kaduttanut, vaikka samalla
siunaantui yhdeksän kuukauden ”nakki” kuuden
kuukauden sijaan.
- Itse asiassa valintaa
tehdessäni tiputin kaikki
kuuden kuukauden hommat pois valikoimista ja
tähtäsin pidempiin koulutuksiin. Uskon sotilaspoliisikoulutuksesta olevan
myös hyötyä tulevaisuudessa, jos haen poliisikouluun, tuumii Putkonen varusmiespalveluksen jälkeisiä
opintomahdollisuuksia.
Putkonen osoittautuu monen
alan taitajaksi. Hän valmistui
viime vuoden kesäkuussa suurtalouskokiksi, mutta hän osoittautuu myös metallimieheksi.
Valmistumisen jälkeen tein kokopäivätöitä metallifirmassa
ja näen sen yhdeksi vaihtoehdoksi poliisin uran ohella.
Kysyttäessä
mieleisintä tehtävää sotilaspoliisina,
Putkonen ei kauan aikaile
vastauksen kanssa.
- Parasta on rento ilmapiiri ja uudet
kaverit. Edes viikonloppujen kiinniolot
eivät harmita kovin paljon, jos voin olla
vartiossa. Joskin tietenkin mieluiten oli-

Naisille ei anneta
helpotuksia
Kansainvälistä koulutusta antavassa yksikössä, 1. Jääkärikomppaniassa
palvelee noin 160 varusmiehestä, joista
naisia tässä saapumiserässä on ainoastaan neljä. Yksi heistä on tamperelainen
Satu Järveläinen, 22. Vaikka 1. Jääkärikomppanian koulutus on sekä fyysisesti

että henkisesti raskasta, ei naisille ole luvassa helpotuksia.
Järveläinen tuli 1. JK:hon jo vuonna
2002, mutta joutui keskeyttämään palveluksen ja jatkamaan sitä vuoden 2003
puolella, jolloin osa vanhoista tupakavereista olikin siirtynyt kouluttajiksi. Heinäkuussa päättyy Järveläisen 362 päivää
kestänyt naisten vapaaehtoinen asepalvelus
. - Varusmiespalveluksen jälkeen jatkan opiskeluja ammattikorkeakoulussa
rakennustekniikan saralla tarkoituksena
valmistua insinööriksi. Rauhanturvatehtäviäkään en ole tiputtanut pois laskuista, sillä yli puolet 1. JK:ssa palvel-

leista menee ennemmin tai myöhemmin
ulkomaille kyseisiin tehtäviin, Järveläinen pohtii.
Aiemmin
lentotekniikkalaitoksella mekaanikkona sekä varikon puolella
lataamossa töissä toiminut Järveläinen
on ollut tyytyväinen saamaansa koulutukseen.
Koulutus itsessään ei ole ollut niin
kovaa, mitä ennakkoon olin kavereideni puheiden perusteella käsittänyt. Joskin välillä tuntuu, että naisena on huomattavasti vaikeampaa pysyä vauhdissa
mukana.
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Sotilaspoliisista tuli
uutisankkuri
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Samulil Vahteristo ja Tomi Einosen kotialbumi

Kolmosen uutisankkuri Tomi Einonen selvästi
nauttii kerratessaan armeija-aikansa muistoja. 34-vuotiasta Einosta
ei ole vaikea uskoa, kun
hän sanoo saaneensa
Porin Prikaatista pelkästään hyviä kokemuksia ja ystäviä.
– Minun ei tarvitse positiivisista kokemuksista puhuessani turvautua edes vanhaan
fraasiin, jonka mukaan
aika kultaa muistot,
Einonen vakuuttaa.
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E

uran Kauttualla varttuneelle
Tomi Einoselle oli jo pikkupojasta selvä, että armeijaan pitää
mennä. Yhtäläisesti mies kuitenkin päätti, että 11 kuukauden palvelusaika ei ole
tehty häntä varten. Einosen varusmiesaika Huovinrinteellä kesti elokuusta 1990
seuraavan vuoden toukokuuhun.
– Olin palveluksen loppuajan sotilaspoliisina. Välillä tuppasi väsyttämään,
mutta pääsääntöisesti nautin tilanteesta,
Einonen kertaa.
– Loppuaikoina jäi runsaasti aikaa myös liikunnallisille harrastuksille, mikä sopi minulle erityisen hyvin,
hän muistaa. Laitinen oli tiukka, mutta
myös asiallinen päällikkö. Varusmiesaikaisista kouluttajistaan Tomi Einonen
muistaa ennen muita neljännen jääkärikomppanian vääpelinä toimineen Viljo
Kalliolan ja SPOL-joukkuetta johtaneen
sotilasmestari Jorma Laitisen. – Laitisesta liikkui jos jonkinnäköisiä juttuja
ja tiukka esimies hän kieltämättä olikin.
Tiukka, mutta samalla kuitenkin erittäin
asiallinen ja oikeudenmukainen.
– Sittemmin tapasimme Laitisen
kanssa moneen otteeseen Eurassa, selvittää Einonen. Varusmiestovereistaan Einonen nostaa esiin raumalaisen palloilijan
Riku Virtasen.
– Rikun kanssa on törmäilty yleensä jossain Mustan Pitsin yössä, vaikka käynnit sillä
suunnalla ovatkin viime aikoina jääneet vähemmälle, vannoutuneeksi Lukon kannattajaksi tunnustautuva Einonen
harmittelee. Sotilaskoti vetää edelleen puoleensa Porin
Prikaatissa ja Huovinrinteen
sotilaskodissa Tomi Einonen on pyrkinyt käymään
aina tilaisuuden tullen.
– Olemme pyrkineet kiertämään Pyhäjärven vaimon kanssa vähintään
kerran kesässä ja sotku
on niillä reissuilla aina
mitä sopivin virkistäytymispaikka. Samaten
olen piipahtanut siellä käydessäni hiihtämässä Huovinrinteen
loistokuntoisilla
laduilla, paljastaa varusmiesvuosiensa
mitoissa
säilynyt
Einonen.
Sotilasarvoltaan uutisankkuri on edelleen jääkäri. Kertausharjoituksiin kävi
kutsu viime vuosikymmenen alkupuolella, mutta silloisen kesätyönantajan

Alasatakunta-lehden päätoimittajan Erkki Lehtilän toivomuksesta mahdollisuus
jäi käyttämättä.
– Tuskin ne näin vanhaa miestä enää
mukaan kutsuvatkaan. Tai ehkä asia on
niin, että tein hommat kerralla riittävän
hyvin, Einonen miettii paljon puhuva
hymynkare suupielessään.

Uutisankkuriksi
syksyllä 1999
Tomi Einosen tie vei armeijan jälkeen
Tampereelle ja yliopistoon, mistä hän
valmistui valtiotieteen maisteriksi pääaineenaan tiedotusoppi. Tampereelta
löytyi myös vaimo Piia Pasanen. Perheeseen kuuluu myös helmikuussa syntynyt esikoinen Oula. Suomen kansalle
Tomi Einonen on tuttu kolmosen uutisista, joissa hän esiintyi ensimmäisen kerran syksyllä 1999. Samaan aikaan liittyy myös muutto Helsinkiin.– Suomessa
uutiskasvot ovat onneksi edelleen harmaata massaa eli saan kulkea rauhassa
kaupungilla, Ei-

nonen kiittelee. Työtään
uutisankkurina Einonen kuvailee normaaliksi toimittajan työksi. – Samaa uutislannan lapioimista se on kuin muiden-

kin toimittajien työ. Informaatiotulva
on hirveä ja siitä pitäisi sitten löytää ne
kiinnostavimmat uutiset.

Myyrmanni uran
kovin kokemus
Toimittajauransa mieleenpainuvimmaksi kokemukseksi Tomi Einonen
nostaa empimättä Myyrmannin kauppakeskuksen räjähdyksen. Hän oli juuri
lopettelemassa perjantai-illan työvuoroaan, kun Vantaalta tuli tieto onnettomuudesta.
– Lähdimme sinne kuvaajan kanssa
ns. satelliittiautolla ja totuus valkeni kaikessa karmeudessaan vasta paikan päällä. Väkeä oli hirvittävästi ja kaiken kaaoksen keskellä kannettiin verisiä ihmisiä
ambulansseihin, suoraa raporttia Myyrmannista lähetykseen antanut Einonen
muistaa. Uutisankkurin työ olisi monelle toimittajalle ihannepaikka, mutta
Tomi Einonen ei usko olevansa eläkevirassaan. Television puolelta tulevaisuus
hänen mukaansa kuitenkin löytynee.
– Toistaiseksi en ole vielä edes miettinyt, mikä minusta voisi tulla isona, hän
naurahtaa. Tomin ja
Piian perheessä ei
työasioista puhuta,
vaikka molemmat
ovatkin töissä televisiossa. Työnantaja
vain on eri, sillä Piia
Pasanen saa palkkansa Yleisradion puolelta.
– Sen verran olen
joutunut antamaan periksi, että meillä katsotaan aamuisin ykkösen ohjelmia, Einonen
paljastaa. Tomi Einonen
ja Piia Pasanen tapasivatkin toisensa aikanaan
Tampereella. Muistikuvat
asiasta tosin ovat vähän
poikkeavat.
– Jossain Tampereen
yössä se tapahtui, Einonen
vakuuttaa.
– Totuus on, että tapasimme yliopistolla keskellä
kirkasta
päivää,
Piia-vaimo korjaa. Eli toimittajien totuuteen kannattaa
aina suhtautua vähintäinkin
pienellä varauksella.

Tomi Einosen tie vei armeijan jälkeen
Tampereelle ja yliopistoon...
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Haaveet maavoimien esikunnasta
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto
voidaan haudata

P

uolustusvaliokunta kiersi useissa
joukko-osastoissa, joista yksi oli
Porin Prikaati. Säkylässä valiokunnalle
esiteltiin valmiusjoukon uusinta kalustoa ja kansainvälistä koulutusta.
Vierailun aikana selvisi, että Säkylässä saadaan haudata lopullisesti toiveet
siitä, että maavoimien esikunnan tuleva
sijoituspaikka olisi Huovinrinne.
Kansanedustaja ja entinen Porin Prikaatin komentaja Olli Nepponen sanoi,
että todellisia vaihtoehtoja maavoimien
esikunnan sijoituspaikaksi ovat Mikkeli
ja Hämeenlinna
Nepposen mukaan valtionhallinnon
hajasijoituksista ja erilaisista puolustushallinnon ulkoistamiskysymiksista liikkuu paljon villejä huhuja, mutta mitään
valmista ei ole.
Kansanedustajat Olli Nepponen, Kauko Juhantalo Ja Reijo Kallio tenttivät
varusmiesesittelijää.

Latvian asevoimien komentaja
Säkylässä

S
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uomen puolustusvoimilla ja Latvian asevoimilla löytyy yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Säkylässä vieraillut
Latvian asevoimien komentaja Gaidis
Andrejs Zeibots oli kiinnostunut suomalaisesta rauhanturvakoulutuksesta.
Vierailua isännöi amiraali Juhani Kaskeala.

Hän totesi, että Latvian tuore jäsenyys EU:ssa tuo yhteistyöhön uusia
mahdollisuuksia.
- Latvia on puolustusliito Naton jäsen, mutta se ei aseta yhteistyölle esteitä. Esimerkiksi EU:hun perustettavat
nopean toiminnan joukot voisivat olla
yhteistyöfoorumina.

Arvovieraille maistuu kuksakahvi.

Suorituspaikoille mahtuu
kerrallaan noin 30 kuntoilun
harrastajaa.

Lihakset kesäkuntoon
uudella salilla

Teksti ja kuvat: Ville Suvanto

P

orin Prikaatin kuntotalo on palvellut varusmiesten ja henkilökunnan lisäksi myös Säkylän
kuntalaisia jo yli 40 vuoden ajan. Liikuntamahdollisuuksien monipuolisuus
on vuosien mittaan kasvanut ja uudistuksia on työn alla jatkuvasti. Viimeisin
suurempi uudistus siirsi voimailusalin
kellarin ahtaista tiloista kuntotalon yläkertaan, josta löytyy uudistuksen myötä nykyaikaiset laitteet kaikkien prikaatilaisten käytettäväksi aukioloaikojen
puitteissa.
- Uudistetun voimailusalin suunnittelu alkoi viime vuoden syyskuun ensimmäisellä viikolla, jolloin meitä pyydettiin tekemään lista urheilukohteista,
joihin tarvittaisiin rahoitusta. Vanhat
laitteet uudistettiin kokonaan, eikä jäljelle jäänyt kuin muutama tanko ja laitteisto painoineen, kommentoi liikun-

takasvatusupseeri yliluutnantti Jukka
Jortikka.
Voimailusali ei ollut ainoa kohde, johon toivottiin lisärahoitusta, sillä Porin
Prikaatin säästyneistä toimintamenoista
riitti rahoitusta myös muun muassa uudelle latukoneelle.
- Voimailusaliin olisi vielä tarkoitus
saada peilit, mutta suunnitteilla on ollut
myös massakenttien kunnostus tulevaisuudessa tenniksen pelaajille. Kuntotalon suhteen on syytä myös muistaa, että
kyseessä on vanha rakennus, joka nielee
jatkuvasti varoja yleiseen kunnossapitoon, jatkaa Jortikka.
Voimailusalilla saa pidettyä lihaskuntoa yllä, mutta Jortikka muistuttaa,
että varusmiesten pitäisi harrastaa myös
muuta liikuntaa.
- Ei pitäisi harjoittaa ainoastaan punttien nostoa, vaan myös muuta liikuntaa.

Yksiköissä perehdytään perinteisiin lajeihin, kuten pesäpalloon ja jalkapalloon, joka on hyvä asia. Kuuden kuukauden varusmiehillä tosin tämä on hieman
vaikeaa, koska aikaa on todella vähän.
Tällöin tehokkain muoto nostaa kuntoa
on juokseminen.
Palautetta uudesta voimailusalista on
tullut kiitettävästi ja suurin osa on ollut
positiivista.
- Kysyessäni yhdeltä varusmieheltä,
miten treeni kulkee, poika vastasi, että
hyvin ja nyt kun kevään treenaa, niin
kesällä on mimmit hallussa, naurahtaa
Jortikka.
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Soiton pitää kuulua
Teksti ja kuvat: Tapio Vallin

Maahenkeä ja maanpuolustushenkeä. Aulis Ranta-Muotio kylvi äitienpäivänä vehnää kotitilansa peltoon. Lakeudella
liehuivat tietenkin juhlan kunniaksi siniristiliput lähes jokaisen talon pihamaalla.

Kansanedustaja Aulis
Ranta-Muotio on sitä
mieltä, että sotaväen
pitää näkyä maakunnissa ja soiton kuulua.
Maanpuolustushengen
ylläpidon ja reserviläistoiminnan tukemisen
kannalta hänen mielestään on tärkeää, että
puolustusvoimilla on
tukikohtia maakunnissa
myös jatkossa.

16

Etelä-Pohjanmaalla Teuvalla asuva
maanviljelijä nousi julkisuuteen, kun
hänen nimensä nostettiin esiin yhtenä
vaihtoehtona nykyisen hallituksen puolustusministeriksi.
Kolmatta kauttaan keskustan kansanedustajana istuva reservin kapteeni on
tehtävässään puolustusvaliokunnan jäsenenä ja pääministerin asettaman turvallisuuspoliittisen
seurantaryhmän
puheenjohtajana perehtynyt laajasti turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin. Hänen työryhmänsä raportti on lähtökohta-

na syksyllä julkistettavalle kolmannelle
turvallisuuspoliittiselle selonteolle.
Tämä haastattelu tehtiin äitienpäivänä Ranta-Muotion talon puutarhassa.
Isäntä oli parhaillaan kylvöhommissa.
Vahva mullan tuoksu ja lipputangossa
liehuva siniristilippu loivat puitteet isänmaalliselle keskustelulle.
Porin Prikaati on Ranta-Muotiolle tuttu paikka. Hänen kaksi vanhinta
poikaansa ovat suorittaneet siellä varusmiespalveluksensa. Isä on käynyt
valapäivän juhlallisuuksissa. Hän on
vieraillut myös puolustusvaliokunnan
jäsenenä Huovinrinteellä.
- Etelä-Pohjanmaa on prikaatin perinteistä rekrytointialuetta. Täältä on
lähdetty palvelukseen Porin Prikaatiin
tai Tykistörykmenttiin Niinisaloon. Nykyisin kyllä jostakin syystä aika paljon
myös Kainuun Prikaatiin.

Lakkautetaan
maanpuolustusalueet
Vaikka Ranta-Muotion arvioiden mukaan maamme turvallisuuspoliittisista linjoista valitsee laaja yksimielisyys,
puolustusvoimien omat rakennemuutokset voivat syksyllä herättää keskustelua. Hänen vakaa mielipiteensä on, että

Suomessa tarvitaan yleistä asevelvollisuutta ja alueellista maanpuolustusjärjestelmää.
- Nythän on paljon puhuttu sotilasläänien lakkauttamisesta. Pääesikunnan
mielestä meillä on liikaa esikuntia, mikä
voi pitää paikkansa. Mutta lakkautetaan
mieluummin maanpuolustusalueet ja
säilytetään sotilasläänit.
Näkemystään hän perustelee sillä,
että sotaväen pitää olla läsnä maakunnissa. Seinäjoelta on hävinnyt sotilaspiiri, Vaasasta varuskunta, samoin Oulusta.
Sotilassoittokin uhkaa lakata kuulumasta.
- Paljon puhutaan maakuntajoukoista. Ne tarvitsevat kuitenkin tuekseen varuskuntia. Puhujamatkoilla olen kuullut,
että reserviläistoiminta on heikentynyt
esimerkiksi Kyrönmaalla.
Useissa maissa vieraillut Ranta-Muotio sanoo, että maanpuolustushenki on
jotakin sellaista, mitä muilla ei ole. Sen
merkitystä ei saa väheksyä.

Hägglundin
linjoilla
Ranta-Muotio sanoo olevansa Euroopan turvallisuuskehityksestä hyvin pitkälle samoilla linjoilla kuin unionin so-

tilaskomiteaa johtanut kenraali Gustav
Hägglund. Suomen pitää olla täysillä
mukana unionin puolustusulottuvuuden
kehittämisessä ja osallistua myös nopean toiminnan joukkojen lähettämiseen,
jos EU sellaiset perustaa.
- Kosovo opetti meille, että meidän
pitää pystyä itse hoitamaan oma tonttimme.
Nato-jäsenyyteen hän suhtautuu harkiten. Ovi on pidettävä auki, mutta mitään välitöntä syytä sotilasliiton jäseneksi menemiseen ei nyt ole. Hänen
mielestään Natoon voidaan liittyä vasta sitten, kun kansan enemmistö on sen
kannalla.
- Täytyy kuitenkin muistaa, että Nato
on muuttunut. Itse voisin kuvitella, että
Natoon syntyy eurooppalainen pilari,
joka vastaa Euroopan asioista. Silloin
kaikkien unionin maiden pitää siihen
kuulua.

Miinoja
tarvitaan
Syksyn turvallisuuspoliittisen keskustelun yhdeksi puheenaiheeksi Ranta-Muotio uskoo nousevan maamiinat.
Hän suhtautuu epäillen väitteisiin, että
Suomen maine olisi jotenkin vaarantunut maamiinojen vuoksi.
- Uskon, että Suomen asema ja pitkän
itärajamme merkitys kyllä ymmärretään.
Kun miinat joka tapauksessa vanhenevat
vuoteen 2025 mennessä ja niiden kor-

vaaminen jollakin muualla järjestelmällä maksaisi satoja miljoonia euroja, ei
mielestäni ole mitään syytä lähteä niitä
nyt hävittämään.
Ranta-Muotio muistututtaa myös, että
Ottawan miinasopimuksen allekirjoittajamaita on 140, mutta niiden hallussa oli
vain 10 prosenttia maailman miinoista.
90 prosenttia jää joka tapauksessa sopimuksen ulkopuolelle. Puhumattakaan
merimiinoista, joista eräät valtiot pitävät
tiukasti kiinni.

Uusia uhkia
Ruotsi lähtee strategisessa ajattelussaan siitä, ettei maata uhkaa mikään
hyökkäys ainakaan lähimmän kymmenen vuoden aikana. Sen vuoksi maan
turvallisuuspolitiikan painopistealueita
ovat kansainväliset tehtävät ja korkean
teknologian kehittäminen.
Suomen osalta Ranta-Muotio ei ihan
samaan ole valmis, vaikka myöntääkin,
ettei mitään erityistä uhkaa Suomeen
juuri nyt kohdistu. Toisaalta hän muistuttaa, että ”vakuutusturva” on syytä pitää kunnossa. Kymmenkunta vuotta sitten panssarit ampuivat naapurimaamme
parlamenttitaloa.
Sen sijaan merkittävämpänä vaarana
hän pitää uusien uhkien mahdollisuutta.
Keskeisin niistä on tietenkin terrorismi
ja sen jälkeen tulevat kansainvälinen rikollisuus ja ympäristöonnettomuudet.

Keskustan kansanedustaja, maanviljelijä ja agronomi Aulis Ranta-Muotio on
teuvalainen reservin
kapteeni.

Isänmaallinen
Pohjanmaa
Pohjalaisia ja varsinkin eteläpohjalaisia on kautta itsenäisyytemme pidetty
isänmaallisina ihmisinä. Suorapuheiset
miehet ja naiset ovat myös tuoneet kantansa julki silloinkin, kun sitä ei aina ole
katsottu kovin hyvällä.
Pohjanmaa oli jääkäriliikkeen keskeisiä värväysalueita, ja sieltä lähti nuoria miehiä Saksaan sotaoppiin. Pohjanmaan kautta jääkärit tulivat Suomeen,
helmikuussa 1918 Vaasaan. He aloittivat itsenäisen Suomen armeijan organisoinnin.
Suomen senaatti pakeni kansalaissodan alta Helsingistä Vaasaan. Venäläisten varuskuntien riisuminen aseista aloitettiin Pohjanmaalta, ja kenraali C.G.E.
Mannerheim perusti alkuun esikuntansa rautatievaunuun Seinäjoelle.
Vöyrissä toimi maamme ensimmäinen sotakoulu.
Vapaussodan sankareiksi nousivat
pohjalaiset Laurilan veljekset, jotka antoivat isänmaalle kalleimman uhrinsa.
Isä-Laurila johti myöhemmin pohjalaisiaan suojeluskunnan päällikkönä ja myöhemmin talvi- ja jatkosodassa.
Seinäjoella vieras voi poiketa suojeluskuntatalossa, jossa nykyisin toimii
suojeluskuntamuseo. Talon viimeinen
isäntä oli eversti Laurila, joka tuimailmeisenä katselee vieraita edelleen seinällä olevasta muotokuvastaan.
Vihtori Kosola ja Isänmaallinen
Kansanliike IKL on myös mainittava
Pohjanmaasta puhuttaessa. Hän johti
1930-luvulla talonpoikaismarssia Helsinkiin, ja oli organisoimassa Mäntsälän kapinaa. Isänmaallisuus oli vaarassa
kuohua yli äyräidensä.
Eduskunta pakeni Helsingin pommituksia talvisodassa Pohjanmaalle.
Kauhajoella kansanedustajat istuivat
koulussa, jonka seinällä on edelleen
muistolaatta kertomassa näistä päivistä.
Jos katsahdamme historiassa hieman
itsenäisyyden aikaa kauemmaksi, kannattaa poiketa Oravaisten taistelukentälle. Suomen sodan (1808-09) verisimmät
taistelut käytiin näillä aukeilla.
Jos taas kulku suuntautuu Ilmajoelle, kulkija saattaa havaita pienen viitan,
jossa opastetaan Jaakko Ilkan muistopaadelle. Nuijasodan johtaja ja maamme
miehittäjää vastaan kapinaan noussut
Ilkka oli hänkin pohjalainen.
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Vapaaehtoinen maanpuolustus saa entistä
vankemman jalansijan
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Etualalla ampuva LänsiSuomen maaherra, Rauno
Saari kertasi muiden ohella
ruostuneita taitojaan.
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Maanpuolustuskoulutus ry (MPK
ry) on koulutusorganisaatio,
joka kouluttaa kansalaisia selviytymään paremmin arjen vaaratilanteissa ja poikkeusoloissa.
Koulutus jakaantuu turvallisuus-, varautumis-, sotilaalliseen ja johtamis- ja kouluttajakoulutukseen.
- Tulevaisuudessa vapaaehtoinen maanpuolustustyö liittyy
entistä tiiviimmin puolustusvoimiin ja siviiliyhteisöihin, kertoo Valtioneuvoston asettaman
vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunnan puheenjohtaja Rauno Saari.

Raision paikallispäällikkö Markku Lehtovuoren mukaan eri
kursseille riittää osanottajia.

V

apaaehtoiseen Maanpuolustuskoulutukseen osallistuu vuosittain noin 20 000 oppilasta ja
3000-4000 kouluttajaa. Kursseja on vuosittain noin 1000. Koulutettavista noin
puolet on reserviläisiä. Koulutus tapahtuu 21 maanpuolustuspiirissä ja yli 200
paikallisosastossa. Maanpuolustuspiirit noudattavat maakuntajakoa. Kurssin
keskipituus on runsaat kaksi koulutuspäivää, jonka mukaan Maanpuolustuskoulutus ry:n koulutustuotos vuonna
2003 oli yli 50 000 kurssipäivää.
Turvallisuus- ja varautumiskoulutuksen osuus kaikesta koulutuksesta on
noin 40%. Vuonna 2003 tähän koulutukseen osallistui noin 9000 henkilöä. Turvallisuus- ja varautumiskoulutukseen
odotetaan 10-15% kasvua vuosittain.

Parinkymmenen osanottajan joukossa
oli Länsi-Suomen maaherra Rauno Saari. Hän on myös Valtioneuvoston asettaman vapaaehtoisen maanpuolustustyön
neuvottelukunnan puheenjohtaja.
- Halusin tulla päivän ajaksi tutustumaan ja osallistumaan vapaaehtoiseen
maanpuolustuskoulutukseen. Samalla
tulee korjattua ruostuneet reserviläistaidot kuntoon.
Saaren mukaan parhaillaan vapaaehtoisen maanpuolustustyön saralla pohditaan tavoitteiden yhteensovittamista
sekä eri ministeriöiden työnjakoa, tarpeita ja tukimahdollisuuksia vapaaehtoiselle maanpuolustukselle.
- Tähän liittyy myös ideointi maakuntajoukoista. Työryhmän puheenjohtajana on puolustusministeriön puolus-

tuspoliittisen osaston päällikkö Pauli
Järvenpää.
Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen toiminta ja sen tuottamat palvelut
halutaan Saaren mukaan kytkeä aiempaa
tiiviimmin osaksi viranomaisten varautumistyötä.
- Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtävät tulee kirjata puolustuspoliittiseen selontekoon ja toiminnan
tulee olla puolustusministeriön ohjauksessa.
Maanpuolustuskoulutus ry:n kokonaisbudjetti oli vuonna 2003 noin 1,85
milj. €, jossa tuotoista puolustusministeriön rahoitustuki on noin 1,5 milj. €,
kurssimaksujen osuus noin 0,2 milj. €
ja muiden rahoituslähteiden osuus noin
0,15 milj. €.

Tehtävät tulee
kirjata selontekoon
Raision, Rymättylän, Merimaskun ja
Naantalin alueiden reserviläiset kokoontuivat Säkylässä Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämälle kevytasekurssille.
Kurssipäivän aikana kerrattiin ”ruostuneita” asekäsittelytaitoja ja ammuttiin
eri jalkaväen käsiaseilla.

Koulutuksien jakautuminen
osa-alueille vuonna 2003
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Tukholman marathon –
verraton kokemus

Teksti: Marko Haikkola
Kuvat: Jussi Sihvonen

Yli satakiloinen miehekäs mies ei juokse leikittelevän
kepeästi ainakaan koko maratonia. Sen sai havaita
majuri Seppo Vainio, joka lähes 16 000 muun osanottajan joukossa taivalsi sisukkaasti loppuun Tukholman marthonin.

P
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orin
Prikaatista hikiselle
tuskien taipaleelle uskaltautui lähes 20 henkilökuntaan kuuluvaa.
Nopeimmin urakasta
selvisi yliluutnantti Vesa
Koskinen ajalla 3.21,44.
Seppo Vainio taivalsi yli 42 kilometriä ajassa
4.51,36.
Vainion mukaan päätös
maratonista syntyi vuodenvaihteessa.
- Lupasin avovaimolle, että
jos hän kestää synnytyksen niin
minä kestän maratonin.

Vainiota arvelutti, kestävätkö jalat.
- Hyvillä neuvoilla ja ahkeralla treenamisella onnistuin yllättävän hyvin. Pidin huolta, ettei liiallinen vauhti ”tappaisi”. Matkalla kului
noin kuusi litraa nestettä. Rääkin jälkeen jalkojen lihakset olivat muutaman
päivän kipeät, mutta sitten tuli entistä
ehompi olo.
Kokemus oli Vainion mukaan verraton.
- Aina 38 kilometriin asti matka taittui
kepeästi, mutta siitä eteenpäin jouduin tekemään lujasti töitä. Palautumisen jälkeen
aloin epäillä ”mielenterveyttäni”, sillä haluan kokea saman vielä uudelleen, Vainio
veistelee pilke silmäkulmassaan.

Säkylän Varuskunnan Urheilijoiden porukalla
on hymy herkässä ennen maratonia.
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Eskolan kaudesta
Koiviston aikaan

Teksti ja kuvat: Kari Nummila

Eskola oli pannut tyytyväisyydellä merkille , että lisääntyvän toiminnan
pääsyynä olivat aktivoituneet killan alaosastot. Eskolan seuraaja on aktiivinen
maanpuolustuksen harrastaja, myyntipäällikkö Jorma Koivisto Loimaalta.
Hän on järjestyksessä killan seitsemäs
puheenjohtaja.
Koivistosta tuli jo kolmas loimaalainen killan puheenjohtaja. Eskolan ohella
myös killan ensimmäinen puheenjohtaja
ekonomi Ilmari Honkanen oli syntynyt
Loimaalla.
Eskola oli itse asettanut tavoitteekseen neljän vuoden puheenjohtajakauden. Tällaisella ajanjaksolla hän katsoi
yhden puheenjohtajan yleensäkin ehtivän kyllä vaikuttaa niihin asioihin, joita itse kukin katsoo sillä haavaa olevan
aihetta kehittää. Eskolan tavoitteisiin
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan 45:s
toimintavuosi oli neljän
vuoden pestin jälkeen
killan puheenjohtajuudesta väistyvän Pentti
Eskolan, 60, mukaan
varsin perinteinen mutta silti sangen runsassisältöinen.
kuului myös jäsenmäärän kääntäminen nousuun. Tässä onnistuttiin. Kun
vuoden 1999 lopussa jäsenmäärä oli
799, vuoden 2003 lopussa lukema oli jo
1 083. Noususuunta näyttää jatkuvan.
Tavoitteena onkin kymmenen prosentin

vuotuinen kasvu.
Eskola sanoi iloitsevansa myös Turun kasarmin pienoismalliprojektista,
jossa ollaan niin Säkylässä kuin Turussakin jo voiton puolella, kun rahoitukset
ovat kunnossa ja käytännön työt edistyvät. Pienoismallin suunnittelutyössä
poikkeuksellisen paljon vaivaa nähnyt
Kari Savola aikoo satsata ensi vuonna hankkeeseen aikaa entistä enemmän.
Rahoituspuoli on kunnossa erityisesti
everstiluutnantti evp Toivo Lehmusvirran poikkeuksellisen tuloksellisten keräysponnistelujen ansiosta.
Alaosastojen toimintaa on tarkoitus
edelleen aktivoida. Kilta järjestää syksyllä kiltalaisille jonkin erityistapahtuman. Vuosijäsenmaksu on 15 euroa ja
ainaisjäsenmaksu 200. Kannatusjäsenmaksuksi määrättiin 50 euroa.

Pentti Eskola (vas) ja Jorma Koivisto ʼʼvahdinvaihdossaʼʼ Huovinrinteen porilaispatsaalla killan
vuosikokouspäivänä.

Jorma Koivisto:

Maanpuolustushenki
tuli kodin perintönä
Killan uusi puheenjohtaja myyntipäällikkö
Jorma Koivisto, 54, Loimaalta sanoo saaneensa maanpuolustushengen jo kodin perintönä.
Asiaan vaikutti paljon
oma sotaveteraani-isä.
Koivisto kotiutui asepalveluksesta
vuonna 1971 viestiasentaja-aliupseerina
ja liittyi heti Loimaan seudun reservialiupseeriyhdistykseen.
Nykyiselle reservin sotilasmestarille
onkin kertynyt paljon reserviläiskokemusta myös johtotehtävissä oman yhdistyksen sihteerinä ja puheenjohtajana
sekä piirihallituksen varapuheenjohtajana ja koko reserviläisliiton hallituksen
jäsenenä.
Koiviston tuntevat kiltaveljet tietävät,
että häneen sopii hyvin porilaisten kaik-

kina aikoina toimiva slogan ʼʼkunnia,
velvollisuus, tahtoʼʼ. Koiviston kohdalla
se tarkoittaa käytännössä muun muassa
sitä, että kukin tehtävä punnitaan etukäteen. Jos toimeen ryhdytään, se tehdään
tekemällä. Koivisto ehti olla jo jonkin
aikaa näköalapaikalla killan hallituksen
jäsenenä, kun hänet killan alaosastoksi
hyväksytyn Loimaan seudun vääpelikerhon edustajana kutsuttiin hallitukseen.
Koivisto sanoo haluavansa nyt perehtyä kunnolla asioihin ja kuunnella jäsenistöä.
- Edellinen puheenjohtaja Pentti Eskola teki hyvää, erittäin määrätietoista
työtä ja tästä on hyvä jatkaa. Koen tehtävän todella haasteellisena, jossa työtä
riittää mutta uskon, että se myös antaa
paljon.
Huovintien tantereilla Koivisto liikkuu tänä vuonna tavallistakin enemmän,
sillä hän toimii Loimaan seudun reserviläisten järjestämän Reserviläisurheiluliiton syysjotoksen (Huovinrinteellä 24.26.9. 2004) pääsihteerinä.

Palkitsemiset
Kunniajäsenet:
Erkki Pälsi, Pentti Keiramo.
Kilta-ansioristit karhutunnuksin:
Markku Aherto, Olavi Eriksson,
Sirkka Lähteenmäki.
Numeroidut kilta-ansioristit:
Jari Kytölä, Harri W. Kesti,
Timo Jokinen.
Killan pienoislippu:
Eino Järvinen, Pentti Eskola.
Killan standaari:
Ilkka Kylä-Harakka.

Vihreät
sisaret
jotosporukassa
Loimaalaisten reserviläisten 24.-26.
syyskuuta järjestämällä Huovintien jotoksella on muitakin tärkeitä tukijoita
kuin Porin Prikaati.
Säkylän sotilaskotiyhdistys lähtee
mukaan varsinaisen toimintansa lisäksi
myös yhden jotosrastin vetäjäksi.
Vihreät sisaret ovat jo miettineet tehtäväkuvionsa valmiiksi. Pitkään jatkuneissa jotosvalmisteluissa ollaan jo siinä
vaiheessa, että muun muassa niin sanottuja siviilitehtävien rasteja testattiin kesäkuun puolivälissä Loimaan veteraanituvan lähimaastoissa.
- Lähdimme innolla mukaan ja yhdistys on suorittanut osallistumismaksun
mukaanlähtijöiden puolesta. Äskettäin
olimme Loimaalla yhden viikonvaihteen
kestäneellä viestikurssilla, vaikka emme
me käytännössä jotoksella hoida yhteyksiä niillä välineillä. On kiva muutoinkin
perehtyä tällaisiin asioihin, Säkylän soden sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen sanoo.
Ilmoittautuminen jotokseen:
jotos.auria.net tai kirjeitse:
Jouko Rinne, 32300 MELLILÄ.

Säkylän sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Susanna Vuorinen ja sotilaskodinhoitaja Merja Lankinen ovat
olleet muiden vihreiden sisarten kanssa innolla mukana jotokseen liittyvillä
kursseilla ja jotoksen oman rastin kehittelyssä.

Henkilövalinnat
Killan puheenjohtajaksi tuli Jorma

Toivo Lehmusvirta teki suurtyön kerätessään lahjoitusrahaa Turun kasarmin pienoismallin rakentamiseen. Ikä
ei vielä liikaa paina, vaikka 85 vuotta tulee täyteen veteraanille 19. heinäkuuta.

Koivisto. Simo Palokangas jatkaa valtuuskunnan puheenjohtajana, varapuheenjohtaja on Markku Aherto.
Pentti Eskola valittiin valtuuskuntaan.
Eino Järvinen luopui paikastaan hallituksessa, mutta hän jatkaa taloudenhoitajana. Hallituksen uusiksi varajäseniksi
valittiin Risto Palo ja Raimo Salo.
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Ilkka Kylä-Harakka:

’’Nykypolven voima on
tiedossa ja tekniikassa’’
Teksti ja kuva:
Kari Nummila

Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka
analysoi ehkä vähän
yllättävänkin positiivisesti nykyvarusmiehen kenttäkelpoisuutta
killan vuosijuhlaesitelmässään.

Kenraaliluutnantti Ilkka Kylä-Harakka sanoi suomalaisen sotilaan fyysisen ja henkisen kantin kestävän kriittisen tarkastelun. Hän arvioi myös
armeijan materiaalihankintojen edistyvän ja pitävän yllä sotilaallisen
puolustuksemme uskottavuutta.

H

24

än suhtautui kriittisesti julkisuudessa esitettyihin väitteisiin, joissa epäillään nykyisten asevelvollisten henkistä kestokykyä
ja moititaan heidän ruumiillista kuntoaan.
- Varusmiehet ovat oman aikansa
lapsia. Näin oli asia viime sotien aikanakin. On kohtuutonta vaatia informaatioyhteiskunnan nuorilta lähtökohtaisesti samanlaista karaistuneisuutta
kuin maatalousyhteiskunnan aikana.
Nykypolven voima on koulutus- ja sivistystasossa sekä tietoteknisessä osaamisessa.
Kylä-Harakka viittasi laajoihin varusmieskyselyihin, joissa maanpuolustuksen tarvetta ei kyseenalaisteta.
-Maanpuolustustahto on erittäin
vahva. Yli 80 % ikäluokasta suorittaa
hyväksytysti
varusmiespalveluksen,

jossa tehdään asioita kunkin parhaan kyvyn mukaan kovalla yrityshalulla. Tämä
silmiinpistävä piirre näkyy erityisesti
koulutuksen loppuvaiheessa taistelu- ja
ampumaharjoituksissa.
Kylä-Harakka perusteli väitteitään
myös sillä, mitä hän on itse nähnyt ja
kokenut harjoituskentillä. Hän rohkeneekin väittää, että koulutuksen tiivistämisestä huolimatta asevelvolliset
haluaisivat vielä nykyistä enemmän
haasteellisuutta.
- Palvelusta ei koeta liian raskaanafyysisesti eikä henkisesti.
Hän piti silti liikuntakoulutusta Puolustusvoimien suurena haasteena.
- Fyysinen kunto nousee palveluksessa kohisten ja harjoituksista selvitään
kuten ennekin.
Kenraali korosti myös reserviläisten
nousujohteista koulutusta ja pysyvän

liikuntaharrastuskipinän herättämistä,
jossa hän näki myös koko kansanterveyteenkin linkittyvän yhteiskunnallisen haasteen.
Kenraali viittasi viime sotiin, jossa Suomen asevelvollisuusarmeija teki
mahdottomasta mahdollisen torjuntavoitollaan. Hänen mielestään asevelvollisuusarmeija pelaa meillä edelleen,
vaikka maailmalla mentäisiinkin ammattisotilaisiin.
- Meille ei ole tätä taloudellisempaa,
toimivampaa eikä uskottavampaa mallia.
Kenraali muisteli, kuinka hän 39
vuotta sitten tuli Porin Prikaatiin mukanaan virsikirja ja munalukko.
- Jos silloin olisi ennustanut, että näillä kankailla puhutaan vielä ulkomaan
kieliä, Harjavaltaan olisi viety.
Silloin elettiin maatalousyhteiskuntaa. Teollisen ajan jälkeen on siirrytty
tietoyhteiskuntaan, jossa palvelukseen
tulevilla voi olla mukana sylimikro, kännykkä ja sanakirja.
-Monitaitoisuus ja korkea koulutustaso ovat meillä perusasioita, jotka eivät ole itsestäänselvyyksiä ammattiarmeijoissa.
- Perusasiat kuitenkin pysyvät; meillä on puolustettavana suuri maa ja pitkät
maarajat. Alueellinen puolustus on luotu
näiden haasteiden vastineeksi.

Mitali on tunnustus
hyvin tehdystä työstä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo.

K

esäkuun 4. päivänä osa puolustusvoimien henkilökunnasta sai vastaanottaa erilaisia tunnustuksia ansiomerkkien ja mitalien muodossa. Porin
Prikaatissa palkittiin yhteensä 32 henkilöä eri työpisteistä.
Tunnustusten saajat arvioivat, että
palkitseminen tuli pitkäaikaisesta tunnollisesta työstä isossa yhteisössä.
Amiraali Juhani Kaskeala myönsi
sotilasansiomitalin 172 henkilölle. Listalta löytyy valtakunnallisesti tunnettuja vaikuttajia, kuten pääministeri Matti
Vanhanen. Sotilaiden keskuudessa hyvin korkealle arvostetun sotilasansiomitalin sai Porin Prikaatista luutnantti Jukka Pietilä.
Mitali myönnetään puolustusvoimien palveluksessa oleville tunnustuksen

osoituksena erityisestä kunnostautumisesta palveluksessa, erityisestä neuvokkuudesta tai aloitteellisuudesta taikka
pelottomasta toiminnasta vaaratilanteessa. Pietilä kommentoi saamaansa tunnustusta vaatimattomaan tapaansa.
- Sotilasansiomitalia esittäneet esimiehet tietäisivät kertoa paremmin, millä perusteella se meikäläiselle myönnettiin.
Pienen suostuttelun jälkeen hän uskaltautuu arvioimaan, että kai se on tunnustus hyvin tehdystä työstä.
Pietilä on toiminut Porin Prikaatissa
kouluttajana, yksikön vääpelinä ja eri
varastoilla. Uraa on takana jo 27 vuotta.
- Pisimpään, noin 19 vuotta tein työtä taisteluvälinevarastolla. Nykyään olen
valmiusvarastolla päällikkönä. Meidän
varaston porukan tehtävänä on vastata

Jukka Pietilälle Sotilasansiomitali.
Suomessa perustettavien kansainvälisten valmiusjoukkojen varustamisesta ja
kaluston varastoinnista sekä huollosta.
Esimerkkinä työstään Pietilä mainitsee Suomesta UNMEE-operaation, missä Eritreaan hyvin lyhyellä ajalla viime
keväänä kalustettiin Esikunta- ja Vartiokomppania.

Ihan kiva,
että muistetaan

T

oimistosihteeri Liisa Sarin vastaanotti Suomen Valkoisen Ruusun
I luokan mitalin tyytyväisin mielin.
- Ihan kiva asia, että joskus muistetaan. Olen 20 vuotta ahertanut arkisessa
työssä, ensin esikunnan kirjaamossa ja
nykyisin Kuljetuskeskuksessa.
Esikunnassa Sarinin työhön kuuluivat
postin käsittely, arkistointityöt ja kopiointipalvelu. Kuljetuskeskuksessa häntä
työllistävät eniten ajokorttiasiat.
- Sen ohessa hoidan maksuliikenneasioita ja materiaalitilauksia.
Parasta Sarinin mielestä on työssä ollut mukava työilmapiiri. Kotona palkittua äitiä juhli puoliso, kolme tenavaa ja
koira.

Suomen Valkoisen Ruusun mitalilla
palkittu Liisa Sarin hymyilee auringon
kanssa kilpaa.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PORIN PRIKAATIIN TULLEET:
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
Esikunnasta:
Everstiluutnantti Jarmo Saaristo
1.1.2004
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Yliluutnantti Alexandra Hauhia
4.6.2004
Yliluutnantti Matti Jorva 4.6.2004
Yliluutnantti Olli Koistinen 4.6.2004
Yliluutnantti Rauli Kortet 4.6.2004
Yliluutnantti Christian Perheentupa
4.6.2004
Yliluutnantti Olli Teirilä 4.6.2004
Maasotakoulusta:
Vänrikki Simo Tuisku 2.5.2004
Siviilistä:
Vänrikki (sopimussotilas)
Miika Aaltonen 12.4.2004
Korpraali (sopimussotilas)
Timo Randell 13.4.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Olli-Pekka Anttila 25.4.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Ville Mikkola 25.4.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Arto Alitalo 27.4.2004
Vänrikki Veli-Pekka Tikkanen 2.5.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Arto Kauppinen 3.5.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Antti Kylänpää 3.5.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Kimmo Röppänen 10.5.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Sampsa Peltoniemi 17.5.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Juho Rysti 17.5.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Antero Weijo 31.5.2004

PORIN PRIKAATISTA
LÄHTENEET:
Puolustusvoimien Kansainväliseen
Keskukseen:
Kapteeni Mikko Kurko 1.6.2004
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Puolustusvoimien Tietotekniikkalaitokseen:
Kapteeni Antti Laurila 4.6.2004

Siviiliin:
Sotilasinsinööri Arto Ilola 16.5.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Tuomas Heinonen 10.5.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Tatu Mäki 9.5.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Riku Arousva 2.5.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Esamatti Pynnönen 30.4.2004
Korpraali (sopimussotilas)
Jarno Lahtinen 25.4.2004
Korpraali (sopimussotilas)
Juhani Peltoniemi 25.4.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Anssi Siitonen 22.4.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Matti Pitkänen 18.4.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Antti Väisänen 18.4.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Toni Hinkkanen 18.4.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Visa Järvinen 18.4.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Saija Virkkunen 18.4.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Andrei Nyman 17.4.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Ville-Matti Väisänen 16.4.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Larissa Netschaew 3.4.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Olli Toivonen 16.3.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Frans Tuomisto 1.3.2004
Korpraali (sopimussotilas)
Frans Vähäheikkilä 1.3.2004
Luutnantti Ismo Litva 1.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Jussi Kilponen 1.1.2004
Vänrikki (sopimussotilas)
Ville Lisinen 1.1.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Susanna Jokinen 1.1.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Antti-Pekka Kansanen 1.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Juha Alaollitervo 1.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Mikko Kujanpää 1.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Tuomo Kyyrä 1.1.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Tommi Käsnänen 1.1.2004

YLENNYKSET 4.6.2004
Majuri Petri Mattila everstiluutnantiksi
Lääkintäkapteeni Keijo Gunnar Kuusisto lääkintämajuriksi
Yliluutnantti Tomi Mustalahti
kapteeniksi
Yliluutnantti Jukka-Pekka Paaso
kapteeniksi
Yliluutnantti Markku Rajala kapteeniksi
Lääkintäyliluutnantti Juha-Petri Ruohola lääkintäkapteeniksi
Luutnantti Petri Eskola yliluutnantiksi
Luutnantti Mika Lehtimäki
yliluutnantiksi
Luutnantti Kari Ojanen yliluutnantiksi
Luutnantti Kari Parkkila yliluutnantiksi
Luutnantti Pasi Pelkonen yliluutnantiksi
Luutnantti Arto Rajala yliluutnantiksi
Vänrikki Kimmo Heino luutnantiksi
Vänrikki Veli-Pekka Tikkanen
luutnantiksi
Vänrikki Päivi Kuusela luutnantiksi
Nuoremman upseerin virkaan, ylennettynä yliluutnantiksi
Kadetti Alexandra Hauhia
Kadetti Matti Jorva
Kadetti Olli Koistinen
Kadetti Rauli Kortet
Kadetti Christian Perheentupa
Kadetti Olli Teirilä
Nuoremman upseerin määräaikaiseen virkaan, ylennettynä luutnantiksi
Vänrikki Henrik Ahvenainen

PALKITSEMISET 4.6.2004
Sotilasansiomitali
Luutnantti Jukka Pietilä
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Majuri Marko Lahtinen
Majuri Kari Toivonen
Insinööri Pekka Laaksonen
(SäkVaatKmo)
Suomen Leijonan ritarimerkki
Kapteeni Pasi Heinonen

Ja me nauroimme
vanhoille
kommeluksille...
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Timo Borman
Yliluutnantti Petri Fleminch
Yliluutnantti Jouko Heliluoto
Yliluutnantti Jari Levo
Yliluutnantti Kai Metsä-Tokila
Yliluutnantti Ismo Paaso

Teksti: Ville Suvanto
Kuvat: Marko Haikkola

Suomen Leijonan ansioristi
Luutnantti Antti Kohtanen
Luutnantti Johan Lillkåll
Sosiaalikuraattori Mirjami Maanpää
Luutnantti Jari Ruski
Luutnantti Mikko Sarsila
Luutnantti Pasi Suomi
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali
Kokki Anne Heikkilä
Kersantti Kari Huhtanen
Varastonhoitaja Jarmo Hänninen
Kersantti Antero Mattila
Asentaja Kauno Mäkinen
Varastonhoitaja Markku Pitkänen
Kokki Leena Pohjanpalo
Ravitsemistyönjohtaja Kirsti Ranta
Toimistosihteeri Liisa Sarin
Kokki Marja-Leena Veijalainen
Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Ravitsemistyöntekijä Arja Lahtinen
Sairaala-apulainen Helena Mäkelä
Ravitsemistyöntekijä Marjo Niemi
Sairaala-apulainen Sylvi Vuori
Varustekorjaaja Pirjo Ahti
(SäkVaatKmo)
Varustekorjaaja Tuija Jortikka
(SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Irma Kuusisto
(SäkVaatKmo)
Tekstiilihuoltaja Päivi Seppälä
(SäkVaatKmo)
Korjausompelija Oili Tammelin
(SäkVaatKmo)
Valtion virka-ansiomerkki
Teknikko Ritva Laaksonen
(SäkVaatKmo)

Luutnantti
Jukka Anttila
22.3.2004

Riitta Jalonen, Riitta Pohjaranta, Mari Kylä-Harakka ja Päivi Sainio
valmistautumassa jumppanäytökseen

V

aruskuntasairaala on palvellut
varusmiehiä ja henkilökuntaa
Huovinrinteellä jo 40 vuoden
ajan. Ajallisen rajapyykin ohittamista
juhlistettiin kutsumalla varuskuntasairaalassa töissä olleita henkilöitä muistelemaan menneitä. Noin 60 henkeä
noudatti kutsua ja saapui tutustumaan
nykyiseen Varuskunnan terveysasemaan
ja vaihtamaan kuulumisia.
”Vieraat” saivat havaita, että perustyö terveysasemalla on edelleen samaa.
Työn kuvaan on tullut nykyisin mukaan
huomattavaan osaan tietotekniikkaa ja

työympäristöönkin panostetaan nykyään enemmän. Maastossa toimivat kenttäsairaanhoitajat tasaavat terveysaseman
palvelua.
Iltatilaisuus sujui musiikin ja hauskan
”kotikutoisen” ohjelman merkeissä.
- Tilaisuudessa oli lämmin tunnelma,
muisteltiin yhteisiä kokemuksia, naurettiin vanhoille kommelluksille ja vaihdettiin nykyisiä kuulumisia. Meidän työstä
pääosa on ihan perusarkea, jossa pienet
mukavat sattumukset tuovat iloa päiviin,
kertoi järjestelyissä yhtenä mukana ollut
Irja Riihimäki.

Porilaisen tilaukset ja
osoitteen muutokset
T:mi Tilistö
Seppo Luoto
Puh. (02) 867 1581
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Riitta-Mari Nuoranne,
Aila Malja, Tarja Väisänen
ja Aija Isomaa ovat kouluttautuneet työn ohessa

Munkkeja
oppisopimuksella
Teksti ja kuvat: Ville Suvanto ja Olli Hakala

P
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orin Prikaatissa sotilaskodin
puolella leipurina työskentelevälle Aila Maljalle leipomon
hommat suoriutuvat rutiinilla, sillä takana on kokemusta yllin kyllin.
- Vuonna 1986 siirryin tänne Porin
Prikaatin sotilaskotiin töihin leipuriksi,
mutta sitä ennen olen työskennellyt samoissa tehtävissä muuallakin.
Malja on yksi sotilaskodin neljästä henkilöstä, jotka ovat hiljattain valmistuneet oppisopimuksella Porin palveluopistosta. Maljan lisäksi leipuriksi
valmistui Riitta-Mari Nuoranne, laitoshuoltajaksi Aija Isomaa ja myynnin
ammattilaiseksi Tarja Väisänen. Sotilaskodin alaisuudessa Malja on tosin
saanut aiemminkin koulutusta päivän
mittaisten kurssien muodossa.
- Oppisopimustutkinnon suoritin sotilaskodissa työn ohessa ja kolmepäiväisen loppututkinnon palveluopistolla, jossa muun muassa leivän, pullan ja
leivonnaisten työvaiheita ja lopputulosta
oli arvioimassa tarkastajia Turusta, kommentoi Malja.
Aila Malja ja Riitta-Mari Nuoranne
olivat ensimmäiset henkilöt, jotka antoi-

vat näytöt oppisopimuksella leipureina
Porin palveluopistolla. Kummatkin saivat tarkastajilta kiitettävät arvosanat.
Sotilaskodin munkit on jatkossakin
turvattu, sillä Maljalla ei ole suunnitelmissa vaihtaa työpaikkaa leipurin tittelin
saamisen jälkeen.
- Työpaikkaa en ole vaihtamassa ainakaan toistaiseksi, mutta tulevaisuudessa
voisin suorittaa ylemmän ammattitutkinnon. Tarkastajat sanoivat, että sen suorittaminen onnistuisi vaikka saman tien
kokemuksen takia.
Sotilaskodissa Maljaa viehättää itse
työ, hyvä ilmapiiri sekä pieni työporukka. Kolmen - neljän hengen leipomo on
tiiviisti nitoutunut yhteen, sillä työyhteisö on pysynyt pitkään samana.
- Vaikka Porin Prikaatin alueella
olemmekin, ei varuskunnan läheisyys
leipurin työarkeen näy, sillä alimmassa
kerroksessa sijaitseva leipomo toimii itsenäisenä yksikkönä. Ystäväni kysyi joskus minulta, onko siellä sitten hirveästi
miehiä pyörimässä ympärillä koko ajan,
mutta valitettavasti asia ei ole näin, väittää Malja pilke silmäkulmassaan.

Munkkien kunkku iso possu
Säkylän sotilaskodin munkit maistuvat jokaiselle varusmiespolvelle. Näiden
suussa sulavien herkkujen lajivalikoima
on lisääntynyt vuosien varrella melkoisesti.
Nykyisin munkkeja on seitsemän eri
”sorttia”, kertoo jääkäri Olli Hakala Varusmiestoimikunnasta.
- Päätimme järjestää munkkitestin, ettei asiakkaan tarvitse ostaa kaikkia seitsemää munkkia kerrallaan.
Viisi testihenkilöä maistoi jokaista
munkkilaatua ja antoi arvosanan asteikolla 1-5, jatkaa varusmiespappi Tuomas Nyyssölä.
- Jokaisella arvostelijalla oli oma makunsa. Makumieltymykset eivät jakautuneet niin tasaisesti kuin olisi voinut
kuvitella. Ykkössuosikiksi nousi possumunkki. Tämä iso ”veteraanimunkki”
keräsi lähes jokaiselta arvostelijalta täydet pisteet.
Vaikka possumunkki keräsikin eniten pisteitä, ei se tee jäljelle jääneistä sen
huonompia, Hakala toteaa. Toiset pitivät
enemmän suklaakuorrutetuista pumadamunkeista tai hinnaltaan lähes ilmaisista perinteisistä rinkilämunkeista.

VIHERHIUKKASET
2/2004

Laatinut: Marjaana Vihottula

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin
25.3.2004 ja paikalla oli 36 sotilaskotisisarta. Kokouksessa jaettiin seuraavat merkit.

Sotilaskodin lipun kantajana Kansallisena veteraanipäivänä 27.4. oli Marita
Torkkeli ja Kaatuneiden muistopäivänä
16.5. Terttu Inkinen.

Sotilaskotiansioristi

Luonnon ihmeitä olivat sisaret ihailemassa aurinkoisessa, mutta viileässä
säässä 18.5. Puurijärven - Isosuon kansallispuistossa. Mukana oli 34 innokasta
retkeilijää. Luonnonpuistossa kävelimme oppaamme Sirpa Ellän johdolla pitkin pitkospuita ihaillen karhunjälkiä ja
suon kasveja. Lintutorniin kiivettyämme
kiikaroimme lintuja ja ihailimme edessämme avautuvaa luonnonmaisemaa.

MAIJALA LEA KAARINA
ORPO MAIJA

Harrastusmerkki
ELO EEVA
JOKELA RAIJA-LEENA
LAAKSONEN ARJA
MANNILA ANITA
MÄKINEN TERHI
OJALA SEIJA
RAJEVSKI LILLI
REINO MAIJA
VESALA AINO

Pronssinen ansiomerkki
HALME RAILI
KALLIOKOSKI SATU
NORTULA MARJA
RUOHOLA MARJA-LEENA
TORKKELI MARITA
VAHANEN MIRJA
VIHOTTULA MARJAANA

10-vuotismerkki
HAAVISTO ELVI
HILJANEN TAINA
HULMI MERJA
KOIVISTO HELLI
KOIVUNEN KIRSTI
LAAKSOVIRTA PIRJO
LAINE ANNELI
LAMMILA LEENA
LINTUNEN HELI
MATIKKA HEIDI
MATINTALO MARJA-LIISA
PAKKALA ANITA
PELTOLA ARJA
PIETILÄ SEIJA
PIHLAVIRTA TARJA
RAUTAMAA SALME
ROSENDAHL PÄIVI
ROUTAMA MAIJU
RUOHONEN PIRKKO
SAVIOJA MAIJA-LIISA
SIANOJA RIITTA
TEPERI EEVA
TUOVINEN TAINA
VALTANEN HANNA

25-vuotismerkki
ALARE PIRKKO
KLEEMOLA ELMA
LAITINEN HILKKA
SÄYLÄ BIRGIT
TOIVONEN HELLEN

40-vuotismerkki
MATTILA KAIJA

Sotilaskotiliitto järjesti 27.–28.3.2004
koulutuspäivät
Hämeenlinnassa yhdistyksen puheenjohtajalle, sihteerille, kouluttajalle ja tiedottajalle. Aiheina
koulutuspäivillä esiteltiin painotetun tuloskortin käytännön toteutus, kerrottiin
sotilaskotien yhtenäisen markkinointi-ilmeen suunnitelmat ja annettiin tietoisku
yhdistysten johtokuntien vastuusta päätettäessä yhdistyksen asioista.
Yhdistyksen johtokunta on päättänyt
1.4.2004 kokouksessaan tukea sisarten osallistumista Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämiin koulutuksiin.
Jokainen kyseisestä toiminnasta kiinnostunut sisar hakee itsenäisesti kurssille ja maksaa osallistumismaksun.
Yhdistys maksaa kurssimaksun takaisin kuittia vastaan.
Tietoa kursseista saa esimerkiksi
MPK ry:n nettisivuilta.
Kotiuttamisjuhlassa 7.4. oli sotilaskotia
edustamassa Tarja Putko.
Sotilaskotisisaret kävivät 17.4. Turussa
puutarhamessuilla. 43 sisarta oli tutkimassa ja ihailemassa erilaisia kukka-asetelmia ja muita puutarhan tarveaineita.
Uusien sisarten koulutusillassa 22.4. oli
mukana 5 sisarta.

Sotilaskotiliiton kevätseminaari ja kevätkokous oli 22.–23.5.2004 Upinniemessä. Yhdistyksen edustajina Marita
Torkkeli, Liisa Räsänen ja Leena Kantola sekä Susanna Vuorinen.
Henkilökunta on käynyt tutustumassa 17.–18.3.2004 ruoka-alan uusimpiin
trendeihin Gastro-messuilla Helsingissä.
Henkilökunta oli 22.4. virkistäytymispäivillä Ikaalisissa.
Kesä on tulossa ja sotilaskoti tarvitsee
kesälomasijaisia. Tänä keväänä hakijoita oli 13 henkilöä, joista 8:lle voitiin tarjota kesätöitä.

Tulevaa toimintaa
- 7.8. on yhdistyksen kesäretki Porvooseen. Muista ilmoittautua pikaisesti Tuijalle.
- 4.-5.9.2004 valtakunnalliset sisarpäivät
Lahdessa toukokuussa 2004 ennakkoilmoittautuneille.
- Naisten Valmiusliitto ry:n Turku-Pori
Alueneuvottelukunnan ja Maanpuolustuskoulutus ry:n harjoitus ”Merimetso
2004” 24.-26.9.2004
- Sotilaskotiliiton syyskokous Säkylässä
23.10.2004

29

J

unassa tapasin tulevan työparini
Irmeli Hapolan. Asemalta meidät
kyydittiin Rovarinteen korpisotkuun, meidän kahden alkusijoituspaikkaamme. Rovajärven tykistö- ja kranaatinheitinleirin järjestelmäharjoitukseen
osallistui noin 4500 sotilasta eri puolilta
Suomea. Joukkoja palveli kahdeksan sotilaskotisisarta, jotka muodostivat neljä
työparia maastossa.
Meille oli sattunut oikein luksuskalusto, Masi maastokuorma-auto ja sen
perässä vedettävä kontti. Se oli radioviestintäkontti, jonne pääsi oikeita portaita pitkin ja jopa tuolille istumaan.
Muilla työpareilla kanttiinitoiminta hoidettiin suoraan Masin lavalta.
Illalla saunottiin rantasaunassa ja ensimmäinen yö nukuttiin oikeissa sängyissä neljän seinän sisällä.
Aamulla olo alkoi tuntua kotoiselta,
kun saatiin armeijan varusteet päälle.
Kyllä maastopuku ja varsikengät on paras asu sotilaskotisisarellekin! Olimme
osa huoltokomppaniaa ja yritimme siis
olla kuuliaisia luutnantti Jari Koskiselle, joka oli huoltopäällikkömme. Opimme vähitellen käskyn käytyä olemaan
nopeasti valmiina lähtöön kalusto pakattuna ja sen jälkeen kärsivällisesti odottamaan, toivoaksemme lopussa myös olemaan kyselemättä liikoja.

Kahvinkeitosta
koetinkivi
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Kollegallani oli hyvä kokemus liikkuvan sotilaskodin toiminnasta, mutta
kumpikaan meistä ei ollut aikaisemmin
joutunut selviytymään tässä tehtävässä
maasto-olosuhteissa omin päin. Kahvinkeitosta metsässä muodostui meidän
koetinkivemme ja suurin haasteemme
tällä leirillä. Kahdet kahvintekovehkeet
jouduttiin vaihtamaan, ennen kuin kahvinkeitto alkoi sujua maastossa, niin että
kahvin sai myös myytyä kuumana.
Maine kahvinkeitto-ongelmista lienee kiirinyt metsässä, sillä meistä tuntui
että vähitellen pieniä keittimiä oli otettu käyttöön siellä täällä. Aggregaattien
avulla sitä sähköä saatiin majoitusteltoissakin melkein mihin tahansa nykyajan
vempaimeen. Varsinainen käännekohta
kahvinkeittourallamme oli puolustusministerin vierailu kanttiinissamme. Vaikka
ministeri ei varmaan ehtinyt vielä oikein
kunnon kahvia saamaan, tästä kunniasta johtuen panimme kekseliäisyytemme
peliin ja tämän jälkeen tilanne korjaantui
niin, että pyöräytimme tuoreen kuuman
kahviannoksen nopeasti alfakeittimen ja
autokuskin avulla melko huomaamattomasti puiden siimeksessä aina tarvittaes-

Kokemuksia sotilaskotisisaren ”metsäkeikasta”
Rovajärveltä

Ei ihan tavallinen
luontoretki
Teksti: Saana Kauko, Säkylän sotilaskotiyhdistys
Kuvat: Irmeli Hapola, Lappeenrannan sotilaskotiyhdistys

Konttisotkun suojista kurkkivat Irmeli Haapola ja Saana Kauko.

sa. Tämän jälkeen kahvinkeitto ei enää
jännittänyt seuraavan arvovieraan kohdallakaan, vaan kapteeni Jarmo Niemenmaan käskettyä: ”Parasta pöytään,
kun kenraali saapuu!”, toimimme aivan
ohjeen mukaan.

Onko kysymysten sarja
Maasto-olosuhteissa tulee päällimmäiseksi ajateltua asioita, joista huolehtiminen poikkeuksellisissa olosuhteissa
on luonnollista. Siitä seuraakin aivoissa
lukuisten onko kysymysten sarja: -Onko
tarpeeksi vettä, onko tarpeeksi polttopuita, ovatko polttopuut kuivia, onko
kuljettaja aina saatavilla, ovatko tavarat
kätevästi kuormattavissa lähtökäskyn yllättäessä ja onko mahdollisia apuvoimia
kontin telttavarustuksen purkamiseen?
Lopussa tämäkin tehtiin kuskin kanssa
kolmestaan, alussa oli kaksi miestä vielä
kuskin lisäksi.
Vessahädän ilmaantuessa maastossa edessä oli uusi kysymysten asettelu:
Onko joku ilmansuunta turvallinen varomääräysten kannalta tai muuten todennäköisesti vähiten miehitetty? Alussa so-

pivan näköisistä kuopista tai syvänteistä
nousi naamioitu kypärä yksi toisensa
jälkeen.

Torkut
metsäkeikan hyve
Siirtyminen paikasta toiseen tapahtui siis mainiolla kulkuvälineellä, maastokuorma-autolla. Ei voinut muuta kuin
ihailla, että tällainen joka paikan menopeli on keksitty. Masilla ilmeisesti mennään sinne minne on tarkoitus,
riippumatta siitä onko tie kelvoton tai
onko tietä ollenkaan. Tämän viikon jälkeen ajattelimme, että etelässä ei oikeastaan ole huonokuntoisia teitä. Armeijan
leirillä sotilaskotisisarkin oppii yhden
sotilaan hyveen, ottamaan torkut paikassa kuin paikassa! Jos joku harkitsee
lähtemistä tällaiselle SOMA (sotilaskotimaastoauto)-leirille, tiedoksi että telinevoimistelijan tai vastaavan taidoista
olisi hyötyä. On tosi noloa, jos ei meinaa
päästä Masin lavalle ilman, että tarvikkeet lentää käsistä maastoon, hytistä puhumattakaan, jossa jonkinlainen vuorikiipeilijän apuväline olisi paikallaan.

Junamatka Tampereelta pohjoiseen
päättyi Rovaniemen
itäpuolella olevalle
Misin asemalle. Konduktöörin neuvo oli,
ettei saa hypätä pois
kun juna ensimmäisen kerran pysähtyy tai joutuu kävelemään puolitoista
kilometriä. Toisen
vaunun pysähdyksen
kohdalla hän kehotti hyppäämään, jos
saa oven auki silloin.
Vaikutti siltä, ettei
taida muutenkaan
olla mikään tavallinen
luontoretki edessä.

Maistus varmaan sullekin!

Kuskista
paljon apua
Sää oli kylmää ja sateistakin. Mitään
rankkasateita ei kuitenkaan ollut ja vain
yhtenä yönä tuli jonkun verran vettä niskaan teltan saumoista. Nukkuminen pelkällä ohuella makuualustalla maassa sujui odotettua paremmin, eikä kylmyys
juuri öisin vaivannut.
Onnistuneen SOMA-keikan yksi tärkeimpiä edellytyksiä lienee hyvä ja luotettava autonkuljettaja, lempinimeltään
”Kuski”. Meitä oli onnistanut tässäkin
asiassa, jokapäiväinen elämämme sujui
rauhallisesti ja turvallisesti paljolti tykkimies Henrik Blombäckin ansiosta.
Kuski oli myös vakituinen kahvin testimaistajamme, hän myös oma-aloitteisesti mm. selvitti ongelmia aiheuttaneiden suodatinpussien oikean käyttötavan.
Ajotaito peruutuksineen maastokuormaautolla, jonka perässä oli vielä kontti, oli
mielestämme ällistyttävä niissä oloissa.

Tietoa pitää
saada lisää
Pääsimme seuraamaan ammuntoja puolustusministerin seurueessa ja
viimeisen päivän koulutustarkastusammuntoja. Näiden operaatioiden tulenjohtoyksiköiden toiminta hienos-

ti naamioidusta tuliasemasta lähtevillä
käskyillä ja vihollisen etenemisalueelle
kohdistetuilla tykeillä ja kranaatinheittimillä oli vaikuttavaa katsottavaa ja
kuunneltavaa eikä ymmärrys operaation
tarkkuuteen ja matemaattiseen puoleen
tietenkään ulkopuolisella riitä. Ylipäänsä koko järjestelmäharjoituksen sotilaallisen puolen selvittämiseen ja joukkojen
kokoonpanon ja toiminnan periaatteiden
läpikäymiseen toivomme seuraavien
SOMA-leirien yhteydessä kiinnitettävän enemmän huomiota sotilaskotisisarten kohdalla. Olisi tärkeätä ja kiinnostavaa tietää ja ymmärtää, miten joukkoja
johdetaan metsässä ja miten koko järjestelmäharjoitus on suunniteltu ja rakennettu. Jos on ottanut viikon palkatonta lomaa leipätyöstä ja lähtee karuihin
oloihin kauaksi kotoa, takana on paljon
muutakin mielenkiintoa maanpuolustustyötä kohtaan kuin kahvin ja pullan
myyminen.

Sopeutuminen
on asennekysymys
SOMA-leirillä selviää kutakuinkin
se, tuleeko toimeen henkisesti ja fyysisesti maasto-olosuhteissa osana suurta

liikuteltavaa joukkoa vailla mukavuuksia ja mahdollisuutta omien intressien
toteuttamiseen. Sopeutuminen lienee
ennen kaikkea asennekysymys. Näissä
oloissa oppii odottamaan, olemaan ilman tunnetta että koko ajan pitäisi tehdä jotakin, toteuttamaan asioita ilman
perusteluja tai turhaa miettimistä. Vaikka varsinaista luonnon- tai lintujen tarkkailua ei voikaan harrastaa, pienet elämykset kuten riekkoparin lentoonlähtö
jalkojen juuresta tai villiminkin hyppely
kosken rannalla ovat mieleenpainuvia
muistoja. Kranaatinheitinten ja tykkien
jylinästä huolimatta pohjoisen luonnossa voi aistia rauhaa, jota jää kaipaamaan,
kun sieltä joutuu lähtemään takaisin etelään.
Suurimmaksi osaksi pidimme kokemusta myönteisenä ja jo lähtöiltana
Misin pysäkillä reppujen päällä istuessamme totesimme mitä todennäköisimmin olevamme valmiita lähtemään uudestaan.
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Aliupseerikoulun apulaisjohtaja
Raino Kukonlehto, johtaja Juha
Niinikoski ja yksikköupseeri
Pertti Kallio

Johtajaksi kasvetaan
kokemuksen myötä

R

yhmänjohtajat, henkilökunta onnittelee Teitä kurssin suorittamisesta ja ylennyksestä. Olkaa
ylpeitä saamastanne tutkintomerkistä ja
arvomerkistä.
Työt ryhmänjohtajana alkavat heti
muutettuanne omiin perusyksiköihinne.
Teitä odotetaan.
Olette saaneet ryhmänjohtajan peruskoulutuksen. Te ette ole valmiita johtajia vaan johtajaksi kasvetaan ajan ja kokemusten myötä. Johtajaksi kasvaminen
on elinikäinen prosessi eikä kukaan ole
koskaan täysin valmis. Tässä prosessissa
teidän työtänne ja kehittymistänne tukee
koko Porin Prikaatin henkilökunta sekä
mm teidän omalla vastuullanne oleva johtajakansio. Kerätkää aineistoa ja täyttäkää
opintokirjaa jatkuvasti ”ajan hermolla”.
Seuratkaa ja tietoisesti muuttakaa omaa
toimintaanne ja käyttäytymistänne pyrkimyksenä tulla paremmaksi johtajaksi.
Minkälainen on hyvä tai parempi johtaja?

Mielestäni hyvä johtaja on mm sellainen, että työt tulevat tehdyksi parhaalla
mahdollisella tavalla ja alaiset haluavat
tehdä parhaansa.
Miten työt tulevat tehdyksi parhaalla
mahdollisella tavalla ja miten saada alaiset
yrittämään parhaansa?
Seuraavaksi muutama mietelmä aiheesta:
Johtaja perehtyy tulevaan tehtävään
etukäteen ja tekee toiminnasta suunnitelman. Suunnitelmaa tehdessä pitää miettiä mikä siinä ko aiheessa on olennaista.
Useimmiten suunnitelma kannattaa vielä
tarkastuttaa toisella henkilöllä.
Johtaa omaa ryhmää näyttämällä omaa
esimerkkiä ja korjaamalla puutteellisia
suorituksia ”isällisesti”.
Harjoituksen jälkeen kerää ja ottaa palautetta niin alaisilta kuin esimiehiltäkin
itseään unohtamatta avoimin mielin ja on
valmis muuttamaan omaa toimintatapaa.
Harjoituksen jälkeen antaa palautetta

rehellisesti, tuoden esille sekä hyvät että
kehitettävät asiat.
Olemalla tinkimätön ja noudattamalla omaa valittua linjaa edelliset ajatukset
huomioiden.
Ajattelemalla joukon parasta. Mitä voin
antaa, ei mitä minä saan.
Käsittelemällä alaisia asiallisesti, oikeudenmukaisesti ja jakamalla tehtäviä tasapuolisesti.
Teidän vastuunne tulevan saapumiserän
koulutustuloksista, valinnoista jatkokoulutukseen, palvelusviihtyvyyteen ja erityisesti joukon suorituskykyyn on suuri.
Muistakaa huolehtia omasta kunnostanne, sillä toimintakyky romahtaa fyysisen
toimintakyvyn menettämisen myötä. Menettämällä oman toimintakykynne vaarannatte tehtävän toteuttamisen ja samalla
usean miehen hengen.
Tsempatkaa itseänne ja palvelustovereitanne tekemään sen hetkinen työ parhaalla mahdollisella tavalla. Sen enempää
kukaan ei teiltä vaadi. Myöhemmin ei tarvitse katua tai miettiä, että jos silloin olisin
tehnyt ... .
Myöskin menestys seuraa useasti kovaa
työtä ja yritystä.
Onnea ja menestystä tulevissa palvelustehtävissä ja elämässä.

Apukouluttajat
Ylärivi: kers. Taulu ja alik. Kianen
Keskirivi: kok Hytönen, alik Harkkala,
alik Väre, kers Koivunen, kok Pettersson, kok Seilo, alik Uusitalo, alik Okker, kok Kuusisto ja alik Männistö.
Alarivi: alik Vaihi, alik Paukku, alik
Vettervik, kok Kiiski, kok Pihlava ja
alik Lomppi.

32

Jääkärilinja
Jääskeläinen Matti 19v
Mekaanikko, Lieto
Kuninkaallisen EHK:n lahja yhteiskunnalle. Muutenkin aika lepi äijä.
Motto: “Joo, tota juu-u.. kyyllä,
näin”

Kivilähde Toni 19v
Opiskelija, Halikko
Innokas tappelija, vailla päämäärää.
Motto: “Kyllä se siitä!”

Kylli Ilkka 20v
Opiskelija, Järvenpää
Pikkutappelija ja asento suoraan
Chaplinilta. RUK kutsuu.
Motto: “Pessimisti ei pety!”

Kaunio Joni 20v
Puualan artesaani, Halikko
Tämä parmesaani ei kävele paljain
jaloin tulisilla hiilillä, vaan yöllä hangessa. Sinkopartiomies, vaikkei itse
sitä tiedäkkään.

Ltn Muhonen ja alik Lomppi

Karlsson Niklas 20v
Opiskelija, Parainen
Kuuluu sarjaan Svensson, Axelsson,
Andersson. Hiipii hiiren hiljaa ja tyrmää kaksikielisyydellään.
Motto: “Onhan tämäkin tapa viettää vuosi”

1. Jääkärijoukkue
Tupa 5
Heinonen Anu 19v
Ylioppilas, Piikkiö
Osaston ompelukone, toimii myös
maastossa.

Tupa 7

Huuskonen Ville-Petteri 19v
Koneistaja, Turku
Yhden miehen sinkosirkus
Motto: “Voit laittaa kätesi lämpimään
pakkipussiini”

Hietanen Manne 20v
Muonio

Ekroos Marko

Espoon Adonis. Mc Mannejalmari.
Kalju, mutta mukava.
Motto: “Mieli etelässä, juuret Lapissa”

Elo Petri 20v
Ylioppilas, Rauma

Isotalo Matti 19v
Opiskelija, Paimio

Ei stressaa mistään. Äijä on itse rauhallisuus.
Motto: “Puhelinlangat laulaa”

Anttila Jyrki 20v
Raskaskalustoasentaja,
Mynämäki
Taasko sää makaat sängyssä?
Motto: “Mynämäki rulez”

Eriksson Ville 20v
Opiskelija, Perniö
Tää jätkä on niin kova siivoomaan ettei mitään rajaa.

Tupa 8
Hievanen Juri 20v
Merkonomi, Naantali
Metsän nopein kilpikonna. Ei arvosta muuta etenemis tapaa kuin rynnäkköä. Ei stressaa pienistä, konahtanut
palveluksenjatkaja.
Motto: “...sekään ei haittaa, kunhan
olet Top-mies”

Forsman Mikko 19v
Opiskelija, Turku
Unissaan kuulee käskyjä ja hereillä
ollessaan loistaa ompelutaidoillaan.
Motto: “Mitä parempi ihminen, sitä
huonompi sotilas!”

Virne ei pyyhkiydy naamalta edes
viikon tetsauksen jälkeen.
Motto: “Eteenpäin vaikka henki menis”

Höykinpuro Jarno 19v
Opiskelija, Naantali
Rehti, reipas ja raitis nuorimies Loimaalta
Motto: “Se on vartioaliupseeri, kuka
tilaa sotkuauton.

Jokela Pekka 20v
Muusikko, Turku
Prikaati ʼ05 syrjäyttäjä, todellinen
tuhokone
Motto: “Muista kotirintamaa.. tartu
hetkeen”

Heinonen Paavo 19v
Laitila
Korkea-jännitys,
suojeluvaroitus
mies mätänee...
Motto: “Jos jakaa niin ei pidä kertoa”

Heinonen Ari 19v
CNC-koneistaja, Turku
Todellinen naisten naurattaja. Yöllinen komentaja.
Motto: “Ei päivääkään vemppaa !”

Halme Markus 19v
Opiskelija, Kokemäki
Tuvan Travolta
Motto: “Ja jos ei homma toimi ni sitä
voidaan harjotella vielä silläki tavalla että...”

Haanmäki Timo 19v
Automaatioasentaja,
markku

Noor-

Väärin ymmärretty KK-taistelija
“Miten tää KK kootaan?”
Motto: “Päivä UV:ta hyvä, viikko komennusta parempi!”

Heikkilä Antti 19v
Opiskelija, Rauma
Rekkamies. Yksi askel vastaa normaalin miehen kymmentä.
Motto: “Tulis jo lomat et pääsis töihin”

Tupa 9
Kaivonen Lauri 19v
Opiskelija, Turku
Tämä kirjaviisas tappelija on näyttänyt kyntensä myös ankarissa taisteluolosuhteissa. Tavarat katoilee ja tietää varmasti kuka sen on vienyt.
Motto: “Mikä ei tapa, hajottaa”

Laitila Mikko 25v
Sairaanhoitaja, Pori / Nivala
Tuvan pappa iältään, mutta ei olemukseltaan
Motto: “Se on semmosta”

Kordelin Miki 19v
Ylioppilas, Rauma
Tältä mieheltä löytyy “varma” tornihuhu tilanteeseen kuin tilanteeseen.
Sodan säännöt selvillä.
Motto: “Ei kai se nyt niin tarkkaa
ole!”

Keinänen Tuomas 20v
Opiskelija, Punkalaidun
Fixu viesti huuhaa.. ja yhteydet pelaa.
Motto: “Vuosi intissä, vikaa vintissä!”

Kiuru Henri 19v
Opiskelija, Huittinen
Varma kevään merkki: taistelija ilman siipiä räpiköi silti asenteella. Tuvan nuorempi nakkisormi.
Motto: “Älä mene siitä, missä aita on
matalin, vaan siitä missä sitä ei ole
lainkaan”

Kiiholma Juha 21v
Jääkiekkoilija, Pori
Ei niin ässä taistelija. Energiaa on
mutta suuntaa sen mitä yllättävimpiin
kohteisiin (punkka)
Motto: “Tee työtä jolla on tarkoitus Puolustusvoimat”

Kallio Mikko 19v
Tietoliikenneasentaja, Raisio
Mis mun kamat on?!? Aina tietoinen
ympäristön tapahtumista. Tuvan vanhempi nakkisormi!
Motto: “Kellʼ UV on se UV:n kätkeköön...

Tupa 10
Leinonen Janne 19v
Merkonomi, Salo
Suklaata kuluu. Makeis-mestari, mutta välillä myrskyää ja leimuaa, kun
tämä mies sattuu sille päälle.
Motto: “Helposti”
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Lehtonen Jaakko 19v
Talonrakentaja, Karvia

Lindholm Joni 19v
Autonasentaja, Kuusjoki

VMTL/K-edustaja. Pieni mies, iso
ääni.
Motto: “Hohhoh ku on raskasta olla
kaunis!!!”

Naisia joka sormelle. “Se on mun, mä
puhuin sille..”
Motto: “Tilkka... Intin paras nakkisuoja”

Latokartano Simo 19v
Autonkuljettaja, Kustavi

Lehtonen Ville 19v
Ylioppilas, Suomusjärvi

Laulava rahtari. Tarkk-ampuja. Kranaatinheitin Kustavista.
Motto: “Emmä oo tullu tänne nöyristelemään!!”

Uimapatjat tyhjenee öisin.. EväsLehtonen
Motto: “Jos et pelaa, et voi voittaa”

Leppäkangas Juho 19v
Tekniikan-YO, Vammala
Ruokailu aaaiiikaaaa... Jäätävät punkat ja nopeat muodon viennit ovat tämän miehen tavaramerkki.
Motto: “Asennetta!”

Laurila Vesa 20v
Ylioppilas, Kaarina
Tuvan ainoa RUK-taistelija. Ja ainesta on..
Motto: “Tee työtä jolla on tarkoitus!”

Laurila Aleksi 19v
Elektroniikka-asentaja, Naantali
AuK:n virallinen moottoriturpa!
Naantalin aurinkoinen... Toivotaan
ettei Allu hävitä itseään, sillä kaikki
muu onkin ollut jo kateissa.
Motto: “V...tais olla köyhä”

Lehtonen Petri 19v
Laborantti, Turku
“Missä Lehtonen?” “Jaa... nukkumassa..” Nukku-Lehtonen
Motto: “Zzzz”
Motto: “Tupa- ja aluepalvelu toimii,
siis tupakalle”

Lehikoinen Antti 19v
Ylioppilas, Somero
Ei säästä verta, hikeä eikä kyyneliä.
Motto: “Sitä saa mitä tilaa!”

Lehtonen Henri 20v
Ylioppilas, Perniö
Iso-Lehtonen. Rauhallinen kuin jääkarhu talvipakkasilla. Ei ole hermostunut kertaakaan, vaikka on kuinka
yritetty.

Jääkärilinja
Mäki Jermu 19v
Opiskelija, Vahto
Todellinen johtaja, Auk 1:n priimus. Keskustelujen kuningas, aina
äänessä!
Motto: “Vauhtia, äkkiä, kiire!”

Nuutila Kalle 19v
Opiskelija, Halikko
Harrastukset: ampumapaini...?”
Motto: “Ei vissii avauduta!”

Tupa 12
Pihlava Kalle 19v
Farmari, Huhtamo
Huhtamon lahja Suomen puolustusvoimille.
Motto:
“Ja
pahimpia
ovat
aamut...Tervetuloa!”
Pakarinen Henri 19v

Opiskelija, Kuusisto

Alik Vettervik, ltn Blom, kers Toivola ja alik Vaihi

2. Jääkärijoukkue
Tupa 3

Lindroos Mika 19v
Opiskelija, Paimio
Vuoden imitaattori! “Aivan jäätävän
näköistä” , Auk:n tupanarri!
Motto: “Viva kompanja!”

Ääni kuin tappajalla, tappaa tuvassa
ja pihalla.
Motto: “Sykähtää, sykähtää..l!”

Manninen Petri 19v
Opiskelija, Pori

Ojala Lauri 19v
Rumpali, Huittinen

Jäätävä gonapappa. Vain tämä mies
pystyy gonahtamaan ensimmäisellä
Auk:n leirillä. Ruokajonossa kuitenkin prikaatin parhaimmistoa.
Motto: “Herra yliluutnantti, oppilas
Manninen, fitness!

Lindström Samuli 20v
Opiskelija, Turku
Seinän takana on aivan toinen maailma, siellä on irlantilaisia maahisia...?
Motto: “Mä lyön vaan päähän!”

Metsäranta Tuomas 19v
Opiskelija, Aura
Prikaatin isoin ja karvasin gorilla,
ihme pinkoja, cooper 4860 m, 30
kölliä. Ei ole paljon näkynyt.
Motto: “En mä haluu olla mikään
ryhmänjohtaja.”

Ojala Oskari 19v
Ammatiton, Piikkiö

Lupaava vääpelin puolikas. Tosin
ääni ei ole yhtä vakuuttava kuin lempimusassaan.
Motto: “Nyt on sellainen tilanne, että
nyt ei pysty!”

Lähteenmäki Jussi 19v
Opiskelija, Pori
“En mää haluu RUK:iin, mä haluun
mopolähetiks.”
Motto: “Kai tääl mopat tarttis.”

Aina ryntäämässä poistamaan ravintoa kehosta ilman rynkkyä.
Motto: “Mull on ihan sama mikä se
motto on!”

Memonen Henri 19v
Datanomi, Naantali

Noronen Julius 19v
Opiskelija, Turku

Lindqvist Tuomas 20v
Opiskelija, Tarvasjoki

Muodon oma talkshow-isäntä. Avautumisen mestari.
Motto: “Turpa kii manki!”
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Siimekselä Aki 19v
Opiskelija, Kiuruvesi

Vuorinen Heikki 21v
Ylioppilas, Nokia

Tupa 11

AUK:n rauhallisin kaveri, pokka pitää tilanteessa kuin tilanteessa. Tuvan
museoaliupseeri nro 2.
Motto: “Syöksyen eteenpäin!”

“Jollei ne punkat ole huomenna särmätty, niin sitten... ne särmätään ylihuomiseksi, jos aikaa jää.”
Motto: “Runtua!”

Puheidensa mukaan ei ole ampunut
ihmisiä... vielä! Lukeekin korostetussa ryhdissä!
Motto: “Kyykkyyn!”

Tuleva RUK-palikka, lentopalloilijan
ketteryydellä. Haminaan salmiakit
silmissä kiiluen.
Motto: “...Ja sämpylät maistuu!”

Pulkki Lasse 20v
Autonasentaja, Sauvo
V..... käyrä nousee päivä päivältä
enemmän, mut ei oo enää paha...
Motto: ”Vähiin käy ennenku loppuu...”

Silvennoinen Mika 19v
Opiskelija, Ulvila
Kai nyt saa rötvätä punkalla?
Motto: “Tauko se on pienikin tauko...”

Sinnelä Arto 20v
Tekniikan yo, Suomusjärvi
Tähtäimensiirtoavain, lipas, pyyhe,
hanska, kaapinavain... Mitä seuraavaksi? Kenties koko ryhmä?! Tuvan
museoaliupseeri nro 1.
Motto: “Ei oo paha, kerran se vaan
kirpasee!”

Pohjalainen Juho 19v
ATK-tukihenkilö, Loimaa

Saukkoriipi Juho 19v
Autonkuljettaja, Kustavi

Auk:n Mika Myllylä. Vapaa-ajat kuluu treenaten!
Motto: “Lipas...!”

Auk:n historian kovin oppilasjohtaja.

Rautala Tuomas 20v
Ylioppilas, Paimio

Jos joltain tulee kuitti, niin se on tältä mieheltä.
Motto: “Älä tee mitään, minkä voit
huomennakin jättää tekemättä.”

Tämä mies ei suutu ikinä. Täytyy olla
täysi keila, että siihen pystyy.
Motto: “Ei tartte auttaa!”

Pyykönen Kari 21v
Ruoka-alan
ammattilainen,
Pori
Auk:n Robin Hood ja ikuinen sissi
Motto: “Sytytyspaloissa on “JOUKKUE”!

Ovaskainen Arto 19v
Ylioppilas, Harjavalta
Ja musiikki soi... tauolla kuin tauolla,
aina luurit korvissa.
Motto: “Tervetuloa valintojen maailmaan!

Peltomäki Toni 19v
Automaatioasentaja, Huittinen

Tupa 13
Vuorela Ari 19v
Autonkuljettaja, Uusikaupunki
Kylmä kaveri.
Motto: “Ei se vääri o!”

Veneranta Tommi
Paavi, Pori
Härö jätkä
Motto: “Vähä nättii!”

Vänttinen Jussa 20v
Hautausurakoitsija, Tampere

Tuomi Juuso 20v
Metsänvartija, Turku

Tuominen Juha 19v
Puhemies, Harjavalta

Ihmemies Intiasta. Amerikan ninja,
selvää upseeriainesta, ei käy kieltäminen.
Motto: “Vois olla huonomminkin...”

David Hasselhoff!
Motto: “Jep, jep!”

Vuorinen Toni 19v
TeknYO, Tampere

Hullu ku hullu, meinaa jäädä töihin
armyyn.

Ihmeellinen kyky nukkua, seistessäkin! Prikaatin nopein mies auton
kanssa. Jokaisen nakin pystyy nakittamaan toiselle.
Motto: “Ei näillä rahoilla mitään ostella”

Vuolivirta Janne 19v
Hortonomi, Turku
Täysin Turusta
Motto: “Niin niin”

Vuorinen Otto 19v
Klassinen tanssija, Forssa
Jäätävä ukko
Motto: “Oton motto on lotto!”

Syrjälä Antti 19v
Opiskelija, Jokioinen

Vesanen Kalle 20v
Itämainen hieroja, Koski TL
Motto: “Pelimies on erimies!”

Uusitupa Ville 20v
Opiskelija, Somero
Viestimies goes jääkäri. Hiljainen
taistelija joka hoitaa hommansa..

Vesanen Janne 19v
Kanttori, Ulvila
Syö rautaa, paskantaa kettinkiä.
Motto: “Paino on voimaa ja ylipaino
on ylivoimaa.”

Ilmielävä ruumis
Motto: “Nyt on todella hyvä fiilis!”

Tiedustelulinja
Lehtonen Reima 19v
Opiskelija, Masku
Pärinä kuuluu jo kaukaa, kun Lehtonen kaikkensa antaa.
Motto: “Vähän ei ole mitään ja paljonkin on vain vähän”

Rahkonen Lasse 19v
Ylioppilas, Paimio
Rauhallinen ja aina särmänä.
Motto: “Ei mitään väliä”

Narkilahti Santtu-Ville 20v
Metsuri / YO, Ylöjärvi
Hullu metsuri, painaa metsässä kuin
pieni eläin.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat”

Suominen Jaakko 19v
Ylioppilas/Opiskelija, Masku
Tää sissi nukkuu missä vaan. Halkojen päällä, vartiossa, vessassa...
Motto: “Nyt näyttää siltä, ettei hyvältä näytä”

Sundqvist Hans-Christian 20v
Opiskelija, Parainen

Ylil Hassi ja kok Kiiski

Tupa 6
Asklöf Niko 19v
Opiskelijä, Perniö
Synkkien metsien ritari, aina pieni
pilke silmäkulmassa.
Motto: “Metsässä on mukavaa”

Filatoff Antti 19v
Ylioppilas, Pöytyä
Härkä! Kasa lihasta, joka kulkee vain
eteenpäin!
Motto: “Verta pakkii ja kotii!”

Huhtala Ari-Matti 19v
Opiskelija, Kokemäki
Mies, jonka räjähtävän kunnon voittaa vain tahdonvoima.
Motto: “Aina ei voi voittaa, ei edes
joka kerta”

Huotari Petri 20v
Opiskelija, Lohja
Saunaläppä luistaa, vain kalsat puuttuvat.
Motto: “Verryttely on loppukiristä pois”

Karhulahti Veli-Matti 19v
Suunnistaja, Turku
Tuvan kompassi...komennuksella.
Motto: “Ei tuumaakaan periksi”

Kotolahti Pasi 20v
Asiaintuntija, Pori
Isä Kotolahti, tuvan puheliain, ainoa
vanhempi jääkäri.
Motto: “Meine ehre ist die treue”

Tupa 7
Lehtoranta Mikko 20v
Automaattiasentaja, Masku
Ei hyydy koskaan, sähkömies se kaiken ties.
Motto: “Mitä nopeammin, sitä nopeammin”

Himo hiihtäjä ja kaikin puolin urheilumies.
Motto: “Päivä kerrallaan täysillä,
stressiä ottamatta”

Sjöholm Miika 19v
Metsuri/YO, Helsinki
Virtaa täynnä oleva pieni sissi, tosin
telamiina oli liikaa?
Motto: “Sissihavu velvoittaa”

Tolvanen Elias
Aura
Minuutit huudettu, missä Tolvanen.
Motto: “Ei ikinä kiire mihinkään
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Sotilaspoliisilinja
Saarenpää Timo 19v
Opiskelija, Mietoinen
Fiksu ja filmaattinen sekä myös hyvin charmantti nuori äijä. Myös älykkääksi kehuttu ja hyvin haluttu poikamies.

Mäkinen Johannes 20v
Ex-”Opiskelija”, Säkylä
Varuskuntavapaalle tykkään lähteä,
mutta kotiin en... Koska kotiin lähtiessä en poistu edes kasarmialueelta!
Motto: “Mitä nopeammin sitä nopeammin.”

Kallio Santeri 19v
Kaivinkoneenkuljettaja, Virrat
Ehkä prikaatin särmin punkka ja
“korkein” motivaatio opetusmateriaalin lukemiseen. Minun auktoriteettini edessä jopa skapparitkin lyhistyvät. “No en oo lukemassa.”
Motto: “Lahjattomat treenaa!”

Ltn Koivula ja kok Kuusisto
Koskinen Jari-Pekka 20v
Opiskelija, Säkylä

Tupa 2
Hoikkala Petrus 19v
Opiskelija, Salo
A.K.A. Commando. Pitää kivusta ja
sen tuottamisesta. Sanavalmis uros,
jolla ei todellakaan ole enää “korvantaustat märät”. Nukkuu melussa kuin
metelissä. Ok, itʼs K.O.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat”

Tosi särmä sotilas. Aina valmis rintamalle. Joka päivä armeijassa on täyttä
juhlaa ja lomille aina on hieman harmillista lähteä... Kaikkea ei aina tarvitse ottaa tosissaan.
Motto: “Vihollinen ei aina tule idästä,
se voi kiertää lännen kautta”

Forsström Jesse 19v
“Opiskelija, Nummi-Pusula
Spol-Linjan Hi-Tech mies. Rambokin kalpenee tämän miehen rinnalla.

Mies joka pesee AUK:n lattiat kokiksella ja on tunnettu hyvästä suunnistamistaidostaan (puolet matkaan lisää
ei tee pahaa).
Motto: “Ei se satu!”

Etholen Rami 20v
Opiskelija, Turku
Huolissaan lähes kaikesta. Pitää
myös matkustelusta. Suomen metsät
on kyllä jo nähty, joten mitä seuraavakasi? Ehkä kuitenkin oma koti on
kullan kallis.
Motto: “Käytännöllisyys on illuusio”

Paakki Teppo 19v
Opiskelija, Somero
“Spol-joukkueen pisin jätkä.” Mutta ei se pituus, vaan se, miten sitä
käyttää.
Motto: “Eteen päin, sano mummo ku
hangessa tarpo”

Laine Toni 20v
“Ex-Opiskelija”, Turku
Sen kerran, kun parta on ajettu, niin
maiharit ovat likaiset. Harrastukset:
Pitsinnypläys ja kuviokellunta.

Tulenjohtolinja
Tulenjohtue
Tupa 2
Hiitti Antti 19v
Opiskelija, Vammala
Arvostettu
ja
pelätty
(harhaan)johtaja.
Motto: “Mikä ei tapa, se vahvistaa”

Holappa Jussi 19v
Opiskelija, Salo
Mikä täällä haisee? Särmä taistelija,
josta löytyy “henkeä”.
Motto: “Parempi pyy pivossa kuin
kymmenen oksalla!

Heinonen Kimmo 20v
Opiskelija, Vihti
Tämän sotilaan tärkein viestiväline
on Nokian kännykkä.
Motto: “Kipu on vain tunne!”
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Ltn Pellimaa, ltn Soranko ja alik Heikkilä

kaiken tarkasti - Liiankin tarkasti!
Motto: “Kyl kärpänenki paistuu ku se
uuniin laitetaan”

Tupa 4
Jaakkola Antti 19v
Opiskelija, Kokemäki
Kasarmin särmin. Koko sydämellään
mukana armeijatouhussa. Omistaa
mini-mapin muistiinpanoille. Särmää
punkan alle 26 sekunttiin.
Motto: “Ei oo jäljell enää ku loput”

Kurppa Juha 20v
Ydinfyysikko, Kokemäki

Sairaan unen taitaja. Hauska, mutta mukava!
Motto: “Se ketä toisena nauraa, on
itte hyvä”

Tuvan kovin siivooja! Ottaa armeijan
liiankin tosissaan. Ainesta skappariksi. Sökö kuningas.

Niemi Mikko 24v
Insinööri, Turku

Lundgren Niclas 19v
Filosofi, Raisio

Liutu Petteri 19v
Ylioppilas, Rauma
Ei koske mihinkään, missä on suklaata tai rasvaa. Ainut, kuka ei koskaan
osta leireille hyvyyksiä
Motto: “Joka alussa hosuu, se lopussa väsyy”

Laine Riku 19v
Ei ole, Lieto
Jos Laine saisi töitä jostain, ei muiden
tarvitsisi ostaa niin paljon karkkia.
Sossupummi henkeen ja vereen.
Motto: “Born to be wild paitsi himas”

Kunelius Jani 19 v
Urologi, Turku
Mikä asenne! Kuinka joku voi säätää
noin paljoa.

Humalamäki Timo 20v
Psykiatri, Halikko
Leireillä aina hedelmäsalaattia ja tonnikalaa. Kaksi asiaa, joista hän ei luovu koskaan. Teltan kovin vartiomies,
pitää teltan pystyssä.
Motto: “Ei jaksa jäpittää. Mä hajoon
tänne”

Kiuru Mikko 20v
Rahtari, Jokioinen
Kotiutettu
Motto: “Älä tsemppaa, hae vemppaa”

Karvonen Jarkko 20v
Sähkömies, Raisio
Hymypoika, jonka hymy ei hyydy.
Motto: “Jusst”

Ryömä Esa 19 v
Englannin
opiskelija,
Kokemäki/Tampere
“Kaikki paikalla herra... eiku Ryömä
puuttuu.” Loistava tyyppi, joka tekee

Suominen Markus 19v
Teurastaja, Forssa

Naistenmies! Jos armeija olisi naisille
pakollinen, Lundgren olisi eversti.

Tuvan kuningas kokeissa. Diplomiinsinöörin ainesta, mutta valitsi salaisen agentin roolin.
Motto: “Kyl laulu o valmis! Mitään ei
oo tehtävis...”

Kauttu Petteri 19v
Tuvan esimies, Virrat
Tuvan vakuuttavin kaveri. Hei ihan

Tupa 5
Rantanen Hermanni 20v
Kaarina
Viimeisellä on aina kiire. AuK:n
härskein jätkä!
Motto: “Aina maximit. Kaikki tai ei
yhtään mitään”

Normasto Ville 19v
Ylioppilas, Turku
Prikaatin pahin pilkkijä.
Motto: “Lisää ääntä ratioon”

Rintasaari Teemu 19v
Opiskelija, Turku
“Hei älä ny stressaa, ota ihan fiilispohjalta.” Ihme/rentoäijä. Ei ikinä
lue, mutta osaa kaiken. Uberteekkari.
Motto: “Älä tee mitään tänään, minkä voi jättää tekemättä myös huomenna”

Mastomäki Ville 19v
Opiskelija, Turku

Joukkuepelaaja loppuun asti. Juoksee kahden täyspakkauksen kanssa ja tuuppaa vielä heikompia etiä
päin. Vaatii tahtoa ja voimaa, sitä
täällä piisaa.
Motto: “Kipu on aistien, hajoaminen
mielen luoma harha”

Särmä insinööri. Elkeet priimukseksi.

Vihlman Antti 20v
Opiskelija, Huittinen
Hullumies huittisista. Se

Lampinen Ville 20v
Salainen agentti, Luvia

Järvinen Aki 19v
Fil.yo, Turku

Saari Juho 19v
Opiskelija, Salo
Rento!

Tupa 6
Reiman Miikka 20v
Opiskelija, Tampere
Yrittää johtaa tulta melkein 100%
tarmolla, mutta tiedustelee automaattisesti 200 prosentin teholla. Armoton
eräjermu!
Motto: “Kipu kasvattaa ja buranalla
siitä selviää”

Karonen Jussi 19v
Ylioppilas, Tampere

Tiedustelutulenjohtoryhmä
Tupa 5
Kari Niko 20v
Opiskelija, Turku
Miehellä on ääni kuin leijonalla. Sotilaspoliisikouluttajaksi vaikka tulenjohtoaukin kautta. Kertoo miehestä jotain.
Motto: “Ääni on voimaa, niin on näkkileipäkin”

Aalto Tapio 19v
Opiskelija, Turku
Mies, joka menee kulmamiehestä sisään. Jääkauden jäänteitä.
Motto: “Ei se väärin ole!”

Asikainen Tero 19v
Ylioppilas, Loimaan kunta
Jätkä, joka leviää kuin syöpä (siis sissiteltassa). Ikuinen ilopilleri.
Motto: En oo tekees!

Tamperelainen väärässä seurassa.
Motto: “Reilu peli on perseestä!”

Tuuna-Väiskä Tomi 19v
Datanomi, Uusikaupunki
Mies, joka kysyy sen, mitä muut eivät uskalla. Tetsaa vaikka läpi harmaan kiven.

Torro Tino 19v
Opiskelija, Paimio
Noheva ydinsotilas, jolla kasvaa
edelleen henkinen heviletti.
Motto: “Ei kai taas huomenna...”

Konkarikoski Aleksi 19v
Ylioppilas, Turku
Metsien vaalea viikinki!
Motto: “Verta, hikeä ja iso kyynel”

Välimäki Reima 19v
Ylioppilas, Kiikoinen
Pieni ja ponteva pukinsarven tröötöttäjä, joka luo uudet rajat sotilaalliselle nohevuudelle ja säntillisyydelle.
Olkapää, jolle kaikki itkee.

Motto: “Kartta on maastoa helpompi korjata”

Metsä on koti, tetsaus on elämän suola. Sissi!
Motto: “Se mikä ei tapa, sattuu ihan
pirusti!”

ERISTYSLASITEHDAS KEHITYKSEN KÄRJESSÄ
Tunnettua, laadukasta eristyslasia
prEN 1279 1-2, 4 -laatustandardi

MYÖS MUUT LASIT JA LASITUSTARVIKKEET
• floatit (tasolasit) • auringonsuojalasit • laminoidut lasit • karkaistut lasit
• kuviolasit • lankalasit • lasitustarvikkeet; nauhat silikonit

SELOY OY

Loimijoentie 215, Huittinen
Puh. 02-560 7600, Fax 02-567 841
www.seloy.fi, Email: myynti@seloy.fi
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Pioneerilinja
tälapion
Motto: “Ei pahemmin napostel..”

Kryssi Elmeri 19v
Öisin Elmeri on viidakon kuningas, Rambo
Motto: “Kamiina mansikaks!”

2.Pioneerijoukkue

Tupa 3
Rajala Anssi 19v
Opiskelija, Aura
Poikkeavan normaali tukan yleiseen
tasoon nähden
Motto: “Ei se väärin oo..”

Puro Jarmo 19v
Kirvesmies, Tampere
Perus raksaäijä Tampereelta, jolla on
lääkitys taatusti kunnossa...
Motto: “Siinä missä järki loppuu niin
voimankäyttö alkaa”

Alik Uusitalo, alik Kianen, kok Seilo , ylil Hartikainen, vänr Vehmas,
kers Taulu ja kers Koivunen

1.Pioneerijoukkue

Tupa 1
Formunen Mika 19v
Muurari, Rauma
Komppanian kovin maastomakkara
ja pokka pitää
Motto: “Hyvä se o. Ei se nii tarkkaa oll!”

Haavisto Petri 19v
Työtön työn hakija, Rauma
Sanoin kuvaamaton, käytännötön
mies. Aina myöhässä.
Motto: “Emmää pyörinyt ku kerran.”

Hakala Erno 19v
Säätäjä, Kokemäki
Särmä loppuun asti ja runosuoni
pulppuaa hautaan
Motto: “Rock ‘nʼ Roll 4-ever”

Hakula Antero 20v
Talonrakentaja, Nousiainen
Puhuva pää!
Motto: “Juokse tai kuole”

Heikkilä Antti 19v
Työntekijä, Säkylä

Juppiteekkari, hyvä tyyppi, homma
pohkeessa.
Motto: “Ei minulla muuta”

Hurmerinta Ilkka 19v
Mäkikotka, Somero
Utelias hiipivä intiaani
Motto: “Ehkä otin ehkä en, so not.”

Hämäläinen Samu 19v
Kätilö, Turku
Lyhyt ja naseva
Motto: “Kattellaa..”

Kallio Tomi 20v
Matruusi, Turku
AuK:n laiskin rötvääjä
Motto: “Lepi vain”

Kari Juha 19v
Sulutteen maastosuunnittelija, Turku
Mies säkissä pelkää

Tupa 2
Laakso Lasse 20v
Sähköasentaja, Turku

Etenemismuodot ovat juosten tai
syöksyen
Motto: “Ei se semmone oo!”

Se mikä toiselta puuttuu..
Motto: “Mikään ei oo niin varmaa
kuin epävarma”

Heikola Kalle 19v
Pohjamiinan asentaja, Turku

Keskimäki Jussi 19v
Opiskelija, Pori

Terminaattori! Jäätyy aina tarpeen
tullen.
Motto: “Kyllä se siitä!”

Hiltunen Sakari 19v
Automaatio asentaja, Raisio
Porukan “isähahmo” pitää huolta pienistäkin.
Motto: “Ei näin, te ootte ihan …!”
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Hoikkala Simo 19v
Lukio/Hesburger, Rauma

Jos näette tällä miehellä housut jalassa, hän on luultavasti kovassa kuumeessa.
Motto: “Jaa mitä? Mä ainakin nukun alasti!”

Liski Ville 19v
Opiskelija, Suomusjärvi
(Hyvä) Tyyppi. Skeletorikostaja!
Motto: “KVT korvaa puuttuvan kunnan”

Peltoniemi Kimmo 19v
Opiskelija, Raisio

Laakso Otto 19v
Sähköasentaja, Turku
....puuttuu myös toiselta
Motto: “Kyllä se siitä!”

Metsässä ilmentyvät kummat fetissit
ihmetyttävät muita.
Motto: “Rumaa, lujaa ja nopeasti...”

Peltomäki Arto 19v
Varusmiesopiskelija, Lieto

Sjögren Jens 19v
Opiskelija, Masku

Vapaa-ajan alkaessa aktiivit pöydälle heti
Motto: “Mitä nopeammin, sitä väsyneempi..”

Sinervo Antti 19v
Kirvesmies, Paimio

Ketonen Samu 20v
Ylioppilas, Harjavalta
Tuvan jukeboxi. Laulaa aina silloin,
kun kukaan ei halua kuunnella.
Motto: “Jos Jumala olisi halunnut
ihmisten kuuntelevan stereomusiikkia, hän olisi antanut ihmiselle kaksi korvaa.

Menna Petteri 19v
Kirvesmies, Vahto
Murteiden asiantuntija, villimies
Vahdolta!
Motto: “LVI on putkimiesten hommaa..”

Koskela Matti 19v
Elektroniikka-asentaja,
kiö

Unta palloon aina kun mahdollista.
Motto: “Vois vaik nukkua... pari tuntia”

Piik-

Koskela hajoo aamuihis!
Motto: “...se menee kuitenkin”

Katila Tuomas 19v
Opiskelija, Eura

Lipastamisen mestari
Motto: “Kovat ei kuole”

Raunio Valtteri 19v
Opiskelija, Rauma
Leireillä oma makuupussi ei riitä.
Motto: “Tyhjä arpa yhdistää”

Rantanen Tommi 19v
Opiskelija, Lieto
Loistava käskyttäjä. Härökoivun
keksijä.
Motto: “Jonkun on aina pakko olla
viimeinen”

Pere Olli 19v
Opiskelija, Kokomäki
Kolmannen polven pioneeri
Motto: “Tavoitteet korkealla”

Salo Jukka 20v
Opiskelija, Kokemäki

Keksijä vailla vertaa, putsaa tupasi!
Motto: “Emmää tiä, eiku?”

Huliviliurheilija
Motto: “Sieltä mistä aita on lähes
matalin”

Kettunen Jeremia 19v
Talonrakentaja, Kankaanpää

Simolin Ari 19v
Opiskelija, Lieto

YK-warrior superman
Motto: “Se pyöriminen loppuu nyt!
Hiljaa..”

Nevanpää Juha 19v
Ylioppilas, Pori
Omistaa prikaatin nopeimman kent-

Metsän nopein eläin, jota alokkaat tulevat taatusti pelkäämään.
Motto: “Kantapään kautta korkealle.

Tupa 6
Virta Aki 19v
Ylioppilas, Kaarina
Hopeinen rusina. Sulkeiset ovat hauskoja.
Motto: “Kiusa se on pienikin kiusa”

Vainio Pauli 19v
Automaatioasentaja, Lieto
Earit korvissa
Motto: “Ota siitä, jos ei oma riitä.”

Wallenius Sampo 19v
Kokki / tarjoilija, Rusko
Työmyyrä
Motto: “Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä.”

Uzbjakov Timur 19v
Opiskelija, Turku

Yli-Hauta Jari 19v
Ylioppilas, Köyliö

Virtanen Peter 19v
Ylioppilas, Pori

Puukko ja vasara pysyy kädessä?
Vanha nikkari.
Motto: “Hyvin menee, mutta menköön.”

Pieni ja sisukas
Motto: “Tärkeintä ei ole voitto, vaan
hyvät palkinnot.”

Alokkaiden kauhu.
Motto: “Jos sääki ni kyl määki”

Tingander Tuomo 19v
Opiskelija, Pori

Tuominen Lasse 20v
Opiskelija, Harjavalta
Homer
Motto: “Vain tavoite on tärkeä.”

Pieni ja sisukas
Motto: “Stinger, siisteyden kuningas”

Soinoja Antti 19v
Opiskelija, Halikko

Valtanen Jesse 20v
Opiskelija, Eura

Ei niin luja, ei niin nopea, mutta
ruma.
Motto: “Neliveto on eri veto, takaveto on talviauto.”

UV:n ja Muken suurkuluttaja
Motto: “Pain is the Game!”

Soini Josi 19v
Ylioppilas, Laitila
Näkyy jos näkyy. Kuuluu jos kuuluu.
Motto: “Tyhjä arpa yhdistää.

Viestilinja
Uusitalo Aapo 19v
Ylioppilas, Loimaa
Viestilinjan nopein taistelija muumi.
Svengaa kuin hirvi, todellinen valio.
Motto: “Asialliset hommat hoidetaan
-muuten ollaan ku Ellun kanat.”

Rehmonen Kristian 19v
Elektroniikka-asentaja, Raisio
Hiljainen pikkupoika
Motto: “Älä huijaa huijari!”

Reunanen Rami 19v
Sähköasentaja, Turku
Pieni ja vihainen “taistelija”
Motto: “Kaikki liha tottelee kuria!”

Virta Tommi 19v
Sähkö/elektroniikka-asentaja,
Uusikaupunki

Kok Pihlava, ltn Vähä-Pietilä, ylil Miettinen, ylikers Santala ja alik Paukku

Viestijoukkue
Tupa 5
Jousamaa Elina 22v
Tiivistetyöntekijä, Laitila
Sellainen nainen, joka kyllä ilmoittaa,
ellei tosiaankaan kiinnosta.
Motto: “No ihan sama”

Salonen Pauliina 19v
Opiskelija, Turku
Jos Salosella on huono päivä, niin kaikilla on huono päivä.

Tupa 11
Mattila Mika 19v
Elektroniikka-asentaja, Raisio
Isänmaallinen särmä sotilas
Motto: “Ellei luodilla tipu niin sitten
kenttälapiolla, viimeistään luhalla!”

Heikkilä Tero 20v
Datanomi, Turku
Isänmaallinen pomottelija
Motto: “Elä ja anna toisten kuolla!”

Ahola Teppo 19v
Traktorin kuljettaja,
karvia

Meri-

Toiminnan keskipisteessä aina härväämässä.
Motto: “Ei voes vähempää kiinnostaa”

Juntunen Marko 19v
Elektroniikka-asentaja, Kemi
Toiminnan mies, perus suomalainen
särmä sotilas
Motto: “Tekevälle tapahtuu”

Helander Markus 20v
Turku
Vannoutunut hevidiggari. Portsan
oma kasvatti!
Motto: “Thou shall not question my
power, nov shall thou defs me further.”

Hellberg Janne 19v
Opiskelija, Salo
Hiljainen ja mukava
Motto: “Ahneella on kurja loppu”

Helkkula Lauri 19v
Elektroniikka-asentaja, Turku
Sotaleikit ja puistossa retkeily on aina
lähellä sydäntäni.
Motto: “Lepi vaan”

Mattila Lauri 19v
Opiskelija, Lieto
Urheiluhullu

Hyvä jätkä maasta kantapäähän
Motto: “No ko se on kivaa!”

Tapanila Lauri 19v
Opiskelija, Huittinen
Yöunien häiritsemisen maailmanmestari -kiistaton

Lääveri Jarno 19v
Opiskelija, Salo

Tupa 12
Skippari Teemu 19v
Ylioppilas, Masku
Mies jäätää paremmin kuin jäämies.
Motto: “Älä tsempaa -hae vemppaa!”

Muurinen Santeri 19v
Elektroniikka-asentaja, Raisio
Tuvan nudisti -ei ole kovinkaan sotilaallinen näky!
Motto: “Joka toiselle kuoppaa kaivaa,
joka toiselle ei!”

Suni Petri 19v
Opiskelija, Pori
Aliupseerikoulun kovaäänisin perästäpuhuja.

Vainio Samuli 20v
opiskelija, Laitila
Metsän nopein kelaperä, laku lentää
silmissä.
Motto: “Miksi toimia, kun muut toimivat jo?”
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Viestilinja
Danielsson Petri 20v
Lahti
160-senttinen koripalloilija
Motto: “Vasen kaks suola, yks kaks
pilalla.

Madekivi Mikko 19v
Punkalaidun
Taistelumenninkäinen
Motto: “Hiljaa hyvä tulee”

Kortelahti Eero 19v
Vammala
Niin pilalla, että huutaa käskyjä unissaankin.
Motto: “Ei tässä oo taas mitään järkee.. tuus tänne!”

Malila Juha 19v
Paperipoika, Rauma

Ltn Kärkkäinen

Saksalaiset alistajaviikset
Motto: “Paperissa on kaksi puolta”

Radiojoukkue
Tupa 13

Mannisto Lauri 20v
Paimio
Epäjumalille uhrattu liha
Motto: “Liikkuvat taakse, naama
irti!”

Tähti Matti 19v
Masku
Paljon ääntä, vähän asiaa.
Motto: “Tähti jo syntyessään.”

Virrasoja Tuukka 20v
Loimaan kunta

Uusikartano Antti 19v
Nousiainen
19-vuotias nuorimies etsii kipinäseuraa tositarkoituksella.
Motto: “...mä luin jostain”

Teurastaja + 4 kesää hautausmaalla
Motto: “Kaikki liha tottelee kuria”

Vyyryläinen Tero 19v
Asentaja, Tarvasjoki
Haluuks kuolla?
Motto: “Aina valmis irtautumaan”

Peltonen Jesse 19v
Datanomi, Rauma

Sällsten Patrik 19v
Asentaja, Nummela
Vietnamin veteraani
Motto: “RPT, RPT, ei voi olla”

Häkkinen Antti 20v
Raisio
Valmiiksi verinen kirves mukaan
Motto: “Rästilauantai”

Kypärä ajetaan
Motto: “Mä voin silittää sun molempia päitä”

Panssarintorjuntalinja
Laine Aleksi 19v
Rantavahti
Sykkivä fyysikonalku, jonka harmonisen värähtelijän impaktiparametri on polaarisesti indusoitunut
tauriini.
Motto: “Kipu on vain käsite.”

Keskievari Mikko 20v
Metsästäjä, Kustavi
Tämä taistelija kantaisi kaikkien surut ja kyyneleet, jos vain voisi. Hän
tietää mistä päästä aloittaisi sydänten
pelastamisen. Todellinen soturi!
Motto: “Vain osuma ratkaisee!”

Jaakkola Antti 19v
Jääkoneenkuljettaja, Säkylä

Kok. Hytönen, ltn Halonen ja alik Männistö

Tupa 15
Burtsov Aleksi 19v
Hinaaja/Trubaduuri, Salo
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Söpö. “Tunnussana... väärin, sarjaa,
sarjaa. Vihollisen pahin vastustaja.
Motto: “Ei se kiukaan koko vaan se
löyly.”

Keskitalo Dan 20v
Tivolivastaava, Turku

Ikonen Antti 19v
Lahjatavarakauppias, Rauma

Herkkä, sileä säärinen ja raamikkaan kuvauksellinen pst-mies. Tuntee toisten tunteet ja välittää pienemmistäkin!
Motto: “Pst-mies on tosi mies.”

Hiljainen herkkä raumalainen ja aina
auttamassa, vaikka ei omistaisi edes
käsiä.
Motto: “Haudassa on aikaa nukkua.”

Paikallinen alkuasukas ja tuntee paikat
Motto: “Se mikä ei tapa, tekee kipeää.”

Koskinen Pekka 21v
Kuorolaulaja/pianisti, Helsinki
Rento ja sulopiirteinen ohjusmies.
Raaka taistelija, joka ei tunne kipua
eikä sääliä vaan sitäkin enemmän
hellyyttä.
Motto: “Housut jalas ei paljoa telmitä!”

Anttila Tuukka 19v
Keilahallinpitäjä, Somero

Seppälä Mika 20v
Opiskelija, Pori

Aina puhelimessa ja akku kuluu.
Mies, joka ei koskaan jätä vastaamatta soittopyyntöihin 0700-Irma!
Motto: ”Kun sykitään niin sit sykitään.”

Ihanan suloinen tappelija, joka on sisimmältään pelkkää samettia.
Motto: “Kyllä se tästä.”

Tupa 16

Osaa se stadin kundikin tetsata ja
haista pahalle.
Motto: “Vaikeuksien kautta voittoon.”

Lautaoja Rami 20v
Varusmies 362, Harjavalta
Hyökkäykseen legendaarinen oikea
laita ja tuvan muumimamma.
Motto: “Tetsaten huomiseen... valitettavasti.”

Vähävirta Antti 21v
Varastomies, Helsinki

Lampi Joonas 19v
Siemenvarastonhoitaja,
ma

Rau-

Roteva ja huumorintajuinen sähäkkä sotilas, joka antaa aina kaikkensa kaikille.
Motto: “Ahdin määrää tahdin.”

Lehtinen Matti 19v
Varusmies, Äetsä
Hempeä, joskus jopa hyväntuulinen,
mallikelpoinen.
Motto: “Tosiolevainen ei ole aineellista, vaan kaiken perustana ovat kuolemattomat ideat.”

Saarinen Jonne 20v
Varusmies, Turku
Andy McCoy
Motto: “Nallekarkit ei aina mee tasan!”

Saarikallio Mikko 20v
Opiskelija, Mellilä
Rauhallinen metsien mies Mellilästä,
mieto mutta väkevä.
Motto: “Elämä lyhyt, varusmiespalvelus pitkä.”

Kranaatinheitinlinja
Tupa 8
Koskinen Juha-Antti 19v
Jakeluauton kuljettaja, Rauma
Väsymätön tetsaaja
Motto: “Kiitos sille, mikä karaisee.”

Klein Kaj-Kristian 20v
Lentokoneasentaja, Espoo
Tiukkaa lihaa!
Motto: “En oo sykkimässä!”

Kukkaro Harri 20v
Ylioppilas, Nummi-Pusula
Jäätävä letti
Motto: “Nutriletit on pop”

Koivisto Markus 19v
Ylioppilas, Noormarkku
Hajuherne
Motto: “Lepi vaan!”

Koski Ville 19v
Laitosmies, Parkano
Suomen armeijan Koneiston muovaama kenties itselleenkin vaarallinen, taistelukone, joo aivan varmasti.
Motto: “Pitäskö mennä vähä plätkytteleen?”

Alik Harkkala, kok Pettersson, vänr Ahvenainen ja alik Väre

Tupa 7

Huhta Joonas 19v
Posteljooni, Raisio

Rukkivalinnat... tyhjä arpa
Motto: “Ei siihen kuole”

Gonahtanut TJ:llä 275.. gonahtanut
uudestaa TJ:llä 266!
Motto: “Älä ota sitä vakavasti. Älä
vaivu synkkyyteen...”

Berggren Joonas 20v
Pyöräkauppias, Turku

Alinen Asko 19v
Lomittaja, Kauhava

Grönberg Jani 21v
Kitaristi, Turku

Huumorimies aina sanavalmis. Puhuu “venäjää” kuin äidinkieltään.
Lähtee itärajantuntumaan 14 viikoksi
opiskelemaan lisää “venäjää”.
Motto: “Vasen - kaks - valmis”

Tuvan särmin taistelija. Aina avautumassa kaikille pikku virheistä.
Motto: “Lonnien eteenpäin”

Airu Ville 20v
Vammala

Aina nälkäinen
Motto: “Joko saa santsata?”

Särmä taistelija, pärjää niin kokeissa
kuin myös käytännössä.
Motto: “Maistuu, maaaistuu”

Berghäll Pejk 20v
Yrittäjä, Salo

Björn Tommi 19v
Rakentaja, Tampere
Hulluna armeijan vihreisiin... ...omenoihin.
Motto: “Vettä ja vihreitä omenoita”

Eerola Antti 19v
Salo

Kuusisorminen lipastaja
Motto: “Lepo vaan”

Eastwood Anton 20v
Puhelinmyyjä, Turku
Tuvan kultakurkku
Motto: “Ei se väärin oo”

Hakala Akseli 20v
Teurastaja, Säkylä
Vahtaa tilaisuutta poistua kasarmialueelta Säkylän “yö elämään”. Lauleskelee nuotin vierestä rakkauslauluja.
Lähdössä Haminaan ja palaamassa
entistäkin tiukempana.
Motto: “Ajattelen sua oot ensimmäinen, kuvittelen sut mun vuoteeseen...”

Gustafsson Mikko 26v
Koneautomaatioinsinööri, Raisio
Iso-G
Motto: “Asiaaa”

Häkkinen Jussi 20v
Ylioppilas, Turku
Millään muulla ei ole väliä, kunhan
kädet ovat pehmeät ja pää kylmänä.
Motto: “Yves-Rocher rulettaa!”

Inkeroinen Aimo 18v
Loimaa
Joka tuvassa pitää olla yksi pohjoisesta.
Motto: “Leireillä on aina kivaa!!”

Koskinen Jussi 20v
Ylioppilas, Salo
Yo! Yo!
Motto: “Wanna be a rap superstar”

Kalli Risto-Juhani 19v
Ylioppilas, Kiukainen
Rauhallisuuden perikuva
Motto: “hmmm”

Koski Kimmo 19v
Ylioppilas, Kerava
Keravan kolli, joka tuli hakemaan kovuutta Säkylään
Motto: “Jääkäriveri velvoittaa!!”
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Kiiski Lauri 19v
Ylioppilas, Virttaa

Laine Santtu 20v
Opiskelija, Tampere

Laakkonen Timo 21v
Kerava

Peltola Jarno 19v
Ylioppilas, Halikko

Kai se ihminen on?
Motto: “Se mikä ei tapa vahvistaa tai
sit satuttaa vaan niin pirusti!”

Tuvan finanssinero, aina uusin Financial Times kädessä. Yhtälailla
kävelevä tietopankki, “Ei se aivan
näin ole...”
Motto: “Näin, ei näin!”

Keravan kolli! Kaataa sänkyynsä naisen kuin naisen... Johtuukohan se hänen omatakeisesta murteestaan.

Mr. Scorsese äla Francis Ford Coppola
Motto: “Apocalypse.Now”

Tupa 9
Niemi Antti 19v
Jääkiekkoilija, Rauma
Oli sitten hiljainen tunti, muoto tai
valmistautuminen, niin Niemen ääni
kuuluu varmasti. Jätkä ottaa aika rennosti, mutta sitten kun tekee jotain,
niin voi että sitä kiirettä. Poika- ja ilves-parin ilves.

Mäkilä Mauno 19v
Minne tuuli kuljettaa, Panelia
Viittä vaille vainaa. Ps. Suomen Austin Powers!
Motto: “Ei menny taaskaan kovin
vahvasti!”

Laakso Janne 19v
Hattula
Uskomaton unissakävelijä. 03.00 ampaisee punkasta ovelle, “voiko nyt
tehdä niitä asesuoritteita?”, ja takaisin vällyjen alle.
Motto: “Eteenpäin sano mummo hangessa.”

Luostarinen Juha-Matti 18v
Turku
Tuvan juniori, poika ja ilves-parin
poika... Aina metkut mielessä. Ja se
nauru...

Liekari Antti 20v
Opiskelija, Vampula
70-luvun moottorisaha, pitää kipinämikon virkeänä metrin halon kanssa... Puhuu norskia, eikä jaksa siivota.
Paras ystävä “vääpelin punkka”.
Motto: “Aina EI PYSTY!”

Kymäläinen Hannes 20v
Perniö
Auk:n, ellei koko prikaatin vahvin
mies. Jätkä joutuu kulkeen ovistakin
poikittain, koska hauikset ovat niin
jäätävän kokoiset.
Motto: “Isi-leasing sucks!”

Limnell Jarkko 20v
Ajoneuvoasentaja, Pori
Mitä voi odottaa porilaiselta... Yllättävän asiallinen porilaiseksi, mutta se
ainainen punkan särmääminen alkaa
käydä hermoille.

Laaksonen Teemu 19v
Suurtalouskokki, Köyliö
Viikon metsäleirillä tarvitaan aina
ainakin 30 suklaapatukkaa, niin sen
voi juuri ja juuri selvittää. Tyttöystävä kantaa muutenkin aina vähintään
kaksi kassillista herkkuja sotkuun.

Tupa 10
Trupukka Mika 23v
Yrittäjä, Tuusula
93 desibelin bisneskuorsaaja ja tavoite kovempaan. Tuvan “isukki”.
Motto: “Hommat hoituu eik vaa!”

Salonen Lassi 20v
Puuseppä, Rauma
Mr. Nuuskamuikkunen
Motto: “Mitä sitte?”

Sundell Arno 19v
Yrittäjä, Mynämäki
Hiljane hyrähtelijä
Motto: “Hällä väliä!”

Ruusunen Jaakko 19v
Ylioppilas, Harjavalta
Rosemaster ja naiset mielessä
Motto: “Ei pääst iha viel kottinka.”

Nisu Matti 20v
Opiskelija, Huittinen
Farmari Huittisista, joka pitää broilereista! Tuvan eräjorma (isolla G:llä).
Motto: “Look daddy, Iʼm a farmer:”

Pukkila Veikko 20v
Ylioppilas, Kullaa
Spuggi, “nomen est omen.”
Motto: “Särmä saa olla, muttei ylisärmä.”

Nurminen Aku 20v
Painija, Eura
“Nimeän maaston: kumpula, kumpula, kumpula.” -eihän tossa oo mitään
järkeä? -Aiwan! Tuvan showmies.
Motto: “Kyl fois, jos fiittis.”

Vuorio Mikko 19v
CNC-koneistaja, Vammala
Keksi-setä ja dominot hukassa, maajussi Vammalasta.
Motto: “Taas on kiire.”

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym.
maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja,

KEVYEMMIN
KULJET

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja,
pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita,
maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja,
merkkejä, ym.

ASFALTILLA

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

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE
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Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi
www.satanet.fi/milpro

TURKU puh. (02) 433 99000
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Munkinpaisteista
kesää!
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