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PÄÄKIRJOITUS

Rauhallista Joulua

J

oulu on jo ovella. Sitä vain
ei tahdo havaita Porin Prikaatin haasteiden keskellä.
Tätä kirjoittaessani suurin osa prikaatin väestä on erilaisissa
harjoituksissa trimmaamassa joukkotuotantoyksiköitä huippukuntoon ennen viimeisiä mittauksia. Jouluun
asti onkin luvassa lähes pelkkää metsätaivalta huipentuen Porin Prikaatin
vastuulle uskottuun Läntisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja ampumaharjoitukseen Tuisku-04:ään.
Tammikuun saapumiserä jopa
ylitti itsensä saavuttaen erinomaiset
tulokset kaikilla rintamilla, joten heinäkuun joukoille onkin asetettu tavoitteeksi yltää kutakuinkin samaan
tasoon. Se riittää.
Varusmiesten
koulutustulokset,
kunto ja henki kulkevat käsi kädessä:
kaikki vaikuttavat kaikkeen.
Tästä esimerkkinä olkoon varusmiesten viimeisimmän
loppukyselyn parhaat arvosanat mittausten historian aikana.
Olin myös erityisen ilahtunut päästessäni valtakunnallisilla komentajiston neuvottelupäivillä kertomaan erinomaisista
tuloksista, jotka Porin Prikaati on saavuttanut varusmiesten
kunnon kohentamisessa ja liikuntaharrastusten lisäämisessä.
Keinot, joilla tulosta tehdään, ovat perinteiset: oma esimerkki, kannustus ja valvonta. Esimerkillisesti on myös palkatun
henkilöstön kunto ollut edelleen nousussa, kuten myös työilmapiiriarvot, joista erityisesti työssä jaksaminen.
Prikaatissa tunnettu sanonta ”Varstan jälkeen helpottaa” ei
ole ollut näköpiirissä, vaan takana on jälleen työntäyteinen
vuosi. Rajoja on mitattu eri osa-alueilla, joista Althea-operaation perustaminen ei ollut niitä helpoimpia. Kokemuksiamme on seurattu valtakunnallisella tasolla ja kertomustemme opit otetaan varmasti käyttöön soveltuvilta osin.
Loppuvuoden harjoitusten ohella edessä on myös Eritreassa kunnostautuneen rauhanturvajoukkomme kotiuttaminen.
Ykkösketjumme on sitä valmistelemassa ja lähden itsekin tarkastamaan operaation loppuvaiheita ja viettämään isänmaallisia hetkiä Asmaraan itsenäisyyspäivänämme.
Vuoden mittaan olemme olleet siis monessa mukana. Veteraanien juhlia olemme tukeneet ympäri Satakuntaa ja Varsinais-Suomea suurimpien järjestelyjen tapahduttua valtakunnallisen veteraanijuhlan tukemisessa Porissa ja veteraanien
kirkkopyhän tukemisessa Turussa.

Turun valatilaisuutemme sai tuhansia ihmisiä liikkeelle ja uskon, että siitä
saadut kokemukset jäävät osallistujien
mieleen pitkäksi aikaa. Tuomiokirkon
ympäristö ja Aurajoen ranta tarjosivat
tasavuosiaan juhlivan kaupungin parhaat puitteet nuorten porilaisten ja heidän omaistensa käyttöön.
Jos on työntäyteinen vuosi takana, on
sellainen myös edessä. Se on vain merkki siitä, että meihin luotetaan. Joukkotuotanto valmiusyhtymään ja kansainvälisiin valmiusjoukkoihin jatkuu samalla
tasolla kuin tähänkin asti, minkä lisäksi
koulutettavaksemme annetaan kaksi rotaatiota rauhanturvatehtäviin sekä Kosovoon että Bosniaan. Lisäksi Battle Griffin -harjoitus Norjassa ja Amber Hope
Liettuassa asettavat meille omat haasteensa samalla kun otamme käyttöön
uutta kalustoa kiivasta vauhtia.
Valmiusyhtymäämme siis luotetaan ja sitä myös tuetaan. Henkilöstömäärämme on ollut tasaisessa nousussa ja resurssit ovat
pääosin vastanneet tehtäviä. Rekrytointimme pelaa ja uusia porilaisia kasvatetaan aloittamaan Maanpuolustuskorkeakoulun opinnot ja palamaan entistä ehompina takaisin.
Näin tullee tapahtumaan myös uuden selonteon myötä, jonka
mukaan valmiusyhtymiä kehitetään edelleen, kansainvälinen tehtäväkenttä laajenee ja mahdollisia sotilasläänien tehtäviä tullaan
osoittamaan joukko-osastoille, ehkä myös Porin Prikaatille.
Tulevaisuus näyttää siis turvatulta. Varuskuntaa on 2000-luvulla rakennettu jo noin 17 M€:lla ja vihdoin muonituskeskuskin
saadaan remontin alle. Kalusteineen hinta-arvio pyörii yli 8 M€:
ssa ja valmista tulisi olla vuoden 2007 alussa.
Vauhti on kova, emmekä me yksin pärjäisi. Lähetänkin jälleen Porilainen-lehden välityksellä parhaat kiitokset johtoportaallemme Läntisen Maanpuolustusalueen Esikuntaan sekä kaikille
tukijoillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Me tunnemme,
että meistä pidetään huolta.
Kiitän kaikkia Porilaisia erinomaisesta työstä ja perheenjäseniä muistorikkaasta vuodesta 2004. Toivotan kaikille lukijoillemme Rauhallista Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta 2005.

Markku Aherto
Eversti
Prikaatin komentaja
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Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kauko Juhantalo:

Taistelujoukot liikkeelle
eduskunnan päätöksellä
EU:n mandaatti riittävä joukkojen käytölle
Teksti ja kuvat:
Tapio Vallin

Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Kauko Juhantalo
katsoo, että kriisinhallintaan tarkoitettujen
nopean toiminnan taistelujoukkojen lähettämisen on aina perustuttava eduskunnan
päätökseen. Ratkaisun
tekemiseen joukkojen
käytöstä riittää hänen
mielestään myös Euroopan unionin
valtuutus.
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Tykistöprikaati on tuttu varuskunta
Kankaanpäässä asuvalle Kauko Juhantalolle. Hän myös lupaa, että varuskunnan toiminta jatkuu myös tulevaisuudessa.

N

ykyisinhän vaaditaan joko YK:
n tai Etyjin mandaatti. Kun aikanaan siirryttiin 191 valtion
YK:n valtuutuksesta 52 Etyj-maan valtuutuksen riittävyyteen otettiin ratkaiseva askel. Ero ei ole enää merkittävä,
jos päätöksen joukkojen lähettämisestä tekee 25 demokraattista, järkevää ja
rauhantahtoista Euroopan valtiota, turvallisuuspoliittisen selonteon valiokuntakäsittelyä johtava, Suomen Keskustaa
edustava Juhantalo toteaa.
Hän kuitenkin haluaa korostaa, että
valtuutusta pohdittaessa olisi parempi
käyttää järkeä kuin lähteä kovin akateemiseen fundeeraukseen.
- Uskon, että mikään kriisi ei kuumene niin nopeasti, etteikö YK ehdi sitä
todellisuudessa käsitellä perusteellisesti. Käytännössä jokaiseen nopean toiminnan joukkoon tulee YK:n valtuutus.
Mutta jos kävisi niin, että turvallisuusneuvostossa syntyisi pattitilanne, mutta
koko maailma näkee tilanteen niin vaarallisena, että se pitää saada rauhoitettua, niin EU:n mandaattia tarvitaan varaventtiilinä.
Juhantalo painottaa, että EU:n mandaatissakin on lähdettävä YK:n peruskirjan periaatteista.
Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja
korostaa myös sitä, että eduskunnan mukanaolo joukkojen lähettämistä koskevassa päätöksenteossa on aina varmistettava. Millä tavoin se sitten käytännössä
tapahtuu on jo hieman monimutkaisempi asia.

Eduskunta aina
mukaan päättämään
- Eduskunnan mukanaolo päätöksenteossa on varmistettava jo ennen
kuin kriisi on eskaloitunut, esimerkiksi silloin, kun YK:lta haetaan lupaa
kriisinhallintajoukon käyttöön. EU:
n ministerineuvoston päätettyä joukon
lähettämisestä, meillä ei eduskunta välttämättä ehdi käsitellä enää asiaa. Suomi
on kuitenkin ilmoittautunut mukaan toimintaan, joukko on varuillaan ja sen pitää lähteä matkaan 5-10 vuorokaudessa.
Teoriassa Juhantalon mukaan on
mahdollista, että eduskunta päättää olla
myös osallistumatta toimintaan. Se kyllä
merkitsisi sitä, että Suomi pudotettaisiin
pois järjestelmästä.
Suomessa joukon lähettämisestä tarvitaan nykyisin eduskunnan säätämä erityislaki, josta hallitus antaa esityksen.
Minimiaika lain käsittelyyn ja hyväksymiseen on kolme vuorokautta. Lain vahvistaa tasavallan presidentti.

Puolustusvoimain tulevan vuosikymmenen ratkaisut ja linjaukset syntyvät Kauko
Juhantalon johtamassa eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Arkipäivän maailmassa puheenjohtajan valtuudet päättyvät kuitenkin varuskunnan portille. ”Kotivaruskunnan” Niinisalon puomilla sotilaspoliisi Hannu Haapala tarkasti Juhantalon kulkuluvat.

Ei piiput kuumana
tappelemaan
Juhantalo ei pidä oikein hyvänä taistelujoukko-sanaa kuvaamaan nopean
toiminnan joukkojen luonnetta, vaikka
se onkin suora käännös englanninkielisestä Battle Groupista.
- Eivät suomalaiset sinne ole lähdössä
silmät kiiluen ja piiput punaisina taistelemaan. Itse asiassa meidän joukkoomme kuuluu paljon erilaisiin tukitehtäviin,
huoltoon, tekniikkaan tai lääkintään
osallistuvia, vaikka tietenkin joukossa
on myös puhtaasti sotilaallinen osa.
Juhantalo pitää tärkeänä, että joukon
voimankäytön valtuudet on selvitetty
viimeistään silloin, kun rauhaturvalaki
tulee eduskuntaan. Samoin kaikki muutkin pelisäännöt pitää olla selvillä ennen
joukon lähettämistä.

Selonteko hyvä
lähtökohta
Hallituksen antama turvallisuuspoliittinen selonteko on ollut yksi tämän vuoden keskustelluimmista aiheista. Loppukesästä tuli julkisuuteen kansanedustaja
Aulis Ranta-Muotion (kesk.) johtaman
eduskunnan turvallisuuspoliittisen seurantaryhmän mietintö, jossa luodattiin
parlamentin käsityksiä tulevista linjauksista.

Sen jälkeen annettiin hallituksen selonteko, joka äänestyksen jälkeen annettiin valmisteltavaksi puolustuspoliittiselle valiokunnalle. Puheenjohtaja
Kauko Juhantalon mukaan selontekoa
on valiokunnassa käsitelty erittäin perusteellisesti. Asiantuntijoita on kuultu,
samoin asiasta on pyydetty ulkoasiainvaliokunnan ja hallintovaliokunnan lausunnot. Myös tasavallan presidentti on
lausunut mielipiteensä asiasta.
- Kaikkiaan olemme kuulleet noin
130 asiantuntijaa, pääministeriä, muita
ministereitä, puolustusvoimain komentajaa, puolustusministeriön kansliapäällikköä, kenraalikuntaa, everstikuntaa,
paikallisten yksiköiden päälliköitä ja
sotilaspaikkakuntien kunnalliselämän
johtoa.
Puolustusvaliokunnan käsittelyssä selonteko muuttuu mietinnöksi, jonka valiokunnan puheenjohtaja esittelee eduskunnalle.
Puheenjohtaja Juhantalo pitää neljän
vuoden välein annettavia selontekoja
hyvänä järjestelmänä, joka antaa puolustuspoliittiseen suunnitteluun pitkäjänteisyyttä ja vahvan parlamentaarisen
käsittelypohjan. Hän kannattaa nykyisen järjestelmän jatkamista myös tulevaisuudessa.
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Varuskuntia
lakkautetaan
Turvallisuuspoliittisessa selonteossa on Juhantalon mukaan lähtökohtana
eduskunnan hyväksymä linja eri hallintokunnille sovituista menokehyksistä.
Ne koskevat myös puolustusvoimia.
- Puolustusvoimien teknistyminen ja
kustannusten kasvu johtavat siihen, että
tämän kehysajattelun puitteissa on löydettävä säästöjä.
Hänen mukaansa säästöjä voidaan
saavuttaa vain lakkauttamalla tiettyjä
varuskuntia. Selonteossa ei ole mainittu yhtään joukko-osastoa nimeltä, mutta suunnitelmien mukaan varuskuntien
määrä putoaa nykyisestä 22:sta 18:aan.
- Puolustusministeriössä on menossa
sisäinen selvitys lakkautettavista varuskunnista. Asiasta tehdään esitys helmikuussa. Satakunnan osalta tilanne ei ole
lainkaan huono, sillä molemmat suuret
varuskunnat Porin Prikaati Säkylässä ja
Tykistöprikaati Kankaanpäässä kuuluvat
kehitettäviin varuskuntiin.
- Itse olen sitä mieltä, ettei lakkautettavia varuskuntia tulisi vielä nimetä,
koska se vaikuttaa motivaatioon.

Varusmiesten
määrä vähenee
Toinen tulevaisuudessa puolustusvoimien kehittämiseen vaikuttava tekijä on
asevelvollisten määrän väheneminen.
Noin vuoteen 2013 asevelvollisten ikäluokkien määrä säilyy suunnilleen nykytasolla, mutta sen jälkeen alkaa melko
voimakas lasku.
- Selvää on, että kun on vähemmän
koulutettavia niin tarvitaan myös vähemmän kouluttajia ja koulutuspaikkoja, Juhantalo sanoo.
Selonteossa lähdetään kuitenkin siitä, että suomalainen puolustus perustuu
yleiseen asevelvollisuuteen ja alueelliseen puolustukseen. Tästä vallitsee suuri
yksimielisyys.
Arviot siitä, että myös Suomessa siirryttäisiin Ruotsin mallin mukaiseen asevelvollisten karsimiseen jollakin järjestelmällä Juhantalo kiistää. Sen sijaan
hänen mukaansa on tärkeää, että jatkossa asevelvollisiksi saadaan motivoituneita ja puolustustahtoisia nuoria. Jokainen
keskeyttäjä on kallis yhteiskunnalle.

Ruotsi supistaa
rajusti armeijaa
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Sattumalta myös Ruotsissa käsitellään omaa puolustuspoliittista selontekoa. Naapurimaassa armeijan supistukset ovat huomattavasti rankempia,

vain ilmoitusasia. Suomen puolustusvoimat on kaikin puolin valmis Naton
jäseneksi.
- Mehän olemme treenanneet Naton
rauhakumppanuusohjelman puitteissa
paljon, meillä on edustajia Naton järjestelmässä ja omat järjestelmämme toimivat yhteistyössä Naton kanssa. Lisäksi meillä on aika paljon Natolta peräisin
olevaa kalustoa, mm. Hornetit.

Lisää varoja
kehittämiseen

Kauko Juhantalo on reservin yliluutnantti ja hyvin laajasti perehtynyt puolustus- ja turvallisuuspolitiikkaan.

ja siellä mm. irtisanotaan väkeä. Meillä
taas 1200 vakanssin supistukset hoidetaan vuoteen 2012 mennessä eläköitymisten ja vakanssien täyttämättä jättämisten kautta. Ruotsissa mm. suljetaan
sotakoulut kahdeksi vuodeksi, eikä uusia kursseja oteta lainkaan.
Ruotsi suuntautuu vahvasti kansainväliseen kriisien hallintaan. He katsovat,
ettei Ruotsia uhkaa sota ainakaan kymmeneen vuoteen.
- Myös me olemme sitä mieltä, ettei
meillä ole sodan uhkaa, mutta meidän
perinteeseemme kuuluu, että puolustuksessa on riittävästi voimaa ja vahvuutta.
Meidän on kuitenkin muistettava maantieteellinen asemamme.

Liittoutumaton, mutta
Nato-yhteensopiva
Juhantalo määrittelee maamme turvallisuuspoliittisen aseman toteamalla,
että olemme liitossa EU:n kanssa, mutta
EU ei ole sotilasliitto. EU:n keskinäisen
solidaarisuuslausekkeen perusteella jokaista jäsenmaata autetaan kolmen muskettisoturin tapaan.
- Pidän oikeana hallituksen kantaa,
että Suomi on liittoutumaton maa. Jos
me liitymme sotilasliittoon, niin silloin
Suomi on liittoutunut.
Juhantalo ei ole valmis viemään
Suomea Naton jäseneksi, koska liittoutumisella ei ole kansan enemmistön
kannatusta. Hän kuitenkin muistuttaa
Yhdysvaltain lausunnosta, jonka mukaan Natoon liittyminen on Suomelle

Juhantalon mielestä ahdistavinta puolustusvoimain kehittämisessä on se, että
määrärahojen pienuus johtaa 2010-luvulla toiminnan heikentymiseen. Sen
vuoksi olisi välttämätöntä, että määrärahojen kokonaismäärää harkittaisiin
uudelleen.
- Menoraamia on väljennettävä, mikäli me aiomme pitää kiinni puolustusvoimien kehittämisestä ja aiomme säilyttää puolustuskykymme uskottavalla
tasolla.

Puolustusvaliokunta
Puolustusvaliokunnan tehtävänä
on käsitellä asevelvollisuutta, puolustusvoimia, poikkeusoloja koskevaa lainsäädäntöä sekä rauhanturvaamistoimintaa koskevat asiat.
Puheenjohtaja:
Juhantalo, Kauko /kesk.
Varapuheenjohtaja:
Laakso, Jaakko /vas.
Muut jäsenet:
Cronberg, Tarja /vihr
Halme, Tony /ps
Heinäluoma, Eero /sd
Kallio, Reijo /sd
Kallis, Bjarne /kd
Karhu, Saara /sd.
Kekkonen, Antero /sd.
Lahtela, Seppo /kesk.
Lahti, Jere /kok.
Laitinen, Reijo /sd.
Lamminen, Kalevi /kok.
Lankia, Eero /kesk.
Nepponen, Olli /kok.
Oinonen, Lauri /kesk.
Rantakangas, Antti /kesk.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Kari Nummila

Tuisku 04 puhalsi
Pohjois-Satakunnassa
Porin Prikaati kantoi
vuorollaan järjestelyvastuun Niinisalossa 7.
- 18. joulukuuta pidetystä Läntisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja ampumaharjoitus
Tuisku 04:stä.
Harjoitukseen osallistui enimmillään
yli 4 000 sotilasta ja runsaat 750 ajoneuvoa kaikista maanpuolustusalueen
varusmieskoulutusta antavista joukkoosastoista. Harjoituksen johti eversti
Markku Aherto.
Taisteluharjoitusvaiheessa 7. - 11.
joulukuuta harjoiteltiin toimintaa straterisen iskun ennaltaehkäisyssä ja torjunnassa. Kankaanpäähän, Niinisalon
varuskuntaan ja Jämille keskittyneissä
tilanteissa joukkojemme taitoja testattiin
mm. vihollisen erikoisjoukkojen iskujen
torjunnassa, maahanlaskujen rajoittamisessa ja yhteistyössä uteliaiden toimittajien kanssa. Puolustusvoimain komen-

taja amiraali Juhani Kaskeala tarkasti
harjotuksen 8.joulukuuta. Jämillä pidetyssä tiedotustilaisuudessa Kaskeala korosti varuskoulutuksemme ja -aineksemme korkeaa tasoa.
- Suomalainen varusmieskoulutus on
laadukasta, mikä osaltaan johtuu myös
siitä, että koulutukseen tuleva aines on
hyvää. Meidän tyttöjämme ja poikiamme on helppo opettaa enkä näe tarpeellisena muuttaa varusmieskoulutustamme,
komentaja totesi Jämillä.
12. joulukuuta käynnistyneeseen ampumavaiheeseen jäi noin 1 500 sotilasta.

Mies ja ase. Tuisku
04 -harjoituksen
tarkastanut amiraali
Kaskeala on vakuuttunut
koulutusjärjestelmämme
toimivuudesta.
-Varusmiespalvelus tuottaa
meille aivan esimerkillisiä
sodan ajan joukkoja, hän
painotti.

Tarkka-ampujat palaverissa.
Panssarijääkäri Matti Heikkilä
Panssariprikaatista (vas.) oli yksi
runsaasta 4 000:sta Tuisku 04 harjoitukseen osallistuneesta
sotilaasta. Lue myös:
www.mil.fi/tuisku 04
Komppanian hyökkäys- ja puolustusammuntojen ohella sodan ajan kokoonpanoissa toimineet joukkotuotantoyksiköt
osallistuivat koulustason arviointiin.
Siinä taistelutehtävien lisäksi arvioitiin
mm. joukkojen fyysinen suorituskyky.
Taisteluammunnoissa hyökkäävien ja
puolustavien yksiköiden taistelua tuettiin kahden kranaatinheitinkomppanian
ja patteriston tulella.
Tuisku 04 -harjoitukseen voi tarkemmin tutustua osoitteessa www.mil.fi/
tuisku04
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Nettisivukin voi antaa
vauhtia alaosastoille
Teksti ja kuva: Kari Nummila

Onnistumisen
elämyksiä
-Jos on saanut muitakin innostumaan,
niin siitä syntyy onnistumisen elämyksiä, joita me kaikki tietysti kaipaamme.
Sananlaskun mukaan jaettu ilo on
kaksinkertainen ilo.
-Eihän meidän killallamme ole suinkaan niin julmetusti toimintaa, etteikö
lisä pahaa tekisi. Siksi kaikki hyvät ideat kannattaa hyödyntää mahdollisimman
tehokkaasti.

Päivittäminen
tehostumassa

Killan puheenjohtaja Jorma Koivisto uskoo, että alaosastojen
näkyminen killan nettisivuilla aktivoi toimintaa.

Vaikka painettu sana
pysyy ja pitää, antaa
netti mahdollisuuksia
kehittää killan alaosastojen toimintaa ja täydentää niiden tiedottamista.
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- Killan hallitus toivookin nyt kovasti, että alaosastot tarttuisivat tilaisuuteen
ja ryhtyisivät käyttämään hyväkseen
pääkillan nettisivuja, joilla ne saavat julki omia tiedotuksiaan, Porin Rykmentin
- Porin Prikaatin killan puheenjohtaja
Jorma Koivisto sanoo.
Koivisto rohkenee uskoa, että alaosastojen näkyminen killan nettisivuilla aktivoisi toimintaa maakunnissa ja

samalla vahvistaisi koko killankin toimintaa.
-Maailmassa on moni asia edistynyt,
kun on otettu mallia muista myönteisessä mielessä. Eihän mikään estä kopioimasta muiden ideoita tai niiden edelleenkehittämistä. Ei olisi pahitteeksi
vaikka alaosastojen välille kertyisi jopa
pientä kilpailua myönteisessä hengessä.
Koivisto arvelee, ettei alaosaston
kannata periaatteessakaan kätkeä jotain
toimintaansa mustasukkaisena peläten
mahdollisesti muiden matkimista.
Puheenjohtaja jopa yllyttää siihen,
että jonkin alaosaston mielenkiintoiseen
tapahtumaan lähtisi osanottajia muistakin alaosastoista.
-Jos on kyse rajoitetusta osallistumismahdollisuudesta, niin ennakkoilmoittautumisella pidetään asia silloin hallinnassa.

Killan nettisivujen päivittäminen on
ollut tähän saakka pieni ongelma, mutta
asiaa ollaan korjaamassa.
-Ei ole kivaa, jos sivuilta ei aikoihin
löydy mitään uutta luettavaa. Nyt tämäkin asia on kohentumassa.
Koivisto arvelee, että ainakin puolella jäsenistä on mahdollisuus käydä killan nettisivuilla.
-Sivut ovat tekstivoittoisia, joten melko vaatimattomilla ja vanhoillakin selaimilla killan sivuihin voi tutustua.
Tilaston mukaan killan sivuilla on
käyty tänä vuonna vilkaisin viiden ensimmäisen kuukauden aikana. Korkein
lukema 726 on maaliskuulta. Toukokuussa on käyty 425 kertaa, mutta kesäkuussa on pudottu alle 200:n.
Netistä löytyy myös Porilainen-lehti,
jonka vanhojakin vuosikertoja on mukana muutamia kappaleita.
Killan sivujen päivittämisestä vastaa killan hallituksen jäsen Timo Jokinen, puhelin 040 564 4292. Sähköposti:
tisajo@utu.fi
Killan nettiosoite on
www.porinrykmentinporinprikaatinkilta.fi

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Jukka Pietilä

Säkylä – Tuzla,
2506 km ja 80 t 44 min
Porin Prikaati perusti, varusti ja koulutti
Bosnia-Hertsegovinan
Althea-kriisinhallintaoperaatioon lähetetyn
suomalaisjoukon. Henkilöstö siirtyi toimialueelle lentokoneilla ja
pääosa kalustosta laiva-juna –kuljetuksella.
Osa ajoneuvoista ei kuitenkaan korkeutensa puolesta ollut soveliasta rautatiekuljetukseen Euroopan läpi, sillä
paikka paikoin rautatietä ylittävät sillat
olivat liian matalalla.
Niinpä luutnantti Jukka Pietilä, varastonhoitaja Vesa Tamminen ja kersantti Toni Laurila saivat tehtäväkseen
siirtää yhden linja-auton ja kuusi kuorma-autoa ajamalla Säkylästä BosniaHertsegovinan Tuzlaan. Kuljettajiksi
lähti mukaan 14 rauhanturvaajaa.
Matka alkoi Säkylästä 10. lokakuuta
klo 17.10. Helsingistä Tallinnaan mentiin lautalla, mistä matka jatkui Latvian,

Liettuan, Puolan, Slovakian, Unkarin ja
Kroatian kautta Bosnia-Hertsegovinaan.
Rajanylitykset ja kauttakulkuluvat olivat etukäteen huolellisesti valmisteltuja.
Liettuan läpiajo sujui hienosti paikallispoliisin vetäessä saattuetta, ja Puolassa
varsinkin Krakovan ohitus jäi matkalaisten mieleen.
- Puolaan saapuessamme tulli ilmoitti, että poliisi odottaa meitä eräässä pikkukylässä saattaakseen meidät Slovakian rajalle. Poliisit olivatkin sovitussa
paikassa, mutta sen sijaan, että olisimme sopineet mistään järjestelyistä kuten esim. marssinopeudesta, he siirtyivät lennosta letkamme eteen ja taakse
lähtien johdattamaan matkantekoamme,
luutnantti Jukka Pietilä kertoo.

Krakovan läpiajon
ennätys
Aamuyön lopulla Pietilä ohjasi saattueen erään huoltoaseman pihalle, jotta kuljettajat saisivat hetken aikaa levätä. Kärjessä ajanut poliisipartiokin oli
huomannut saatettavien kadonneen ja
ilmestyi paikalle. Yhteisen kielen löytymisessä oli vaikeuksia, mutta elekielellä
Pietilä onnistui viestittämään, että nyt on

aika levätä. Parin tunnin levon jälkeen
matka jatkui kohti Slovakiaa.
Saattue saapui iltapäiväruuhkien aikaan Veikselin yläjuoksulla sijaitsevaan,
noin 800 000 asukkaan Krakovaan. Vaikka liikennettä oli melkoisesti, kaupungin
läpiajoon kului vain 15 minuuttia.
- Poliisit ajoivat edellä pillit ja vilkut
päällä viittoillen muuta liikennettä tekemään tietä saattueellemme. He eivät piitanneet liikennevaloista tuon taivaallista, vaan painuivat siekailematta muun
liikenteen sekaan. Käskin kuljettajien
ajaa etäisyydet minimiin, jotta pysyisimme kyydissä mukana. Useiden läheltä
piti –tilanteiden jälkeen pääsimme onnellisesti pois kaupunkialueelta. Kysyin
seuraavalla tauolla poliiseilta, kauanko
Krakovan läpiajoon normaalisti kuluu.
He vastasivat, että se vie noin tunnin!
Aikamoista haipakkaa, Pietilä muistelee
hymyssä suin.
Krakovasta matka jatkui Slovakian,
Unkarin ja Kroatian läpi määränpäähän
Tuzlaan, minne saavuttiin 14. lokakuuta klo 01.54. Matkaa kertyi kaikkiaan 2
506 kilometriä ja aikaa kului 80 tuntia
44 minuuttia. Yksittäistä sähköongelmaa lukuun ottamatta kalusto säilyi ehjänä, edes renkaita ei rikkoutunut.
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Viestimiehet
ja soppakanuunan käyttäjät
osasivat työnsä
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo
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Vuoden 2004 heinäkuun saapumiserän
kahdeksan viikon mittaisen peruskoulutuskauden toiseksi viimeinen viikko
päättyi juhlallisin menoin 27. elokuuta
Turussa Aurajoen rannalla, jossa sotilasvalansa vannoi yli 1000 alokasta.
Tilaisuuksia oli todistamassa 200 varusmiesjohtajan ja 80 palkatun sotilashenkilön lisäksi tuhansia varusmiesten
omaisia ja ystäviä sekä muuten paikalle mielenkiinnosta ilmaantuneita.

Porin Prikaatin joukot osallistuivat Järjestelmäharjoitukseen, joka pidettiin marraskuun loppupuolella Tammela - Hämeenlinna - Loppi - Janakkala - Riihimäki -alueella. Harjoituksen kuluessa
saatiin arvokasta tietoa johtamis- ja viestijärjestelmien toimivuudesta. Raskaan harjoitusviikon
jälkeen voitiin todeta, että varusmiehet aina viestimiehistä soppakanuunan käyttäjiin osasivat hyvin tehtävänsä

Sotilaspoliisisaattue
turvaasi
komentajan
siirtymiset

Porin Prikaatin lisäksi harjoitukseen
osallistui henkilöstöä ja joukkoja Viestirykmentistä, Panssariprikaatista, Helsingin Ilmatorjuntarykmentistä, Läntisen
Maanpuolustusalueen
tietotekniikkaalalta, Puolustusvoimien Teknillisestä
Tutkimuslaitoksesta, Puolustusvoimien
Tietotekniikkalaitoksesta sekä Hämeen
Rykmentistä. Harjoituksen johti Viestija Sähköteknisen Koulun johtaja everstiluutnantti Ari Salo.
Porin Prikaatin joukkojen pääkouluttajana toimi Länsi-Suomen Viestipataljoonan komentaja, everstiluutnantti
Petri Mattila. Hänen mukaansa noin
1000 sotilasta ja 250 ajoneuvoa käsittävän harjoituksen tarkoituksena oli ensisijaisesti saada varusmiehille harjoituskokemusta heidän omissa sodan ajan
tehtävissään, huomioon ottaen heidän
sotilaskoulutustaustansa ja aselajinsa.
- Porin Prikaatista harjoituksessa mukana on noin 350 sotilasta. Viestimiehet,
tiedustelijat, sotilaspoliisit, huoltokoulutetut sekä muissa tehtävissä toimivat
joutuvat tässä harjoituksessa suoriutumaan monista eri käytännön pulmatilanteista ja sovittamaan oma toimintansa
isomman joukon kokonaisuuden osaksi.
Harjoituksen operatiivisena kehyksenä oli strategisen iskun torjunta ja
operatiivisena teemana valmiusprikaatin hyökkäystaistelu. Harjoituksen painopiste oli tilanteenmukaisessa toiminnassa. Siinä toteutettiin myös testaus- ja
kokeilutoimintaa joukkojen liikkeen mukana sekä osin erillisenä Viesti- ja Sähköteknisen koulun testaus- ja koulutusympäristössä.

Viestiyhteyksien on
toimittava katkotta
Porin Prikaatilla oli Mattilan mukaan
varusmieskoulutuksen lisäksi paljon
johtamiseen ja viestitoimintaan liittyvää
kehittämistyötä sekä valmistautumista
ensi vuoteen.
- Pääsemme esimerkiksi kokeilemaan
ja kehittämään prikaatin esikunnan ja
viestipataljoonan välisiä yhteistoimintamalleja. Saatuja kokemuksia hyödynnämme ensi vuonna pidettävässä isossa,
Läntisen Maanpuolustusalueen POUTA
05 -taisteluharjoituksessa.
Keskeistä Mattilan mukaan on johtamis- ja viestijärjestelmien toimivuuden
säilyminen jatkuvassa liikkeessä esikuntien ja johtamispaikkojen vaihtaessa
paikkaansa.
- Meidän on hallittava yhteistoiminta laajemmissa puitteissa ja osattava
käyttää kenttäviestijärjestelmää yhteistoiminnassa alueellisten viestintäjärjes-

telmien kanssa aina ylimpiin johtoportaisiin saakka, operatiivisen johtamisen
mahdollistamiseksi yhtymän ja maanpuolustusalueen esikunnissa. Eivätkä
yhteydet saa katketa esikuntien tai johtamispaikkojen siirtyessä.

Luvassa entistä
parempaa kalustoa
Everstiluutnantti Mattilan mukaan
johtamis- ja viestijärjestelmien koulutus
on murrosvaiheessa.
- Käynnissä oleva kalustouudistus
tuo merkittävän parannuksen johtamisjärjestelmään. Jo vuodenvaihteeseen
mennessä saamme käyttöömme viestipasit, VIPA XA-202, joissa oleva yhtymän viestijärjestelmä on jo vuosia ollut

käytössä, mutta eri ajoneuvoalustoilla.
Ensi vuoden aikana prikaatien esikunnat
saavat käyttöön esikuntapasit eli EPA:t
ja pataljoonan komentopaikoille tulevat
komentopasit eli KOPA:t.
Uuden kaluston myötä komentopaikkojen ja esikuntien siirto tuntuu Mattilasta huomattavasti nykyistä helpommalta.
- Tavaroiden ja varustelaatikoiden
rahtaamiselta vältytään, kun johtamisjärjestelmän kannalta tärkeimmät viestilaitteet on sijoitettu Pasien sisään,
pyörien päälle. Siirtyminen nopeutuu ja
johtamispaikka on kompakti turvallinen
kokonaisuus, sillä Pasi muodostaa sirpale- ja luotisuojan. Se on myös helppo
naamioida.

Tietynlainen isänmaallisuuden henki oli vahvasti läsnä.
Se oli turkulaisen Juho Toivolan mukaan yhtäaikaa
ylvästä ja ahdistavaa.

Everstiluutnantti Petri Mattila antaa
sotilaspoliisille toimintaohjeet.

Eversti Markku Aherto kyselee huoltojoukkeen kuulumisia
korpraali Mikko Simpaselta.
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Viestijärjestelmät ovat
kehityslaukassa mukana

K

apteeni Rauno Riitinkin ja
reservin kersantti Risto Pohjavuoren tehtävänä oli liittää
harjoituksessa tilapäinen johtamispaikka puolustusvoimien kiinteään televerkon osaksi ja varmistaa yhteyksien säilyminen.
- Meillä on hyvät laitteet, eikä sotaväen tarvitse hävetä yhtään, sillä olemme alan kehityslaukassa hyvin mukana,
Riitinki toteaa.
Riitinkin mielestä valmiusyhtymillä pitää olla huippukalusto, koska mahdollisella vastustajalla viestijärjestelmät
ovat huippuluokkaa.
- Meidän ei ole syytä tuudittautua
siihen ajatukseen, että ainoastaan Suomi olisi viestijärjestelmien osalta huippuosaaja. Olin viime keväänä Saksassa
harjoituksessa, jossa tutustuin sikäläiseen viestijärjestelmään ja sekin oli hienosti toimiva. He ihastelivat meidän
viranomaisverkon eli VIRVE -järjestelmän toimivuutta, joten siinä taidamme
olla askeleen edellä.
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Varusmiehet mittaavat
taitojaan isommissa
puitteissa
Esikunta- ja viestipataljoonan pataljoonaupseerina toiminut kapteeni Jan
Kulkki korostaa, ettei harjoitus painotu
vain johtamiseen ja viestijärjestelmien
ylläpitoon liittyvään toimintaan.
- Harjoitukseen osallistuvilla varusmiehillä on menossa joukkokoulutuskauden kolmas viikko. He ovat aiemmin
toimineet harjoituksissa lähinnä yhden
komppanian puitteissa. Nyt koulutusta
annetaan pataljoonan puitteissa ja siihen liittyy myös ylempien johtoportaiden toiminta. Viestimiesten lisäksi täysipainoista koulutusta saavat esikunta-,
tiedustelu-, sotilaspoliisi- ja huollon eri
tehtävissä toimivat.
Varusmiesjohtajien annetaan entistä
itsenäisemmin johtaa oman joukkonsa
toimintaa ja suorituksia.
Kapteeni Jan Kulkin mielestä varusmiehet ovat onnistuneet tehtävissään hyvin.

Kapteeni Rauno Riitinki ja reservin
kersantti Risto Pohjavuori vaihtavat ajatuksia viestiyhteyksistä.

Kulkin mielestä viiden harjoituspäivän aikana varusmiesten panos oli hyvä.
- Se näkyi koko toiminnassa, mutta
erityisesti maastouttamis- ja naamiointivälineiden käytössä. Huoltopuolelle
täytyy antaa myös kiitosta harvinaisen
maittavista maastoaterioista.

Lepokin on tärkeää
Huoltokomppanian varapäällikkö upseerikokelas Mikko Laitilan tehtäviin
kuluu yksikön tiedustelu- ja valmisteluosien johtaminen sekä yksikön ryhmitysalueen ja vartiointijärjestelyjen suunnittelu. Laitila on saanut tehtäväänsä
koulutuksen RUK:ssa ja Lahdessa Kuljetusupseerikurssilla.
- Tässä harjoituksessa suunnittelin
yksikkömme osalta siirtymismarssit ja
johdin tiedustelu- ja valmisteluosia. Varsin mielenkiintoiseksi tehtäväksi osoittautui yksikön sijoittaminen vanhan
huonekalutehtaan tiloihin sekä vaikeiden vartiointijärjestelyjen onnistuminen.
Meitä vastaan oli myös vilkasta maalitoimintaa.
Laitilan mielestä johtajan roolin vaikein tehtävä on levon ja jatkuvan vastuun sopeuttaminen toisiinsa.
- Yksikön johtajilla on vastuu kaikkien toimintojen pelaamisesta. Ollaan jatkuvassa prässissä, eikä siinä välttämättä
osaa ottaa tarvittavaa lepoaikaa.

Harjoituksessa
aika kuluu nopeasti
Huoltokomppanian
kunnossapitojoukkueessa toimivan alikersantti Jyrki
Anttilan varusmiespalvelus lähenee loppuaan. Hän on jo kokenut ”harjoituskettu”, sillä nuoren miehen aamukammassa
on piikkejä alle 50. Anttila on siviilikoulutukseltaan raskaskalustoasentaja ja hänellä on työkokemusta siviilissä.
Harjoituksiin lähtö ei ole Anttilalle
vastenmielistä.
- Aika kuluu harjoituksissa nopeasti ja jokaisessa tulee erilaisia tilanteita.
Tässäkin harjoituksessa saimme tehdä työtä erään kuorma-auton moottorin
lämpötilaongelman kanssa oikein tosissamme.
Uutta Anttilalle oli se, että harjoituksessa päästiin maasto-oloista myös sisätilaan.
- Harjoituksen loppupuolella perustimme huoltopisteemme vanhaan keittiökalustetehtaaseen. Se toi mukavaa
vaihtelua.
Anttilan mukaan harjoituksessa on
palkitsevinta, kun pystyy ratkaisemaan
ja korjaamaan jonkin ongelman.
- Valitettavasti kalusto on pääosin niin
uutta ja merkkikorjaamoissa huollettua,
ettei ongelmia juurikaan ilmaannu.
Alikersantti Jyrki Anttila vastaa moottoriajoneuvojen toimintakunnosta.

Alikersantti
Santtu Laine ja
upseerikokelas
Mikko Laitila
viestityspuuhissa.

”Onneksi rikos on jo
vanhentunut”

Teksti: Asko Tanhuanpää, kuvat: Matti Vihurila

Joulun alla 1969 varusmiestuvan kaapin
taakse piilotettu pullo saatekirjeineen näki
päivänvalon vasta reilut
34 vuotta myöhemmin.
Kätkön äärellä Mauno Raukola, oppilas Sonja Reini ja Kauko Anttila.

”Pojat ovat poikia”,
tuumii yksi piilottajista,
nykyinen ylikonstaapeli
Mauno Raukola.
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Porin Prikaatin 1. Jääkärikomppanian
toisen kerroksen tupaa numero 15 asustavilla nuorilla naisilla on hauskaa, kun
sisään astuu pieni ryhmä vieraita vodkapullon kanssa. Pullo on toki tyhjä. Varusnaiset vuosimallia 2004 saavat kuulla
tarinan lähes 35 vuoden takaa.
- Jouduin olemaan muutaman muun
vastavalmistuneen nuoremman ryhmänjohtajan kanssa joulun 1969 kiinni
ja sekös harmitti. Turussa silloin asunut
Saarisen Ilkka onneksi toi vähän lohtua
asiaan tarjoamalla siivut kasarmille salakuljettamastaan vodkapullosta, vierailua
tupaan 15 johtava Mauno Raukola selvittää.
- Jakajia taisi olla tusinan verran, jo-

ten ne siivut olivat tosiaankin pienet,
ja onhan se rikoskin onneksi jo ehtinyt
vanhentua, Raukola toppuuttelee hymyssä suin. Muistuttaa kuitenkin vielä kuulijoitaan, että kiinnijääminen olisi tietänyt automaattisesti putkareissua.
Maistiaisten jälkeen tyhjä pullo piilotettiin yksissä tuumin korkea kaapin taakse
ja Ilkka Saarinen kirjoitti vielä ruutupaperilla mukaan saatekirjeen kuin pullopostin ikään. Kirjeen perusviesti oli yksinkertainen: ”Sinä, joka löydät tämän
pullon, muista meitä tekemällä kunniaa
tai ainakin puolen minuutin asennolla”.
Saarinen pisti alle nimensä muiden kielletyn hedelmän nauttijoiden tapaan.
- Litteä pullo upposi vaivattomasti
piiloonsa, kun rakoa vähän suurennettiin
kenttälapiolla, Mauno Raukola muistaa.
Kyseinen pullo ja kirje löytyivät vasta kasarmiremontin yhteydessä helmikuussa 2004. Raukola ja muut kirjeessä mainitut saivat vähän myöhemmin
postia löydön tehneeltä Jarmo Saarisel-

ta. Jostain kohtalon oikusta löytäjällä oli
siis sama sukunimi kuin piilottajallakin.
- Jarmo Saarinen kirjoitti, että korkin avaamisen jälkeen tuli ilmoille oikea vodkan haju, naurahtaa Raukola.

Vääpeli Anttila
komensi pukiksi
Nykyisin ylikonstaapelina Hämeenlinnassa työskentelevä Mauno Raukola
paljastaa, että viisaasti lomalle lähteneiden palvelustoverien kaappeihin piilotettuja pulloja oli itse asiassa kaksi. Hän
itse ei kuitenkaan päässyt siitä toisesta
nauttimaan.
- Siitä saan kiittää tätä miestä, osoittaa Raukola vieressään seisovaa yliluutnantti evp Kauko Anttilaa, joka toimi
tuohon aikaan 1. JK:n vääpelinä.
- Hän komensi minut joulupukiksi,
enkä ehtinyt saaliinjaolle, paljastaa Raukola. Komennus ei kuitenkaan pukkia it-

seään harmittanut, sillä palkkana kantahenkilökunnan koteihin suuntautuneesta
aattoillan reissusta oli niin rahaa, tupakkaa, olutta kuin hyvää mieltäkin.
- Eero Laine antoi pukille mukaan
kaksi pulloa A-olutta ja vannotti vielä,
etten saisi kertoa asiasta muille. Ylipäätään tienasin siltä komennukselta hyvinkin varusmiehen sen aikaisen kuukausipalkan verran rahaa. Erityisen hyvin
Raukola muistaa vierailun everstiluutnantti Uuno Tarkin kotiin.
- Tarkilla oli kolme erittäin kaunista tytärtä, jotka tekivät lähtemättömän
vaikutuksen nuoreen pukkiin. Heille en
kuitenkaan jakanut lahjoja, vaan pääosaa
esitti perheen berliininmakkaranmuotoinen koira. Piski oli tottunut saamaan
oikealta pukilta pallon joka joulu, eikä
vuosi 1969 tehnyt perinteeseen poikkeusta, Mauno Raukola naurahtaa.

Elämän parasta
korkeakoulua
Vääpeliksi reservissä ylennetty Raukola vakuuttaa, että armeija-aika jätti
hänelle pelkästään positiivisia muistoja.
Väitettä ei ole vaikea uskoa, kun juttelee sahtipitäjä Lammilta kotoisin olevan
leppoisan poliisimiehen kanssa.
- Minä olen ehtinyt käydä elämäni
aikana monessa koulussa, mutta kyllä
tämä Huovinrinteen mäki oli minulle
koko elämän parasta ja antoisinta korkeakoulua. Se oli sitä myös nykyistä
ammattia ajatellen.
- Ihan ensiksi armeija opetti kaltaiselleni perheensä ainoalle lapselle
joukkoon sopeutumista. Nykyisin sen
ajan opetusmenetelmiä saatettaisiin pitää simputuksena, mutta ainakin minun
kohdallani ne kasvattivat paineensietokykyä, hän tiivistää. Erityiskiitoksen armeija-aikaisesta koulutuksesta Mauno
Raukola antaa yliluutnantti evp. Kauko
Anttilalle.
- Vääpeli opetti meille, että mitä kiireempi, sitä rauhallisempi pitää olla.
Tuon saman opetuksen minä olen vienyt eteenpäin kymmenille ja taas kymmenille nuorille poliiseille kovissakin
paikoissa.
- Anttilan suusta on peräisin myös tärkein työssäni hyödyntämä ohje eli ”jos
suutut, olet hävinnyt”, Raukola kiittelee.
Mauno Raukolalla on ilmeisen hyvä nimimuisti, sillä muidenkin 35 vuoden takaisten esimiesten nimiä tulee esille kuin
siltä kuuluisalta apteekin hyllyltä.
- Timo Juusti, Leo Sääski, Jaakko Sälli, Erkki Setälä, Martti Kuivala, Toivo Halttunen, Henry Källvik
ja monia muita, hienoja miehiä kaikki

tyynni. Juustin kotona olin tapaninpäivänä 1969 jopa lapsenpiikana.

Hiljainen hetki
48-vuotiaana
Sen aikainen prikaatinkomentaja, eversti Erkki Setälä ylennettiin
4.4.1970 Latvasuon kentällä kenraalimajuriksi. Mauno Raukola muistaa päivän kuin eilisen, sillä hän sai itse samana
päivänä kaulukseensa kersantinjämät.
- Ei ollut kovinkaan kaukana, etten
olisi jäänyt armeijaan töihin. Varusmiesaikana painopiste taisi olla jotain 60-40
poliisinammatin hyväksi, Raukola selvittää.
- Sen verran asia jäi hampaankoloon,
että pidin 48 vuotta täytettyäni hiljaisen
hetken ja ajattelin, että sotilaana olisin
nyt eläkkeellä, hän jatkaa. Nyt 55-vuotias ylikonstaapeli muistuttaa olleensa varusmiesaikanaan kovakuntoinen
nuorukainen. Kahdelle samaan aikaan
Porin Prikaatissa palvelleelle miehelle

hänkään ei kuitenkaan mahtanut lenkkipolulla mitään. Nämä miehet olivat Pekka Vasala ja Pekka Päivärinta.
- Pitkää marssia vetänyt Leo Sääski sanoi kerran uusiin marssikenkiinsä
luottaen meille varusmiehille, että ottakaa kiinni jos saatte. Sen jälkeen jostain takaapäin kuului vain kahaus ja Lätsä-Pekka oli hetkessä Sääsken vieressä.
Sen jälkeen mentiinkin sitten lujaa pitkin metsiä, muistaa Raukola.
Mauno Raukola paljastaa vierailevansa Huovinrinteellä edelleen säännöllisesti ja varsin usein hän on tuonut myös
perheensä sotilaskodin munkeista nauttimaan. Pariin otteeseen vierailuisäntänä ehti toimia myös Porin Prikaatissa
pataljoonankomentajana työskennellyt
nykyinen prikaatikenraali Pertti Salminen, jonka kanssa Raukola on hyvä
ystävä jo lapsuusvuosiltaan. Raukola on
myös Porin Rykmentin – Porin Prikaatin
killan jäsen.

Pullopostia 34 vuoden takaa
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Uuteen kenttäradioon ladataan taajuudet ja muut perusteet tietokoneavusteisella ohjelmalla. Parametrit
voidaan tarvittaessa asettaa käsinkin.

LV 241 hyppy digiaikaan
Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuvat: Antti Korpinen

K

enttäviestitekniikan kehitys on
ollut viime vuosikymmeninä
erittäin nopeaa. Puolustusvoimissa yksi kehityksen huipputuote on
digitaalinen kenttäradio LV 241. Jos sitä
verrataan vanhempiin analogisiin kenttäradioihin, voidaan puhua täysin uuden
sukupolven kenttäradiosta, sanoo Porin
Prikaatiin kuuluvan Länsi-Suomen viestipataljoonan esikunnan toimistoupseeri,
yliluutnantti Kimmo Uusivirta.
Uuteen kenttäradioon ladataan taajuudet ja muut perusteet tietokoneavusteisella ohjelmalla. Parametrit voidaan
tarvittaessa asettaa käsinkin. Yksi uuden
kenttäradion etu on, että se mahdollistaa useiden radioverkkojen käytön. Siinä on myös salausominaisuudet, joita
puolustusvoimien vanhemmissa kenttäradioissa ei ole. Lisäksi se on vanhempia radioita jonkin verran kevyempi ja
pienempi. Radiossa on myös hyppytaajuusominaisuus. Se vaihtaa taajuuttaan
tietyllä taajuuskaistalla useita kertoja
sekunnissa, mikä parantaa lähetteen häirinnän sietoa.
LV 241 on tarkoitettu pääsääntöisesti Prikaati 2005:n joukoille. Samaan radioperheeseen kuuluvat myös LV 341 ja
342, jotka ovat pääsääntöisesti ajoneuvoihin asennettavia radioita.
Uuden kenttäradion valmistaja on
israelilainen Tadiran Communications.
Sen kirjoissa radio on CNR-9000. Laite tuli markkinoille vuonna 1999 ja sen
kansainvälisten tilausten arvo oli 70 miljoonaa dollaria jo vuoden 2000 loppuun
mennessä. Kenttäradio LV 241 on Porin
Prikaatissa jo koulutuskäytössä.

Kenttäradio LV 241
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hyppivätaajuinen, digitaalinen kenttäradio.
Taajuusalue 30-107,975 MHz
Esivalittuja kanavia 100
Toimintatilat puheella: salaamaton, salattu,
hyppivätaajuinen
Toimintatilat datalla: synkroninen, asynkroninen,
sanomat
Lähetysteho 0,25 tai 5 W
Kantama antennista, oloista ja maastosta riippuen noin
seitsemästä yli 30:een kilometriin
Paino akun ja kantolaitteen kanssa noin 5 kiloa
Valmistaja Tadiran Communications, Israel
17

Alikersantti, joka
hakeutui AuKiin
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

Lienee melkoisen harvinaista, että aliupseerikurssille osallistuva
kantaa kauluksessaan
jo valmiiksi alikersantin
arvomerkkejä tai että
on iältään jo 38-vuotias.
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Porin Prikaatissa työskentelevää atksuunnittelija Hannu Suontaustaa kiinnosti kuitenkin kouluttautua reservin
aliupseeriksi ja edelleen reservin upseeriksi, joten tuumasta toimeen. Perheellisen, kahden lapsen isän rutistus puolta
nuorempien kurssitovereiden joukossa
on nyt onnellisesti takana, ja seuraavana
tavoitteena siintää hakeutuminen erikoisupseerikurssille ja sitä kautta reservin
upseeriksi. Tarkoituksena on kuitenkin
jatkaa puolustusvoimien siviilitehtävissä.
- Hienolta, kuvailee tuntojaan viimeiseen koitokseen eli 20 – 30 km:n marssisuunnistukseen valmistautuva AuK:n
viestilinjalla kouluttautuva huittislainen
automaatioteknikko.
Jutustelu hänen kanssaan on tehnyt
varsin selväksi, ettei työkavereiden puolelta ainakaan kannustusta ole puuttunut.
Varsinkaan, kun läheisinä työtovereina
palvelee liuta AuK:n viestilinjalla pitkää
toimineita kouluttajia eli kapteeni Rauno Riitinki sekä yliluutnantit Hannu
Mäkelä ja Pasi Nyström.
- Tietotekniikka-alan kahvitilan ilmoitustaululta on säännöllisesti löytynyt
aliupseerikoulutukseen liittyvä päivän
kysymys. Jostain kumman syystä myös
kahvikuppini on ajoittain kadonnut ja tilalle on ilmestynyt pakin kansi, Suontausta hymyilee.
Työpöydällä on nytkin saatavilla varusmiesten loma-anomuksia.
- Tuntuu siltä, kuin olisi oman pojan
lähettänyt inttiin, Rauno Riitinki summaa työkavereiden ajatuksia.
Päivätyökseen
atk-lähiverkkojen
ja –palvelimien parissa työskentelevä

Hannu Suontausta hakee koulutuksesta
myös ammatillista hyötyä. Varusmiespalveluksensa v. 1985 silloisessa 2. Erillisessä Viestikomppaniassa suorittanut
linkkimies ja kolmisen vuotta sitten reservin alikersantiksi ylennetty Suontausta kertoo aliupseerikoulutukseen sisältyneen hyödyllistä tietoa hänen sodan ajan

tehtäväänsä ajatellen. Aliupseerikoulun
johtajan kapteeni Juha Niinikosken
kanssa suunniteltuun 12 opintoviikon
ja 351 tunnin koulutusohjelmaan sisältyi pakollisten kokeiden ja testien ohella
keskeisiä osia mm. johtajakoulutuksesta.
Oman työn ohella suoritettu koulutus ei
ole ollut helppoa.

- Itseopiskelu on ollut kaikkein vaikeinta. Se, mitä muut kurssilaiset ovat
opetelleet oppitunneilla, minä olen opiskellut kotona iltaisin. Viikonloppuja on
vietetty perheen sijasta maastossa leireillä ja harjoituksissa.
”Kannustuksesta” huolimatta Suontausta antaa kiitosta työkavereilleen, jotka
poissaolojen aikana ovat hoitaneet omien töidensä ohella hänen työtehtäviään.
Myös puolta nuoremmat kurssitoverit ja
pääosin Suontaustaa nuoremmat kouluttajat ovat suhtautuneet aikamiehen opiskeluintoon asiallisesti.

SOTILASVARUSTEITA
SÄKYLÄSTÄ

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

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

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

Työkaverit muistavat ”kouluttaa” Hannu Suontaustan luonnetta. Kahvihetkiin hänelle on varattu
pakin kansi ja loma-anomuskaavakkeita on aina saatavilla.

”Jälkiaukki”
mahdollista
Porin Prikaatissa ns. ”jälkiaukkia”
suoritetaan aika harvoin. Vuoden aikana
saattaa olla 1-2 varusmiestä, jotka ennen
6 tai 9 kuukauden palveluksen päättymistä ilmoittavat halunsa päästä ”jälkiaukkiin”. Silloin tapauskohtaisesti arvioidaan ja räätälöidään AUK:n suoritus
varusmiespalveluun liittyväksi.
Prikaatissa palveluksessa olevista
sotilasammattihenkilöistä on muutama
käynyt ”jälkiaukin”, koska se on ollut
heidän työnsä kannalta tarkoituksenmukaista.
Porin Prikaatin komentaja tekee aina
lopullisen päätöksen siitä, onko jälkiaukin käyminen mahdollista.

KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

EtualallaTURKU
ampuva puh.
Länsi(02) 433 99000
Suomen maaherra, Rauno
Saari kertasi muiden ohella
ruostuneita taitojaan.
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Huovinrinteen nousujohteinen harjoittelu tepsii

Rapakuntoisinkin
alokas trimmataan
iskuun
Teksti: Jorma Pihlava
Kuvat: Antti Korpinen

Tiivistahtinen koulutus on omiaan
lujittamaan fysiikkaa...
20

Leikkimielisyykin on sallittua.

P

ääesikunta julkisti elokuussa
uutisen, jonka mukaan alokkaiden kunto on rapistunut ennätysmäisen huonoksi.
Porin Prikaatin komentaja, eversti
Markku Aherto teki joukko-osastonsa
varusmiesten kuntokäyristä oman tutkimuksensa ja päätyi tulokseen, että heikentynytkin kunto voidaan järkevällä liikuntakoulutuksella parantaa.
– Se oli sikäli nollatutkimus, että tiesin
tuloksen etukäteen, hän naurahtaa.
Porin Prikaatin kuntoindeksit asettuivat selvästi yli sekä valtakunnan että Läntisen Maanpuolustusalueen keskiarvojen.
– Tavoite on, että kotiutuvista varusmiehistä vähintään 60 prosentilla on hyvä
tai kiitettävä kunto. Meillä tähän ylsi viimeksi kotiutuneista 80 prosenttia. Miehistöstä hyvä tai kiitettävä kunto oli 70
prosentilla, varusmiesjohtajista 90 prosentilla, tyytyväinen Aherto kertoo.
Sekä puolustusvoimien koulutustason
mittauksissa että sotilaiden eri lajien SMkilpailussa Porin Prikaati löytyy lähes
poikkeuksetta kärkipäästä.
– Kunto vaikuttaa suoraan tuloksiin,
Aherto kuittaa.
Huovinrinteen kuntoindeksit on noteerattu pääesikunnassakin. Aherto pyydettiin äskettäin maan joukko-osastojen
komentajien yhteispalaveriin kertomaan
kunnonnostatuksesta.
Aherto sanoo, ettei kysymys ole sen
kummallisemmasta asiasta kuin nousujohteisesta harjoittelusta. Niin taistelukuin liikuntakoulutuksessakin.

– Se sisältää kolme avainsanaa. Johtajan esimerkin, kannustuksen ja valvonnan.

Johtajien pitää
näyttää esimerkkiä
Hän muistuttaa, että suomalaisia johdetaan edestä, myös liikuntaharjoittelussa. Komentajien ja komppanianpäälliköiden on syytä ainakin silloin tällöin
näyttäytyä paikalla. Joukkueenjohtajien
pitää olla mukana sen sijaan, että joukko jätettäisiin nuorimman sopimussotilaan kontolle.
Tiivistahtinen koulutus taisteluharjoituksineen on omiaan lujittamaan varusmiesten fysiikkaa. Huovinrinteellä
varusmiehiä houkutellaan liikkumaan
vapaa-ajallakin. Houkuttimeksi tarjotaan jopa kuntoisuuslomia.
– Olosuhteet ovat kunnossa. Meillä on lähes liikuntaopistotasoiset liikuntapaikat välineistöineen. Kolmen
liikuntakasvatusupseerin lisäksi varuskunnassa on fysioterapeutti ja yksiköissä liikunnan kärkiosaajia, esimerkiksi
kahdessa pataljoonassa toimistoupseerinakin on liikunnan ammattilainen.
Henkilökuntaa on aktiivisesti koulutettu puolustusvoimien liikuntakursseilla,
Aherto luettelee.
Erityisen iloinen hän on kotiutuvien
varusmiesten antamasta palautteesta.
– Luulisi, että tiukille joutuminen näkyisi loppukyselyssä, mutta arvosanat
ovat nousseet.

Vaikka Aherto ja kumppanit trimmaavatkin rapakuntoisen alokkaan Huovinrinteellä priimakuntoiseksi jääkäriksi tai
alikersantiksi, ei riemu jää välttämättä
pysyväksi.
– Yhtä iso huolen aihe kuin alokkaiden huono kunto on reserviläisten kunnon rapistuminen. Kannustankin varusmiehiä pitämään huolta kunnostaan
myös palveluksen jälkeen, Aherto sanoo.
Ei ole yllätys, että lentopallovalmentajanakin toiminut komentaja, jonka tunnussana on paa ittes likoon! on itse huippukunnossa.

Juoksumatka lyheni ja
paino nousi
Alokkaiden fyysisen kunnon lasku
ei ole yhtäkkinen ilmiö, vaan jatkuvasti
jyrkkenevää alamäkeä.
Kestävyyttä mittaavan 12 minuutin
juoksutestin tulos oli tammi- ja heinäkuun alokkailla kaikkien aikojen alhaisin, 2 430 metriä.
Juoksutestissä hyvään tai kiitettävään
yltäneiden määrä on laskenut 20 vuodessa 74 prosentista 35 prosenttiin. 2000-luvulla pudotusta on jo seitsemän prosenttiyksikköä.
Historialliseen tulokseen päästiin
myös puntarissa. Alokkaiden keskipaino
oli 75,18 kiloa. Se on kasvanut kymmenessä vuodessa neljä ja puoli kiloa.
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Keskeytykset eivät ole
suuri ongelma

Teksti: Jorma Pihlava
Kuva: Antti Korpinen

Palvelukseen astuvista alokkaista osa
poistuu rivistä peruskoulutuskaudella.
Keskeyttäneiden määrää yritetään pienentää niin sanotulla sopeuttavalla koulutuksella, joka lyhyen kokeiluvaiheen
jälkeen otettiin kesällä käyttöön maan
kaikissa joukko-osastoissa.
Ensi kokemukset pehmeästä laskusta
inttiin eivät kerro suurista muutoksista.
Esimerkiksi Porin Prikaatissa palveluksensa keskeytti nyt useampi kuin
vuosi sitten heinäkuun saapumiserästä. Huovinrinteellä keskeytysprosentti
nousi 12,5:een, kun se vuosi sitten jäi
6,9:ään.
Puolustusvoimissa
keskeyttämiset
eivät nosta rajumyrskyä, mieluummin

korostetaan sitä, että yli 80 prosenttia
suomalaismiehistä suorittaa varusmiespalveluksensa.
Porin Prikaatin komentaja, eversti
Markku Aherto on samoilla linjoilla.
- Asia on vain hyväksyttävä. 10-15
prosentin poistuma ei ole iso ongelma,
sillä saamme kuitenkin koulutettua riittävän määrän.
Palvelukseen astuvista 5-6 prosenttia
käy joukko-osastossaan vain kääntymässä, kuittaa varusteet mutta lähtee pois samana tai seuraavana päivänä.
- Tämä määrä lähtee käytännössä
heti, oli pehmeä lasku tai ei, Aherto tietää kokemuksesta. Hän ratkaisisi asian
juuri ennen palvelukseen astumista jär-

jestettävällä lääkärintarkastuksella, joka
karsisi tämän väistämättömän poistuman
vähimmin vaivoin.
Uutinen nettiriippuvuudesta palvelun
keskeyttämissyynä levisi kesällä Suomesta ulkomaita myöten.
- Mekin tutkimme asian. Yhtään nettiriippuvaista ei löytynyt. Varmaan heitä
jossain on olemassa, mutta aika harvinaisia tapauksia, Aherto toteaa.
Huumeiden takia varusmiespalvelus
katkesi kahdeksalta Porin Prikaatin heinäkuun alokkaalta.

Alokkaiden fyysisen kunnon lasku
ole yhtäkkinen ilmiö, vaan jatkuvasti
rkkenevää alamäkeä.
Kestävyyttä mittaavan 12 minuutin
oksutestin tulos oli tammi- ja heinäuun alokkailla kaikkien aikojen alhain, 2 430 metriä.
Juoksutestissä hyvään tai kiitettävään
täneiden määrä on laskenut 20 vuodes74 prosentista 35 prosenttiin. 2000-luulla pudotusta on jo seitsemän prosentyksikköä.
Historialliseen tulokseen päästiin
yös puntarissa. Alokkaiden keskipaino
i 75,18 kiloa. Se on kasvanut kymmeessä vuodessa neljä ja puoli kiloa.

Varusmiespalvelu kasvattaa toimimaan tiimissä.
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Luutnantti Markku Virtala esittelee
voittoisaa reitinvalintaansa.

Sotilassuunnistuksen
SM-kisat
”Porilaisjuhlaa”
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

M

aasotakoulussa Lappeenrannassa 28.9. - 1.10.
järjestetyt Sotilassuunnistuksen SM-kisat sujuivat Porin Prikaatin suunnistajien osalta erinomaisesti. Sotilassuunnistuksen hallitseva maailmanmestari, kapteeni Raimo Turtinen vei voiton yleisessä
sarjassa yli kahden minuutin erolla toiseksi tulleeseen
nuorempi rajavartija Jani Mylläriseen. Porin Prikaatin yliluutnantti Erik Fabritius oli neljäs.
Luutnantti Markku Virtala toi voiton Säkylään H35sarjassa ja varusmiesten sarjassa kymmenen parhaan
joukkoon mahtui neljä Porilaissuunnistajaa: jääkäri Olli
Vesalainen oli 4., jääkäri Andreas Hall 5., oppilas Tomi
Mattila 7. ja oppilas Joonas Vesterback 10. Partiokilpailussa prikaatin joukkue (ylil Fabritius, ltn Virtala, opp
Mattila, opp Vesterback) oli kuudes.
Yleismestaruudesta kilpailtaessa Porin Prikaati oli
murskaavan ylivoimainen pistemäärällä 287. Toiseksi tullut Panssariprikaati kokosi 175 pistettä ja kolmas, Savon
Prikaati, 174 pistettä. Jaossa olleista viidestä kiertopalkinnosta neljä koristaa prikaatin palkintokaappia.
Täydelliset tulokset ja lisätietoja kisoista löytyy osoitteesta www.cism-orienteering-2005.com

Oikaisu
Edellisessä Porilaisessa 3/2004 sivulla 26 olleessa kirjoituksessa oli kaksi virheellisyyttä. JR 56:n ja JR 60:n
killan kunniapuheenjohtaja on professori Antero Kallio,
ei Kaltö. JR 56 ei myöskään vetäytynyt Mainalan kannakselta vaan Maaselän kannakselta. Toimitus pahoittelee
virheellisyyksiä.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PORIN PRIKAATIIN SIIRTYNEET:
Puolustusvoimien Materiaalilaitoksen
Esikunnasta:
Majuri Markku Laine 1.7.2004
Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti
Janne Oksanen 1.8.2004
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Reservistä:
Ylikersantti (sopimussotilas)
Mika Lehto 5.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jani Karlsson 5.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Antti Haapakoski 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Markus Halkonen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Tuisku Hallamaa 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Thomas Jokinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Mikko Kiiski 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Jaakko Lehtinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Matti Lehto 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Timo Lusenius 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Antero Paukku 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Joel Pessinen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Pekka Rantala 12.7.2004
Ylikersantti(sopimussotilas)
Joona Sarisalmi 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Samu Savolainen 12.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Matti Vanhatalo 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Matti Ahlström 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Teemu Ahvenjärvi 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Tomi Ketola 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Markus Kukkonen 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Toni Rajaniemi 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Heikki Riihimäki 12.7.2004

Kersantti (sopimussotilas)
Aleksi Rinta-Kauppila 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jukka Palosaari 12.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Sami Soinoja 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Kaarlo Bang 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jere Fabritius 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jouni Kantola 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jarno Karttunen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Mikael Kettunen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Tomi Koskinen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Pasi Kotolahti 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Antti Lammela 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jaakko Mattila 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jari Mattila 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Lauri Paakinaho 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Henna Rosilainen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Ville Rutanen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Teppo Salmi 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Janne Tiainen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Toni Tolonen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jani Vuorinen 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Elise Ylitalo 12.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jarno Karttunen 13.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Markus Halonen 19.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Arsi Kilpelänaho 19.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jani Männistö 19.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Pertti Heinonen 19.7.2004

Kersantti (sopimussotilas)
Tomi Ketola 27.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Antti Ellonen 2.8.2004

PORIN PRIKAATISTA
SIIRTYNEET:
Läntisen Maanpuolustusalueen Esikuntaan:
Majuri Erkki Haapa-alho 1.7.2004
Puolustusvoimien Kansainväliseen
Keskukseen:
Majuri Timo Vehviläinen 1.8.2004
Turun ja Porin Sotilasläänin
Esikuntaan:
Kapteeni Marko Haikkola 1.8.2004
Yliluutnantti Jouko Heliluoto 1.8.2004
Saaristomeren
Meripuolustusalueelle:
Alikersantti (sopimussotilas)
Juha Vesanen 19.7.2004
Varastonhoitaja Tuula Hautamäki
1.8.2004
Reserviin:
Ylikersantti (sopimussotilas)
Miika-Henri Martikainen 10.6.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Eetu Räsänen 12.6.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Tarja Aalto 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Olli-Pekka Anttila 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Jussi Hanki 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Ville Hannuksela1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Veikko Laine 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Juho Santala 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Eero Törmä 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Toni Vainio 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Tuomas Ylikoski 1.7.2004

Kersantti (sopimussotilas)
Arto Alitalo 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Henrik Hammarberg 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jussi Hannuksela 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Mika Inkinen 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Juha Koski 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Antti Rinne 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Petri Tamminen 1.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jussi Uusitalo 1.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Markus Heikkilä 1.7.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Eric Ljungberg 1.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Irina Kaskinen 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Sampsa Peltoniemi 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Kai Vainio 11.7.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Toni Mikola 24.7.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Arto Kauppinen 1.8.2004
Yliluutnantti
Anne Miettinen 16.8.2004
Alikersantti (sopimussotilas)
Jouni Kantola 21.8.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Olli Rinta-Kauppila 21.8.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Joni Aittakari 23.8.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Janne Kivelä 23.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Ilmari Hallamaa 25.8.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jani Kuivalainen 29.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Janne Liimatta 30.8.2004
Ylikersantti (sopimussotilas)
Kimmo Röppänen 30.8.2004
Kersantti (sopimussotilas)
Jussi Laitila 30.8.2004

YLENNYKSET 6.12.
Majuriksi
Kapteeni Mikko Sakari Kaipainen
Kapteeniksi
Yliluutnantti Vesa Tapio Kankare
Yliluutnantti Tapani Ilmari Linnamaa
Yliluutnantti Jari Tapani Väisänen
Yliluutnantiksi
Luutnantti Juha Markus Jalonen
Luutnantti Juha Alarik Lindström
Luutnantti Tommi Olavi Seppälä
Luutnantti Pasi Olli Antero Vuorinen
Insinööriluutnantiksi
Alikersantti Juha Matti Mäkinen
Kersantti Jukka Pekka Niemeläinen
Reservissä ylikersantiksi
Kenttäsairaanhoitaja Turo Vahekoski
Reservissä kersantiksi
Sihteeri Esko Granlund

PALKITSEMISET
Jalkaväen tarkastaja on
1.12. myöntänyt
Jalkaväen ansioristi soljen kera
Everstiluutnantti Hannu Ojala
Jalkaväen ansioristi
Kapteeni Juha Kylä-Harakka
Kapteeni Kimmo Levander
Kapteeni Janne Varjonen
Yliluutnantti Janne Varjonen
Yliluutnantti Petri Korpinen
Yliluutnantti Jari Rantala

Sotaveteraaniliitto
palkitsi
komentajan
Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Antti Korpinen
Varsinais-Suomen Sotaveteraanipiirin
esityksestä Sotaveteraaniliitto on palkinnut Porin Prikaatin ja sen nykyisen
komentajan eversti Markku Aherton
liiton ansiomitalilla sotaveteraanien
päämäärien hyväksi tehdystä työstä.
Mitalin luovuttivat piirin puheenjohtaja maanviljelysneuvos Eeri Hyrkkö
ja toiminnanjohtaja Jari-Matti Autere
marraskuun lopulla.
Sotaveteraanien ja prikaatin yhteistyö
on jo pitkään ollut hedelmällistä, mistä
hyvänä esimerkkinä käy viimeisin
Veteraanikeräys.
Toiminnanjohtaja
Autereen mukaan Porin Prikaatin tuki
keräyksissä on ensiarvoisen tärkeää.
- Ilman prikaatin apua emme saisi
käytännössä kerättyä mitään, prikaatin
esikuntapäällikkönä 90-luvun lopulla
toiminut Autere totesi mitalin luovutustilaisuudessa.
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Hyvät
sisaret
Yhdistyksemme 41. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Kulunut vuosi on tehty
perinteistä sotilaskotityötä tärkeimmän
päämäärämme eli tyytyväisen varusmiehen hyväksi.
Välillä on itsekin virkistytty erilaisissa sisarilloissa, esimerkiksi syyskuussa
joukko sisariamme vietti viikonloppua
Lahdessa valtakunnallisilla sisarpäivillä. Kyseinen viikonloppu oli yksi niistä
harvoista poutaisista ja aurinkoisista viikonlopuista kesän ja syksyn aikana. Sisarpäivien ohjelma oli monipuolinen ja
varsinaista lauantai-illan huumaa saatiin
kokea Muonituskeskuksessa varusmiesorkesterin tahdittamana.
Lokakuun lopulla Sotilaskotiliiton
syyskokous pidettiin Säkylässä. Järjestelyt sujuivat hyvin, Kiios kaikille asianosaisille vielä kerran. Marraskuussa elimme viikon poikkeusoloissa, kun
keittiöön jouduttiin vaihtamaan astianpesulinjasto. Kaikenlaista on siis vuo-

on myös retkiä, kulttuuria jne. Eiköhän
sieltä jokainen sisar löydä itseään kiinnostavia tapahtumia. Ollaan taas aktiivisia ja ennakkoluulottomia tehdessämme tätä arvokasta maanpuolustustyötä
tämän päivän ehdoilla ja tartutaan ajan
haasteisiin innolla. Yhdistyksemme asiat ovat kunnossa, talous vakaa, osaava
henkilökunta ja aktiivinen sisarjoukko,
siitä on hyvä jatkaa.
Lämpimät kiitokset yhdistyksemme
sisarille, henkilökunnalle ja johtokunnalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset
myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme.
teen mahtunut, ja sehän vain lisää yhteenkuuluvuutta ja kannustaa meitä
eteenpäin.
Sisartapahtumia on taas tulevanakin
vuotena kuukausittain. Tammikuussa
piipahdamme Afrikassa, Eritrean kuumissa oloissa, helmikuussa on metsäkirkon vuoro Harjun maisemissa, tulossa

Toivotan Teille ja perheillenne
rauhallista joulunaikaa ja
hyvää uutta vuotta!
Susanna Vuorinen
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
puheenjohtaja

VIHERHIUKKASET
4/2004

Laatinut: Marjaana Vihottula
Sotilaskotiliiton syyskokous pidettiin 23.10.2004 Säkylässä. Säkylään saapui 100 vihreää sisarta ympäri Suomen.
Säkylän sotilaskotiyhdistyksen kokousedustajina olivat Leena Kantola, Liisa
Räsänen ja Marita Torkkeli.
Kokousjärjestelyt onnistuivat hyvin,
siitä kiitos sisarillemme ja vakituiselle
henkilökunnalle.
Marraskuun alussa järjestettiin koulutusilta uusille sisarille. Joukkoomme liittyi kolme uutta sisarta.
Vapaaehtoisille sotilaskotisisarillemme järjestettiin hygieniakoulutus 11.11.
Koulutukseen ja sitä seuranneeseen hygieniapassikokeeseen osallistui yhdeksän sisartamme. Kaikki kokeessa olleet
sisaret saivat hygieniapassin. Onnea!
Säkylän sotilaskotiyhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11. Kokouksen puheenjohtaja oli Leena Kantola. Syys-
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kokouksessa
valittiin
sotilaskodin
johtokunnan puheenjohtaja. Yhdistyksen puheenjohtajana 2005 jatkaa Susanna Vuorinen. Johtokunnan varsinaisia
jäseniä ovat Terttu Inkinen, Eeva Luoto, Liisa Räsänen, Marja Syrilä, Marita
Torkkeli ja Marjaana Vihottula. Varajäseninä johtokunnassa ovat Tarja Putko ja
Pirjo Vaano. Majuri Reijo Savioja edustaa johtokunnan kokouksissa Porin Prikaatia.
Syyskokouksessa valittiin myös yhdistyksen edustajat Sotilaskotiliiton kokouksiin vuodelle 2005.
Sotilaskotiliiton kokouksissa yhdistystämme edustavat Marja Syrilä, Pirjo
Vaano ja Tarja Putko. Varajäseniksi liiton kokouksiin valittiin Henna Ryömä,
Tarja Pihlavirta, Liisa Eskola, Annikki
Käppi, Maarit Vihottula ja Merja Lankinen.

Yhdistyksen sisartapahtumat
vuonna 2005:
• Sotilastarkkailijan elämää Eritreassa ja
Etiopiassa 20.1., Porin Prikaatin tiedottaja, yliluutnantti Matti Vihurila.
• Helmikuussa metsäkirkko viikolla
6 tai 7.
• Yhdistyksen kevätkokous 31.3.
• Huhtikuussa ostosmatka Ikeaan.
• Toukokuussa retki Ypäjän Hevosopistolle.
• Kesäkuussa saunailta.
• Elokuussa kesäretki 6.8.
• Syyskuussa patikkaretki Virttaalle.
• Lokakuussa tuote-esittelyilta.
• Marraskuussa yhdistyksen
syyskokous 24.11.
• Joulukuussa konsertti/teatterimatka.

Sotilaskotiliiton
syyskokous Säkylässä
Teksti: Liisa Räsänen Kuva: Marjaana Vihottula

Sotilaskotiliiton valtakunnallinen sääntömääräinen syyskokous
pidettiin Huovinrinteellä 23.10. Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen
emännöimään kokoukseen osallistui 64 virallista edustajaa 33:sta
yhdistyksestä eri puolilta Suomea. Kaikkiaan
sisaria oli mukana
noin 125.

Hornin hallin Ritarisalissa pidetyn kokouksen aloitti sotilaspastori Pertti Hellin pitämä aamuhartaus ja puheenjohtaja
Susanna Vuorisen tervetulosanat. Porin
Prikaatin tervehdyksen kokousväelle toi
vihreä veli, majuri Reijo Savioja. Puolustusvoimien edustajana vihreitä sisaria tervehti Läntisen Maanpuolustusalueen komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka
Kylä-Harakka. Puheessaan hän käsitteli puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän tulossa olevaa muutosta
ja sen vaikutuksia.
- Porin Prikaati tulee edelleen olemaan valmiusyhtymien lippulaiva ja
ainutlaatuinen muihin valmiusyhtymiin
verrattuna, koska sillä on vastattavanaan
myös kansainvälisten valmiusjoukkojen
koulutus. Miten maavoimien koulutusorganisaation muutos tulee koskettamaan sotilaskotitoimintaa, nähdään, toivon mukaan, ensi keväänä.
- Olen vakuuttunut siitä, että puolustusvoimat omasta puolestaan tulee myös
tulevassa rakenteessaan antamaan kaiken mahdollisen tukensa liiton ja sen
yhdistysten jokapäiväiselle työlle, totesi
kenraaliluutnantti Kylä-Harakka.

Painopisteet
sisartyöhön
Varsinaisen kokouksen avasi Sotilaskotiliiton puheenjohtaja Tarja Kiira,
joka niin ikään totesi, ettei hallituksen
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko ainakaan vielä tuonut radikaaleja muutoksia sotilaskotityön arkeen
ja naisten asemaan maanpuolustustyön
kentässä.
Syyskokouksessa vahvistettiin liiton
strateginen suunnitelma vuosille 20052010 ja tulossuunnitelma vuodelle 2005.
Järjestön pitkän aikavälin päämäärät on
kiteytetty kuuteen kohtaan, joista ensimmäinen ja välittömästi sisartoimintaa koskeva on jäsenmäärän vahvistaminen ja nuorten aktivoiminen toimintaan.
Muita painopisteitä ovat mm. vapaaehtoisen sisartyön oikea kohdentuminen
sekä järjestön valmiussuunnitelmat ja
jatkuva kouluttaminen sekä kumppanuushankkeet muiden maanpuolustus- ja
naisjärjestöjen kanssa poikkeusolotehtävän, koulutuksen ja uusien tehtävien
varmistamiseksi.
Liitto toteuttaa nyt toista kertaa suunnittelussaan tulosjohtamiseen pohjaavaa BSC-tuloskorttisuunnittelua, johon
myöskin yhdistysten uudet vuosisuun-

nitelmat tulevat perustumaan. Oleellista
tässä on strategisten päämäärien, menestystekijöiden ja toteutumista seuraavien
mittarien asettaminen ja vaadittavien
toimenpiteiden listaaminen.

Uusia kasvoja
hallitukseen
Kokouksessa hyväksyttiin myös liiton talousarvio ensi vuodelle sekä valittiin jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
seuraavalle kolmivuotiskaudelle valittiin
Carita Silvennoinen Rajasotilaskotiyhdistyksestä ja Kukka Tuuteri Helsingin
Seudun Sotilaskotiyhdistyksestä sekä
varajäseneksi Kaarina Mikkola Valkealan Sotilaskotiyhdistyksestä.
Kokouksen lopuksi kiiteltiin ja hyvästeltiin kuusi vuotta liiton vihreänä
veljenä toiminut eversti Pertti Suominen, joka siirtyy reserviin. Muistona
vihreistä vuosista hänelle lahjoitettiin
vihreät city-shortsit ja vihreä t-paita sekä
Sotilaskotiliiton pienoislippu.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Leena Kantola Säkylän Sotilaskotiyhdistyksestä ja sihteereinä liiton
pääsihteeri Karoliina Hofmann ja toimistosihteeri Nina Raudunsalo.
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Perinteet
nykypäivän paineissa

P
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uolen vuoden kokemus killan
puheenjohtajuudesta on antanut monia ajatuksia perinteitä
kunnioittavan kiltatyön sekä
vapaaehtoisen maanpuolustustyön osalta. Sain kesällä olla mukana laskemassa
seppelettä vänrikki Carl Custaf Polvianderin haudalle Kurussa. Samalla minulle tarjoutui tilaisuus tutustua tämän
ensimmäisen Porilaisten lipunkantajan
menneisyyteen, joka on pieni osa myös
Porilaisuuden perinnettä. Toivon että tulevaisuudessa voisimme killan puitteissa käydä suuremmallakin joukolla tutustumassa tähän mielenkiintoiseen osaan
historiaamme.
Kiltamme suurin hanke Turun kasarmin pienoismallin rakentaminen etenee
suunnitelman mukaan. Rakentaminen
on erityistä tarkkuutta vaativaa ja siten
myös vie paljon työaikaa. Tulemme ensi
vuoden aikana kertomaan jäsenistölle
hankkeen rakentamisvaiheista.

mukaan suunnitellut maakuntajoukot
tuovat uuden mahdollisuuden osalle jäsenistöstämme olla aktiivisesti mukana
toteuttamassa harrastustaan sitoutumalla
ja ylläpitämällä maanpuolustuskykyään
niin fyysisesti kuin tietotaidollisestikin.
Maanpuolustuskoulutus ry ja suunnitellut maakuntajoukot ovat hyvä mahdollisuus kaikille maanpuolustusjärjestöille
täydentää omaa toimintaansa suunnittelemalla yhteistyötä mm. koulutuksen
saralla.
Oli mieltä lämmittävää kuulla Huovintien jotoksella 2004 olleelta nuorelta reservin upseerilta: ”Kyllä kaikesta
näkee, että olemme kehittyvän joukkoosaston alueella. Kalusto ja paikat ovat
viimeisen päälle.” Hän kehui meidän
omaa joukko-osastoamme, Porin Prikaatia.

Kuluneen syksyn aikana on saatu lukea lehdistä ja kuulla erilaisissa tilaisuuksissa sekä julkisista tiedotusvälineistä kuinka maanpuolustuksen järjestelyjä
ollaan kehittämässä. Kaikki hyväksi todettu pysyvä antaa turvallisuuden tunnetta, mutta muutokset koetaan uhkana,
niin varmasti tässäkin tilanteessa. Keskusteluissa on selvitetty puolustuspoliittisen selonteon toteuttamisvaiheessa
odotettavissa olevista muutoksista. Julkisuudessa on käsitelty vasta muutamia
yksityiskohtia, joiden perusteella ei saa
kokonaiskuvaa tulevaisuudesta. Esimerkiksi Ottawan sopimukseen liittyminen aiheuttaa huolellisesti varastoitujen
jalkaväkimiinojen hävittämisen. Suomalaisten käyttämät miinat aiheuttavat
vaaraa ainoastaan vihollismaan sotilaalle, joka lienee tarkoituskin. Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta kiinnostuneita
henkilöitä on viimeaikoina askarruttanut
keskustelu maakuntajoukoista, Maanpuolustuskoulutus ry:stä ja vapaaehtoisten järjestöjen roolista. Näkemykseni

Kulunut toimintavuosi on sujunut perinteisissä merkeissä. Kilta on osallistunut Prikaatin kotiuttamistilaisuuksiin,
missä killan hallituksen jäsenet ovat
vuorollaan päässeet esittelemään kiltaasioita palveluksesta kotiutuville. Killan
edustaja on luovuttanut standaarimme
kouluttajien valitsemalle ansioituneelle
varusmiehelle. Myös valapäivinä olemme olleet esillä: Säkylän alaosasto on
pitänyt esittelytiskiä ja jakanut tietoa
Huovinrinteellä omaisten vierailupäivinä. Yhteistyössä MPK:n kanssa Loimaan alaosasto on järjestänyt kahdesti
vuodessa infotilaisuuksia uusien alokkaiden omaisille. Heinäkuussa pidettiin
Salossa ensikertaa vastaava infotilaisuus
sen seutukunnan palvelukseen astuvien
omaisille. Järjestelyt olivat toteutettu
hyvin ja tilaisuus sai paljon huomiota.
Kiitoksia Arto Arvoselle ja muille Salon alaosaston aktiiveille järjestelyistä
vastanneille henkilöille. Tilaisuus, jossa
kouluttaja prikaatista kertoo varusmiespalveluksesta, sosiaalikuraattori omasta
roolistaan ja varusmiehen isä tai äiti per-

Kilta on
ollut esillä

heen tuesta ja osallistumisesta, on löytänyt paikkansa Killan ja MPK:n vuosiohjelmassa. Palaute tilaisuuksista on ollut
myönteistä. Tavoitteena on edelleen laajentaa toimintaa yhteistyössä MPK:n
kanssa.
Yhteistyö on jatkunut myös muiden
maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna
olimme yhdessä reserviläisyhdistysten
ja MPK:n kanssa yhteisesti maanpuolustusjärjestöjen osastolla OKRA-näyttelyssä Oripäässä. Näkyvyyden lisäksi
Kilta sai näyttelystä Loimaan alaosastoon reilut 40 uutta jäsentä.

Nettisivut ovat
myös alaosastojen
käytettävissä
Killan nettisivujen käyttöä tiedon
välityksessä pyritään edelleen kehittämään. Sivusto on kaikkien luettavissa
osoitteessa www.porinrykmentinkilta.fi.
Sivujen ylläpitäjä toimii myös hallituksen jäsenenä, joten killan työskentelystä on välitön linkki sivustolle. Kotisivu mahdollistaa kaikkien alaosastojen
ajankohtaisten asioiden tiedottamisen
entistä nopeammin ja tehokkaammin.
Toivonkin, että alaosastoista ollaan rohkeasti yhteydessä sivujen ylläpitäjään ja
välitetään tiedotteita sivuille jäsenistölle tiedoksi. Näin voidaan siirtää hyviksi havaittuja toimintaideoita myös toisten alaosastojen käytettäväksi. Killan
toiminnan kehittäminen edelleen jäsenistön tarpeista lähteväksi ja killan tavoitteita vastaavaksi on itselleni ja toimivalle hallitukselle merkittävä haaste.
Tulevan kevään aikana on suunniteltu
toteutettavan ns. kiltapäivä, jolloin jäsenistöllä on mahdollisuus päästä tutustumaan Porin Prikaatin toimintaan ja osallistumaan kiinnostaviin aktiviteetteihin.
Kerromme kiltapäivästä tarkemmin kotisivuillamme ja tässä Porilaisessa.

Kirjoittaja Jorma Koivisto on
Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan
puheenjohtaja

Vuoden päättyessä haluan kiittää Killan hallituksen jäseniä, sihteeriä sekä
kaikkia alaosastojen edustajia hyvästä
yhteistyöstä vuoden 2004 aikana. Erityiset kiitokset haluan osoittaa Porin
Prikaatin komentajalle ja koko prikaatin
henkilökunnalle innostavasta tuesta ja
ymmärtämyksestä toimintaamme kohtaan. Kiitokset myös Porilainen-lehden
toimitukselle. Olette hienosti pitäneet
lehteä myös Killan tiedotuskanavana.
Samoin kiitokset Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle, tavoitteemme ovat joissakin
kohdin varsin lähellä toisiaan. Eritystä kiitollisuutta osoitan Turun kasarmin
pienoismallihankkeen suunnittelijoille
ja rakentajalle.
Kiitokset myös kaikille muille, nimeltä mainitsemattomille yhteistyökumppaneillemme ja taloutemme tukijoille.
Toivon kaikille Rauhaisaa Joulunaikaa ja turvallista vuotta 2005.

Porilaispäivä 19.3.2005
Porin Prikaatissa
Porin Prikaati järjestää killan jäsenille Porilaispäivän
lauantaina 19.3.2005 kello 10.00 alkaen
Porin Prikaatissa Säkylässä.
Päivän ohjelmassa on:
klo

10.00 mennessä
10.00 - 10.45
10.45 - 12.00
11.00 - 12.00

12.00 - 13.30
13.30 - 15.00
15.30 - 16.00
16.00 - 18.00
16.00 -

Saapuminen varuskuntaan.
Porin Prikaatin esittely elokuvaluokassa
Kalustoesittely Porilaisaukiolla
Ruokailumahdollisuus muonituskeskuksessa
(tai kerholla) omakustannushintaan. (Ruokailupaikka
riippuu muonituskeskuksen saneerauksen asteesta)
Varuskunta-alueen ja harjoitusalueen esittely
(opastettu linja-autokierros)
Rynnäkkökivääriammunta
Joko oikea tai laser
Tutustuminen Porilaismuseoon
Mahdollisuus saunomiseen ja uintiin kuntotalolla
Mahdollisuus illanviettoon kerholla

Harvinainen
diasarja
lahjoitettiin
Turun
osastolle
Porin Rykmentin-Porin Prikaatin killan Turun osasto sai vastaanottaa killan
alkuvaiheiden toimintaa esittelevän diasarjan. Diasarjan on koonnut nyt jo edesmennyt killan aktiivijäsen, sotilasmestari Into Hemberg. Hänen puolisonsa
Marjatta kävi luovuttamassa arvokkaan
perinteitä sisältävän kuvasarjan Turun
osastolle, jossa sen vastaanotti killan
kunniapuheenjohtaja Mauno Harju.
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Aliupseerikoulun yksikköupseeri, luutnantti Jouko Haanpää (vas.), koulunjohtaja, kapteeni Juha Niinikoski ja toimistosihteeri Merja Reko.

Kouluttaessanne muistakaa että, ajasta
on aina puutetta. Vähintään omaa asennetta on muokattava: sen sijasta, mitä
minä saan, on kasvettava ajettelemaan,
mitä minä voin antaa.
Muistakaa huolehtia myös omasta
kunnostanne, sillä sotilaan toimintakyky

Ryhmänjohtajat ja Suomen Kansainvälisiin
Valmiusjoukkoihin sijoitettavat aliupseerit
Aliupseerikurssin henkilökunta onnittelee Teitä kurssin suorittamisesta ja
ylennyksestä. Olkaa ylpeitä saamastanne tutkintomerkistä ja arvomerkistä.
Työt ryhmänjohtajana alkavat heti
muutettuanne omiin perusyksiköihinne.
Teitä odotetaan.
Työt Suomen Kansainvälisiin Valmiusjoukkoihin sijoitettavilla aliupseereilla alkavat erikoiskursseilla ja muilla seuraavan saapumiserän koulutuksen
järjestelyiden valmisteluilla.
Olette saaneet ryhmänjohtajan peruskoulutuksen. Te ette ole valmiita johta-

jia 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.
Seuratkaa ja tietoisesti muuttakaa omaa
toimintaanne ja käyttäytymistänne pyrkimyksenä tulla paremmaksi johtajaksi.
Teidän vastuunne tulevan saapumiserän koulutustuloksista, valinnoista jatkokoulutukseen, palvelusviihtyvyyteen
ja erityisesti joukon suorituskykyyn on
suuri. Kantakaa vastuunne tunnollisesti.

romahtaa fyysisen toimintakyvyn menettämisen myötä. Menettämällä oman
toimintakykynne vaarannatte tehtävän
toteuttamisen ja samalla usean palvelustoverinne hengen.
Tsempatkaa itseänne ja palvelustovereitanne tekemään työnne parhaalla mahdollisella tavalla. Sen enempää
kukaan ei teiltä vaadi. Menestys seuraa
kovaa työtä ja yritystä.
Onnea ja menestystä tulevissa palvelustehtävissä ja elämässä.

Apukouluttajat
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Jääkärilinja

Johtaja Ylil James Mashiri

1. Jääkärijoukkue
Kouluttajat
Ylil James Mashiri
Ltn Antti Muhonen
Alik Pasi Kotolahti

Tupa 4

Halonen Markus 19 v
Laserkaivertaja, Järvenpää

Arto “Move” Karilainen 20 v
Sitä sun tätä, Kokemäki

Kivi “Stouni” Mikko 20 v
Kirvesmies, Halikko

Jormanainen Teemu 19 v
Kokki, Salo

Nukkuu kipinässä ja poterossa kuin
kotonaan. Ei näin. Särmempää vartiomiestä saa hakea.
Motto: “I wanna be somebody.”

Mulla on huomenna kuumetta, mul
o nii vähä.
Mottoo: “Artsi on nimeni ja naiset
intohimoni!”

Hard, harder, hard as a rock. Jäätävä
aijä ja vielä jäätävämmät jutut.
Motto: “Hakkaa päälle suomi-poika!!!”

Laine J-J 19 v
Harrastaja, Lieto

Tupa 6

Tuvan tappaja. Vemppaveljesten veteraani. Idoli on MacGyver.
Motto: “Kamiina mansikaks!”

Lindholm Harri 20 v
Paluumuuttaja, Perniö

Sanat eivät riitä kertomaan tämän
miehen keilailuja. “Marssi kunkku”,
kammoaa hernekeittoa.
Motto: “Keittiössä olen erimies! Sisulla siitä selviää...”

Heikkilä Kaj 20 v
Ylioppilas, Eurajoki
Viimisen pääl herrasmies mil on hoitopuoli kohtalaisesti kunnos. Hoitaa
asioita kuin asioita.
Motto: “Joukkohaudassa et ole yksin!”

Aaltonen Aleksi 20 v
Ylioppilas, Turku
“Oppilas Aaltosen toivomuksesta,
TAAKSE - POISTU!”. Mutta kun
näissä kuuskakkosen housuissa ei
ole taskuja.
Motto: “Älä jännitä, ota rennosti.”

Jokila Jukka 19 v
Opiskelija, Turku
Pieni mies, joka syö paljon (kipinässä kolme sämpylää, kaksi makkaraa
plus pikkunaposteltavaa, kse.) Tuvan
normaali.
Motto: “Vedä löysää silloin, kun on
mahdollisuus.”

Andström Johan 20 v
Rekkakuski/autonasentaja,
Turku
Lasti ku lasti mihin vaa, ajattelee
vaan tuning-autoja sekä leffoja. Käytös kuin kuskilla...
Motto: “Ahdin määrää rahdin: SCANIA.”

Akkola Erkki 20 v
Soolotaikuri/rahamiäs, Turku
Prikaatin kovin lipastaja. Pitäkää
kiinni sämpylöistänne!
Motto: “Voi luaja!”

Jalonen Juho 20 v
Jokapaikan höylä, Kaarina
Erittäin fiksu kaveri Kaarinasta (oma
mielipide), ei niin fiksu (muiden
mielipide).
Motto: “Vi***ks se menee!”

Tupa 5
Kallio “Häyhä” Tapio 20 v
Ylioppilas, Riihikoski

Säkylän pieni suurimies (herttua).
Motto: “-”

Sokea tarkka-ampuja. The spiderman, kipinän kauhu. TJ on aika
wäbä.
Motto: “Kunniaa, velvollisuutta,
tahtoa.”

Huhtapelto Mikko 20 v
Elektroniikka-asentaja/
postimies, Pori

Lajunen Matti 20 v
Oikeustieteen ylioppilas, Turku

Aromäki Niko 20 v
Legoinsinööri, Säkylä

Sähköinen postimies, joka hoitaa
välillä muutakin kuin pelkän postin
sähköisesti.
Motto: “Ei päivääkään vemppaa ja
cʼmon beibi light my kamina!”

Laine Tuomas 20 v
Mikrotukihenkilö, Raisio
Mä tuun kellottaan sua! Voisko joku
nyt käydä myllyttääs sitä? Kummeli
sanaseppo!
Motto: “Ei puhettakaan..., äkkii siivottiinkin!”

Kuneinen “Nasse-setä” Juha
20 v
Myyntineuvottelija, Naantali
The Broiler Man, pölypallojen kauhu. Tuvan löysäilijä.
Motto: “Säällä kuin säällä, nallepuku päällä!”

Laine Risto 19 v
Hiihdonopettaja, Kirkkonummi
-Hei pojat ihan oikeesti nyt. -Mä
olen kk-mies. Mikä mies sä oot?
Hölmöjä kommetteja joka väliin.
RuK-vemppa.
Motto: “Ei se ihan suunnitelmien
mukaan mennyt.”

Lamberg Mikko 20 v
Hieroja, Paimio

Särmä, särmempi, mä. RuK-aines.
Lajussyndrooma.
Motto: “Vihtori Matti”

Naama kuin yliajettu siili, näin
leirin jälkeen. S**TANAN APINAT, TAAK-SEPOISTU!!! AuK:
n Günther!
Motto: “Live and let die!”

Kangasniemi Jussi 19 v
Vartija, Helsinki

Kalttonen Joni 20 v
Sirkustirehtööri, Loimaa

Tänään penikat, huomenna kuumetta, mutta ei koskaan KP.
Motto: “Mis se ***n Pasi on?!

Ei mulla niin väliä. Juu kulta, rakastan, rakastan. ...tanan rusoposki-inkkarit!
Motto: “Iso pää, vähän voimaa kotipalkka...!!!”

Varma syksyn merkki: Harri palaa
armeijaan. Kerta ei riittänyt AuK:ta
oppilas Lindholmille.
Motto: “Mitäs pienistä”

Majander Nico 18 v
Bishounen, Nummela
Murtui paineen alla, EHK kutsuu.
Motto: “Älä tsemppaa, hae vemppaa.”

Mannfolk Niklas 20 v
Ruotsalainen, Iggesund, Sverige
ASENTO RATKAISEE.
Motto: “Virta, lepo, Virta, päälle.”

Moisio Mikko 21 v
Huilisti, Turku
“Maailmanhistorian paras sotilas.”
Motto: “ Sotilas huoltaa aina... kun
ei taistele”

Mäkinen Mikko 20 v
Varusmies, Turku
Jääkaappipsykopaatti
Motto: “Aina valmis!”

Nummelin Joni 20 v
Golf-opetteja, Pori
Nummelinin aakkoset: V, P, O, V,
M, T, ja L
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Jääkärilinja

Johtaja Ylil James Mashiri

2. Jääkärijoukkue
Kouluttajat
Ylil Jari-Pekka Mustonen
Ylil Ilkka Permo
Ltn T Blom
Kers Juho Toivola

Tupa 5

Tupa 7

Tupa 8

Uusitalo Petri 20 v
Turku

Vienonheimo Anna 20 v
Chef, Pori

Tiihonen Olli 19 v
Leipuri, Laitila

Toivonen Roope 18 v
Maaseutuyrittäjä, Luvia

Jääkärilinjan ainut naistaistelija.
Hoitaa myös likaiset hommat. Koodinimi “Sabrina”.
Motto: “Minkä naiset edellä, sen
miehet perässä.”

Rento asenne, ei stressiä, yksi fikkari
sinne tai tänne.
Motto: “Pääasia että kulkee!”

Luvian lahja maailmalle, punkan
kanssa jatkuvia ongelmia. Ei koskaan hiljaa kolmosella. Tuvan juniori.
Motto: “Aina kannattaa yrittää!”

“En mä halua jäpittää vielä...” Iso
mies tarvitsee paljon unta. Voisi hoitaa kipinävuoronkin makuuasennosta. Long John.
Motto: “Wonderful!”

Tupa 6
Nurminen Janne 20 v
Pelaaja, Helsinki
Englantia solkaava herrasmies vimpotteen päälle.
Motto: “Peliliikkeitä kannaattaa aina
harrastaa!”

Peltonen Ville 19 v
Ajoneuvon masentaja, Kaarina
Hiljainen hiihtäjä vaikka suksia ei
ole nähnytkään. Perinteinenkin menee, kytkin, kytkin kaasi kytkin...
Motto: “Karvanopat jopa kaapissa!”

Pettersson Harri 20 v
Varatilin tarkastaja, Tampere
Sotkuraketti, perille tulee joka paketti.
Motto: “Tilimies on pelimies!”

Pietilä Aapo 20 v
Novellisti, Tampere
Missä se Pietilä taas on? Ai niin, komennuksella tietysti...
Motto: “Hyvin sä vedät!”

Pitkänen Janne 20 v
Asiantuntija, Hämeenlinna
Hämeenlinna
mobiililaskuvarjojääkäri.
Motto: “Sissi ei käytä pakkipusseja
ja kuolee ruokamyrkytykseen.”

Sarin Janne 19 v
Teollisuusneuvos, Lappi
Tuvan metsämies, ampuu lintua silmään säästääkseen hyvää lihaa. 300
metristä.
Motto: “Ei tippa tapa ja ämpäriin
ei huku.”

Tamminen Tomi 19 v
Opiskelija, Loimaan kunta
Mies, joka kiertää lämärilaukun
kaukaa.
Motto: “Ei se nyt niin tarkkaa ole.”

Ruoho Mikko 19 v
Lehtimies, Lohja
Oppilas Särmä. Löytää pölyä tarvittaessa mistä vain.
Motto: “Arvaa uudestaan kannattiko?”

Raunio Harri 20 v
Marjanpoimija, Loviisa
Armoa tuntematon naistenmies.
Viikonloppuina rullaa aamusta aamuun BMW:ssä Loviisan vaarallisia katuja.
Motto: “Kaikki mikä ei tapa, vahvistaa!”

Linjan RUK-taistelija numero 1.
Hommat menee särmästi.
Motto: “Lattiat kiiltämään!!!”

Toukonen Teemu 20 v
Opiskelija, Mänttä
“Meillä STK:ssa tehtiin näin...” Aina
valmis partiopoika.
Motto: “Mä vaan venyttelen täällä
lattialla.”

Turta Olli 20 v
Lääketieteen ylioppilas, Rusko
Tuvan kotilääkäri. Partakoneen teho
ei riitä alleviivausten hävittämiseen.
RUK-taistelija nro 2.
Motto: “Ei se pahalta näytä..., Anna
mä katon...”

Törmänen Antti 20 v
Opiskelija/Kaukalopalloilija,
Pori

Suutarinen Mikko 20 v
Opiskelija, Turku

UV-uhkapeluri Lapista, jonka punkka harvemmin on särmä. AuK:n pahin henkisen puukon heittäjä.
Motto: “Ei näin! Käytä peliliikkeitä!”

Tupa- ja aluepalveluexpertti, siivoaa
Rantasenkin puolesta.
Motto: “Jonkunhan se on tehtävä.”

Urpulahti Timo 19 v
Opiskelija, Pori

Tanner Anton 19 v
Turvallisuusvalvoja, Järvenpää
Tekee jekkulangasta mitä vaan.
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Toivonen Matti 20 v
Filosofian ylioppilas, Turku

Tuvan lyhty-au, joka satunnaisen
gonahtelun ohella ehtii jäätyä muutenkin. Hieman hiljainen, mutta
muuten mukava.
Motto: “Mitä et jaksa tehdä tänään,
siirrä ensi viikkoon!”

Vekka Mikko 20 v
Autosähköasentaja, Masku
Sotilaskodin suurin tulonlähde. Leppoisa mies, joka alituisesti raapii itseään.
Motto: “Älä Masa jaksa jännittää...!

Vesalainen Samuli 19 v
Opiskelija, Pori
Haukan katse, myyrän näkö.
Motto: “Minkä eteensä jättää, ei
löydä.”

Välikylä Matti 19 v
Opiskelija, Pori
Tasaisen tappava tahti. Hitaasti ja
varmasti eteenpäin.
Motto: “Mitään en nää, mutta tetsataan silti.”

Ylitalo Lauri 20 v
Kirvesmies/Kaukalopalloilija,
Turku
Pieni ja söötti irakilainen lapsisotilas, Ylli-Kylli. “En mä tällä puukolla
itteäni telo...”
Motto: “Liha tottelee kuria!”

Tiedustelulinja

Johtaja Ylil Korpinen Petri

Kouluttajat
Ylil Korpinen Petri
Kers Lamminen Raimo

Tupa 14

Lehti Juuso 20 v
Tekniikan ylioppilas, Pori

Räihä Jaakko 19 v
Opiskelija, Yli-Ii

Majander Teemu 20 v
Opiskelija, Pori

Kinnunen Mika 19 v
Opiskelija, Orivesi

Jaaha, vartin tauko, ei ku rötväämään.
Motto: “Ota löysin rantein, älä jännitä...”

Tuvan ABC-ase, aina kovat piipussa.
Ilmoittaa usein ja kovaa.
Motto:
“SEIS...OROTTAKAA
NY!!!

Kuusio Samuli 19 v
Vartija, Kurikka

Harhauttaa kaikki erittäin tehokkaalla hajusuoliharhautuksellaan. Oulun
Kärkkäiseltä löytyy kaikkea, porosta
cd-soittimeen.
Motto: “Kyllä mää ny parsaa ossaan
käyttää!”

Pohojanmaan kingi, raudoittaa tarvittaessa vaikka koirat (FRDF).
Motto: “Sata lasis ja puukko kädes.”

Salonen Antti 21 v
Opiskelija, Loimaa

Ammalainen Juho 27 v
Lakimies, Turku

Loimaan voimamies. “Rukki-Salonen”.
Motto: “ Kai mun tarvii taas tää radio kantaa!”

UK-keisari - leiri wäbä. Jos Mattila puuttuu, on koko ryhmä hukassa.
Kirjaimellisesti.
Motto: “Hyvi sää vedät!”

Linjan nopeimmat sääret. Rapidmies (FRDF). Viihtyy myös UK:lla.
Motto: “Poissa silmistä, poissa mielestä.”

Helenius Tuomo 21 v
Automaatioasentaja, Valkeakoski
Nukkuu vaikka kypärä päässä.
Motto: “Se mikä ei tapa, hajottaa.”

Altti Ville-Pekka 20 v
Tekniikan ylioppilas, Loimaa
362 päivää VP. Tiedustelee kohteen
määrän, laadun ja suuntautumisen
jopa lomilla.
Motto: “Voi !?!, ei se väärin oo!”

Paholaisen asianajaja.
Motto: “Parempi myöhään, kuin ei
milloinkaan.”

Toikka Mikko 20 v
Elämäntapaopiskelija, Turku

Karonen Jussi 20 v
Varusmies, Tampere

Linjan särmin sotilas. Ei nuku edes
vartiossa.
Motto: “Aina valmis, paljon on
vemppapäiviä käyttämättä?”

Linjan ainoa todellinen varusteurheilija.
Motto: “Toinen kerta toden sanoo...”

Lehtilä Jouni 20 v
Oleilija, Eura

Korvenkangas Tuomas 20v
Tekniikan ylioppilas, Ulvila
Alfred J. aina puhelimessa, jopa irtautuessa.
Motto: “TXT-viestiperusteet oltava
hallussa.”

Ketola Sami 19 v
Työtön, Kauhava
Istuu puolet lomista junassa.
(FRDF).
Motto: “Ja mähän en RUK:uun
mene.”

Käy ihan omilla minuuteilla. Teknoteini.
Motto: “Musiikkia se japanilainen
humppakin on.”

Tupa 15
Piirainen Markus 21 v
DJ, Kajaani
Tuvan DJ. Pitää huolen ettei meno
koskaan lopu, paitsi metsässä... Siivoaa harvoin ja silloinkin sinnepäin.
Motto: “En tiiä - eikä kiinnosta!”

Suominen Juho 20 v
Puolen vuoden sekatyömies,
Rauma
Lähti hakemaan Veksistä Ibumilia ja
sille tielleen jäi.
Motto: ”Höh, minkäs teet!”

Valamaa Juho 19 v
Opiskelija, Kokemäki
Linjan kärkitaistelija. Hajoaa ja hallitsee.
Motto: “No, katotaan sitä sitten...”

Mattila Tomi 19 v
Opiskelija, Masku

Mäkinen Anttoni 19 v
Opiskelija, Helsinki
Linjan ankkuri, pitää huolen ettei kukaan muu ole koskaan viimeinen.
Motto: “Emmä ny oikeen tiedä...”

Mäntyranta Mikko 20 v
Tekniikan ylioppilas, Säkylä
Säkylän oma poika. Puhuu paljon,
välillä jopa asiaakin.
Motto: “Meinaaksä ottaa trangian
mukaa?!

Lempiäinen Mauno 20 v
Ilmastointilaitteiden kokoonpanija, Turku
Varmistaa, ettei ryhmä joudu koskaan vihollisen lähettyville.
Motto: “Tärkeintä on, että tiimi toimii ja saadaan palautetta.”

Lenko Olli 20 v
Opiskelija, Pori
Lenko ei turhia hätäile, mutta osaa
tarvittaessa suuttuakin. Kaikki on
hyvin, kunhan vain Pringles-purkki
löytyy kaapista.
Motto: “Nallepuku muuten kuuluu
TST-varustukseen!”
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Sotilaspoliisilinja

Johtaja Ltn Koivula Petteri

Kouluttajat

Tupa 9

Löppönen Arto 20 v
Viulisti, Eura

Ltn Koivula Petteri
Ylik Rantala Pekka

Leskinen Antti 20 v
National security man, Masku
VP, VPO, VUP, VLV, VMTL,
EVVK, KL, HL ja HSL
Motto: “Suihkuun ja siviiliin!”

Jäämies, jolla ei ole kiire minnekään.
Takana loistava tulevaisuus puntin
kolistelijana.
Motto: “Tämä hommahan oli tilanne.”

Liukas Sami 20 v
Raksa-Pena, Rauma

Rantasalo Oskari 21 v
Kokki, Karkkila

Asetietäjä, joka ei siedä omia alisuorituksiaan. Siis vautsi vau! Mä oon
niin hyvä sotkus linjastorakettina!
Motto: “Tee työtä, jolla on tarkoitus.”

Lyhyttukkaisin hevari maan päällä.
Motto: “Viimeisillä on aina kiire.”

Vainio Jesse 21 v
Seikkailija, Turku

Salminen Aleksi 20 v
Dress man, Turku

Maailmanmatkaaja, joka rötvää aina,
kun voi.
Motto: “Rötvää aina, kun voit.”

Liukko Juuso 20 v
Kreikkalais-Ruotsalainen
painija, Rauma
Kebabilla rakennettu mies, joka ei
muuten kävisi UV:lla, mutta kun on
pakko treenata.
Motto: “VLV+ Tsiken teriakia.”

Voimakone, joka haluaisi olla 130
senttinen kääpiö.
Motto: “Mul mitään **n mottoo
oo!”

Motto: “Ei vapaa-aikaa ilman sotkua.”

Sonkamuotka Ville 21 v
Poronhoitaja, Tampere
Lapin lahja RUK:lle. Vastarannan
kiiski Haminalle. Valtavan kokoinen
mies ja vielä häijy ku mikä.
Motto: “No niin, rautoihin!”

Valmunen Antero 20 v
Sisustaja, Turku
Velmuileva äkäpussi väsäilijä
Motto: “Pää kii!”

Sjöblom Kristo 20 v
Taikuri, Utsjoki-Kevo
Katoamistemppujen Henry Saari.

Porilaisen
tilaukset ja
osoitteen
muutokset
T:mi Tilistö
Seppo Luoto
Puh.
(02) 867 1581
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Tulenjohtolinja

Johtaja Ltn Kristian Soranko

Kouluttajat
Ltn Kristian Soranko
Ltn Kari Sorkkila
Ylik Jukka-Pekka Salli
Alik Teppo Salmi

1. Tulenjohtue
Tupa 5
Järvenpää Laura 20 v
Vapaa-akateeminen ajattelija, Lahti
Vilukissa, joka käytti nalleasua koko
syksyn. Linjan ainoa nainen, tästä
johtuen linjanjohtajan “lemmikki”.
Tarpeeksi fiksu tullakseen hyvin toimeen myös kieltämättä tyhmempien
miesten maailmassa.
Motto: “Miten skappareilla voi olla
kihlasormus!?”

Tupa 10
Larkkonen Pyry 20 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Jyväskylä
Kasvuhakuisuutta korostava tunnejohtaja, joka uskaltaa muuttaa intin
autoritaariset käytännöt ihmisläheisiksi. Tunnetaan myös 3. kerroksen
käytävän “härövarustuksen yli-keisarina”.
Motto: “Jotenkin tulee vähän kafkamainen fiilis...”

Nartamo Jani 21 v
Vapaa-akateeminen ajattelija, Turku
Tiedetäänpähän ainakin, kuka ei saa
karttaa käteensä AuK:n loppumarssilla. Onneksi toistaiseksi avuliaat
siviilit ovat kahvituttaneet ja opastaneet takaisin kasarmille suunnistuskilpailussa eksyneen taistelijan.
Nartamo ja kartta ovat yhtä!
Motto: “Ai mitä???”

Klemelä Petri 19 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Jokioinen
Hiljainen suorittaja, joka kuitenkin
terotti kulmahampaansa oppilasjohtajana.
Motto: “Hyi, täällä haisee...!”

Känsäkoski Markus 19 v
Vapaa-akateeminen ajattelija, Kälviä
Käläviän oma skeittari, joka skeitatessaan kuuntelee Green Daytä, kovaa!! Rakastaa KorPo:ssa olemista.
Tuvan orava, joka jemmaa päivittäin
sotkun standardikokoisen muovikassillisen nöömiä kaappiinsa.
Motto: “Kahta en vaihda, Korpoa ja
kuuskakkosta.”

Elsinen Ville 18 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Hämeenlinna
Idealisti, jonka mielestä, kun YlPalvossa sanotaan, että lounaan jälkeen
tulisi olla vapaa-aikaa, niin silloin
rötvätään lounaan jälkeen, oli tappia
eli ei. Ville “Mä oon ekalla” Elsinen
on tunnettu myös persoonallisesta
käsialastaan.
Motto: “Säännöt muuttuu, järjestelmä ei.”

Kemppinen Osku 19 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Varkaus/Kuopio
Yön pimeinä hetkinä metsässä ollessa tietää Kemppisen olevan 50 metrin säteellä kun kuuluu mukavan tasainen surina hänen käsikäyttöisestä
kännykänlaturista.
Motto: “Ei näin, Kemppinen.”

Lehtinen Jussi 19 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Helsinki
AuK:n ehkä ainut oppilas, joka puhuu lähes täydellistä kirjakieltä. Mitä
muuta voi sanoa miehestä, joka huutaa keskellä yötä unissaan: “Tulenjohtoryhmä, asemaan!”.
Motto: “Ei avauduta - öppnas inte!”

Järvinen Aleksi 19 v
Vapaa-akateeminen ajattelija,
Tampere
Positiivinen jamppa, joka löytää
vastoinkäymisistäkin aina niiden
koomisen puolen. Hänen iloisen
herskyvä naurunsa ja hampaiden

välkehdintä ovat osa normaalia tuvan päivärutiinia.
Motto: “Noh, uusikshan se meni
- osittain oma syy - mut ei voi mitään.”

Tupa 11
Rintala Lauri 20 v
Opiskelija, Vahto
“Särmä”-Rintala; mies, joka lukee
Sulkon läpi vapaaehtoisesti ensimmäisenä iltana. Aina vapaaehtoinen,
ylisärmäämisen edelläkävijä.
Motto: “Siitä ali, mistä aita on matalin.”

Savonen Kuisma 19 v
Opiskelija, Parkano
Ykkösketjun avautuja, tilanteen tietää olevan päällä kun oppilas Savonen on SE ilme kasvoillaan, jolloin
myös keskustelunavaukset kannattaa
tehdä varoen.
Motto: “Vain vässykät vaihtavat paitaa 9 päivän leireillä.”

Valkama Sameli 21v
Retku, Pori
Sotilas lepää aina kun siihen on tilaisuus. Valkaman uinailua ei voi
häiritä edes vieressä käytävä kovapanosammunta, saati koulun johtaja.
Motto: “That was fun!”

hän kaivaa kännykän ja alkaa näpyttää.
Motto: “Asenne ratkaisee.”

Suontausta Kimmo 20 v
Opiskelija, Hämeenlinna
Palveluksen jatkaja. Muiden särmätessä tulevaan kokeeseen, vettä
Kimmo-poika lepiä ja tokaisee: “Puhutaanko vaikka naisista”. Musiikkimakuna happotrance.
Motto: “Särmääminen on teeskentelyä.”

Määttä Aarni 18 v
Opiskelija, Kangasala
Mies omaa prikaatin räjähdysherkimmän punkan. Hiljaisuuden tullen popittaa ja koodaa kännyänsä
kuin viimeistä iltaa. Stressivapaa
hymypoika.
Motto: “Vaikka sataa, on kivaa.”

Vepsäläinen Eero 19 v
Opiskelija, Suonenjoki
Savolaisuuden apostoli Suonenjoelta. Hiljainen peräkamarin poika, jonka tiikerin luonne tuli esiin oppilasvarajohtajakaudella.
Motto: “Jokaisessa meissä asuu pieni
kiero savolainen.”

Tanner Antti 19 v
Action Hero -figuuri,
Lempäälä
Antti “Reino, annatko minulle sen
omenan” Tanner, yksikön unissapuhumisen mestari, ties mitä kaikkea hän on tarinoinut muiden nukkuessa.
Motto: “Mitä korkeampi tolppa, sitä
hämärämpi lyhty.”

Raunio Kimmo 19 v
Opiskelija, Lempäälä
Raunio on luultavammin syntynyt
kännykkä kädessä. Oli tauko pitkä
tai lyhyt, niin aina jostain kätköstä
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2. Tulenjohtue
Tupa 12
Hallikainen Eero 20 v
Ylioppilas, Turku
Kukaan ei kahden vähän nukutun
leiriyön jälkeen tiedä, onko tämä tulenjohtaja vetäny pullon kossua vai
painaako nukkumatin tapaamisten
puute. Särmä kaikesta huolimatta,
vaikka silmät seisoo päässä ja käytös
on suoraan muumipeikolta.
Motto: “Lukematta paras!”

Hannila Kalle 20 v
Pianonvirittäjä, Perniö
Tavarat ja vaatteet aina sikin sokin.
“Voinko laittaa tämän vielä kaappiin?” PsTj-rukkiin hetken mielijohteesta.
Motto: “Tänään meni hyvin, sillä minäkin ehtisin!”

Iltanen Marko 24 v
Automaatioasentaja, Rauma
Vie muotoja laulaen, kantaa Sanlaa hampaillaan verenmaku suussa.
PstK:n nopein itse itseään komentava karaokelaite suoraan Raumalta.
Motto: “Järjesty tähä ny jonoho!”

Kankaanranta Mikko 21 v
Tietotekniikan opiskelija,
Turku
Tupamme siivouspalvelu. Omistaa
radiorepun kantoennätyksen, josta hän avautuu vieläkin puhelimelle iltaisin.
Motto: “Kai täs ny sipalla kerkee
käydä?”

Kauppi Mikael 20 v
Diplomi-insinööri, Kodisjoki
“Ku mikäki Jagge Jängsteri!”, kajahtaa kodisjokilaisen AuK-oppilaan
suusta, kun muodossa härvätään.
Hän on kuin suoraan Tankki täyteen
-sarjan isähahmo komentaessaan porukkaa. Lisäksi hymyä hänen kasvoiltaan on mahdotonta häivyttää.
Oikea vekkuli!
Motto: “Ylös - polvelle.”

Korte Petri 19 v
Kauppatieteiden ylioppilas,
Raisio
Kävelevä keskikaupungin vaatesalonki. Tupamme kuopus ei pysty
reagoimaan mihinkään ennen kuin
10 vaatekerrastoa on varmasti puettu
huolella päälle. Vaatteita tulee lisäksi puettua ja riisuttua päivän mittaan
useita kertoja. Jokaiselle lämpöasteelle löytyy oma henkilökohtainen
tyyli. Leireillä kamiinan paras kaveri
vaatteineen.
Motto: “Mut entä jos...”

Mattila Matias 20 v
Stuertti, Tampere
Tämä “särmä” PstK-sotilas on suoraan John Wayne -leffasta. Rakastaa
naisiaan samalla tavalla kuin ihkauutta puukkoaan. Intin äänettömin
eläin jos hän niin haluaa.
Motto: “Meillä PstK:ssa...”

Moisio Mikko 20 v
Ylioppilas, Turku
Tupamme Duracell-luutnantti, jolla virtaa riittää enemmän kuin sähkölaitoksessa. Särmääkin särmempi
tunnollinen ja reilu sotilas, jonka sy-

Viestilinja

dänkin on valettu messingistä... Kuitenkin nainen tuli ja sulatti hänen sydämensä... Moisio gonahti.
Motto: “Selvä!”

Osaston särmin punkka. Syöksyy
juoksuhautaan vaikka pää edellä.
Motto: “Suuri päällikkö voittaa sodan käymättä yhtään taistelua.”

Mäkinen Antti 20 v
Datanomi/Balettitanssija,
Loimaa

Sainio Juha 20 v
Kauppatiet. yo, Turku

Tonnikalan ja poweraden suurkuluttaja. Loimijoen mies pyörii joka paikassa oli sitten myrsky tai tyyni. Tätä
soturia saa aina nakittaa eri tehtäviin,
mutta hän on kyllä aika sissi piiloutumaan nakkisuojaan.
Motto: “Va mos!”

Suodenjärvi Janne 20 v
Portsari, Turku

Mies aina liekeissä, varsinkin kipinässä. Loistaa kokeissa.
Motto: “Ai mää vai, aijaa...”

Tupa 13

Tämä mies ei ääntä säästele. Pelättiin
omassa tuvassakin, sääliksi käy tulevia alokkaita.
Motto: “Se on täydellinen tai se ei
ole mitään.”

Määttä Ossi 19 v
Tekniikan yo, Hyvinkää

Tontti Matias 19 v
JooJoo-mies, Littoinen

Äärimmäinen taistelija, niputtaa
tarvittaessa vaikka isommankin kaverin.
Motto: “Tärkeintä on, että tiimi toimii ja saadaan palautetta.”

Nummi Olli 20 v
Tekniikan ylioppilas, Pori
Jäätävät hermot, aina valmis.
Motto: “Ja sain, tämä selvä.”

Priha Joni 19 v
Opiskelija, Turku
Laulaa heleällä äänellään väärässä paikassa väärään aikaan. Tekee
tuvan kateelliseksi saamillaan kirjeillään.
Motto: “Hei, ihan tosi jätkät!”

Käsittelee rynnäkkökiväriä kuin virveliä. Kranaatit osuvat Tonttiin nyt!
Motto: “Lepi vaa...!”

Tuomola Jesse 20 v
Kirvesmies / NHL, Turku
Tämä tulevaisuuden NHL-tähti ei
turhia ressaa. Linjan hauskin veitikka.
Motto: “Donʼt be so stretsing, kyllä
minuutilla vielä ehtii.”

Vuorsola Timo 23 v
Koneinsinööri, Pori
Tuvan paappa korjaa kaiken. MacGyver-taidot hyötynä monessa tilanteessa.
Motto: “Jotai rotii tähä touhuu.”

Raukunen Daniel 20 v
Kauppatieteiden ylioppilas,
Merimasku

Johtaja Ylil Matti Asplund

1.Viestijoukkue
Kouluttajat
Ltn Marko Eskola
Ltn Petri Pusala
Ltn Samuli Vähä-Mäkilä
Ylik Antero Paukku

Tupa 6
Kinnari Katri 22 v
Karavaanari, Joensuu
Puhuu paljon, joskus jopa asiaa...
Motto: “Pilkettä silmäkulmaan ja
johdintanko korkeelle.”

Hintikka Kirsi 18 v
Lentosotamies, Leppävirta
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Tupa 6:n oma wunderbaum.
Motto: “En se mää ollu.”

Jumppanen Niina, 27 v
Vaatesuunnittelija, Lahti
Tarzankin olisi kateellinen.
Motto: “Tää ei oo naisten hommaa!
”

Leimu Aliisa 20 v
Opiskelija, Turku
Miss Karaokekuningatar... Aurinko.
Motto: “Kipu on pelkkä ärsyke.”

Tupa 7

Juva Toni 20 v
Opiskelija, Masku

Herranen Matti 19 v
Tekniikan ylioppilas, Lieto

Tuvan särmin sälli!
Motto: “-”

Tuvan ikuinen tieteilijä. Mä kyllä
keksin tähän fysikaalisen selityksen, mutta yhtä juttua mä en tajuu...
Omasta mielestä tuvan nero!
Motto: “Kui? Tuleeks sirpaleliivi?”

Hurme Jani
Askainen
Askaisten tavoitelluin poikamies.
Eikä valittanut kertaakaan!
Motto: “-”

Airikkala Pauli 19 v
Opiskelija, Nurmijärvi
Esivalittu suklaakomppanian kultapossukerhon tuvanrauhanturvaaja.
Motto: “Jokainen askel on eteenpäin,
pilvet karkaavat etelään!”

Hietanen Heikki 20 v
Opiskelija, Valkeakoski
Jääkäri + hajottava viestilinja =
Rambo radion kanssa.
Motto: “Arvaa. Uudelleen. Kannattiko.”

De Almeida Carlos 21 v
Laborantti, Turku
-Onks toi marssi rästittävää?
-Ei oo
-Jaa no sit VEMPPAAN!
Motto: “Vemppa pääsee vähemmällä.”

Kalliokoski Lasse 22 v
Opiskelija, Vihti
Motto: “Kolmosella ehtii vielä suihkuun!”

Anttila Juho 20 v
Elektroniikka-asentaja, Kokemäki
Mitä Anttilan kaapista ei löydy, sitä
ei tarvitse. Tuvan komein jätkä.
Motto: “Mitä ****** - sika puussa”

Björkqvist Mikael 19 v
Työtön ilman ammattia, Tammisaari
A.K.A. Jörö, tuvan kovin sissirambo! Kommando!
Motto: “Kuuden kuukauden kommando.”

Karhunen Timo 22 v
Opiskelija, Hyvinkää

“Heviletti”-Karhunen vartioi tupaa.
Motto: “Hiustenleikkuu on kastraatio.”

Hento Lauri 20 v
Opiskelija, Uusikaupunki
Tuleva kokelas: Raju, tuvan kovin
KK-taistelija. Tuvan lipastaja!
Motto: “Lisää lekaa myllyyn!”

Tupa 8
Kivelä Tomi 18 v
Rakentajamies, Pori
Hyväntuulinen menninkäinen, jolla
on aina sätkät lopussa.
Motto: “YK, OK! Antakaa mun nukkuu!”

Lemberg Rikupekka 19 v
Huoltamotyöntekijä, Somero
Sotilaspainimestari, joka pätkii ukkoja vielä käsipuolenakin, kun vastustajat joutuivat turvautumaan rumiin keinoihin.
Motto: “Kamiina mansikaks!”

Lehtinen Martti 19 v
Mopistakieltäytyjä, Valkeakoski
Tuli armeijan toimesta “petetyksi”
jouduttuaan sotilaspoliisin sijasta
viestilinjalle, minkä jälkeen innostus
koko armeijaa (ja siivoamista) kohtaan lopahti.
Motto: “Nyt on kiire! Todella kiire!”

Luoto Tommi 21 v
Futis-stara, Espoo
Tupakaverit oppivat tietämään mitä
on Late Night With TJ Luoto. Puhui
unissaan enemmän kuin valveilla ollessaan IKINÄ.

Motto: “Pitäkää kroppa suorana...”

Motto: “Kyllä meillä 1.JK:ssa...”

Koskinen Karri 20 v
Tupapalvelija, Turku

Laasanen Mikko 24 v
Kielitaiteilija, Turku

Tupa on siivottu jo kauan ennen
kuin tupa- ja aluepalvelua on edes
kuulutettu.
Motto: “Onks tää tupa ilmoitettu jo ?!”

Tuvan rauhallinen akateemikko, jonka tupaharrastuksiin kuului Iltalehti
ja Dostojevski.
Motto: “Nonii, oltii vähän leirillä...”

Maliranta Janne 21 v
Opiskelija, Turku
Tuvan ainoa perheellinen, Maliranta halusi välttämättä palvella 12 kk.
Munkitti aina helpoimmat kipinävuorot.
Motto: “-”

Kylander Jarkko 20 v
Megatroniikka, Turku
Megatroniikan mestari, jonka AuK
kului urheiluvapailla ollessaan. Jos
Suomeen ei tule Megatroniikan kultamitalia, ei Kylander ole ollut tarpeeksi urheiluvapailla.
Motto: “Ja sain!”

Korhonen Juha 20 v
Opiskelija, Turku
Valmistautumisen aikana tuvasta
kuuluu parin minuutin välein kamala metallisen kaapinoven pauke. Ei
hätää. Korhonen siellä vain varmistelee, että kaappi on varmasti kiinni
ja lukko on varmasti lukossa sekä
avainpesä alaspäin.
Motto: “Rauhallisesti, mutta rauhallisesti!”

Keränen Veli-Matti 19 v
Tyhjäntoimittaja, Rovaniemi

Laaksonen Juhamatti 20 v
Sähköputkimies, Loimaa
Ei tunne sanaa kiire. Aina korjaamassa viimeisellä minuutilla.
Motto: “Mitä nyt? Mikä varustus?”

Tupa 9
Melasniemi Jari 18 v
Opiskelija, Salo
Tuvan särmin (ja ainoa) tykkimies
Motto: “Ei me Niinisalossa tällasta...”

Nieminen Antti 19 v
Kukkakauppias, Marttila
Leiri alkaa. Varustus, kenttävarustus
sisältäen sissitakin, telttapatjan ja vähintään 3 kg karkkia. Särmääkin särmempi sissi.
Motto: “Tukiosasto huudettu. MIESTÄ OVELLE!!”

Myllymaa Olli 20 v
Ylioppilas, Laitila
Tuvan tiedustelija: Peliliikkeitä kotirintamalta päin. Hei, miten kaappi
särmätään? No kysy Myllymaalta!
Motto: “Nakkisuoja-asemaan...
mars... ja MARS!”

Rovaniemen karpaasi, säikähti tukiosaston sisäkuria paljon enemmän
kun Huovinrinteen jäätävää talven
kylmyyttä.

2.Viestijoukkue
Kouluttajat
Ltn Marko Eskola
Ltn Petri Pusala
Ltn Samuli Vähä-Mäkilä
Ylik Antero Paukku

Tupa 6

Tupa 9

Pyökäri HV 20 v
Tiedemies, Turku

Pönni Nora 19 v
Puutarhuri, Turku

Nurminen Pekka 20 v
Asiantuntija, Halikko
Aina särmä härövarustus. Uskomaton räpeltäjä ja ihan omat KSE:t.
Motto: “Emmä o eksyksis, mä en vaa
tiiä mis me ollaa!”

Särmää on enemmän kuin kakkosnelosessa! Tuvan Einstein.
Motto: “Motto?”

Vaativa vaakatasossa.
Motto: “Onks pakko, jos ei taho?”

Silfver Essi 20 v
Suunnistaja, Salo
Sininen, märkä ja viihtyy suihkukopissa.
Motto: “Tyynen puhelimessa Tyyne.”

Osanen Mauri 20 v
Sopimusvemppa, Pori
Yleensä
vaikeuksia
vaatteiden
kanssa.Motto: “Elä täysillä, kuole
nuorena!”

Peltonen Jimi 19 v
Jokapaikanhöylä, Vampula
Tuvan hajamielinen pioneeri, joka
sytyttää kaminan vaikka se olisi
täynnä vettä!
Motto: “Ei irtoo jos ei oo
irrotakseen...Kylli...”

Pelttari Janne 20 v
Yleiskone, Pori
Löysä sälli. Punkan särmääjä nro. 1.
Aukkiin koko sydämestään halunnut
rallikuski.
Motto: “Tosimies ajaa säällä kuin
säällä.”

Peltoluoma Jaakko 18 v
Virallinen valvoja, Raisio
Tuvan juniori... Paniikki saattaa iskeä, mutta homma hoituu... öö okei.
Motto: “-”
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2.Viestijoukkue
Tupa 10
Saarenmaa Petri 20 v
Ylioppilas, Pori
Ääripäiden mies. Ex-heviletti.
Motto: “-”
Snellman Toni 20 v
Sähköasentaja, Lappeenranta
Suklaakomppanian pelimies m/über.
Motto: “En tiedä. Otan selvää. Voisitteko toistaa?”
Rautkoski Sami 19 v
Kuukävelijä, Tampere
Movettaja oikeaan aikaan. Tuleva
alik. Lepi.
Motto: “Lepi vaan.”
Raitala Jukka 20 v
Datanomi, Harjavalta
Kurssipuukkoa heiluttava ja kirjoja
lukeva kaljupää.
Motto: “Pro patria.”
Rauhalinna Eero 20 v
Elektroniikka-asentaja, Perniö
Nakkisuojan kasvatti.
Motto: “Meitsi korjaa.”
Riihimäki Pekka 20 v
Varusmies, Huittinen
Tiukka hevimies.
Motto: “-”

Saari Jussi 20 v
Opiskelija, Tampere
Motto: “-”
Savinen Ville-Veikko 20 v
Opiskelija, Pori
Mahtavat unenlahjat omaava, jonka käsittelyssä ei taskulamputkaan
ole turvassa.
Motto: “-”
Sundell Riku 20 v
Opiskelija, Turku
Professori, tuvan särmin, varmasti
kotonakin tossun alla.
Motto: “Turku on kiva kaupunki...
oikeesti!”
Suominen Ville 19 v
Talonrakentaja, Marttila
Motto: “Nallekarkit ei mene tasan!”

Tupa 11
Tamminen Heikki 22 v
Opiskelija/Viihdyttäjä, Pertteli
Jatkaja jo kolmannessa polvessa. Ainoa prikaatin tosimies, Perttelin jeti!
Motto: “Jumala armahtaa, minä en!”

Tamminen Jussi 20 v

HÖGFORS
SALO

Opiskelija, Turku
VSP, vapautettu siivouspalvelusta...
“ei pal napostelele!”. Hei pojat, TJ
enää 298... aika wäbä!
Motto: “Muut hajoaa, minä en!”

Toivio Seppo 20 v
Opiskelija, Oulu
Missä sä olit? -Pesemässä hampaita.
Nyt piti siivota -Olin vessassa...
Seppo Houdini, katoamistemppujen mestari
Motto: “-”

Ylitalo Juuso 20 v
Malli/Opiskelija, Turku
Olen alikersantti Lucifer, tervetuloa rastille Manalaan. Tässä on koirani Cerberos! Ei tää mikkä tivoli
oo! EIPÄ!
Motto: “No mitä? Kyll mä täss saan
olla!”

Virta Heikki 20 v
Automaatio-asentaja, Kullaa
Kiukkuinen pieni mies suurella suulla ja rehevällä naurulla.
Motto: “Tykkimiestä ei jääkärit kaada!”

Tuiskunen Mika 20 v
Työtön, Pori

Poika, joka ei ole kuorsauksella pilattu. Naama irvessä marsseilla.
Motto: “Perä jää!”

Taponen Petteri 20 v
Opiskelija, Karkkila
Hei jätkät... Nyt siivotaan...
Motto: “Aikamääreet on tehty rikottaviksi!”

Yli-Nissilä Niko 19 v
Taiteilija, Loimaa
Keilaaja isolla K:lla! Teknofriikki!
Motto: “Kerran me täällä vaan eletään!”

Jonas Vesterback 19 v
Opiskelija, Petalax
Himosuunnistaja hieman heikolla
suomenkielen taidolla varustettuna.
Todella hauskaa.
Motto: “Olen iloinen et mul on elämä!”

Valtanen Jari 20 v
Opiskelija/TJ-laskuri, Vampula
-Kyyll... Täys jäpitys jo kympillä.
Nyttemmin aika wäbä...
Motto: “Hianoo, kantaa pianoo...”

Julkitila- ja
konttorikalusteiden
asennusta
yrityksille
• nopeasti
• luotettavasti
• ammattitaidolla
Soita ja kysy lisää
puh 040 828 6336

www.hogfors.com

KALUSTEASENNUS
P. UUSITALO T:mi
Turku
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Panssarintorjuntalinja

Johtaja Ltn Tuomo Koivisto

Kouluttajat
Ltn Tuomo Koivisto
Ltn Tommi Mäkinen
Alik Pertti Heinonen

Tupa 12

Eriksson Harri 20 v
Kosmonautti, Porvoo

Ek Mikko 23 v
Keilahallin omistaja, Kouvola

Särmikäs ohjusjantteri, joka tuntee
parhaat apajat. Teekkarinörtti, joka
sykkii kuin villi oranki.
Motto: “Kyyl sä sen tiedät!”

Linjan grand old man, joka ei aina
tiedä edes omaa ikäänsä. Tuvan oma
ensiapu vaivaan kuin vaivaan.
Motto: “Aja sitä varsaa!”

Haavisto Petri 20 v
Osa-aikainen marjanpoimija, Turku
Kipinämies ei nuku koskaan, ei koskaan! Suurisuinen ja nallekarhun
oloinen ohjusmies, joka tietää aina
missä mennään. Etenkin kartalla. Ja
puhetta riittää...
Motto: “Enemmän puhetta, vähemmän toimintaa.”

Hörkkö Jussi 20 v
Viihdetaiteilija, Pertteli
Miks aina täytyy olla kiire, kun määränpäähän kerkee myöhemminkin,
Motto: “Lepii äijät lepii...”

Laine Joni 21 v
Teräsmies, Helsinki
Tämä mies ei jäädy, hän ajaa tuningautolla
Motto: “Ei varmaan avauduta!”

Lepikko Antti 20 v
Johtaja, Iisalmi
Valonnopeudella toimiva taistelija,
jonka nutcrusher-asento hämmentää
muita taistelutovereita.
Motto: “Hiljaa hyvää tulee.”

Hakkarainen Pasi 20 v
Elvis-imitaattori, Tampere
Ärhäkkä pappismies Tampereelta.
Ohjuslaite kalpenee Pasin rinnalla.
Motto: “Jumala armahtaa, ohjuslaite EI!”

Lumme Petri 20 v
Talkshow-isäntä, Keilaniemi

Tuvan HERMOT...rautahermot. Leveän keilan tähystäjä, jolle maistuu
kaikki ylimääräinen työ ja työt tehdään mukisematta, etenkin sotkuraketin homma maistuu.
Motto: “Ota rauhassa, ettei mökkis pala!”

Tupa 13
Nordqvist Jarkko 20 v
Norsun kesyttäjä, Pori
Sadistinen, mutta hilpeä nuorimies,
jonka pinna ei ole kovin pitkä! Vannoutunut metallimies, joka ei pop
musiikista paljoa perusta!
Motto: “Niin no niin, hajotkaa te
siihen.”

Suominen Tero 20 v
Konsultti, Turku
Ohjuslinjan eräjorma. Mies tuntee
metsät ja mättäät, muttei omia taskujaan.
Motto: “Ole rauhallinen!”

Moisala Jyrki 20 v
Hinaaja, Turku
Monttu, universaali kärpäsloukku,

Kranaatinheitinlinja

jonka puheenaiheet vaihtelevat voin,
pakkipussien ja titaniumin välillä.
Motto: “Voita on vielä!”

Mattila Kimmo 20 v
Kynsistylisti, Turku
Huoleton rötvääjä, joka sykkii tarpeen vaatiessa. Taistelija, josta särmyys kaukana jos kouluttaja ei ole
10 m lähempänä.
Motto: “Nallekarkit ei mee aina tasan.”

Sainio Marko 20 v
Koomikko, Raisio
Sainio...ehkä rauhallisin kaveri koko
porukasta. Rauhoittelee muita hajoamisen hetkilllä. Ei avaudu vaikka
mikä tulisi eteen.
Motto: “No niin, nyt se kamiina
mansikaksi.”

Mustonen Olli 19 v
Jäähallin jäähdyttäjä, Vammala
Hysteerinen jääkone, joka ymmärtää
ohjuslaitteesta yhtä paljon kuin simpassi radiosta!
Motto: “Ihan sama!”Kranaatinhei
tinlinja

Johtaja Ltn Klaus Tapio

Kouluttajat
Ltn Klaus Tapio
Ltn Henrik Ahvenainen
Ylik Jaakko Lehtinen
Kers Pekka Silta-Mattila
Alik Jani Vuorinen
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Kranaatinheitinlinja

Johtaja Ltn Klaus Tapio

1. Kranaatinheitinjoukkue
Tupa 1

Haajanto Tapio 23 v
Ylioppilas, Turku

Tupa 2

Tupa 5

Kujansuu Jere Michel 20 v
Ylioppilas/rumpali, Pori

Herra, jolla ei hymy hyydy pahimmassakaan taistossa! “Heitin Joe”
Motto: “Mie oon nynny...”

Lundström Benjamin 20 v
Merkonomi, Turku

Kaihoniemi Hanna 19 v
Isäntä, Laitila

Kiinnostelija, aina särmällä varustuksella. Tupa 2:n trubaduuri. Krh:
n pingismaster.
Motto: “Sisin on tärkein!”

Oppilas Kaihis. Tuntee tupailmoituksen salat, kiitos alik Isotalon &
Vesasen.
Motto: “Musta tulee isäntä, ja EI, se
ei liity sukupuoleen!!!”

Rauhallinen hevari, jota ei sykkiminen häiritse!
Motto: “Mm-mm, mau ja kas!”

Keinonen “Kepa” Juha 20 v
Ammattiauttajan apumies,
Huittinen

Järvenpää Jarmo 20 v
Kääpiösirkuksen tirehtööri,
Turku

180 päivän alikersantti! Sukkamestari! Vemppaa, älä tsemppaa!
Motto: “Jokainen päivä on liikaa...”

Turun hupiveikko nro 1. Juttu ei todellakaan jätä ketään kylmäks. Ltn
Järvenpää.
Motto: “Raikas tontto...kuka päästi
sen kissan?”

Kastman Arto 19 v
Ylioppilas/Merkonomi, Turku

Lehtinen Petri 20 v
Tekniikan ylioppilas, Tampere

Todellinen skarppaaja. 4 eyes!
Motto: “Gonapappaa ei nappaa.”

Hätönen “Masa” Viljami 20 v
Hiusmalli, Turku
Särmä “hätsky”. Koko AuK:n särmin sotilas!
Motto: “En oo Masa!”

Lahti Ilkka 20 v
Filosofian ylioppilas, Pertteli
Tuntematon sotilas.
Motto: “Myöhäistä on silloin, kun
tuonen tuvillʼ tullaan...”

Hevari-nörtti-larppaaja! Nörtti!
Motto: “Kilometrin päässä piiru on
1,047 metriä, älä!”

Bäcklund Juho 20 v
Tekniikan ylioppilas, Turku
Särmä sotilas. KPS on taitolaji.
Motto: “Mäsä!”

Kuromaa Ville 20 v
Datanomi, Rauma

Orenius Jouni 20 v
Perkaaja (kalan), Turku
Tupa 2:n Liam Gallagher. Krh:n pingiskeisari.
Motto: “My name is Bond, James
Dean.”

Malmsten Tomi 20 v
Jokapaikan höylä, Lappi
Satakunnan George Clooney
Motto: “Joopa joo...”

Mäkinen Jussi 21 v
Varastomies, Lohja

Hallenberg Minna 19 v
Opiskelija, Helsinki
Arpa kohtalon on aina...kaikkee pitää kokeilla, sitkee mikä sitkee!
Motto: “Läpi kiven, p***e edellä
kuuhun!”

Eronen Erika 24 v
Puutarhuri, Vantaa
Sotilas Jane. RuK, RuK, RuK
Motto: “Vänrikki Tuiskuksi vänrikki
Tuiskun paikalle!”

Rauhallinen, ehkä liiankin. Sisältä
tulta ja tappuraa.
Motto: “Jokainen uusi päivä on ilo
silmille!”

Sailori-Kuromaa.
Motto: “Just nyt ei kyl pysty.”

2. Kranaatinheitinjoukkue
Tupa 2

Tupa 3

Tammenlaakso Tero 20 v
Meteorologi, Turku

Tupa 5

Pölkki Jukka 20 v
Puuseppä, Pori

Virtanen Valtteri 19 v
Pizzalähetti, Loimaa

Väänänen Virpi 29 v
Kemisti, Turku

Krh:n tuliasema-APINA.
Motto: “Höpö höpö!”

“Ei se noin mene.”
Motto: “Ajattelen, siis olen.” Rene
Descartes

Todellinen UV-taistelija. Tuvan
energisin “Juhani”. Kofeiinipilleri purkillisen jälkeen, jonka jälkeen
jaksaa härnätä jokaista lepäävää jesviittaa yömyöhään.
Motto: “Tulta päin!”

Tuominen Antti 20 v
Kirvesmies, Lemu

Tikkanen Suvi-Tuuli 22 v
Opiskelija, Turku

Pajunen Juha-Pekka 20 v
Saalistaja, Turku
Krh:n positiivinen taistelija :) Särmä
siivooja. Bilismestari!
Motto: “Pidän lihasta!”

Rouvinen Ossi 20 v
Kirvesmies, Turku
Rauhallinen kuumakalle.
Motto: “Älä lämmitä, olen jo lämmin.”

Salmi Hannu-Pekka 20 v
Säkylä
Seppäkoski Ise 20 v
Suur-Loimaa
Menee läpi vaik Mount Everestistä!
Motto: “Heitinmies on eri mies!”

Vahlroos Ville 18 v
Kelkkamies, Lappi
Kielimies vailla vertaansa. Tuvan
David Hasselhoff.

Tuomikanta Pauli 20 v
Raktorilähetti, Eura
Häslää, säätää, huutaa, nakissa, kuitenkin aina valmis. Euran lahja Suomen Puolustusvoimille.

Viherranta Sami 19 v
Sihteeri, Pori
Hiljanen kaveri. Kävi, koki, lähti.
Leirien ilopilleri.
Motto: “No niin no!”

Stenström Erik 21 v
Liikemies, Turku
Tuvan särmin taistelija, joku satsaa rahaa sydänkäpyseensä. Ensin
rauhallinen taistelija ja sitten saa
yhtʼäkkisiä sekoilukohtauksia.
Motto: “RuK jäi, mutta jääköön!”
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Yleismies Jantunen. MC-100 piirun
kunniajäsen. Kun tätä taistelijaa ei
kiinnosta, niin ei myöskään innosta
mikään ja hän antaa kaikkien huomata sen.
Motto: “Avaudu, se helpottaa!”

Vainio Tuomo 20 v
Putkimies, Raisio
Ei oo kiire minnekään, eikä haittaa
vaikkei ehditäkään. Tunnetaan myös
nimellä Tohtori Paha. Kun luomi lipsuu niin saha raikuu.
Motto: “Aikainen lintu madon nappaa, mutta myöhäistä ei väsytä!”

Talvitie Mikko 20 v
Legoinsinööri, Turku
Mitä, eikö tänään pääsekään sotkuun? Iltaisin juttujen taso kohoaa
aina uusiin sfääreihin, joiden johdosta nauraa itse tunnin putkeen.

Sisukas sissi. “Onks se tosiaan niiin vanha? Ei se kyl niiiin vanhalta näytä”. 3 JK:n naiset... Sotamies
Vaatainen”

Ne sukat pidetään kaapissa, EI lampussa! -Tiki
Bowling, Bowling, Bowling

Suomen Kansainväliseen
Valmiusjoukkoon koulutettavat
aliupseerit
I Joukkue

Järvinen Juho 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
Tuvan apina. Kävelee muotoon vaikka käsin.
Motto: ”Mikä ei tapa, niin sattuu
niin...”

Palomäki Pessi 19 v
Ylioppilas, Riihimäki
Vuoden gonahawk. Lomat aina
mielessä.
Motto: ”Gona jo ekasta päivästä
alkaen. Fiiliksien pohjalta.”
Savolainen Esa 21 v
Ylioppilas, Humppila
2 VPO+okkv+evvk.

Niiniketo Mikko 18 v
Ylioppilas, Kiiminki

Tupa 1
Jaanisalo Ollipekka 20 v
Ensihoidon opiskelija,Lahtiʼʼ

Hoitsu mikä hoitsu.

Motto: ”Mut hei, kohta päästään lomille!”

Heiskanen Aki 19 v
Palomies, Vieremä

karhu ja nopea kuin peura.
Motto: ”Näin se homma toimii.”

Helander Aleksi 20 v
KTM-opiskelija, Heinola
Kunnianhimoinen, iso ja urheilullinen oman tien kulkija...
Motto: ”Hyvä siitä tulee kun sen
maalaa.”

Aina reilu ja auttavainen. Jos olisin
nainen ja pulassa, niin haluaisin tämän karskin palomiehen ottavan minut vahvaan syliinsä.
Motto: ”Paperista täytyy voida paistaa lettuja!”

Haimakainen Jyri 18 v
Sähköasentaja, Hämeenkyrö
Hämeenkyrön Günther, aina
antelias.

Haanpää Ville 19 v
Nurmo

Frankenhaeuser Fredrik 19 v
Merkonomi/baarimikko, Espoo

Urheilullinen kun siltä tuntuu, ei hajoa koskaan. Aina nollat taulussa.
Motto: ”Mä en hajoa koskaan.”

Jokinen Ari 20 v
Hamina
Aina hymy pyllyssä! Ei tiedä, onko
kissa vai ilves.
Motto: ”Se ei pelaa, joka pelkää!”

Motto: ”Sahtia, kaljoo...Ei vaadi
paljoo..”

Reteä jätkä, joka osaa ottaa rennosti.
Motto: ”Tartu hetkeen!”

Koskinen Joni 20 v
Opiskelija, Tampere
Siivousalueen esimies
Motto: ”Nyt on hyvä fiilis!”

Lapinlampi Ari 18 v
Opiskelija, Oulu
Puolangan pornokeisari.

Keränen Arttu 20 v
Opiskelija, Keitele
Noheva - Naistenmies
Motto: ”Jau jau!”

Merisalo Antti 20 v
Matkailija, Chicago
Motto: ”Money talks, bullshit
walks”
Mutanen Tomi 21 v
Etsijä, Helsinki
Motto: ”Eiku rete!”

Tupa 2

Lehtonen Toni 19 v
Opiskelija, Ylivieska

Kokko Aleksi 19 v
Kiväärimies, Halikko
Tumma ja tulinen Pluto.

Motto: ”Mitä ny tehdään”

Motto: ”Nyt katkes p****sangon?”

Mikkonen Jussi 20 v
Haudankaivaja, Oulu

”Vitsi mie ootan sitä KV-kautta”

Järvelä Vesa 18 v
Opiskelija, Forssa

Tupa 3.

Hakkarainen Janne 19 v
Kuopio

Super-semisotilas
Motto: ”Mä luulin et se oli vaan hyvä
läppä.”

Mäki Raine 20 v
Stevari, Järvenpää

Huusko Jarno18 v
Kontiolahti

Kissan refleksit ja nopea kuin kärppä!
Motto: ”Mitä pienistä, kun ei ne pienetkään meistä.”

Ikävalko Vesa 19 v
Kankaanpää
Kankaanpään Hercules. Vahva kuin

Jämsén Otto-Petteri 20 v
Tietoliikenneasentaja, Karhula
Vääpeli. Universumin komentaja.
Motto: ”In caelo cum volabo, cum
fratre meo ero”

Motto: ”Positiivisuus on syvältä.”

Oliks siel millaist jengii? - No Mäki
ja 109 palloilijaa!
Motto: ”Lopetetaan se spedeily.”

Jäälin snoukkari! Wannabe high!
O.G Tupa 3.
Motto: ”Ekkö nää uskalla?”

Rajamäki Petri 19 v
Merkonomi, Tampere
Kamat hukassa ja nollat taulussa.
Motto: ”Moro, mitä apina? Missä
meet?”

Salmela Heikki
Opiskelija, Ylivieska
Ylik: ”Mitä...?”

Tupa 5
Korpela Janika 19 v
Opiskelija, Ylöjärvi
Pikku Myy, tuvan ilopilleri, jopa
raivostuttavan aamuvirkku ja energinen.
Motto: ”Pikku-Myy ei ole mitään
muhun verrattuna!”

Raumonen Salli 18 v
Opiskelija, Turku
Juniori, perä jää ennemmin tai myöhemmin.
Motto: ”Perse edellä puuhun.”

Reini Sonja 24 v
Reissaaja, Tampere
Miss mömmö. Kiinalaisen lääketieteen asiantuntija ja paljon nähnyt
maailmanmatkaaja.
Motto: ”Elämä on joko hurja seikkailu, tai ei mitään.”

Niemi Santeri 19 v
Myyjä, Jyväskylä
Periaatteen mies.
Motto: ”Reilu peli on syvältä.”
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II Joukkue

Tupa 5
Forsman Carita 19 v
Opiskelija, Hämeenlinna
Neiti ylikorsetti. Kun tämä tyttö
avautuu, niin miehetkin lähtee balettikouluun.”
Motto: ”Ainoa mikä on pysyvää on
muutos!”

Honkonen Mirva 21 v
Lähihoitaja, Turku
Miss kovis, tuvan äijä, samalla kuitenkin myös sisar hento valkoinen.
Motto: ”Don´t hate the player, hate
the game!”

Hämäläinen Anne 18 v
Opiskelija, Helsinki
Tuvan hammaskeiju ja laululintu,
taistelijaparijumpassa kaikkien suosikki. Eikä unohdeta niitä hampaita!
Motto: ”Pieni mutta pippurinen!”

Motto: ”Pasikuskilla ei paljon hommat paina...”

lane taistelija joka ei hylkää rynnäkkökivääriään edes yöksi.
Motto: ”Suon yli niin että heilahtaa,
poijjaat!”

Tanssii sinkojen kanssa ja tarinaa tulee. Keväisiä huuliliikkeitä.
Motto: ”Älkää valittako, me ollaan
kassulla!”

Isosisko, sisältä tulta ja tappuraa,
periksi ei anneta, vuoden päästä uudestaan.
Motto: ”Sisulla siitä selviää!”

Tupa 7

Helén Henry 20 v
Opiskelija, Helsinki

Luoto Mika 18 v
Opiskelija, Jämsä

Niemi Laura 19 v
Opiskelija, Seinäjoki

Sitkeä sissi joka ei turhista valita. Ei
tunne sanaa ”vemppa”. Kun sinulle
on huolia tai ongelmia, Ahde on aina
tukemassa. Ampuu ”vahingossa” kiitettäviä tuloksia.
Motto: ”Itse asiassa...”

Leivo Sari
Logistiikkapäällikkö, Kuusankoski

Mustaherukkamehu, se parantaa kaiken. Ei ole realisti, vaan pessimisti.
Motto: ”Yritys on kova.”

Tupa 6
Viitala Jussi 19 v
Hämeenkyrö, Sähköasentaja
Uusitalo Kari 19 v
Ylioppilas, Forssa
Motto: ”Joka toiselle nauraa, on itte
hyvä!”

Vanhatupa Jaakko 19 v
Vapaa taiteilija, Ähtäri
Motto: ”Grrrr!!”

Peltonen Jussi-Matti 19 v
Ylioppilas, Kurikka
Motto: ”...ja latoja silmän kantamattomihin.”

Rossi Jussi 19 v
Ylioppilas-sekatyömies, Suonenjoki
Motto: ”Alaviistoon...”

Valtonen Ville 19 v
Opiskelija, Kinnula
Motto: ”30 saa suorittaa!”

Peuraniemi Jussi 19 v
Korpisoturi, Pudasjärvi
Motto: ”Ja luvun mukaan...Yks...Ka
ks...Kolome...”
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Roivas Juho 20 v
Ylioppilas, Turku

Ahde Marko 19 v
Freelancer, Lieto

Kinnunen Juho 19 v
Opiskelija, Turku
Syntynyt särmäksi. Kovan kurin ystävä, jolle saksaksi huudetut käskyt
ovat sydäntä lähellä. Marssilaulujen
taitaja, virtuoosiluonne.
Motto: ”Ja Moi!”

Jokinen Christian 23 v
Toimittaja, Turku
1 JK:n professori ja maailmankyntäjä. Jokisen saksalainen veri näkyy
tetsatessa - hulluna kiiltona silmissä. Juttujen jälkeen kuuluva ”sairas” nauru herättää kuolleetkin haudasta...
Motto: ”De nada a Forte Gente se
Demia!”

Alanko Marko 20 v
Opiskelija, Helsinki
Lääkealan miehiä. Tuleva psykedeelisen taiteen vaikuttaja. Hieno ihminen. Ryhmän uskollinen työjuhta.
Motto: ”Uutta suoleen kun vanha
kuolee!”

Jussila Juhamatti 19 v
Tekniikan ylioppilas, Ylivieska
Huovinrinteen von Mannstein, sotanippelitiedon taitaja. Pohojanmaa-

Huisin hauska tyyppi. Aina tekemässä muille hauskoja jekkuja. Omaa
myös epäinhimilliset voimat; leireillä ei ikinä nollat taulussa. Hoitaa
myös kavereiden kipinät.
Motto: ”Get some!”

Lahtinen Emppu 19 v
Ravintolakokki, Vääksy
Tuvan little big man. Suu käy ja juttua lentää aiheesta kun aiheesta. Mukana aina asiallista musiikkia (lue
AC/DC). Vekkuli velikulta.

Junttila Juho 19 v
Palveluvastaava, Turku
Käsittämättömien juttujen heittäjä!
Termi kooma tarkoittaa tämän jätkän normaalia unta. Vaikka vaikuttaa pääsääntöisesti mielenvikaiselta,
niin siitä huolimatta johtaa ryhmänsä vaikka kuuhun. Omaa myös outoa
mieltymystä janttereita kohtaan.
Motto: ”Voi vehka parka!”

Komppanian komein ja karvaisin
mies
Motto: ”Maalissa tavataan!”

Wiberg Jukka 19 v
Opiskelija, Kurikka
Pv:n suunnistusopetuksen ruumiillistuma (”Mä harhailin ainakin 20
kilometriä”).
Motto: ”Mä voin olla ihan mitä sä
haluat.”

Oijala Tuomas 19 v
Opiskelija, Vantaa
Kölli-Korppu tykkää napalmista!
Motto: ”Totuus sattuu mutta on huvittava.”

Luoma-aho Jussi 20 v
Jokapaikanhöylä, Lapua
”Kaasukäyttöinen
Duracellpupu,
yksi laulu kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.”
Motto: ”...mihinä mä oon? TATAA”

Tupa 8

Luomaranta Jaakko 19 v
Opiskelija, Kuortane
Lukutoukka. Vastaanotin kirjassa 24/7.
Motto: ”Ei se elämä pelkää”

Lahtinen Antti 19 v
Sähköasentaja, Tampere
Komppanian nallekarhu. Suuri ja
lempeä.
Motto: ”Aamut on pahimpia!”

Vuorinen Jesse 19 v
Ylioppilas, Pori

Männistö Arto 19 v
Opiskelija, Riihimäki
Hidas mutta nopia

III Joukkue

Motto: “Monet kertovat tarinoita,
harvat uskaltavat luoda niitä.”

Kaikkonen Erkka 18 v
Eroottinen hieroja (thai), Joensuu
Rakastaa monikulttuurisuutta, kun
kerran Joensuustahan sitä löytyy.
Motto: “Kokohoito kympillä.”

Pesonen Matti 19 v
Elektroniikka- ja tietoliikennetekniikka -asentaja, Valkeakoski
Seppo tuu katton, Pesonen nukkuu taas.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”

Rousku Lauri-Pekka 19 v
Puukkojunkkari, Helsinki

Tupa 9

Tupa 10

Tupa 11

Viimeinen partiopoika.
Motto: “Mitä isompi puukko, sen paremmat kynnet.”

Ojaniemi Heikki 18 v
Ylioppilas, Palokka

Ojanperä Ilari 20 v
Opiskelija, Seinäjoki

Junttila Markku 22 v
Oulu/Pattaya

Paasonen Jukka 19 v
Monitoimimies, Kajaani

Kovaääninen pikku eläin.
Motto: “Siitä, mistä ei voida puhua,
on puhuttava paljon.”

Särmä lihaskimppu Pohjanmaalta.
Motto: “Täysiä päin ja paareilla
pois.”

Ensin hutkitaan, sitten tutkitaan.
Motto: “Marche ou crêve.”

Ujo, hiljainen ja syrjäänvetäytyvä.
Motto: “Iha hyvä se o.”

Wartiovaara Markus 20 v
Ylioppilas, Helsinki

Valli Ville 19 v
Opiskelija, Seinäjoki

Itkonen Riku 19 v
Läskikauppias, Oulu

Kylmäpäinen johtaja.

Nopeajalkainen heppu Pohjanmaalta, jolla on myös huumori tallella.
Motto: “Kunnia ja velvollisuus.”

Pykälä Marko 20 v
Liikuntatieteiden opiskelija,
Lahti

Vuolteenaho Janne 19 v
Ylioppilas/sekatyömies, Ylivieska,
Mitä, joko tauko? Zzz...
Motto: “Kaikki liha tottelee kuria.”

Moliis Antti 19 v
Levyseppähitsaaja, Lappeenranta
Minuutilla vakio hymy.
Motto: “Unohda pelko, niin kaikki
on mahdollista.”

Lundqvist Patrick 19 v
Vaasa
Ysituvan Rajomir Jagr! Vähemmistövahvistus.
Motto: “Pahimpia ovat aamut, joiden
päättymistä ei näy...”

Savinainen Matti Tapani 23 v
Insinööri, Lieksa
Vanhan miehen luita kolottaa.

Lassila Juho 19 v
Elektroniikka-asentaja, Veteli
Ysituvan karpaasi. Volvomies Vetelistä.
Motto: “Tää on hiano laji!”

Korhonen Olli-Pekka 20 v
Opiskelija, Helsinki
Motto: “Kyllä mää ne kopit siivosin!
Ei se esimies, niin tärkeä ole.”

Lyhyt ja naseva.

En ole huono häviäjä, sillä en myönnä hävinneeni koskaan mitään.
Motto: “Muistan verenpaineeni.”

Alakiuttu Jari 20 v
Opiskelija, Oulu
Pieni mutta niin perhanan pippurinen.
Motto: “Nuuska huuleen ja vastatuuleen.”

Riatte Anton 19 v
Automaatioasentaja, Rauma
Nollatauluoppilas
Motto: “Mikä ei tapa, vahvistaa.”

Tallkvist Christoffer 19 v
Kivimies/opiskelija, Kokkola
Kolmen L:n oppilas: löysä, laiska,
leppoisa.
Motto: “Esto Perpetua.”

Elfvengren Ilkka 18 v
Filosofian ylioppilas, Heinola
Motto: “Paljon puhetta, vähän tekoja.”

Rauhavirta Mikko 18 v
Opiskelija, Orivesi
Orpolainen sekasikiö.
Motto: “Se parhaiten nauraa, joka hitaimmin tajuaa.”

Virtanen Tuomas 19 v
Opiskelija, Turku
Turkulainen patukkatanssija.
Motto: “My way is kanttuvei.”
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IV Joukkue

Tupa 12
Pesonen Mikko 20 v
Köyhä opiskelija, Vantaa
Ei sotahullu vaan asehullu!
Motto: “True happiness is belt fed.”

Raita Antti Lasse 19 v
Opiskelija, Heinola
Puolivillainen pallonpotkija.
Motto: “Se on ihan itsestä kiinni. Itʼs
up to yours.”

Perttula Petri Tapio 20 v
Siivooja, Ylivieska
“Laistava showmies”
Motto: “Siivosin toissapäivänä!”

Tick Jani 19 v
Hiusmuotoilija, Kankaanpää
Omistaa Daihatsun.
Motto: “Oma käsi kunniaan.”

Vehviläinen Jukka 18 v
Suonenjoki
Suonenjoen lahja puolustusvoimille.
Motto: “Prööt. Pröt. Prööööt.”

Rimaila Joona 19 v
Kukkataiteilija, Mäntyharju
Paino on voimaa, ylipaino on ylivoimaa.
Motto: “Mättäitä!”

Särkelä Jussi 19 v
Telinemies, Oulu
Näyttää, syö ja tekee hommat kuin
pupu.
Motto: “Kasikasit kunniaan.”

Saukkonen Tuukka 20 v
Kehonrakennus (alle 7 v),
Oulu
Mies, joka sammuu nopeammin kuin
vanha sieni.
Motto: “Mitä!? Mää nukun ny.”

Puranen Joel 20 v
Oulu
Päivässä on enemmän kuin yksi huono hetki.
Motto: “En oo ehkä siivoomassa!”

Tupa 13
Heilä Eero 19 v
Metallimies, Vihti
Prikaatin ylikuumeneva teleoperaattori.
Motto: “Kännykästä en luovu!”

Honkanen Valtteri 20 v
Myyjä, Helsinki
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Häkkinen Matti 18 v
Autonkuljettaja, Jämsänkoski
Yksi Suomen kovimmista rekkamiehistä.
Motto: “Ahdin määrää tahdin.”

Kulmala Olli 19 v
Metallimies, Hämeenlinna
Puhuu unissansa enemmän kuin teinityttö puhelimessa.
Motto: “Ai ai, kun on ihanaa.”

Kallioniemi Jaakko 19 v
Opiskelija, Karvia
Peräkylän vanhapoika.
Motto: “Elämä opettaa ja kuolema
lopettaa.”

Haronoja Vesa 19 v
Opiskelija, Vammala
Komppanian kovin “hajuhemmo”.
Hakee vertaistaan monessa.
Motto: “Juustoo... Juustoo, juustoo,
juustoo!”

Flinck Matti 18 v
Opiskelija, Valkeakoski
Myrskylyhdyn sammuttaja.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla pois.”

Autio Heikki 18 v
Opiskelija, Vaasa
Punttisalin proteiinipilleri, juttua
riittää. Tätä miestä ei kannata herättää unesta.
Motto: “Antakaa mun nukkua.”

Häyrinen Erik 20 v
Opiskelija, Kerimäki

Huovinrinteen Ronaldinho
Motto: “Peliliikkeillä pärjää.”

Perusapteekkarin ainesta. Kerimäen
lupaus maailmanpolitiikalle.
Motto: “Sarja, sarja!! Tunnussana!”

Honkanen Matti 19 v
Opiskelija, Ulvila

Tupa 14

Lauri Törnin kaksoisolento. Rauhallinen kaveri.
Motto: “Ei kai sit...”

Manninen Jarno 19 v
Ylioppilas, Karttula

Mies, jonka huoneessaoloa ei edes
huomaa.
Motto: “Pessimisti ei pety.”

Nieminen Petri 18 v
Opiskelija, Hyvinkää
Tuvan särmin jätkä.
Motto: “Mul on kylmä... Sitäpaitsi
täs ei oo tarpeeks protskuu.”

Warpenius Jari 20 v
Opiskelija, Heinola
Tuvan hemmo.
Motto: “Vemppasin tai en, so not!”

Tupa 15
Lehtinen Anu 19 v
Merimies, Turku

Nupponen Oskari 19 v
Ylioppilas, Kuhmoinen

Alkuperästään huolimatta yllättävän
positiivinen pakkaus.

Tuvan isopäisin jätkä.
Motto: “Pääni ei ole ainoa, mikä minussa on isoa.”

Seppälä Anni 19 v
Liikuntatieteiden opiskelija,
Valkeala

Laine Tommi 19 v
Opiskelija, Eura
Euran pieni-suuri mies.
Motto: “Älä tee sitä tänään, jos voit
jättää sen tekemättä huomennakin.”

Ei pelkästään näytä Viivi Avellanilta,
vaan myös toimii kuin Viivi.

Pajala Noora 21 v
Opiskelija, Oulainen

Manninen Jani 19 v
Ylioppilas, Puolanka

Pieni ja iloinen pakkaus.
Motto: “The power - itʼs you.”

-Missä Manninen on? -Tortulla.
Motto: “Kun näet minut, on parempi väistää.”

Vartiainen Nelli 19 v
Keuruu

Nikkanen Lasse 19 v
Vapaapainija, Kokkola
Luonnonlahjakkuus.
Motto: “Tee se niin kuin Lasse.”

Lindberg Sami 20 v
Sohvaperuna, Tampere
Kiroileva pikkumies...

Pahkala Ville Matias 19 v
Opiskelija, Pyhäjoki

Tyttö, jolla on enemmän asiaa yöllä
kuin päivällä.
Motto: “En voi elää ilman minua.”

Suonlahti Henna 19 v
Oulu
Särmä blondi, mutta röökitaukoon
on aina aikaa.

Laakkonen Heli Marjaana
19 v
Joensuu

Mä maalaispoika oon...
Motto: “Miltä tuntuisi kirves kyrsän
juuressa? He?”

Pieni, mutta pippurinen!

Marjala Henri 20 v
Ikuinen opiskelija, Tammisaari

Keuhkotautinen Duracel-pupu...
Motto: “Carpe Diem.”

Mini-Me:n saatat löytää nylkyttämässä jalkaasi.
Motto: “Meni sitten sekin vatuiks...”

Kokko Hannele Tuulia 20 v
Oulu

Suomen Kansainväliseen
Valmiusjoukkoon koulutettavat
pioneerialiupseerit
Hannukainen Karri 20 v

Apukouluttajat

Opiskelija Pori

Harju-Säntti Riku 19 v
Kurikka

Heinonen Tuomo 19 v
Myyjä Turku

Hirvonen Antti 19 v
Opiskelija Lieto

Holappa Lauri 19 v
Muhos

Honkanen Mikko 19 v
Lahti

Hulkko Heikki 20 v
Opiskelija Rauma

Huovinen Matias 20 v
Opiskelija Asikkala

Hyttinen Tomi 19 v
Helsinki

1. Pioneerijoukkue

Hyvönen Jukka 19 v
Kerava

Häyrynen Jere 19 v
Kokkola

Höglund Henri 19 v
Kaarina

Höytö Teemu 19 v
Tuusula

Isometsä Jarkko 19 v
Karinainen

Jansson Patrik 19 v
Pietarsaaren mlk

Jauhiainen Juha 19 v
Keitele

Järvenkylä Janne 19 v
Lohja

Järvenpää Juho 20 v
Pori

Kalliomäki Marko 20 v
Henkilökohtainen avustaja Rauma

1. Pioneerijoukkue

Alho Jari 21 v

Haapa-Aho Miikka 19 v

Opiskelija Säkylä

Opiskelija Jalasjärvi

Upskok Rajala Anssi 20 v

Autio Petri 19 v

Haapa-Aho Tuomas 20 v

Aura Opiskelija Turku

Rauma

Jalasjärvi

Alik Haavisto Petri 19 v

Ekmark Anssi 19 v

Haarus Ossi 19 v

Opiskelija Rauma

Ruovesi

Helsinki

Alik Heikola Kalle 20 v

Elamo Tuomo 19 v

Hakala Juhani 19 v

Opiskelija Turku

Laitila

Pertteli

Aho Toni 19 v

inen Osku 19 v

Hallikainen Joona 19 v

Perho

Tuusniemi

Espoo

Alander Teppo 20 v

Göös Joni 19 v

Opiskelija Forssa

Myyjä Loimaa

Jyväskylän mlk

Ala-Petäys Asko 19 v

Haanpää Pekka 19 v

Vartija Jalasjärvi

Opiskelija Noormarkku

Halminen Joel 19 v
Hankamäki Mikko 19 v
Jämsä

Kamila Juhani 19 v
Opiskelija Nokia

Kangosjärvi Antti 19 v
Maalari Muonio

Kannonlahti Mika 19 v
Jalasjärvi

Kauppila Matias 20 v
Turku

Kerola Petteri 19 v
Kälviä

Kettunen Tuomas 19 v
Siilinjärvi

Luoma Tero
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2. Pioneerijoukkue

2. Pioneerijoukkue

Tingander Tuomo 20 v
Pori

Peltoniemi Kimmo 20 v
Opiskelija Raisio

Salo Jukka 20 v
Kokemäki

Hämäläinen Samu 20 v
Opiskelija Turku

Kivelä Jukka 20 v
Jyväskylä

Koivisto Jaakko 20 v
Opiskelija Lahti

Kokko Anssi 20 v
Opiskelija Leppävirta

Kokkonen Antti 19 v
Opiskelija Tampere

Koli Iiro 19 v
Opiskelija Pori

Komulainen Elmo 19 v
Kerava

Laine Toni 18 v

Loukomies Ben 19 v

Mäkelä Hannes 21 v

Jyväskylä

Parkano

Karjaa

Opiskelija Lempäälä

Korhonen Jari 20 v

Koponen Kimi 20 v

Lappi Joona-Pekka 19 v

Luukko Jyrki 19 v

Mäkelä Valter 19 v

Levyseppähitsaaja, Jyväskylä

Helsinki

Helsinki

Kokkola

Korkalainen Topi 19 v

Lehosvuo Tuomas 19 v

Luukko Mikko 19 v

Mäkelä Ville 19 v

Rovaniemen mlk

Jyväskylä

Turku

Opiskelija Loimaa

Korkiasaari Juha-Pekka 20 v

Leppänen Pasi 20 v

Maasalo Lassi 19 v

Turku

Rakennusmies Toholampi

Opiskelija Lieto

Koskinen Matti 19 v

Lewenstam Jan 19 v

Mansikka Juhani 19 v

Juupajoki

Helsinki

LVI-asentaja Pori

Kudjoi Jari-Pekka 20 v

Liikanen Lasse 19 v

Marttiini Markus 20 v

Pori

Opiskelija Jyväskylä

Rovaniemi

Kuhlman Aku-Santeri 19 v

Liinamaa Tuomas 18 v

Miiluniemi Timo

Opiskelija Kaarina

Moncada Samu 19 v

Kallio Tomi 20 v

Heinola

Opiskelija Sipoo

Kuitunen Juha-Matti 19 v

Litmanen Ilpo 19 v

Metsäkoneenkuljettaja Hirvensalmi

Kulmala Mikko 19 v
Turku

Kunnaala Jooseppi 20 v
Opiskelija Laukaa

Kurkinen Kalle 19 v
Merkonomi Ristijärvi

Kursi Mikko 19 v
Pöytyä

Kuusenmäki Juha 20 v
Jyväskylä

Kuusiluoma Mika 19 v
Opiskelija Jalasjärvi

Kuusisto Mikko 19 v
Helsinki

Laimi Jussi 19 v
Turku

Laine Jori 20 v
Koneasentaja Lieto

46

3. Pioneerijoukkue

Laine Patrick 19 v
Pöytyä

Myyjä Helsinki

3. Pioneerijoukkue

Savonlinna

Hoikkala Simo 20 v
Opiskelija Helsinki

Virta Aki 19 v

Opiskelija Turku

4. Pioneerijoukkue

Suominen Mikko 19 v
Opiskelija Lohja

Suoranta Kalle 19 v
Työkoneen kuljettaja Punkalaidun

Syvähuoko Otto 20 v
Kisko

Syväjärvi Jussi 19 v
Muonio

Säkkinen Janne 19 v
Pudasjärvi

Taskinen Jukka 20 v
Opiskelija Leppävirta

Tissari Tuomas 19 v
Helsinki

Tuisku Eero-Pekka 19 v
Tuusula

Tukiainen Santtu 19 v
Opiskelija Seinäjoki

Tuomainen Aki 19 v
Automaatioasentaja Leppävirta

Tynkkynen Olli-Pekka 19 v
Opiskelija Hyvinkää

4. Pioneerijoukkue

Uronen Pekka 19 v

Puro Jarmo 20 v

Vanamo Pyry 19 v

Sjögren Jens 20 v

Piira Riku 19 v

Masku

Mikkeli

Virtanen Peter 20 v

Pohjola Markus 20 v

Pori

Opiskelija Halikko

Ylöjärvi

Opiskelija Helsinki

Metsälä Visa 19 v

Puisto Eero 19 v

Rantanen Tommi 20 v

Varjoranta Tuure 19 v

Turku

Lohja

Nummi-Pusula

Lieto

Helsinki

Määttä Juhani 19 v

Pulli Santtu 19 v

Peltomäki Arto 20 v

Vennelä Seikko 20 v

Ylivieska

Joensuu

Koneasentaja Lieto

Turku

Natunen Ilkka 19 v

Pyhäjärvi Mikko 19 v

Soinoja Antti 20 v

Vesala Jaakko 19 v

Opiskelija Varkaus

Rovaniemi

Halikko

Joensuu

Niemi Kimmo 19 v

Raikko Janne 20 v

Yli-Hauta Jari 20 v

Vesala Jukka 19 v

Jyväskylä

Karinainen

Köyliö

Piikkiö

Nieminen Lassi 20 v

Raitio Joonas 19 v

Ruokosalo Hannu 19 v

Välikangas Tommi 19 v

Opiskelija Asikkala

Rovaniemen mlk

Kokkola

Turku

Nikkinen Timo 19 v

Rantanen Tuomas 19 v

Ruonti Jukka 19 v

Väyrynen Harri 19 v

Opiskelija Haukipudas

Opiskelija Sysmä

Työtön Lieto

Puolanka

Nurmi Esko 20 v

Rauhamäki Ilkka 19 v

Räsänen Tuomo 18 v

Ylitalo Mika 20 v

Sipoo

Kuhmoinen

Kuopio

Oinaala Lassi 19 v

Rauma Harri 19 v

Saarela Pasi 19 v

Joroinen

Perho

Seinäjoki

Ojala Lassi

Riepponen Antti 19 v

Salminen Matti

Oksalahti Antti 20 v
Lahti

Olsson Tom 19 v
Opiskelija Ulvila

Pajunen Tero 19 v
Savonlinna

Palola Juha 19 v
Turku

Peltola Roope 19 v
Orivesi

Peteri Ville 19 v
Rovaniemen mlk

Somero

Järvenpää

Riepponen Jukka 19 v

Salo Kalle 19 v

Somero

Kälviä

Rinne Janne 19 v

Saloheimo Samuel 19 v

Jyväskylä

Lahti

Ripatti Edvard 20 v

Silvennoinen Ilkka 19 v

Opiskelija Hämeenlinna

Isokyrö

Rissanen Jukka 20 v

Silver Juha-Matti 19 v

Nilsiä

Sievi

Rossi Niilo 19 v

Sjöroos Marko 19 v

Ähtäri

Vartija, järj. valvoja Forssa

Roukkula Aki 20 v

Suikio Juha 19 v

Hattula

Petrelius Ville 20 v
Rovaniemen mlk

Matkailupalvelija Oulu

Kuljetusryhmä
Pere Olli 20 v
Opiskelija Kokemäki

Sulo Eetu 20 v
Säkylä

Pentinmäki Turo 19 v
Opiskelija Huittinen

LVI-asentaja Hämeenlinna

Suolahti Aleksi 19 v
Mynämäki
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