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Pääsotaharjoitus hyvä suorituskyvyn mittari
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Munkkeja urheilukentältä
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Viherhiukkaset
Killan kuulumiset
Kronikat
Kansi: ”Porilaiset” osallistuivat Porissa 4.6. järjestettyyn lippujuhlan päivän paraatiin komentjansa eversti Eero Pyötsiän
johdolla. Kuva Samuli Vahteristo.

AANVYÖRY09-sotaharjoitus oli heinäkuun
alussa kotiutuneiden varusmiesten koulutuksen loppuhuipentuma, jossa kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana opittuja sotilaan taitoja sovellettiin mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa.
MAANVYÖRY oli Euroopankin mittakaavassa suuri harjoitus, kokonaisvahvuuden ylittäessä 18 000 sotilasta.
Suurten harjoitusten järjestäminen on välttämätöntä puolustuskykymme ylläpidon kannalta. Maa-, Meri-, ja Ilmavoimien sekä niitä tukevien logistiikka- ja johtamisjärjestelmien yhteistoimintajärjestelyt on testattava aika ajoin.
Pitää varmistua, että suunnitelmat toimivat myös käytännössä. Samalla osoitetaan puolustusjärjestelmämme tuottamaa suorituskykyä ja osaamista.
Puolustuskyvyn ydin, joukkojen ja yksilöiden suorituskyky, rakennetaan kuitenkin arkisessa aherruksessa varuskunnissa ja harjoitusalueilla. Sodassa joukon suorituskyky koostuu taistelutahdosta, taistelijoiden ja yksiköiden
ammattitaidosta sekä aseistuksesta ja varustuksesta. Erityisesti sodan ajan jääkäriprikaatiin koulutettavien taistelijoiden taistelutahto ja ammattitaito ovat ratkaisevia taistelun lopputuloksen kannalta. Parhaimmillakaan välineillä
ei ole merkitystä, mikäli sotilaat antavat periksi tai eivät
osaa taistella.
Sotilaan ammattitaitoa ei kuitenkaan saavuteta ilmaiseksi. Varusmiesten korkea koulutustaso helpottaa teknistä osaamista vaativien välineiden kouluttamista. Sotilaan
tekemiset taistelussa ovat kuitenkin ns. motorisia suorituksia, joita ei voi oppia kirjoja lukemalla. Jokainen, joka
on opetellut ajamaan polkupyörällä tai uimaan, tietää mitä
tällä tarkoitetaan. Vaaditaan siis nousujohteista opetusta
ja rankkaa harjoittelua eli toistoharjoittelua, joka on suorituksen uusimista niin monta kertaa, että saavutetaan au-

tomaatiotaso. Jotta saavutetaan riittävä suoritusvarmuus
esimerkiksi pääaseen tai -välineen käsittelyssä, yksittäisessä harjoituksessa on suoritusta toistettava kymmeniä kertoja ja koko palveluksen aikana satoja kertoja. Luitte oikein. Ei riitä, että oikeaa suoritusta toistetaan muutaman
kerran, jonka jälkeen todetaan opetustarkoitus saavutetuksi. Vaikka kouluttaja pyrkiikin rakentamaan toistoharjoittelun mielekkääksi, ei ”äksiisi” ole aina miellyttävää.
Taistelijan on pystyttävä myös väsyneenä ja kovan paineen alaisena käyttämään asettaan ja suojautumaan, jotta selviäisi hengissä ja kykenisi toteuttamaan oman tehtävänsä taistelussa.
Perustaitojen karttuessa siirrytään taistelijaparin, ryhmän, joukkueen ja komppanian toiminnan opetteluun
ja harjoittamiseen. Joukon harjoittelussa pätevät samat
toistoharjoittelun periaatteet kuin yksilön koulutuksessa;
joukkueen hyökkäystä on toistettava kymmeniä kertoja,
jotta saavutetaan riittävä suoritusvarmuus. Koulutuksen
edistyessä siirrytään yhä enemmän soveltaviin harjoituksiin. Samanaikaisesti mukaan otetaan aselajien välistä yhteistoimintaa. MAANVYÖRYN kaltaiset mittavat harjoitukset ovat tässä suhteessa yhteistoiminnan huipentuma.
Suorituskyvyn luominen alkaa kuitenkin yksittäisen sotilaan ammattitaidon kehittämisestä. Asia on erityisesti nyt
ajankohtainen uuden saapumiserän aloitettua palveluksensa.

Eversti
Pekka Saariaho
päätoimittaja
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MAAKUNTAKOMPPANIA
ASEMAAN. Puolustusvoimien pääsotaharjoitukseen osallistui noin 7 000 reserviläistä.
Varsinais-Suomen Maakuntakomppanian sotilaat harjoittelivat omia sodan ajan tehtäviään
Oripäässä.
dessa oltiin kautta linjan tyytyväisiä
valmisteluihin, ja itse harjoituksen todettiin sujuneen odotusten mukaisesti
ilman suurempia yllätyksiä.
- Johtamiskonseptimme on hyvä ja
toimiva. Tarkentamisen varaa löytyi
ohjeistuksesta, menettelytavoista ja
käyttötaidoista, joihin tullaan jatkossa panostamaan, eversti Kallio toteaa.

Asevelvollisuusarmeija vakuutti ETYJ:n tarkkailijat

Pääsotaharjoitus hyvä suorituskyvyn mittari

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

S
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uomen puolustuskyky nojaa
yleisen asevelvollisuuden kautta koulutettuun reserviin, nykyaikaiseen puolustusmateriaaliin sekä
lujaan maanpuolustustahtoon. Sodan ajan puolustusvoimamme koostuvat yli 95-prosenttisesti tehokkaan sotilaskoulutuksen saaneista
reserviläisistä. Kesäkuussa järjestetty pääsotaharjoitus MAANVYÖRY09
oli puolustusvoimien nykyisessä organisaatiossa ensimmäinen laaja yhteisharjoitus, joka mittasi kaikkien puolustushaarojen valmiutta ja kykyä
toimia sodan ajan tehtävissään. Harjoitukseen osallistui enimmillään runsaat 18 000 sotilasta, joista reserviläisiä oli noin 7 000. MAANVYÖRY09
oli yksi suurimmista harjoituksista Eu-

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön ETYJ:n ns. Wienin asiakirja määrittää suurten sotaharjoitusten
ennaltailmoitusrajaksi yli 13 000 sotilaan harjoitukset. MAANVYÖRYYN

tutustui 34 tarkkailijaa 19:stä ETYJ:n
jäsenmaasta. Tarkkailijoille esiteltiin
harjoituksen yleisjärjestelyt sekä kaikkien puolustushaarojen toimintaa ja
kalustoa. Heillä oli myös mahdollisuus
keskustella harjoitukseen osallistuvien kanssa. Suomalainen avoimuus ja
asevelvollisuusarmeijan korkea tasoa
saivat tunnustusta.
- ETYJ:n tarkkailijat olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja he antoivat tunnustusta suomalaisten sotilaiden
osaamiselle. Hämmästystä aiheutti
erityisesti hyvä kielitaito: yksittäisestä
varusmiehestä ja reserviläisestä alkaen kaikki sotilaamme kykenivät kommunikoimaan sujuvasti englanniksi,
eversti Jari Kallio myhäilee.
MAANVYÖRY09-harjoitus oli jatkoa vuonna 2000 alkaneelle puolustusvoimien pääsotaharjoitusten sarjalle, ja sen suunnittelu aloitettiin jo v.
2006. Pääsotaharjoitukset tulevat jatkumaan tavanomaisella kahden vuoden rytmityksellä. Seuraavan harjoituksen v. 2011 johtaa Ilmavoimat, ja
v. 2013 vetovastuu on Merivoimilla.

jyräsi myös
ilmassa ja
merellä

roopassa vuosiin, ja se suunnittelu- ja
johtamisvastuu oli Maavoimilla. Harjoituksen johtajana toimi Maavoimien
komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka
Aspara.
Puolustusvoimissa järjestetään vuosittain lukuisia yksittäisiä harjoituksia, joiden osallistujamäärät nousevat useisiin tuhansiin sotilaisiin. Tästä
huolimatta MAANVYÖRYN kaltaisille Maa-, Meri- ja Ilmavoimien yhteisharjoituksille on oma tilauksensa.
- Meillä on tarvetta aika ajoin eri
johtoportaiden ja joukkojen harjoittamiseen tällaisessa mittakaavassa.
MAANVYÖRYSSÄ testattiin myös
johtamis- ja logistiikkajärjestelmien
suorituskykyä ja harjoiteltiin eri puolustushaarojen välistä yhteistoimin-

taa, kertoo Maavoimien Esikunnan
operatiivisen osaston päällikkö, eversti Jari Kallio.
Yli 18 000 sotilaan harjoitusta Kallio
ei pidä armeijan ”pullisteluna”.
- Meillä ei ole tarvetta voimannäyttöön, mutta oman toimintamme testauksen ja harjoittelun ohella myös
suorituskykymme tulee selvästi kaikkien nähtäville ja arvioitavaksi. Täytyy
muistaa, että normaalisti tähän aikaan
vuodesta olisimme joka tapauksessa
järjestäneet heinäkuussa kotiutuvien
varusmiesten loppusodat, jolloin meillä olisi yhteenlaskettuna ollut parituhatta sotilasta vähemmän maastossa,
hän sanoo.
Välittömästi harjoituksen päättymisen jälkeen pidetyssä palautetilaisuu-

FAKTAA
Puolustusvoimien
pääsotaharjoitus
MAANVYÖRY09
toimeenpantiin 8. – 17. kesäkuuta, ja siihen osallistui
enimmillään yli 18 000 sotilasta, joista noin 7 000 oli kertausharjoitukseen käskettyjä reserviläisiä. Harjoituksen johti
Maavoimien komentaja, kenraaliluutnantti Ilkka Aspara.

Harjoituksen
tavoitteena oli
• kouluttaa puolustusvoimien sodan ajan joukkoja niille
tyypillisissä tehtävissä
• harjoittaa esikuntia ja johtoportaita puolustushaarojen ja
aselajien suunnitteluun ja tilannetietoisuuteen liittyvissä tehtävissä sekä harjoitella
puolustushaarojen välistä yhteistoimintaa
• testata johtamis- ja logistiikkajärjestelmän suorituskykyä.
Harjoitus oli samalla heinäkuun alussa kotiutuneiden varusmiesten koulutuksen loppuhuipentuma.

Pääsotaharjoitus
koostui neljästä
kokonaisuudesta:

TUTUT TÄYDENNYSMIEHET. Apulanta-yhtyeen Toni Wirtanen (res.
alikersantti, kuvassa vasemmalla) ja monitoimimies Jone Nikula (res.
yliluutnantti) ilmoittautuivat Porin Jääkäriprikaatin 2.Jääkärikomppanian päällikölle yliluutnantti Arto Kelhälle (oik.) täydennysmiehiksi.
Varsinaisesti parivaljakko toimitti sotaharjoitusradio Kipinää, mutta
jutuntekomatka toi heidät aika ajoin myös taistelevien joukkojen pariin. Tässä ollaan valmistautumassa vastahyökkäykseen.

• Maavoimien Etelän harjoitus
pääosin Kankaanpään, Säkylän sekä niiden ympäryskuntien alueilla (enimmillään
noin 8 300 sotilasta).
• Maavoimien Pohjoisen harjoitus Puolangan ja Hyrynsalmen alueilla (noin 4 800 sotilasta).
• Merivoimien harjoitus pääosin Saaristomeren ja Hangon eteläpuoleisilla alueille
(noin 3 000 sotilasta).
• Ilmavoimien harjoitus Rissalan, Tikkakosken, Hallin ja
Kauhavan tukikohdista (noin
2 300 sotilasta).
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”Kertaukset
tarpeellinen osa
puolustusvoimien
toimintaa”
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

P

öly lensi, telat kolisivat ja dieselit jyrisivät Pohjankaan ampuma-alueella, kun Panssariprikaatin varusmiehet vaunuineen
pistivät parastaan, esitellessään osaamistaan Puolustusvoimien ylipäällikölle. Tasavallan presidentti Tarja
Halonen tarkasti MAANVYÖRY09harjoituksen Niinisalossa 11. kesäkuuta. Puolustusvoimain komentajan
amiraali Juhani Kaskealan isännöimän tarkastuskäynnin ohjelmaan si-

sältyi mm. harjoituksen yleisesittely,
Porin Jääkäriprikaatin Esikunnan tarkastaminen maastossa ja kenttälounas. Asevelvollisuusarmeijan suorituskykyyn Halonen pääsi tutustumaan
seuratessaan jääkärikomppanian ja
mekanisoidun jalkaväkipataljoonan
taisteluja Pohjankankaalla. Kiivaiden
taistelujen keskellä ylipäälliköllä oli
mahdollisuus vaihtaa ajatuksia harjoitukseen osallistuvien varusmiesten ja
reserviläisten kanssa.

Tarkastuskäynnin päätteeksi järjestetyn tiedotustilaisuuden teemana oli
tietysti puolustusvoimien pääsotaharjoitus, mutta kysymykset kääntyivät
myös päivänpolitiikkaan. Toimittajat halusivat kuulla presidentin mielipiteet mm. jalkapallohuliganismista
ja vasemmistoliiton EU-vaalien tuloksesta. Puhuttiin sentään puolustusvoimistakin. Presidentti Halonen nosti esiin kertausharjoitusten tärkeyden.
- On selvää, että kertausharjoitukset ovat tarpeellinen osa puolustusvoimien toimintaa. Ne olisikin syytä
toimeenpanna muutama vuosi asepalveluksen päättymisen jälkeen.
Haloselta kysyttiin myös, mitä puolustusvoimat voisi tehdä nuorten
miesten työttömyyden vähentämiseksi.
- Armeija ei voi olla työllisyysratkaisu. Se voi kuitenkin tarjota nuorelle
ammatillisia mahdollisuuksia mm. järjestämällä laadukasta kuljettajakoulutusta. Armeijan tekniikkahan kiinnostaa nuoria miehiä, ja armeijassahan
nörttiys ja asepalvelus kohtaavat, tasavallan presidentti kiteytti.

Puolustusvoimien tämän
vuoden pääsotaharjoitus
Maanvyöry’09 näkyi ympäri Suomen niin maalla, merellä kuin ilmassakin. Harjoitus näkyi myös
paikallisesti muutaman
henkilön puuttumisena
työpaikoiltaan ja kotipihoiltaan, sillä harjoitukseen oli käsketty peräti
7 000 reserviläistä.

P

orin Prikaatin perustamiin
joukkoihin kuuluivat myös reserviläisistä muodostetut Taistelupioneerikomppania ja 2. Jääkärikomppania. Harjoitukseen käsketyt
reserviläiset saapuivat paikalle hyvällä prosentilla. Taistelupioneerikomppaniasta alle 10 prosenttia joutui
perumaan osallistumisensa, ja 2. Jääkärikomppaniankin noin 27 prosentin
poistuma oli alle kertausharjoitusten
keskiarvon. Suurin osa peruutuksista
johtui terveydellisistä syistä.
-Verrattuna esimerkiksi viime joulukuun Koski’08 -harjoitukseen, ovat
lykkäysmäärät olleet tässä harjoituksessa huomattavasti pienempiä, kertoo luutnantti Harri Heinonen Satakunnan aluetoimistosta.

Työnantaja joustaa
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YLIPÄÄLLIKÖN EDESSÄ. Tasavallan presidentti Tarja Halonen
tarkasti pääsotaharjoituksen Niinisalossa. Pohjankankaalla
käytyjen taistelujen jälkeen Halonen halusi kuulla Panssariprikaatin varusmiesten kuulumiset.

Huittisista Porin Prikaatiin kertaamaan saapunut jääkäri Ville Pietilä sai
käskyn seitsemän vuorokauden mittaiseen harjoitukseen. Trukinkuljettajana siviilissä työskentelevän jääkärin mukaan irtautuminen siviilityöstä

TOINEN KERTAUS. 28-vuotias Ville Pietilä oli toistamiseen
kertaamassa sotataitojaan MAANVYÖRY-harjoituksessa. Samaan harjoitukseen osallistui myös hänen veljensä.

Mukava tauko
työelämään
Teksti ja kuva: Markus Malila

puolustusvoimien harjoitukseen onnistui vaivattomasti.
- Työnantaja suhtautui kertausharjoitukseen ihan myönteisesti. Ei minulle ollut minkäänlaisia ongelmia
päästä osallistumaan, Pietilä kertoo.
28-vuotiaalle Pietilälle kertausharjoitus oli järjestyksessään toinen ja

kaiken kaikkiaan mieluisa yllätys.
- Kyllä tänne aina mielellään tulee.
Tämä on sellainen mukava tauko työelämään. Ei tarvitse ainakaan miettiä
työjuttuja. Tänä vuonna kertaamaan
tuli myös velipoika, joka on täällä pioneerina, jääkäri Ville Pietilä toteaa.
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Vihreät sisaret toivat hyvän
mielen kentälle
Teksti ja kuva: Markus Malila

Vihreä pakettiauto pyöräyttää tieuraa pitkin läpi majoitusryhmityksen ja parkkeeraa puiden keskelle. Autosta
nousevat sotilaskotisisaret
aloittavat myyntipaikan valmistelun ja avaavat auton
myyntiluukut ripeästi. Parissa minuutissa sana kiirii ympäristössä oleville sotilaille ja
pian luukulla on jo metrien
jono. Sotkuauto on saapunut
tukikohtaan.

”Asevelvollisuuteen perustuva
järjestelmä on selvästi suotuisa
Suomelle”

Asevelvolliset
tekivät vaikutuksen
Irlannin komentajaan
Teksti: Markus Malila Kuva: Matti Vihurila

I
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rlannin asevoimien komentaja,
kenraaliluutnantti Dermot Earley
tutustui Porin Prikaatiin ja MAANVYÖRY09-harjoitukseen Säkylässä 9.
kesäkuuta. Vierailua isännöi puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala sekä Porin Prikaatin komentaja, eversti Eero Pyötsiä. Vierailu
oli osa kenraali Earleyn kolmepäiväistä Suomen-vierailua.
Vierailunsa aikana kenraali Earley
perehdytettiin pääsotaharjoitukseen

sekä puolustusvoimien kansainväliseen koulutukseen. Lisäksi hän tapasi
harjoitukseen osallistuvia varusmiehiä
ja reserviläisiä sekä Porin Prikaatissa
koulutuksessa olevia, kriisinhallintaoperaatioihin lähteviä sotilaita.
Varusmiehiä ja reserviläisiä tavatessaan Earley oli vaikuttunut yleiseen
asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmämme toimivuudesta.
Järjestelmämme tuottaa korkean koulutustason osaajia monenlaisiin tehtäviin.

Säkylän sotilaskotisisaret osallistuivat MAANVYÖRY’09 –sotaharjoitukseen yhteensä neljän sisaren voimin.
Kaksi sisarista osallistui harjoitukseen
Niinisalon suunnalla ja pari teki maastoon tilatut autokeikat Säkylässä.
- Harjoitus oli onnistunut. Kaikille
riitti mielekästä tekemistä ja autojen
tilauksia tuli sopivasti. Myyntimme oli
hyvää ja pystyimme vastaamaan kysyntään, kertoo Marita Torkkeli Säkylän Sotilaskotiyhdistyksestä.
Niinisalossa Säkylän sotilaskodin
edustus oli paikalla kahdeksan päivää.
Harjoituksen reipas mökkielämä ja sotilaskotisisarille osoitetut hyvät majoitustilat saavat Maritalta kiitosta.
- Saimme käyttöömme talon, jossa oli makuutilat kahdellekymmenelle
ja mahdollisuus saunankin lämmitykseen, Marita Torkkeli kiittelee.
MAANVYÖRY09-harjoituksen so-

tilaskotitoimintaan osallistui Niinisalossa sotilaskotisisaria kahdeksalta eri
paikkakunnalta. Edustettuina olivat
Riihimäen, Helsingin, Vaasan, Turun,
Lahden, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Niinisalon ja Säkylän sotilaskodit. Sotilaskotisisaret kiersivät MAANVYÖRYN eteläisellä harjoitusalueella
yli parikymmentä autokeikkaa. Autosta myytiin tuttuun tapaan pääasiassa
virvokkeita ja makeisia, unohtamatta
tietenkään perinteisiä munkkikahveja.
Suosioistaan huolimatta munkkikahvit ovat vain pieni osa sotilaskotiliiton toimintaa. Suuressa sotaharjoituksessa sotilaskotisisaret testaavat
poikkeusolojen organisaationsa toimivuutta sekä harjoittelevat logistiikkaa,
johtamista ja yhteistyötä puolustusvoimien kanssa. Tänä vuonna valmisteilla oli lisäksi raportti poikkeusolojen
kanttiinitoiminnan toteuttamisesta.

”HOW ARE YOU?” Irlannin asevoimien komentajan kenraaliluutnantti Dermot Earleyn (3.
vas.) keskustelut Säkylässä pääsotaharjoitukseen
osallistuvien varusmiesten
ja reserviläisten kanssa
vakuuttivat hänet asevelvollisuuteen perustuvan
puolustusjärjestelmämme
toimivuudesta.

- Asevelvollisuuteen perustuva järjestelmä on selvästi suotuisa Suomelle. Meillä Irlannissa yleinen asevelvollisuus koettaisiin yhteiskunnan
militarisoimisena, Earley totesi reserviläisistä koottua jääkäriryhmää jututtaessaan.
Earleyn vierailu liitettiin myös osaksi Porin Prikaatin sotilaspoliisien
pääsotaharjoitusta. Sotilaspoliisit pääsivät harjoittelemaan turvaluokitukseltaan korkean tason vierailun suojausta oikeilla kohteilla.
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TEHO testasi pelastusvalmiutta
ampuma-alueella
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

P
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orin Prikaatin järjestämä TEHO
09 –suuronnettomuusharjoitus testasi tällä kertaa viranomaisten yhteistyötä ja pelastuspalvelua kasarmialueen ulkopuolella.
Tämän vuoden teemoina olivat liikenneonnettomuus, kadonneen etsintä ja maastopalo Huovinrinteen suljetulla ampuma-alueella. Harjoituksessa
testattiin myös prikaatin sotilaspalokunnan koulutuksellista tasoa, Satakunnan pelastuslaitoksen yksiköiden
osaamista varuskunnallisessa toimintaympäristössä sekä VIRVE-verkon
toimivuutta eri viranomaisten kesken.
TEHO 09:ään osallistui runsaat 80
henkilöä ja noin 25 ajoneuvoa.
- Eri viranomaisilta saadussa palaut-

teessa kiiteltiin harjoituksen järjestelyjä. Harjoitellut tilanteet olivat myös
sellaisia, että ne olisivat mahdollisia
tosielämässäkin, kertoo harjoituksen
apulaisjohtajana toiminut prikaatin
turvallisuuspäällikkö, kapteeni Keijo
Elonen.
Hänen mukaansa niin prikaatin
omat joukot kuin Satakunnan pelastuslaitoksen sairaankuljetus ja pelastustoimi työskentelivät johdonmukaisesti ja rauhallisesti. Viranomaisten
yhteistyö sujui yleisesti ottaen hyvin.

Suljetulla ampuma-alueella liikuttaessa opastuksen
merkitys korostuu

Harjoitus paljasti myös joukon
puutteita, joihin tullaan vastaisuudessa kiinnittämään huomiota.
- Liikenneonnettomuudessa menehtynyt jätettiin liian pitkäksi aikaa
vailla huomiota eikä häntä esimerkiksi peitelty mitenkään. Kolariautoa ovia yritettiin avata liian rajusti, jolloin koko auto ja sisällä olleet
loukkaantuneet heiluivat. Tämä olisi saattanut lisätä loukkaantuneiden
vammoja. Samoin liikenteenohjaus
onnettomuuspaikalla unohtui, Keijo
Elonen listaa havaintoja.
Kadonneen etsinnän aloitus kesti myös turhan kauan, vaikka paikalla oli mm. palomiehiä, joita olisi voitu
käyttää lähietsintään.

Pelastusyksiköiden liikkuminen suljetulla harjoitusalueella osoittautui
haasteelliseksi, mm. yksi myöhemmin onnettomuuspaikalle hälytetty ambulanssi eksyi matkalla. Siviilipuolen pelastusyksiköt eli paloautot
ja ambulanssit tulevat todellisessa tilanteessa varsin kaukaakin onnettomuuspaikalle eikä niiden henkilöstöllä ole tarvittavaa paikallistuntemusta
sokkeloisella harjoitusalueella. Tällöin
opastuksen merkitys korostuu ensi
minuuteista alkaen.
- Tulemme muuttamaan varuskunnallisia ohjeita siten, että jatkossa vartiosto järjestää opastuksen varuskunnan portilta erikseen määrättävälle
ampuma-alueen portille. Täältä opastusvastuu siirtyy ampuma-alueella
toimivan joukon varoupseerille, joka
tietää tarkan tapahtumapaikan. Tulemme jakamaan myös harjoitusalueen uusitut kartat eri yhteistoimintaviranomaisille, kapteeni Keijo Elonen
kertoo.
Ensi vuoden harjoituksen pääteemana tulee olemaan lentotoimintaan
liittyvä onnettomuus. Kriisinhallintakoulutuksen yhteydessä helikopterit operoivat aika ajoin Huovinrinteen
alueella, joten pelastuskykyä ja –valmiutta ilmailuonnettomuuden osalta
on syytä harjoitella. Toiveissa on saada myös Mediheli mukaan evakuointeihin. Tämänkertaisen harjoituksen
osalta se jäi yhteensattumien vuoksi
puuttumaan.

”Harjoitellut tilanteet olisivat
mahdollisia tosielämässäkin”

TIPPA KÄTEEN. Kenttäsairaanhoitaja
Mia Moilanen (vas.) ja Porin Prikaatin sotilaspalokuntaan kuuluva
kersantti Antti Vihakas antoivat ensiapua onnettomuudessa loukkaantuneelle varusmiehelle.(vas. ylh.)
VIRANOMAISYHTEISTYÖTÄ. Suuronnettomuusharjoitukseen osallistui
puolustusvoimien oman henkilöstön
ohella poliisin, pelastuslaitoksen ja
sairaankuljetuksen yksiköitä Säkylän
lähialueelta.
VOIMALLA SISÄÄN. Onnettomuusauton ovien avaaminen tuotti pelastajille päänvaivaa.
PITKÄ PUHALLUS. Sotilasalueella
tapahtuneen liikenneonnettomuuden osapuolet puhallutettiin tuoreeltaan tapahtumapaikalla.
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Lippupäivänä jazz-kaupungissa
raikui marssi
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Maihinnousukenkien askeläänet sateen pehmittämällä nurmikolla rytmittivät puolustusvoimain
lippujuhlan päivän paraatin alkuhetkiä, kun sotilaat
marssivat Porin Kirjurinluodon jättiareenalle, missä tavallisesti jazzin rytmit
ovat hallitsevina.

S

ateisessa säässä paraatiin osallistui tuhat sotilasta ja kuutisenkymmentä ajoneuvoa. Ohimarssi kulki Kirjurinluodon areenalta
Porin keskustaan.
Paraatin vastaanottanut Länsi-Suomen sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Kari Siiki puolusti puheessaan
yleistä asevelvollisuutta, jonka ansiosta maanpuolustus saa käyttöönsä valtakunnan parhaan osaamisen.
Siikin mukaan asevelvollisuus on
kustannustehokas verrattuna ammattiarmeijaan. Se takaa riittävän suuren sodan ajan reservin, jolla voimme
puolustaa maatamme omin toimin.
Hän muistutti, että Puolustusvoimat
on maassamme arvostettu instituutio.
- Vain yleinen asevelvollisuus voi
tuottaa meille riittävän suuren so-

dan ajan reservin, joka mahdollistaa
koko Suomen puolustamisen omin
toimenpitein. Pitää muistaa, että
Suomi on pinta-alaltaan yksi Euroopan suurimpia maita, Siiki korosti.
Paraatilla ja ohimarssilla on pitkät perinteet. Siiki painotti, että kyseessä ei
ole missään tapauksessa - niin kuin
joskus eräissä maissa - sotilaallisen
voiman näyttö.
- Voimme esitellä yleisölle ja omaisille, mitä poikamme ja tyttäremme

osaavat ja mitä välineitä he käyttävät.
Haluamme myös näyttää koko kansalle, millä Suomea puolustetaan ja
mihin verorahoja käytetään.
Veteraaneille osoitettujen kunnioituksen sanojen lisäksi Siiki antoi tunnustusta reserviläisten ja varusmiesten hyvästä koulutustasosta
Kenttähartauden piti kenttärovasti
Jukka Lehto.
Juhlapäivä alkoi seppeleenlaskulla Keski-Porin kirkon sankarihaudoille. Valtakunnallisen paraatin jälkeen
”Porilaisten” ohjelma jatkui juhlavissa
merkeissä Säkylän Muonituskeskuksessa prikaatin komentaja isännöimällä iltavastaanotolla.
Lippujuhlan päivänä palkittiin lukuisa joukko ”Porilaisia” erilaisin huomionosoituksin ja kunniamerkein (sivut
14-15) .

.

LIPPUKOMPPANIA KÄRJESSÄ. Porin Prikaatin paraatiosastoa johti eversti
Eero Pyötsiä. Osasto oli muodostettu 1. Jääkärikomppanian varusmiehistä ja
henkilöstöstä.

KOTIMAISTA KALUSTOA.
”Porilaisten” osaston kalustona oli seitsemän suomalaisvalmisteista kuljetuspanssariajoneuvoa ja yksi
Leguan-silta-auto.

HYVÄLTÄ NÄYTTI. Ohimarssin vastaanotti Länsi-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Kari Siiki seurassaan Länsi-Suomen läänin maaherra
Rauno Saari ja Porin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Krista Kiuru.
PASIN PENKILLÄ. Oli kiva
päästä kuskin paikalle, tuumii
Miikka Nousiainen, joka mumminsa Helenan ja veljensä Matin kanssa tutustui oppilas Arttu Lahdenperän esittelemään
kuljetuspanssarivaunuun.
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”Vain yleinen asevelvollisuus voi tuottaa meille
riittävän suuren reservin,
joka mahdollistaa koko
Suomen puolustamisen
omin toimenpitein”

13

Porilaisen päiväkirja

Porin Prikaatiin siirtyneet
Maanpuolustuskorkeakoulusta:
Yliluutnantti Markus Halkonen
16.4.2009
Yliluutnantti Joni Halli 16.4.2009
Yliluutnantti Jouni Jesiöjärvi
16.4.2009
Yliluutnantti Jani Karlsson 16.4.2009
Yliluutnantti Harri Öblom 16.4.2009
Yliluutnantti Lotta Kotkasaari
16.4.2009
Kadetti Tuomas Lamminen 6.7.2009
Kadetti Patrik Lindberg 6.7.2009
Reservistä:
Sihteeri Saija Vahteristo 19.3.2009
Vänrikki Ari-Petteri Pilli
23.3. - 30.6.2009
Kersantti Eero Hurnanen 23.3.2009
Alikersantti Pasi Kivimäki 23.3.2009
Toimistosihteeri Jaana Pihlava
24.3. - 29.5.2009
Taloussihteeri Elina Veijalainen
1.4.2009
Kersantti Jouni Korhonen 20.4.2009
Vänrikki Onni Laiho 4.5.2009
Kersantti Janne Uoti 7.5.2009
Kersantti Joonas Sippel 11.5.2009
Taloussihteeri Annika Viikari
11.5.2009
Sotilaspappi Camilla Kempas
25.5.2009
Ylikersantti Jorma Koivisto 1.6.2009
Kersantti Raimo Lamminen 1.6.2009
Sihteeri Eija Rantanen 15.6.2009
Sosiaalikuraattori Paula Hurttia
1.7.2009

Porin Prikaatista siirtyneet
Maavoimien Materiaalilaitoksen
Esikuntaan:
Kapteeni Ari Jalonen 1.4.2009
Maanpuolustuskorkeakouluun:
Sihteeri Satu Tuupanen 25.5.2009
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Reserviin:
Luutnantti Tero Valtanen 15.3.2009
Vääpeli Osmo Häkkinen 23.3.2009
Vänrikki Tuomo Mäkitalo 30.3.2009
Varastonhoitaja Risto Virtanen
1.4.2009
Kapteeni Tero Nikander 1.5.2009
Yliluutnantti

Kimmo Tamminen 1.5.2009
Insinööriluutnantti
Kai Valtanen 1.5.2009
Luutnantti
Tapio Huhtamäki 1.6.2009
Luutnantti
Mikael Lähdesmäki 1.6.2009
Luutnantti Heikki Mäkelä 1.6.2009
Kersantti Riku Itkonen 15.6.2009
Taloussihteeri
Teija Huhtanen 1.7.2009
Henkilöstösuunnittelija
Ulla-Maija Vuorinen 1.7.2009
Vänrikki Tuomas Kara 6.7.2009
Vänrikki Matti Kortesmäki 6.7.2009
Vänrikki Jussi Salminen 6.7.2009
Vänrikki Aatu Tuukkanen 6.7.2009
Vänrikki Pyry Piiparinen 6.7.2009
Kersantti Tatu Jokila 6.7.2009
Kersantti Aarne Koskinen 6.7.2009
Kersantti Mikko Ojavalli 6.7.2009

Palkitsemiset

Porin Prikaatin esikuntapäällikkö ja
Porilainen-lehden päätoimittaja Pekka Saariaho ylennettiin everstiksi 4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän 4.6.2009
ylennykset ja palkitsemiset Porin Prikaatissa
Tasavallan presidentti on ylentänyt
Porin Prikaatin henkilökunnasta
Everstiksi:
Everstiluutnantti
Veli Pekka Saariaho, Helsinki
Kapteeniksi:
Yliluutnantti Matti Yrjö Jorva, Turku
Yliluutnantti
Timo Tapani Kuusela, Raisio
Yliluutnantti
Timo Tapani Lehtonen, Köyliö
Yliluutnantiksi:
Luutnantti
Marko Antero Heino, Säkylä
Luutnantti
Arto Aaro Ilmari Kelhä, Rauma
Luutnantti
Ari Pekka Korkeakoski, Säkylä
Luutnantti
Mikko Ilmari Lähdemäki, Rauma
Luutnantti
Rami Tapani Mäkelä, Säkylä
Luutnantti Juha Eerik Nikka, Säkylä
Luutnantti
Heikki Jouko Juhani Sinisalo, Säkylä

Porin Prikaatin komentaja on ylentänyt reservissä seuraavat Porin Prikaatin työntekijät
Vääpeliksi:
Ylikersantti
Esa Tapio Pohjolainen, Säkylä
Ylikersantti
Tero Erkki Henrik Rissanen, Eura
Ylikersantti
Jarmo Sakari Jokela, Huittinen
Ylikersantiksi:
Kersantti
Teemu Henrik Hakamäki, Nokia
Kersantti
Jani Heikki Valtteri Tolonen, Luvia
Kersantti
Antti Paavali Vihakas, Sastamala
Kersantiksi:
Alikersantti
Pasi Juhani Kivimäki, Helsinki
Alikersantiksi:
Korpraali, sotilasammattihenkilö
Timo Tapio Randell, Naantali
Varastonhoitaja
Veijo Tapio Alento, Eura

Sotilasansiomitali
Everstiluutnantti Kari Kaakinen,
Espoo
Majuri Janne Varjonen, Säkylä
Vääpeli Esa Pohjolainen, Säkylä
Rotaatiosihteeri Irma Ranni, Kankaanpää
Suomen Valkoisen Ruusun ritarimerkki
Majuri Pasi Lehtonen, Säkylä
Suomen Leijonan ritarimerkki
Kapteeni Timo Lehtimäki, Eura
Kapteeni Ilpo Myllykangas, Säkylä
Kapteeni Soini Valtonen, Eura
Suomen Leijonan ansioristi
Hankkija Pirjo Pellonperä, Köyliö
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali
Asentaja Kari Lindholm-Ventola,
Naantali
Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Teemu Jokinen, Säkylä
Valtion virka-ansiomerkki
Everstiluutnantti
Harri Sahlstein, Köyliö
Majuri Erkki Lehmus, Pori
Talouspäällikkö
Paula Kaunismäki, Säkylä
Luutnantti Sami Mamialle luovutettiin kunniakirja stipendillä hänen tekemästään aloitteesta ”Vaihtolavan
noston estävä nostolenkkilukko”.

VETERAANIT KOOLLA. Valtakunnallisen veteraanipäivän alla
24.4. runsaat 150 sotiemme veteraania kokoontui Porin Prikaatiin kuulemaan ja katsomaan puolustusvoimien nykymenoa. Uusin aseistus herätti vieraiden mielenkiintoa. ”Olisipa
meillä ollut aikanaan tällaisia aseita”, kuului monen veteraanin suusta.

MAANOMISTAJAT KENTÄLLÄ. Oripään lentokentän ympäristössä toukokuussa järjestettyyn harjoitukseen oli kutsuttu
myös lähialueen maanomistajia tutustumiskäynnille. Kutsua
noudatettiin varsin kiitettävästi, ja Helatorstaina 21.5. monikymmenpäinen joukko perehtyi harjoitusjoukon toimintaan
ja kalustoon. Maastossa tarjottu soppalounas oli varmasti
monelle osallistujalle uusi kokemus.

Palkitseminen Säkylän Varuskunnan
Terveysasemalla 4.6.
Suomen Leijonan ritarimerkki
Kapteeni Ari Elonen, Eura
Palkitsemiset Säkylän Vaatetuskorjaamolla 4.6.
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan
mitali kultaristein
Yliasentaja
Aki Ala-Hongisto, Sastamala
Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Varustekorjaaja-huoltaja
Sami Miettinen, Säkylä
Tekstiilihuoltaja
Seija Ojansuu-Salo, Eura

VARUSMIEHEN ASIALLA. Toukokuussa järjestetyt Maavoimien
Varusmiestoimikuntapäivät keräsi Säkylään VMTK-toimihenkilöitä, VMTK-ohjaajia ja sosiaalikuraattoreja pohtimaan parannuksia varusmiesten etuuksiin ja palvelusolosuhteisiin.
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PALKITTU PUURTAJA. Irma Rannin
mielestä rekrytointisihteerin paras
apulainen on rauhanturvatehtävän
myönteisenä kokenut henkilö, joka
viestii kavereilleen hienoista kokemuksista ja tärkeästä rauhanedistämistehtävästä maailman turuilla.

Mitali rauhanturvaajien
värvääjälle
Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

R
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otaatiosihteeri Irma Rannin määrittävät, ketkä hakemuksensa jätrintapieltä koristaa vastaisuu- täneistä ja toimintavalmiuteen hyväkdessa juhlatilaisuuksissa soti- sytyistä reserviläisistä tulevat valituiksi
lasansiomitali, mikä on aika harvinai- koulutukseen. Ikä, mahdollinen aikainen siviilihenkilöiden keskuudessa. sempi palvelus rauhanturvatehtäväsRanni on yksi neljästä Porin Prikaa- sä, siviilityön tuoma hyöty tehtävään
tissa työskentelevästä rotaatiosihtee- nähden, terveydentila ja tietysti hareistä. Hänen mielestään huomion- kijan mahdollisuus irrottautua joskus
osoitus on samalla koko tähän työhön hyvinkin nopealla aikataululla ohjaavat valintaprosessia.
osallistuvan tiimin palkinto.
- Otamme koulutukseen valittuihin
Irmalla on jo yli 15 vuoden kokemus reserviläisten värväämisestä rau- puhelimella yhteyttä ja keskustelemme, mitkä ovat heihanturva- ja kriisinhallintatehtäviin.
”Positiivisella asen- dän mahdollisuutensa
irrottautua
- Aloitin vuonna 1991
teella mennään
työelämästä huoNiinisalossa Satakunnan
kohti huomista ja
mioiden myös perTykistörykmentissä, enkatsotaan, mitä se
heiden tarpeet. Lysin komentotoimistossa
hyen harkinta-ajan
toimistosihteerinä ja jo
tuo tullessaan”
toki
annamme.
vuoden kuluttua siirryin
rekrytointitehtäviin. Työ on vuosien Myönteisen vastauksen antaneille
lähtee kirjallinen kutsu koulutukseen
varrella opettanut koko ajan lisää.
Bosnia, Kosovo, Afganistan ja Erit- ,ja siellä tapahtuu lopullinen valinta
rea ovat mediasta tuttuja rauhantur- ja tehtäviin sijoittaminen, Irma kertoo
vaoperaatioiden nimiä, joihin värvätyt valintaprosessin kulusta tiivistetysti.
Kuluneet vuodet ovat opettaneet
reserviläiset ovat tavalla tai toisella olIrmalle, että jokainen uusi operaaleet tekemisissä Irma Rannin kanssa.
- Operaatioon määritetään jou- tio tuo työhön aina melkoista vipikon koko ja tehtävät. Kuhunkin teh- nää. Monesti on paljon asioita ilmastävään on tiettyjä vaatimuksia, jotka sa ennen lopullisia päätöksiä, kuten

esimerkiksi uuden kohteen palvelussuhteen ehdot. Tehtävätkin saattavat
elää ja päätösten odottaminen mutkistaa ja vaikeuttaa operaation alkua
sekä samalla värvääjien valintaprosessia.
- Aika on keskeinen tekijä henkilöstön kokoamisessa ja sitä on usein
niukasti. Se vaatii meiltä rekrytointipuolen henkilöiltä venymistä, mutta
samalla se tuo työhön sopivasti vaihtelua, oli sitten kyseessä toiminnassa
olevan operaation vaihtohenkilöstön
rekrytointi tai uuden operaation aloittaminen.

Kirkollinen työ
seuraa aikaansa
Teksti: Markus Malila Kuvat: Jukka Lehto

Muutokset kuuluvat
elämään
Puolustusvoimien rakennemuutosjärjestelyt pakottivat Irman valinnan
eteen reilu vuosi ajassa taaksepäin,
sillä ehto työpaikan säilymiselle oli
siirtyminen Porin Prikaatiin. Irma piti
tavattomasti työstään, joten edessä
olivat keskustelut puolison ja kahden
teini-ikäisen lapsen kanssa.
- Onneksi hekin kannustivat ainakin kokeilemaan. Oli hankittava tilapäinen asunto Huovinrinteeltä ja
sopeutettava perheen asiat nykytilanteeseen. Välillä käyn viikollakin kotona ja silloin tahditan matkaa reippaalla musiikilla. Kiva työ ja hyvä tiimi
sivuuttavat haittatekijät. Positiivisella
asenteella mennään kohti huomista ja
katsotaan mitä se tuo tullessaan.
Irma kertoo lukevansa mielellään ja
silloin taustalla soi yleensä rauhallinen
instrumenttimusiikki.
- Viimeksi luin Hilkka Olkinuoran
kirjoittaman kirjan ”Nyt, aina”. Siinä
kerrottiin ihmisen taivalluksesta aina
lapsuudesta vanhuuteen ja eri ikäkausien tuomista muutoksista. Yllätyin,
miten paljon omakohtaista siitä löysinkään. Miten kohdata se, mitä kohtalo tuo tullessaan ja kuinka eri lailla
voimme ottaa sen vastaan. Myönteisellä tulevaisuuteen katsovalla asenteella selviää kolhuistakin ja osaa paremmin iloita arjen pienistä asioista.

HETKI HILJENTYMISEEN. Nykyisen koulutusjärjestelmän puitteissa maastojumalanpalvelukset ovat
selvästi lisääntyneet. Taajamataisteluradalla pitämänsä kenttähartauden ohella kenttäpiispa Hannu
Niskanen osallistui varusmiesten
taisteluharjoitukseen.

K

enttäpiispa Hannu Niskanen ei
pidä kirkosta eronneiden nousevaa määrää uhkana puolustusvoimien kirkolliselle työlle. Hänen
mukaansa kirkollisen työn tekijöillä on
vastuu kaikista. Erityisiä haasteita kirkolliselle sielunhoidolle tuovat Niskasen mukaan vaativat kriisinhallintaoperaatiot. Sotilaspapin rooli joukossa
on myös laajentunut entisestään.
- Papin työssä keskeistä on uskollisuus omalle perustehtävälle. Sen hoitamisen edellytysten lisäksi sotilaspa-

peillamme on kuitenkin monenlaista
muuta osaamista, esimerkiksi kielitaitoa sekä uskontojen ja kulttuurien
tuntemusta. Lisäksi pappi on erityinen
etiikan asiantuntija. Siksi sotilaspapin
mukanaolo on perusteltua myös kriisinhallintaorganisaatiossa, Niskanen
sanoo.
Perinteisesti sotilaspapin työ on
jaettu kolmeen eri tehtävään. Näitä
tehtäviä ovat opetus, julistus ja sielunhoito. Kriisinhallintaoperaatioiden
muuttuessa yhä vaativammiksi erityisesti rauhanturvaajille tarjottava henkinen ja hengellinen tuki nousee yhä
suurempaan arvoon.
- Erityisesti sielunhoidollinen työ
korostuu ulkomailla. Sotilaspappi voi
olla myös tukemassa ulkomailla palvelevien omaisia ja läheisiä, Niskanen
näkee.
Varusmiespalvelustaan suorittavien henkilöiden keskuudessa muuhun
kuin evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuuluvat muodostavat vähemmistön.
Kirkollinen työ haluaa Niskasen mukaan kuitenkin ottaa huomioon kaikki.
- Kirkollisella työllä on vastuu kaikista. Haluamme omalta puoleltamme palvella jokaista uskontokunnasta tai vakaumuksesta riippumatta.
Kirkollinen työ voi osaltaan pitää yllä
luonnollista keskustelua moneen
suuntaan.

Viime vuosien suuntausten mukainen ihmisten irtautuminen hengellisistä instituutioista näkyy sotilaspappien työssä. Kirkosta eronneiden
määrä on myös kasvanut. Hannu Niskanen ei kuitenkaan näe asian vaikuttaneen sotilasorganisaation sisällä
tehtävään kirkolliseen työhön.
- Kirkkoon kuulumattomat varusmiehet eivät ole kirkolliselle työlle mikään uhka. Monet heistäkin ovat aktiivisia kristittyjä, kuten esimerkiksi
ns. vapaisiin suuntiin kuuluvat. 89
% palvelukseen astuvista varusmiehistä kuuluu kuitenkin edelleen luterilaiseen kirkkoon. Kriisinhallintaoperaatioissa palvelevilla kirkollinen
aktiivisuus on korkeampaa kuin siviilimaailmassa keskimäärin. Tilaisuuksiin
osallistutaan puolustusvoimissa mielellään.
Kaiken kaikkiaan puolustusvoimien
kirkollinen henkilöstö käy vuodessa
yhteensä noin 5 000 sielunhoidollista keskustelua varusmiesten ja palkatun henkilöstön kanssa. Luvut kertovat hyvin pappien tärkeästä roolista
työyhteisössä.
- Kirkollinen työ hakee toimintamuotonsa puolustusvoimien kehitystä
seuraten. Esimerkiksi maastojumalanpalvelukset ovat nykyisen koulutusjärjestelmän puitteissa selvästi lisääntyneet. On tärkeää, että kirkollinen
työ on lähellä ihmisiä.

Eilen vielä yliluutnantti, tänään pelkkä alokas.
Tällaisen kohtalon koki
kesällä 1997 näyttelijä
Antti Jaakola astuessaan
sisään Porin Prikaatin
portista. Mies oli tehnyt
vielä edellisellä viikolla
Markku Onttosen sotaajassa liikkuneen ”Kun
taivas repeää” –sarjan
filmauksia yliluutnantin
vormussa, mutta Huovinrinteellä eivät tv-meriitit enää painaneet.

- Kerran metsässä yksi esimies tuli
pilke silmässä kysymään, että mitäs mieltä te herra yliluutnantti olette siitä, että joku voi pudota suoraan
upseerista sotamieheksi. Siinä sitten
pohdittiin asiaa ihan kaikessa ystävyydessä, Jaakola naurahtaa.
- Minulle armeijaan lähtö oli itsestäänselvyys, vaikka olikin siinä vaiheessa jo kouluni käynyt aikamies,
hän jatkaa.

Nuoret miehet halusivat
naisia
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Antti Jaakolan armeija-aika alkoi Kranaatinheitinkomppaniassa ja
päättyi kahdeksan kuukauden jälkeen Varusmiestoimikunnan sihteerinä. Jaakola kuitenkin vakuuttaa, että
harvinaisen kovaa työtä se VMTK-aikakin oli.
- Jossain vaiheessa järjestin varusmiehille kyselyn siitä, millaisia aktiviteetteja he varuskuntaan haluaisivat.
On varmaankin helppo arvata, mikä
oli yleisin vastaus. Naisia ne halusivat.
- Se kysely synnytti ajatuksen Miss
Suomi –kiertueen tuomisesta Huovinrinteelle. Otin yhteyttä tapahtuman järjestäjiin ja saatiinhan se sinne.
Mukana oli tietysti myös musiikkia, itsekin varusmiesorkesterissa laulanut
Jaakola muistaa.
Varusmiesorkesteri teki keikkaa
muuallakin kuin vain prikaatissa ja
mikä oli tehdessä, kun koossa oli runsaasti hyviä muusikoita.

MONIPUOLINEN TAITEILIJA.
Näyttelemisen ohella Antti Jaakola myös musisoi ja imitoi. Työn
alla on parhaillaan musiikki kotiseudun oman teatterin esitykseen.

Näyttelijä Antti Jaakolan armeijatie eteni erikoisesti:

Arvomerkit pois
ja alokkaaksi
Teksti: Asko Tanhuanpää Kuvat: Antti Jaakolan ja Porin Prikaatin arkistot

- Oli siellä monenlaista taituria muiltakin aloilta. Samaan aikaan minun
kanssani palveli myös muuan Helppi,
josta tuli sittemmin ammattimainen
pokerinpelaaja. Pakko tunnustaa, että
yleensä minä olin se häviävä osapuoli,
vaikka luulin jotain osaavanikin.

”Imitointia ajatellen varusmiesaika oli antoisaa, sillä missään ei voi
kohdata yhtä kattavaa
läpileikkausta suomalaisesta miehestä”

Antti Jaakola kunnostautui varusmiesaikanaan myös imitoijana eli tässä mielessä hän seurasi parikymmentä vuotta aikaisemmin Huovinrinteellä
palvelleen Jukka Puotilan jalanjälkiä.
- Jossain vaiheessa teki mieli imitoida esimiehiäkin, mutta sitä riskiä en
lopulta kuitenkaan missään vaiheessa ottanut. Tai eihän siinä mitään pahaa olisi ollut, imitointi ei nimittäin ole
missään nimessä pilkantekoa.
- Imitointia ajatellen varusmiesaika
oli antoisaa, sillä missään ei voi kohdata yhtä kattavaa läpileikkausta suomalaisesta miehestä.
Jaakolan mukaan yleisö pitää imitointikeikoilla pääsääntöisesti tutuista ja turvallisista hahmoista, jotka on
helppo tunnistaa. Tällaisia hahmoja

ovat muun muassa Jukka Virtanen,
Kimi Räikkönen ja Andy McCoy.
- Itse olen tehnyt myös aika paljon
Esa Saarista. Jossain se toimii, jossain
ei. Ja jos ei toimi, niin tehdään jotain
muuta. Tärkeintä on se, että yleisöllä on hauskaa. Ei imitointi tosiaankaan
ole mitään tähtitiedettä.
- Uusia hahmoja on aika vaikea löytää, sillä nykymaailmassa eivät persoonat enää nouse esille yhtä selvästi
kuin aikaisemmin. Ikävä sanoa, mutta nyt suositaan tasapäistä porukkaa,
miettii Jaakola.

Esimiesten malli rikastutti
Mitä niihin varusmiesajan esimiehiin tulee, niin Antti Jaakola vannoo
saaneensa pelkästään hyviä kokemuksia.
- Mieleen on jäänyt erityisesti kolme miestä eli prikaatin komentaja,
eversti Olli-Matti Multamäki, komppanianpäällikköni Seppo Vainio, iso
tuimannäköinen lempeä mies, sekä
Raino Kukonlehto.
- Multamäen kanssa sain käydä pitkän keskustelun, kun tulin valituksi varusmiestoimikuntaan. Hän kysyi
minun mielipidettäni muun muassa siitä, pitääkö hyvän esimiehen olla
myös hyvä sotilas.
Jaakola luonnehtii esimiehiltä saamaansa johtamismallia samalla sekä
rikastuttavaksi että opettavaksi.
- Armeija on suomalaiselle miehelle
paras mahdollinen koulu johtamiseen,

hän painottaa.
Armeijassa ollessaan Jaakola pääsi kokeilemaan välillä myös valokuvaamista. Tämä tapahtui Rovajärvelle
suuntautuneella ampumaleirillä, missä Jaakola sai toimia prikaatin tiedottajan Matti Vihurilan apumiehenä.
- Matti kehui kuvia, mutta yhtä hän
jäi kaipaamaan. En ollut nimittäin tajunnut ottaa kuvaa lämpömittarista, joka putosi pahimmillaan 43 pakkasasteeseen. Pakkasesta huolimatta
muistot siltäkin keikalta ovat erittäin
lämpimät.

Yhteistyötä äidin kanssa
Loimaalta lähtöisin oleva, mutta
ammatin mukana Helsinkiin kotiutunut Antti Jaakola kertoo käyneensä Huovinrinteellä muutamaan otteeseen.
- Yhden kerran pääsin esiintymään
Itsenäisyyspäivän juhlaan. Luin isänmaallisia runoja. Sekin homma muuten lähti liikkeelle jo varusmiesaikana,
Jaakola muistaa.
Näyttelijänä Antti Jaakola on työskennellyt muun muassa Lahden ja
Helsingin kaupunginteattereissa sekä
Tampereen Työväen Teatterissa. Tällä
hetkellä hän toimii freelancerina.
- Tällä hetkellä teen musiikkia Loimaalle Haara-Onkijoelle yhteen kyläyhteisön oman teatterin juttuun,
joka toteutetaan EU-rahoituksella.
Tekstit siihen tekee armas äitini (kirjailija Pirkko Jaakola) ja ohjauksestakin vastaa alan ammattilainen eli Helena Ryti.
- Siinä teatterissa on toki hyvä into,
sillä se hakkaa monet kaupunginteatteritkin, kiittää Jaakola.
Antti Jaakola on tehnyt muutamia
esityksiä myös enonsa, kuvanveistäjä Alpo Jaakolan patsaspuistoon Loimaalle.
ROVAJÄRVEN JERMUT. Yli 40 asteen pakkaset kestäneellä varusmiesjoukolla oli tunnelma korkealla
paluumarssilla junassa. Pakkasesta
huolimatta Antti Jaakolalle (oik.) jäi
siitäkin keikasta lämpimät muistot.
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Amiraalin aamut vähissä
Teksti: Samuli Vahteristo Kuvat: Samuli Vahteristo ja Matti Vihurila

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Juhani Kaskeala siirtyy elokuun alussa reserviin 44 vuoden
palveluksen jälkeen. Kaskealalle kuluneet vuodet
ovat tarjonneet monipuolisen sotilasuran ja hän näkee puolustusvoimat myös
nykynuorelle varteenotettavana palveluspaikkana,
vaikka ei tavoittelisi puolustusvoimain komentajan
jakkaralle saakka.
Valtion leipäkään ei ole enää kapeaa ja pitkää, ainakaan sotilaiden kohdalla, Kaskeala vakuuttaa, sillä viime
vuosina sotilaiden palkkakehitys on
ollut merkittävä ja palvelussuhteen
ehdot ovat parantuneet.
- Upseeriura tarjoaa pysyvyyttä ja
aliupseerien kohdalla voidaan tehdä
hyvinkin pitkiä määräaikaisia, 10 – 15
vuoden mittaisia palvelussopimuksia.
Koulutusjärjestelmäkin on luotu sen
kaltaiseksi, että siinä ei ole umpiperiä ja jokainen voi edetä omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti
urallaan. Mikäli ei halua siirtovelvollisuutta, voi valita aliupseerin uran esimerkiksi kouluttajana tai jonkin ase-
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LÄHDÖSSÄ RESERVIIN. Heinäkuun lopussa amiraali Juhani
Kaskeala sulkee työhuoneensa
oven. Hän on lupautunut erään
Pohjoismaisen tutkimushankkeen vetäjäksi ja Kone Oy:n
hallituspaikka antaa hänelle
mahdollisuuden tarjota kansainvälisten tilanteiden ja -politiikan
tuntemustaan suomalaisen yrityksen viennin ja kauppasuhteiden arvioinnin avuksi.

järjestelmän osaajana ja rakentaa
elämäänsä yhdellä paikkakunnalla.
Puolustusvoimien intressissä on tarjota pysyviä työpaikkoja, mutta sodanajan joukkojen johtajareservin
kasvattamiseksi määräaikaiset palvelusurat ovat toisaalta hyvinkin tarpeellinen vaihtoehto.
- Puolustusvoimien vakinaisesta
henkilöstöstä saamme kokoon noin
9 000 sodan ajan johtajaa. Ikäpainotus ei kuitenkaan ole oikea ja määräaikaista palvelusuraa voisi jopa
suosittaa, sillä se lisää meidän kenttäarmeijalle pätevän ja osaavan reservin muodostumista. Emme me ketään poiskaan ole ajamamassa, mutta
esimerkiksi hakeutuminen puolustusvoimien ulkopuoliseen koulutukseen
voi avata uusia työ- ja uramahdollisuuksia myöhemmin armeijan leivissä
ja siitä on molemminpuolista hyötyä,
Kaskeala sanoo.

Perustan on oltava
kunnossa
Komentajakautensa
suurimpana
haasteena Kaskeala on kokenut puolustusvoimien resurssien varmistamisen. Aina ei ole ollut helppoa saada
poliittisia päättäjiä ymmärtämään esimerkiksi uskottavan puolustuskyvyn
edellyttämien hankintojen tarvetta.
Toisaalta Kaskeala miltei samaan hengenvetoon kiittää poliitikkoja, jotka
tiukasta taloustilanteesta huolimatta
ovat turvaamassa puolustusvoimien
maltillisen kehittämisen mahdollisuuden. Se on samalla viesti rajojemme
ulkopuolelle, että uskottavan puolustuksen linja jatkuu Suomessa.
- Perusasioiden on oltava kunnossa. Varusmiesten ja reserviläisten koulutustason on oltava korkea, kaluston
ja varusteiden pitää olla ajanmukaisia, laivojen on liikuttava, lentokoneiden on lennettävä ja on oltava riittävästi polttoainetta. Olisi kestämätön
tilanne, jos tämän päivän nuori varusmies joutuisi huutamaan harjoituksissa ”laukaus, laukaus”.
Kaskealan mukaan myös henkilöstön on koettava työnsä tärkeäksi ja
kansallisen puolustuksen uskottavuuden on oltava kestävää kansainvälisesti. Kaskeala on moneen otteeseen
voinut todeta, että suomalaiset pärjäävät mainiosti ammattiarmeijoiden
joukossa kansainvälisissä kriisihallintatehtävissä.
Hän kuitenkin painottaa, että kansallisen puolustus on jatkossakin kaikessa etusijalla.

tuu 95-prosenttisesti asevelvollisista
- Käytämme vain noin kaksi proreserviläisistä.
senttia puolustusmenoista kansainvä- Keskimääräinen suomalainen soliseen kriisinhallintaan, eikä meillä ole
tilas on noin 27-vuotias reserviläinen,
mitään hinkua kasvattaa siihen osaljolla on takanaan intensiivinen varuslistuvan henkilöstön määrää. Voimme
miespalvelus sekä 1 – 2 kertausharhyödyntää kansallista puolustusta otjoitusta omassa joukossaan. Siviilistä
tamalla oppia muilta ja samalla viedä
hän tuo sotaväkeen työkokemuksenomaa osaamistamme sekä osaltamsa sekä ammatillisen tai
me olla edistämäskorkeakoulututkintonsä maailmalla rau- ”Olisi kestämätön tisa.
haa.
lanne, jos tämän päiTämä merkitsee korKaskeala uskoo,
vän varusmies joutuisi keaa ammattitaitoa ja
että jollakin aikaosaamista, mitä amvälillä Suomi on huutamaan ”laukaus,
mattiarmeijan
kautta
mukana muiden laukaus”
on vaikea tavoitella.
eurooppalaisten
Kesäkuun alussa viimeisellä viralvaltioiden joukossa Natossa.
lisella vierailullaan Porin Prikaatissa
- EU:lla ei ole omaa puolustusjärjeskäynyt amiraali Kaskeala antaa tuntelmää ja pääosa Euroopan maista kunustusta ”Porilaisille”.
luu jo nyt Natoon. Poliittisesti meillä
- Olen eri yhteyksissä komentajaaika ei ole vielä kypsä Natoon liittymiselle.
kaudellani saanut havaita ”Porilaisten” omaavan kiitettävän korkean
Nato-myönteisestä mielipiteestään
koulutustason. Se näkyy niin varushuolimatta Kaskealalle on päivänmiesten kuin kansainvälisen valmiusselvää, että asevelvollisuus merkitjoukon koulutuksessa. Kaikesta paissee laatua laajalla rintamalla. Hänen
taa korkea osaaminen, sotilaallisuus ja
mielestään aivan liian usein unohdeasiallisuus.
taan, että puolustusvoimat muodos-

PORILAISET SAKSASSA. Amiraali Juhani Kaskeala tarkasti ensimmäisen EU:n
nopean toiminnan suomalaisjoukon harjoituksen Saksassa marraskuussa
2006. Kansainvälisten kriisinhallintaharjoitusten myötä hänen on seurannut
”Porilaisten” edesottamuksia” myös mm. Norjassa ja Ruotsissa.
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Sotilaan Velvollisuudet Rauhan
aikaan kuin
Sotakentällä

laki puolustusvoimista ja tasa-arvolaki, on nyt otettu huomioon, sanoo sotilaslakimies Simo Saarikko Porin Prikaatista.

”Tyhjään päähän” ei enää
tervehditä

Yleinen palvelusohjesääntö uudistui

”Äiti” palasi komppanian toimistoon
Teksti ja kuvat: Matti Vihurila

J
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okaisen sotilaan tuntema Yleinen palvelusohjesääntö eli tutummin YlPalvO luo yhtenäiset käyttäytymis- ja toimintamallit
puolustusvoimien sotilashenkilöstölle. Ohjesääntö rakentuu suomalaisille sotilasperinteille ja tukee puolustusvoimien arvopohjaa. Vuoden 2002
uudistuksessa sotilaat saivat mm. sateenvarjon kantoluvan, tervehtiminen ”tyhjään päähän” sallittiin ja
perinteisestä komppanian vääpelistä tehtiin yksikköupseeri. Heinäkuun
alussa käyttöön otettu uudistettu YlPalvO palautti komppanian vääpelin

eli ”komppanian äidin” tehtävänimikkeen ja muutti tervehtimiskäytäntöjä.
Monia muitakin asioita on päivitetty,
sillä ohjesäännön 548 kohdasta noin
500:een on tehty sisällöllisiä muutoksia. Luettavuutta ja ymmärrettävyyttä on parannettu 28 kuvalla ja 19 kuviolla.
- Uudistuksessa on haettu paljon
yhtymäkohtia muuhun yhteiskuntaan
ja samalla puolustusvoimien vakiintuneita käytäntöjä on kirjoitettu auki
yleisellä tasolla. Vuoden 2002 jälkeen
tehdyt muutokset voimassaolevaan
lainsäädäntöön sekä uudet lait, kuten

Uusina kokonaisuuksina mukaan
on otettu tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, miesten ja naisten kanssakäymistä, työ-, pelastus- ja palvelusturvallisuutta sekä uskonnon
erityiskysymyksiä koskevat määräykset. Henkilöiden eriarvoiseen asemaan asettaminen ja syrjintä ovat
kiellettyä, samoin kaikenlainen häirintä, kiusaaminen ja simputus. Toiselle
sukupuolelle varattuihin majoitustiloihin meneminen on toiseen sukupuoleen kuuluvalta henkilöltä kielletty, elleivät erikseen käsketyt tehtävät
sitä edellytä. Varusmiehen noudattaessa Islamin rukoushetkiä hänelle on
tarjottava mahdollisuus rukoushetkeen aamulla ennen palvelusta, illalla
palveluksen jälkeen ja päivällä palvelustauoilla. Mikäli hän palvelee suuren
paaston, ramadanin aikana, hänelle
on järjestettävä mahdollisuus ruokailla auringonlaskun ja –nousun välisenä aikana.
Tervehtimisen osalta on tehty joitakin muutoksia. Ulkona liikuttaessa on
käytettävä päähinettä, ja tervehtiminen suoritetaan tällöin viemällä oikea
käsi päähineeseen. Ilman päähinettä
oltaessa sen sijaan kättä ei enää viedä
ohimolle, vaan mikäli ollaan paikalla, kumarretaan, ja liikkeellä oltaessa
tervehditään nyökkäämällä. Ilmoitettaessa joukkoa ulkona käsi pidetään
päähineessä ilmoituksen ajan.

Carl Johan von Holthausen
majuri ja ritari 1769
• Pelkää Jumalaa
• Kunnioita Kuningasta
• Palvele uskollisesti

Sotilaiden
Tulee olla pelottomia, uskollisia,
raittiita ja vain vähän ylpeitä, silloin
he ovat kunnioitettuja, välttävät rangaistukset, voittavat esimiehen rakkauden sekä säilyttävät terveyden ja
tarpeellisen toimeentulon.
§1 Kotona maalla asu torppaa voimakkaasti, kasvata hyvin maapäärynät eli potaatit, harjoittele kiväärillä
kuin hyvänä ajanvietteenä, noudata Kruunun kirjeitä ja ohjeita, harjoita käsityötä tai ammattia. Laiskuus
synnyttää sairautta ja pulaa. Näytä
siivolta ja kunnolliselta kirkkoparaateissa, aina tukka hoidettuna ja
napitettuna.

4§ Työtehtävissä on hyvä nuotio ja lämmin ruoka tarpeellisia. Varo
vaarallisia kuormia ja vartioimattomia
tehtäviä, ettei niissä pety. Huolehdi
vaatteista, niin hyvin kuin voit, jos sotilaalla on essuja tai käsisuojia vahvasta kankaasta.
5§ Varuskunnassa aina tulisija, pidä
taloudesta huolta, älä vaivu toimettomuuteen varusteiden kanssa, vapaaaikana puhdista vaatteet ja kivääri,
joka toinen tai kolmas päivä lämmin
ateria, ei ryyppyä enempää paloviinaa, mutta sen sijaan hyvää juotavaa,
vapaapäiville hanki työ, joka häiritse
sitä, mikä on hyödyllistä ja hyvää.

Käännös: Sotilaslakimies
Simo Saarikko

jonka on pitänyt kohdata vihollinen.
Tulee, kuten varmaa ja häpeällistä
kuolemaa, varoa ettei aiheetta tule
sairaalaan ja sairasvankkureihin, sillä näin on tapahtunut joka sodassa,
yhtä kunnialla vihollisen edessä kuolevan on neljä suututtavan surkeaa
mennyt sairaalaan. Ja se joka pelkää
kuolemaa, on usein ollut heikompi,
kuin se, joka vapaaehtoisesti ei arastele mitään vaaraa. Hänen tulee (sotilaan) tottua keittämään niin usein
kuin mahdollista jollei muuta niin leipää ja vettä sekä vähän vihreää pullossa, Pese ja hoida vaatteet ja sukat.
Jalat pidä kuivina ja puhtaina. Koskaan älä jätä varjelematta kivääriä ja
ammuksia tulelta ja kosteudelta. Syö
niin usein kuin saa ja lepää niin
usein kuin on vapaata.
7§ Merikuljetuksen aikana tulee syödä ja levätä hieman. Tee ja
huolla vaatteita, varo syöpäläisiä.
Tunne paikkasi ja kanssamatkustajasi yhtä hyvin kuin pataljoonassa.
8 § Marssilla ja linnoitetuissa leireissä pidä kuri ja järjestys, vartioi tulta, huolehdi kivääristä ja varusteista,
usein suorita huolella, vältyt syytöksiltä ja valituksilta.

2 § Kokouksissa valppaana,
hyvin puettuna, vaihda alusvaatteet ja sukat niin likainen hiki ja
syöpäläiset eivät voita. Ole nopea ja valmis harjoituksiin ja
muihin velvollisuuksiin, varo
uhkapelejä ja juopottelua.
3§ Marsseilla varjele kivääriä ja varusteita tulelta ja lialta. Älä juo kun kuuma eikä
ainakaan epäpuhdasta vettä. Ei koskaan piippua panosvyöhön, polta vähän,
suosi purutupakkaa, paperia tai tuohta tai vastaavaa,
ehkäise jano, aina iloisena,
laula viisuja, kerro tarinoita
ja iloisia juttuja. Älä makaa auringossa tai maha päin maata. Älä heittäydy
vapaalle ennekuin olet saanut tavarasi
kuntoon ja pessyt jalat, ei kuitenkaan
silloin kun ne ovat hikiset.

Soldatens Skyldigheter i Fred och i
Fält on ensimmäinen kirjoitettu ohjesääntö suomalaisille sotilaille. Ohjesäännöstä paistaa läpi Pommerin
sodan aikaiset tavat ja asenteet, mutta pohjalla on perusasioita, joita sotilaan elämässä on aina ollut ja aina
tulee olemaan. Oheinen käännös on
melko vapaasti tehty eikä siis selväkielisyysohjeitakaan ole seurattu.

9§ Korpraalin ja krenatöörin tulee
huolehtia samoista velvollisuuksista ja
heidän tulee näyttää muille hyvää esimerkkiä.

6§
Kentällä on sotilaan suurin
arvo pelottomassa sydämessä, ja nopeassa velvollisuuksien täyttämisessä. Se mies on aina ollut onnekkain,

10§
Ensiksikin tulee korpraalin
tarkkaan tietää ne määräykset, jotka hän saa, että ne vakaasti ja täysiikäisen tarkkuudella täytäntöönpannaan. Samoin tarkkaan valvoa, että
ne osaltaan noudatetaan. Tulee estää
omapäisyyttä ja epäjärjestystä. Hänen
tulee pilkulleen olla tietoinen korpraaliudestaan, jokaisen taloudenpidosta ja käyttäytymisestään. Kivääri,
varusteet, ammukset, työ ja elinkeino, luonne ja pahankurisuudet. Hä-

23

nen tulee olla valpas, nopea ja uskollinen, selvityksissään ja raporteissaan
varma ja lyhyt, joten hänen tulee sujuvasti kirjoittaa ja lukea määräyksiä.
Huom. Ne joilla on valkoista varusteissaan ovat varustettuja palalla liitua ja ne joilla on kultaa varusteissaan
ovat varustettuja palalla lyijykynää.

Muusikot, rumpalit ja pillipiiparit
Niiden pitää hallita joku käsityötaito, kampaajina tai käydä kauppaa paremman toimeentulon saavuttamiseksi. Karkea ja raskas työ on heille
vähemmän hyödyllistä. Heidän pitää
huomioida mitä sotilaasta on kirjoitettu, talouden pidosta ja omaisuudesta.
Pitää instrumenttinsa puhtaina, kiillotettuina ja kunnossa. Olla reippaita ja
kuuliaisia.
Huom. Rumpalin tulee olla varustettuna kaksilla rumpupalikoilla ja
nyöreillä, myös liidulla ja taululla.

Järjestyksenpitäjät
(sotilaspoliisit)
Tulee olla lujakätinen, tarmokas ja
näyttää pelottavalta. Hänen tulee pitää kuri joukoissa ja leirissä, järjestystä
pidätetyille, viskaalina kaupustelijoille
ja olla vääpelin apuna.

Lyhyt kirjoitus miten huolehtia sotilaan terveydestä
Hänen tulee kaikissa tilanteissa olla
varustautunut pienellä määrällä suolaa, inkivääriä ja sipulia ruuan laittoa
varten. Vihreää puuttuu harvoin, joten hän voi usein saada kaalia tai soppaa, joka parhaiten ylläpitää elämää
ja terveyttä. Pellavaiset sukat sivellään talilla, pitää jalat ehjinä ja puhtaina, pitkät naulat, isot kengät, paakkuuntuneet sukat, ovat vahingollisia.
Valmistettua elohopeaa sijoitettuna
sepalukseen, syöpäläisiä vastaan.
Pari kevyttä kuivaa sientä pysäyttämään verenvuodon, muutama katajanmarja poltettavaksi tai keitettäväksi vedessä merellä tai majoituksessa
oltaessa.
Hiukan sokeria, joka sirotellaan
haavasiteeseen.
Harmaa villalanka, iso ja pieni neula, kampa, saippua, puuteri ja harja,
ovat tärkeimmät taloudenpidossa.

”Suuri Puhallus”

Teksti: Matti Vihurila Kuva: Samuli Vahteristo

V

uonna 1989 perustettu Porilaissoittokunta on tällä
hetkellä Suomen suurin reserviläissoittokunta. Alkuaan parikymmenpäinen Porin Prikaatin reserviläissoittokunta puhaltaa tätä
nykyä enimmillään 45 soittajan voimin. Oboeta lukuun ottamatta kaikki puhallinsoittimet kuuluvat kokoonpanoon. Kovan innostuksen
ohella joukolla on myös tunnustettua osaamista, mistä kertoo valinta
Vuoden maanpuolustussoittokunnaksi v. 2007. Huhtikuussa 2009
soittokunta juhlisti 20-vuotistaivaltaan konsertoimalla kotikonnuillaan
Säkylässä.
- Osaamisemme takana on tun-

nollinen harjoittelu ja hyvät johtajat. Lisäksi suurin osa meistä soittaa
myös muissa kokoonpanoissa kuten
Harjavallan, Köyliön ja Lapin soittokunnissa, paljastaa soittokunnan
puheenjohtajana alusta alkaen toiminut Reijo Virmavirta. Kapellimestareina toimivat tätä nykyä euralainen Ahti Laine ja lappilainen Mauno
Mattila.
Reijo Virmavirran mukaan merkittävä rooli soittokunnan tason nostamisessa on myös musiikkimajuri evp. Raimo Maarasella, joka on
sparranut porukkaa jo vuosikaudet.
- Raimo on vetänyt lukuisia viikonloppuleirejä ja ammattitaidollaan hionut osaamistamme entis-

tä kirkkaammaksi. Hänen myötään
kappalevalikoimamme on laajentunut
perinteisistä marsseista vaativampaan
klassiseen musiikkiin sekä esimerkiksi
jatsiin ja swingiin.

”Osaamisemme
takana on tunnollinen
harjoittelu ja hyvät
johtajat”
Porilaissoittokunta koostuu lähes
tyystin harrastelijoista, sillä kokoonpanossa on vain yksi ammattisoittaja. Soittajien ikäjakauma on 18 – 75
vuotta, ja naisia on mukana 13. Puhal-

linmusiikin soittaminen sotilaallisessa
ympäristössä on haasteellisempaa perinteisiin harrastelijasoittokuntiin verrattuna.
- Porin Prikaatin yhteydessä toimiminen tarkoittaa käytännössä mm.
sitä, että meillä on vuosittain useita
merkittäviä esiintymisiä perinteisten
konserttien ohella. Soitamme joukko-osaston tilaisuuksissa kuten itsenäisyyspäivän ja lippujuhlan päivän
juhlissa. Sotilasorganisaatiossa järjestelyt ja huolto toimivat moitteettomasti, ja soittajat voivat keskittyä täysillä omaan työhönsä. Satakunnan ja
Laivaston soittokunnat ovat antaneet
meille arvokasta tukea, Reijo Virmavirta kertoo.

Porilaissoittokunnalla on vuosittain
parisenkymmentä esiintymistä. Kesätauon jälkeen ensimmäinen keikka
on elokuun lopulla Loimaalla, missä
aloitetaan torikonsertilla. Iltapäivällä soittokunta esiintyy Loimaan alueen maanpuolustusjuhlassa entisessä
suojeluskuntatalossa, Heimolinnassa.
Muutama vuosi sitten Kosovoon järjestetty konserttimatka huikeine suosioineen on Porilaissoittajilla vieläkin
kirkkaana mielessä. Myönteistä palautetta musiikillisesta maanpuolustustyöstä on tullut senkin jälkeen.
- Kyllä meitä silitellään muuallakin
kuin Kosovossa, Reijo Virmavirta tunnustaa myhäillen.
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Munkkeja
urheilukentältä

”Siirtyminen tilapäisiin
tiloihin on tietyllä
tavalla myös harjoittelua poikkeusolojen
tarpeita ajatellen”

Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

nan työskentelyolosuhteet paranevat merkittävästi. Siirtyminen tilapäisiin tiloihin on tietyllä tavalla myös
harjoittelua poikkeusolojen tarpeita
ajatellen, mikä kuuluu osana vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön, varapuheenjohtaja Marita Torkkeli sanoo.
Hän lupaa, että kaikilla on kädet
täynnä työtä.
- Meillä on 17 palkattua henkilöä
ja iso vapaaehtoisten joukko palveluiden turvaamiseksi. Tarvittaessa sotilaskotiautot kasarmien edessä tasaavat ruuhkahuippuja.
Ihan pikku juttu ei tilapäisen sotkun
parakki- ja telttakylän rakentaminen
urheilukentälle ole. Rahaa siihen kuluu noin 0,4 miljoonaa euroa.
- Kustannuksia on merkittävästi
alentanut se, että Kosovon ja Bosnian kriisinhallintaoperaatiossa käytössä olleita konttiparakkeja ja jättitelttaa

EVAKKOON URHEILUKENTÄLLE.
Säkylän sotilaskoti siirtyy ensi vuoden ajaksi tilapäisiin tiloihin, jotka
rakennetaan kesän ja syksyn aikana
urheilukentälle. Vasemmalla sotilaskotiyhdistyksen varapuheenjohtaja
Marita Torkkeli, rakennusmestari Markus Raittinen Puolustushallinnon Rakennuslaitoksesta, Porin
Prikaatin kiinteistöhuoltoupseeri,
kapteeni Soini Valtonen ja Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen
Säkylän paikallispäällikkö Jouni Aro.

Säkylän varuskunnan
urheilukentälle nousee kesän- syksyn aikana massiivinen teltta- ja
konttiparakkikylä. Ensi
vuoden aikana siellä tullaan tyydyttämään sotilaskodin asiakkaiden munkinnälkä ja tuottamaan
muut sotkun perinteiset palvelut aina kirjastoa
myöten. Miksi? Varsinainen sotilaskoti kokee pe26 rinpohjaisen remontin.

S

äkylän Sotilaskotirakennus on
valmistunut v. 1967 ja se on
pääosin alkuperäisessä kunnossa, vaikka sitä on pariin otteeseen
remontoitu. Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Osmo Lappo. Vuodenvaihteessa alkaa laajempi, vuoden kestävä remontti, mikä
tehdään kulttuurihistoriallisessa rakennuksessa perinteitä kunnioittaen. Museoviranomaiset pitävät rakennusta arvokkaana suoraviivaisen
1960-luvun betoniarkkitehtuurin osakokonaisuutena, johon kuuluvat sotilaskotirakennuksen lisäksi esikunta,
muonituskeskus ja Kuntotalo.
- Asiakkaille remontin tuoma muutos rakennuksen yleisilmeessä ei tule
näkymään kovinkaan suurena, mutta sotilaskodin tuotanto- ja keittiöti-

lat sekä rakennuksen tekniset järjestelmät eli lämmönjako, ilmanvaihto,
vesi- ja viemärijärjestelmät, sähköjärjestelmät sekä valaistus uusiutuvat
täydellisesti, kertoo Jouni Aro Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen Säkylän paikallistoimistosta.
Sotilaskodin kellarikerrokseen tulevat tavaran vastaanotto- ja varastotilat, liikkuvan sotilaskodin tukitilat,
grillipalvelupiste sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Tuotantotilat keskitetään 1. kerrokseen ja leipomo siirtyy
alakerrasta keittiötilojen yhteyteen.
Astianpesutilat siirretään lähemmäs
asiakastiloja. Sotilaskodin asiakkaille näkyvämpiä muutoksia ja samalla palvelun parannuksia ovat myyntilinjaston laajennus ja uudistus. Vanha
päivystäjän koppi poistetaan ja myyn-

pystytään hyödyntämään tässä yhteydessä. Ne on huollettu ja menevät
vielä tilapäisen sotilaskodin käytön
jälkeen prikaatin kansainvälisen tukikohdan käyttöön, sanoo Porin Prikaati kiinteistöhuoltoupseeri, kapteeni Soini Valtonen.
Tilapäissotilaskodin
kokonaisuus
valmistuu marraskuun puoliväliin
mennessä. Sen käyttöala on noin kolmasosa pääsotilaskodin tiloista.
- Seitsemään parakkiin sijoittuvat
kahvila, kaksi tarjoilulinjastoa, leipomo ja keittiö, kirjasto sekä parakkirivistöjen keskelle 500 m²:n jättiteltta
asiakkaille. Tämän lisäksi alueen sivustoille tulee toimisto-, varasto- ja
sosiaalitiloja sekä asiakas-wc:t, kertoo
tilapäissotilaskodin pystyttämistä valvova rakennusmestari Markus Raittinen.
Nähtäväksi jää, missä alokkaiden
talvivala pidetään ensi vuonna, ei ainakaan urheilukentällä. Parakkikylä
tulee avaamaan Säkylän sotilaskodille uuden markkinavaltin, jota tullaan
varmasti katselemaan ja tuotteita
maistelemaan kauempaakin – munkkia urheilukentällä, olkaa hyvä.

titiloja tulee lisää. Hissi sekä wc-tilat
uusitaan ja niissä huomioidaan liikuntaesteisten tarpeet.
Remontin kustannukset ilman laitehankintoja ovat noin 3,4 miljoonaa
euroa. Rakennustyön tilaaja on Senaattikiinteistöt. Remontin osakokonaisuuksien suunnittelijoina on useita
eri arkkitehti-, insinööri- ja talotekniikkatoimistoja.

Odotettu remontti
Säkylän
sotilaskotiyhdistykselle
muutos ja siirtyminen tilapäisiin tiloihin sekä yli vuoden kestävä konttiparakki- ja telttakylävaihe ovat isoja,
mutta odotettuja haasteita.
- Olemme innostuneella mielellä,
koska remontin jälkeen henkilökun-
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Buen Camino!
Teksti: Helena Koivisto Kuvat: Seija Muurisen arkistot

Tähän hyvän matkan toivotukseen päättyi huhtikuussa pidetty sisarilta, missä Säkylän sisaria
edustava Seija Muurinen
kertoi omakohtaisia matkakokemuksia Pohjois-Espanjaa halkovalta ns. Pyhän Jaakobin tieltä.

KUKKULAN KUNINGATTARET. O´Cebreiro,1400 metriä, on selätetty ja
vieläkin naurattaa.

T
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ätä kuuluisaa pyhiinvaeltajien
yli tuhatvuotista matkareittiä
Seija on taivaltanut kolmeen
otteeseen. Koko reitin pituus on noin
750 – 780 km riippuen siitä, lähteekö Ranskan puolella olevasta St. Jean
Pied de Portista vai Espanjan puolelta
Roncesvalles´sta. Päätepiste on lännessä oleva Santiago de Compostela. Reitin varrella on sekä pieniä kyliä että suurempia kaupunkeja kuten
Pamplona, Burgos, Leon ja Sarria.
Seija itse oli lähtenyt pari vuotta sitten matkaan juuri Leonista, josta on
matkaa Santiagoon noin 311 km. Kaikilla ei ole kuitenkaan mahdollisuutta
uhrata matkaan niin paljon aikaa, että
kulkisi kerralla koko reitin.
Kevättalvella nähdyn tv-dokumentin mukaan vaeltajilta meni aikaa 30 päivää kulkea tuo 750 km
Roncesvalles´sta Santiagoon jalkapatikassa. Useimmat vaeltavatkin jonkin valitsemansa osan reitistä, sillä
saadakseen perillä compostelan eli todistuksen suoritetusta matkasta, pitää
kulkea jalan viimeiset 100 km. Matkan voi suorittaa myös pyöräillen, jolloin vaatimus on vähintään 200 km.
Reitti on vaihteleva ja sen varrelle osuu jyrkkiä nousuja ja jylhiä mai-

semia sekä matalia vehreitä laaksoja.
Vuodenajasta riippuen myös sääolosuhteet vaihtelevat helteisestä auringosta koleaan sateeseen, jopa ylempänä satavaan lumeen.

Kilometri toisensa jälkeen
– miksi?
Alun perin reitin kulkemisen tarkoitus on ollut pyhiinvaellus, ja sitähän
tämä on edelleen etenkin katolilaisille,
jotka uskovat pyhänä pidetyn henkilön tai häneen liittyvien muistojen parantaviin, puhdistaviin ja ihmeitä tekeviin vaikutuksiin.
Toiset taas haluavat elämänsä taitekohdissa pysähtyä hetkeksi miettimään asioita itsekseen, mihin tämä
vaellusretki tarjoaa hyvän tilaisuuden.
Kulkiessaan voi selvitellä ajatuksiaan
rauhassa tai saada seuraa muista vaeltajista ja jakaa halutessaan kokemuksiaan.
Syyt lähteä vaellukselle voivat olla
siis hengelliset tai henkiset, mutta myös liikunnalliset tai kulttuuriset.
Monet haluavat kokeilla rajojaan tai
ylittää ne, ja joillekin vaellus on trendikäs matkailuelämys. Toki tällainen
tapa tutustua maahan on erinomai-

nen ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä
huomioita paremmin kuin hälisevässä
turistijoukossa.

Apostoli Jakobin
tunnusten johdattamana
Jokainen kokee matkan omalla tavallaan, ja mahdollisuus itse valita
seuransa ja yöpymispaikkansa tekee
kokemuksesta yksilöllisen. Yleensä
vaeltajat lähtevät päivän taipaleelle
aamuhämärissä, koska päivämatkan
pituus on tavallisesti noin 20 – 30 km.
Matkan aikana voi tulla yllätyksiä tai
kulkeminen vaihtelevassa maastossa saattaa viedä arvioitua kauemmin
aikaa. Seuraavaan etappiin ja suunniteltuun majapaikkaan on hyvä ehtiä ajoissa, jotta saa mahdollisimman
hyvän yösijan ja että yleensä sen saa.
Suosituimmissa majapaikoissa on
usein tungosta.
Reitin varrella on luostareita ja erilaisia pysähdyspaikkoja. Eräs kuuluisimpia on Astorgan ja Ponferradan
välillä oleva Cruz de Ferro eli Rautaristi. Vaeltajilla on tapana tuoda kotoaan kivi ja jättää se ristin juureen omien syntiensä vertauskuvana ja näin
”vapautua” niistä. Myös muita ris-

tejä ja erilaisia pyhiinvaeltajaa kuvaavia patsaita on matkan varrella. Toinen merkittävä kohde on Villafranca
del Bierzossa sijaitsevan Pyhän Jaakobin kirkon suuri rautaovi, joka tunnetaan nimellä ”Anteeksiannon portti.”
Vanhoina vaikeina aikoina ihmiset sairastuivat ja väsyivät. Silloin he saattoivat portin läpi kulkiessaan saada syntinsä anteeksi eli samat edut kuin jos
olisivat päässeet perille.
Vaellusreitti on merkitty simpukkasymbolein, joka on apostoli Jaakobin
tunnus. Legendan mukaan apostoli
Jaakob mestattiin Jerusalemissa ja hänen ruumiinsa kuljetettiin meriteitse
Espanjaan. Laiva kuitenkin haaksirikkoutui Espanjan länsirannikolla olevan
Cabo Finesterin edustalla ja simpukoiden peittämä ruumis ajautui rantaan,
josta se löydettiin ja kuljetettiin haudattavaksi. Simpukasta tuli pyhiinvaeltajien symboli, joka osoitti oikean
tien ja aikoinaan toimi myös ruokaastiana. Capo Finister on alkujaan latinaksi Finisterrae eli ”maan loppu.”
Monet vaeltajat päättävät matkansa
tänne ja rituaaliin kuuluu polttaa käytössä ollut vaatekerta, peseytyä meressä ja pukea ylle puhtaat vaatteet.
Tästä alkaa uusi elämä.
Euroopan neuvosto julisti 1987 Pyhän Jaakobin tien eurooppalaiseksi
kulttuurireitiksi ja aiemmin 1985 reitistä tuli eräs Unescon maailmanperintökohteita.

Huomattavasti kevyempi
kuin sissin reppu
Vaeltajan repun sisältöineen tulee
olla mahdollisimman kevyt.
- Noin 10 % kantajansa painosta,
kertoi Seija.
Hänen oma reppunsa painaa suunnilleen 6,5 kg ja sinne ei mahdu yhtään turhaa tavaraa. Vain välttämättömin otetaan mukaan ja sekin
mahdollisimman kevyenä versiona.
Vaeltajat yöpyvät halvoissa refugioissa eli pyhiinvaeltajille tarkoitetuissa
majapaikoissa, joten oma makuupussi on välttämätön. Vaatteita varataan
mukaan harkiten, sillä majapaikoissa
on yleensä pyykinpesumahdollisuus.
Tärkeimmät varusteet ovatkin kunnolliset jalkineet, joilla pystyy taivaltamaan päivän toisensa jälkeen.
Saimme nähdä illan aikana Seijan
repun sisältöineen. Myös muutamia
oppaita ja kirjoja oli nähtävillä, sekä
tietysti Seijan koristeellisin leimoin
merkattu pyhiinvaelluspassi edellisel-

tä matkalta.
Passin voi tilata jo etukäteen Suomessa ja siihen kerätään leimoja matkan aikana jokaisesta yöpymispaikasta. Tällä tavoin vaeltaja osoittaa
todeksi kulkemansa matkareitin ja sen
pituuden hakiessaan perillä compostelan.

Vaelluskärpänen puraisi
Seijan mukaan paras ajankohta
vaellukselle on joko kevätkesä tai alkusyksy eli touko-kesäkuu tai syyskuu. Keskikesällä Espanjassa on liian
kuumaa kulkea reppu tai rinkka selässä päivästä toiseen. Silloin on myös
eniten väkeä reitillä, koska heinäkuussa vietetään Pyhän Jaakobin päivää. Ensi vuonna on lisäksi erityinen
pyhä vuosi, jolloin on varmasti ennätysmäärä väkeä liikkeellä.
Reitillä kulkee vuosittain lähes parisataatuhatta vaeltajaa ja heitä saapui
viime vuonna vilkkaimpaan aikaan
heinäkuussa perille Santiagon katedraaliin n. 2 000 päivittäin.
Vaelluksen voi tehdä joko omatoimisesti tai jonkin matkanjärjestäjän
matkalla. Suomessa toimivasta järjestöstä nimeltä ”Jaakontien ystävät
ry” saa vaellukseen liittyvää lisätietoa
ja sen kautta voi myös etukäteen tilata pyhiinvaelluspassin, joka oikeuttaa edulliseen majoitukseen paikallisissa majapaikoissa. Myös netistä
löytyy kulkijoitten tarinoita ja matkakertomuksia, sekä vinkkejä ensikertalaiselle.
Sisaret kuuntelivat esitystä suurella mielenkiinnolla, katselivat opaskir-

SYNNIT ANTEEKSI. Villafranca
del Bierzon kaupugissa on tämä
kuuluisa Puerta del Perdon, Anteeksiannon portti. Kun väsynyt ja sairas pyhiinvaeltaja joutui keskeyttämään matkansa, sai
hän samat "edut" kulkemalla
tämän portin läpi kuin jos olisi
jaksanut Santiagoon asti.

joja, hypistelivät vaellusvarusteita ja
kyselivät tilaisuuden päätteeksi lisätietoja. Ei liene vaikeaa arvata, että
meistä muutamaa taisi vaelluskärpänen jo purra.

SATUMAINEN MAISEMA. Tällaisia kivimuurien reunustamia polkuja
oli paljon matkan varrella. Tuli mieleen Taru sormusten herra -elokuva
- mistä tahansa olisi voinut puikahtaa esiin kääpiöitä.
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VIHERHIUKKASET
2/2009
Koonnut: Helena Koivisto

Kevään ja alkukesän tapahtumia
Yhdistyksemme kevätkokous pidettiin 26.3. sotilaskodissa. Kokoukseen
osallistui myös prikaatin komentaja,
eversti Eero Pyötsiä, joka kertoi meille
sanoin ja kuvin suomalaisten rauhanturvaajien arjesta maailmalla. Kevätkokouksessa huomioitiin perinteisesti
ansioituneita sisariamme. Sotilaskotiliiton myöntämän hopeisen ansiomerkin sai Tarja Putko. Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen myöntämän pronssisen
ansiomerkin saivat Arja Laaksonen,
Terhi Mäkinen, Seija Ojala, Lilli Rajevski ja Aino Vesala. Lisäksi jaettiin
seitsemän harrastusmerkkiä sekä erilaisia vuosimerkkejä kiitoksena aktiivisesta sitoutumisesta yhdistyksemme
toimintaan.
Säkylä-hallissa 19.4. pidetyssä Porilaissoittokunnan
20-vuotisjuhlakonsertissa yhdistystämme edustivat Marjaana Vihottula, Tuija Ryömä
ja Marita Torkkeli. Tarjoilujaostomme sisaret hoitivat konserttivieraiden
kahvituksen.
Sisar-illassa 21.4. vihreä sisaremme Seija Muurinen kertoi kokemuksistaan ”Pyhän Jaakobin vaelluksena”
tunnetusta tapahtumasta Pohjois-Espanjan vuoristoalueella. Aiheesta lisää toisaalla tässä lehdessä otsikolla
”Buen camino” – hyvää matkaa.

K
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esä tuli viimein ja luonto kukoistaa.
Puolustusvoimien pääsotaharjoitus Maanvyöry 09 näkyi ja kuului mediassa, ja
myös meitä Säkylän sisaria oli mukana
harjoittelemassa poikkeusolojen kanttiinitoimintaa.
Säkylän sotilaskodista käsin lähialueella harjoituksissa olleita joukkoja palveltiin neljän sisaren voimin ja
myyntikeikkoja oli tasan kaksi, mutta asiakkaita likimain 1 000! Säästä
johtuen eniten kysyntää oli juomilla,
nuotiomakkaralla ja makeistuotteilla,
kertoi LSK-ryhmän vetäjä ja yhdistyksen sotilaskotipäällikkö Pirjo Vaano.
Uuden järjestelmän myötä tilaukset
tulevat nykyään huollon kautta keskitetysti.

Maanvyöry 09:n etelän harjoitus
painottui maavoimien osalta Niinisaloon ja lähialueille, jonne lähtivät
kanttiinipäälliköksi Marita Torkkeli ja
toimistosisareksi allekirjoittanut Helena Koivisto. Toimimme Länsi-Suomen
Huoltorykmentin sotilaskotipäällikön
Maarit Huhtalan alaisuudessa Niinisalon leirikodissa Pohjankankaalla. Pesti
kesti reilun viikon ja työtä piisasi. Marita huolehti tavaravarastoista ja lisätilauksista yhdessä sotilaskotipäällikön
kanssa ja jakoi toimeksiantoja kanttiiniyksiköille, joita oli parhaimmillaan
samanaikaisesti liikkeellä 6 - 7 autoa. Minä laskin kassoja, tein tilityksiä ja vastasin sisarhuollosta. Väliajalla autettiin muita mm. kahvinkeitossa.
Pohjankankaan leirisotilaskoti toimi

keskuskanttiinina, josta yksiköt lähtivät tilausten mukaisille keikoille. Leirikodissa työskenteli kaikkiaan 17 sisarta eri puolelta Suomea, ja lisäksi
muutamia sisaria oli lähtövalmiudessa
kotonaan. Varuskunnan sotilaskodissa Niinisalossa paikallisilla sisarilla oli
heilläkin kädet täynnä työtä.
Vaikka teimme pitkiä päiviä kellon
ympäri, sujui kaikki kuitenkin kitkatta ja lähdimme hyvillä mielin kotiin
kukin taholleen. Kunhan harjoituksen kokemukset saadaan puretuiksi
selviää, miten onnistuimme tehtävissämme. Tilauksia ainakin tuli kaikille kanttiiniyksiköille ja kauppakin kävi
hyvin, joten saimme harjoitella täysipainoisesti poikkeusolojen sotilaskotitoimintaa.

sisaremme kera kymmenen Porin yhdistyksen sisarta. Kylmässä ja sateisessa säässä Sotilaskotiliiton lippua kantoi urheasti sisaremme Terttu Inkinen.

ten valmistelut kentällä etenevät
– tämänhetkisen tiedon mukaan varsinainen muuttopäivähän on vasta
marraskuulla.

Säkylän kunta 140-vuotta -juhlaviikko alkoi 7.6. jumalanpalveluksella
Säkylän kirkossa. Eri järjestöjen muodostamassa lippulinnassa olin kantamassa yhdistyksemme lippua.

Sisarkirjeissä on tiedoteltu tulevista tapahtumista, joista yksi on elokuinen tutustumisretki Euran Muinaiskylään. Pääsemme katsomaan, miten
pronssikaudella elettiin ja oltiin, ja taidammepa päästä maistelemaan myös
tuon ajan herkkuja. Käykääpä katsomassa lisää nettisivuiltamme

Muuta ajankohtaista
Kesätyttöjä on vakituisen henkilökunnan apuna nyt seitsemän huolehtimassa palvelujen sujuvuudesta sotilaskodissa.
Tulevaan remonttiin valmistaudutaan hiljalleen järjestämällä liikeneviä
tavaroita välivarastoon, inventoimalla kalustoa ja odotellen väistötiloihin
siirtymistä. Erilaisia suunnittelupalavereja on pidetty pitkin kevättä ja alkukesää, ja urheilukentälle on tehty
kaivantoja kaapeleita ja viemäröintejä varten. Katsellaan rauhassa, mi-

Leppoisia ja lämpöisiä kesäpäiviä
kaikille sisarillemme!

Kahvinkeittopuuhissa Rita
Ruotniemi-Siitari Lahdesta

Riihimäellä 23. – 24.5. järjestetyssä
Sotilaskotiliiton kevätkokouksessa yhdistystämme edustivat Marita Torkkeli, Päivi Perälä ja Marjatta Vihlman.
Tänä vuonna arvokas ja ikuisesti kiertävä Ritarimalja luovutettiin Riihimäen yhdistystä edustaville Haapalan
sisaruksille aktiivisesta nuorisotoiminnan kehittämisestä omassa yhdistyksessään.
Saunailta Pihlavan leirikeskuksessa 28.5. kokosi lauteille nelisenkymmentä sisarta, joista rohkeimmat pulahtivat Pyhäjärven viileisiin aaltoihin
saunomisen lomassa. Mukava seura, hyvä sää, maukas iltapala ja päälle
saunakahvit – siinä viihtyisän saunaillan takuuvarma resepti!
Säkylän sisaret osallistuivat 4.6.
Marita Torkkelin johdolla Porissa järjestettyyn Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnalliseen paraatiin. Vihreässä osastossa marssi 21
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Uusi puheenjohtaja tulee Turusta

”Suuri, mutta
mieluinen haaste”
Teksti ja kuva: Kari Nummila

- Tiesin kyllä heti, että tämä on
suuri, mutta myös todella mieluinen
haaste.
Vastasin silti ihan empimättä myöntävästi kyselijöille, kun minua pyydettiin Porin Rykmentin - Porin Prikaatin
killan puheenjohtajaksi, varatuomari
Timo Mäki Turusta sanoo.
- Myönteistä vastaustani helpotti ratkaisevasti se, että tunnen entuudestaan useita killan vastuuhenkilöitä.
Niin heidän kuin kaikkien muidenkin
kanssa uskon hyvän yhteistyön sujuvan, sillä yhdessähän asioita hoidetaan.
- Olen ylpeä varusmiesaikaisesta
joukko-osastostani, joka on yhä etu-

rivin porukkaa Suomen puolustusvoimissa.
Timo on perusporilainen, joka palveli vuosina 1963 - 64 Turun kasarmilla Porin Prikaatin 2. Pataljoonan
1.Kiväärikomppaniassa.
Puolustusvoimiin hänellä on ollut työsuhdekin,
kun hän työskenteli vuoden verran
Pääesikunnassa.

Kiltatyön painopiste alueosastoissa
Sotilasarvoltaan uusi puheenjohtaja on majuri. Kymmenvuotisesta poliisinurastakin huolimatta kertausharjoituspäiviä ehti kertyä 170 kappaletta.

- Maanpuolustuksen suuri merkitys
isänmaalle ja sen eteen tehdyt suuret
uhraukset sekä maanpuolustushenki tulivat minulle selviksi jo nuorena ja
syntymäkodinkin myötä. Hän tuntee kiltatyön monipuolisesti niin Varsinais-Suomen kiltapiirin kuin Panssarikillankin kautta. Monista siteistä
perinnetyöhön kertokoon se, että hän
toimii Vapaussodan Varsinais-Suomen
perinneyhdistyksen puheenjohtajana.
Timo haluaa tutustua perusteellisesti
killan toimintoihin. Hän pitää hyvänä
sitä periaatetta, että käytännön kiltatyön painopiste on alueosastoissa, joita pääkilta tukee.

Killan
palkitsemiset
50-vuotisjuhlassa
16.5.

Kiltaveli Heimo Pohjanpalo, Pöytyä
Kiltaveli Eero Rantanen, Loimaa
Kiltaveli Esa Rinne, Loimaa
Kiltaveli Raimo Salo, Turku

Kiltaveli Veikko Ruskeeniemi, Loimaa
Kiltaveli Matti Vainio, Loimaa

Kiltaristi

Kenraaliluutnantti
Ilkka Aspara, Mikkeli

Kiltaveli Erkki Kettunen, Loimaa
Kiltaveli Simo Kolkkala, Loimaa
Kiltaveli Seppo Solla, Loimaa
Kiltaveli Kalevi Suvila, Loimaa

Killan standaari

Killan pienoislippu
Kiltaveli Jorma Koivisto, Loimaa

Killan ansioristi karhun
kera
Kiltaveli Kari Nummila, Loimaa
Eversti Eero Pyötsiä, Säkylä
Kapteeni Jari Väisänen, Säkylä
Kiltaveli Seppo Yli-Nissilä, Loimaa

Killan ansioristi
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VARSINAIS-SUOMALAISTEN JOHDOLLA. Varapuheenjohtaja Eero Nurminen
(vas.) tulee Salosta ja puheenjohtaja Timo Mäki Turusta.

Kiltaveli Arto Arvonen, Somero
Yliluutnantti Petri Eskola, Säkylä
Yliluutnantti Petri Fleminch, Rauma
Kiltaveli Lauri Heikkilä, Ypäjä
Kiltaveli Heikki Helminen, Loimaa
Kiltaveli Jukka Jaakkola, Punkalaidun
Kiltaveli Harri Juva, Ypäjä
Kiltaveli Tuomo Kuopio, Pöytyä
Kiltaveli Juha Nepponen, Loimaa
Kiltaveli Juha Niinikoski, Pori
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Killan
kunniajäsen
Toivo Lehmusvirta
on poissa

Killan
kunniajäsen
Heimo Lehmus
on poissa

K
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eskellä kauneinta kevättä 7.4.
saapui killalle suruviesti: kunniajäsen Heimo Lehmus oli
sairauden murtamana kutsuttu pois
tästä elämästä. Sotilaana elämäntyönsä tehneen kiltaveljen sydän sykki loppuun asti Isänmaalle ja maanpuolustukselle.
Heimo Lehmus syntyi Somerolla
5.4.1928 ja ehti siis täyttää 81-vuotta pari päivää ennen kuolemaansa.
Jo nuoruudestaan asti hän oli mukana
maanpuolustukseen liittyvissä tehtävissä kuuluen Someron sotilaspoikiin.
Usein hän muisteli tuosta ajasta mm.
käskykorttien viemistä paikkakunnan
taloihin, ja sitä, millä tyyneydellä asia
sen vakavuudesta huolimatta otettiin
vastaan. Ehkä jo tuolloin mielessä liikkui ajatus sotilasurasta, jonka hän sitten aloittikin Kanta-aliupseerikoulussa
ja sitten HR:ssä kersanttina. Vuonna 1952 Lehmus osallistui myös nk.
Olympiapataljoonan tehtäviin Helsingissä saaden tästä arvokkaan kunniakirjan. Sotilasura jatkui eri tehtävissä,
mm Porin Prikaatissa vuosina 1951 –
56, Turun varuskunnan komendantintoimistossa 1957 – 61. Heimo Lehmus jäi eläkkeelle sotilasmestarina
Lounais-Suomen Sotilasläänin Esikunnan koulutustoimistosta v. 1974.
Liikunta eri muodoissaan oli läpi
elämän säilynyt harrastus. Nuoruusvuosina kestävyysjuoksussa maamme kansalliseen kärkijoukkoon lukeutunut Lehmus kellotti v. 1957 Turun
maratonilla ajan 2.30.18, millä heltisi 3. sija. Tulosta kehtaa esitellä nykypäivänkin Suomessa. Paras SMtason maratonsijoitus on 7. vuonna
1954 Rautjärven raskaalla reitillä. Sittemmin mukaan tulivat myös hiihto
ja suunnistus. Aktiivivuosien jälkeen
seurasi kuntoliikunta, ja sen lisäksi
monet luottamustehtävät, joita Hei-

R

mo Lehmus asioihin paneutuneena
hoiti loppuun asti. Parhaiten hänet
muistetaan Liedon Parman toiminnanjohtajana vuosina 1976 – 86 ja
Turun Urheiluliiton varapuheenjohtajana, mitä tehtävää hän hoiti vuodesta 1993 aina kuolemaansa asti. Hän
kuului myös SVUL:n Varsinais-Suomen piirin hiihto- ja suunnistusjaostoihin, Suomen Hiihtoliiton liittovaltuustoon ja oli 1980- ja 1990-luvuilla
kaikkien talvisuurkisojen ja suurkisojen huoltotehtävissä sekä VarsinaisSuomen piirileirien huoltopäällikkönä lähes kahden vuosikymmenen
ajan. Vuonna 1989 hän perusti nimeään kantavan Kunto-Hempat - yhteisön, joka on keskittynyt ikäihmisten
liikuntaan lajeinaan kävely, sauvakävely, hiihto, suunnistus ja uinti. Perustajansa poistumisesta huolimatta
yhteisö toimii vireästi, ja kokoontuu
kerran viikossa.
Myös maanpuolustuksen ja nimenomaan kiltatoiminnan saralla Heimo
Lehmuksella oli lukuisia luottamustehtäviä, joista mainittakoon kiltamme hallituksen jäsenyys 1990 – 2001.
Hän oli jäsenenä myös Varsinais-Suomen Kiltapiirin hallituksessa.
Palvelusaikanaan Lehmus toimi myös
useiden sotilaskilpailujen toimitsijatehtävissä sekä Turun Varuskunnan

Urheilutoimikunnassa ja Turun Aliupseerit ry:ssä.
Heimo Lehmus palkittiin ansioistaan kaikilla kiltamme huomionosoituksilla, joista korkeimman, Ansiolipun, hän sai täyttäessään 75 vuotta
v. 2003. Hän kantoi rinnassaan myös
mm. jatkosodan muistomitalia, kotijoukkojen muistoristiä ja Suomen Urheilun ja Liikuntakulttuurin ansioristiä.
Heimo
Lehmus
eli
elämänsä isänmaalle ja liikunnalle. Kaikissa toimissaan hänelle oli ominaista
Porilaisuuden tunnuslause ”Kunnia –
Velvollisuus – Tahto”. Loppuun saakka hän elätteli toivetta päästä vielä
pois sairaalasta. Viimeiseksi jääneessä
tapaamisessamme – vain viikkoa ennen kuolemaa – hän totesi, että pitää
hänenkin hankkia allekirjoittaneen
rinnassa ollut uusi reserviläisten jäsenmerkki. Tuo toive ei kuitenkaan enää
toteutunut.

unsas kuukausi edellisestä, ja
taas sai kilta ottaa vastaan suruviestin. Harvenevan veteraanisukupolven edustaja, kunniajäsenemme Toivo Lehmusvirta oli
kutsuttu viimeiseen iltahuutoon. Hän
oli syntynyt 19.7.1919 Muolaassa,
Karjalan kannaksella ja kirjoitti ylioppilaaksi Viipurin reaalikoulusta sodan
keskellä 1941. Tätä seurasivat kadettikoulun kurssi 26 vuosina 1942 43, ja sitten sodan jälkeen Kapteenikurssi 1949 ja Esiupseerikurssi 1960.
Asevelvollisuutensa Lehmusvirta suoritti Viipurin Varuskuntapataljoonassa ja ErP 4:ssä ja RUK:n kurssinumero oli 47.
Talvisodassa Toivo Lehmusvirta oli
ErP 4:n riveissä Itä-Kannaksella. Jatkosota kului em. sotakoulujen lisäksi lähettiupseerina ja sissijoukkueen
johtajana 15. D:ssa sekä komppanian
päällikkönä JR 57:ssä. Haavoittumisia oli kaksi, Talissa ja Kavantsaaressa, molemmat vuonna 1944. Hän oli
35 %:n sotainvalidi. Sotien jälkeen
ura jatkui JR 6:ssa ja Porin Prikaatissa vuosina 1944 – 67. Lehmusvirta
toimi tuona aikana mm. komppanian
päällikkönä, koulutusupseerina sekä
koulutus- ja järjestelytoimiston päällikkönä. Sotilasuran viimeinen tehtä-

vä oli Pääesikunnan tiedotustoimiston
toimistopäällikön tehtävä, josta hän
jäi reserviin 1974. Everstiluutnantiksi Toivo Lehmusvirta ylennettiin 1970.
Aktiivipalveluksen jälkeen Toivo
Lehmusvirta toimi monissa tehtävissä maanpuolustusta ja Karjalaa lähellä
olevissa yhteisöissä. Hän oli mm. Karjalan Liiton talouspäällikkönä vuosina
1974 – 78, Suomen Sotilaan toimitusjohtajana 1978 – 88, Vapaussodan
Invalidit Helsinki toiminnanjohtajana
1982 - 85, Karjalaan jääneiden sankarivainajien etsintäprojektin johtajana 1991 - 98 ja Sotaveteraanien palvelutalon isännöitsijänä 1988 - 93.
Ylitse muiden voidaan kuitenkin nostaa hänen aktiivinen roolinsa Maanpuolustuskiltojen Liiton toiminnassa
ja kiltatyössä yleensäkin. Lehmusvirta
kutsuttiin Maanpuolustuskiltojen liiton Kunniajäseneksi v. 1998. Hän oli
kiltamme perustajajäsen ja toimi myös
sihteerinä 1960-luvulla.
Toivo Lehmusvirta oli monen toimen ja tehtävän mies. Kiltamme tulee muistamaan hänet mm. suurten
projektien korvaamattomana varainhankkijana. Näistä mainittakoon mm.
Turun Tuomaanpuiston Porilaispatsas
sekä Turun kasarmialueen pienoismalli, jonka rahoituksen hän vielä muuta-

ma vuosi sitten hoiti lähes kokonaan
yksin. Lappeenrannassa oleva ”Äiti
Karjala”-patsas, monet ”Iltahuuto”keräykset sekä Oulunkylän veteraanien palvelutalo – vain muutamia mainitakseni – olivat osa Lehmusvirran
kymmeniin miljooniin nousevissa keräyskohteissa. Hän oli mukana myös
useiden kymmenien koti- ja ulkomaisten elokuvien sotilasasiantuntijana ja
toimi lukuisten veteraanimatkojen
isäntänä.
Toivo Lehmusvirta palkittiin lukuisilla kunnia- ja ansiomerkeillä, joista mainittakoon harvinainen Suomen
Leijonan komentajamerkki, VR 2 rauhan ajan ansiosta harvinaiset kaksi kertaa, VR 3 Miekkojen kera sekä
VR 4 Tammenlehvien kera sodan ajan
ansioista, Suomen Valkoisen Ruusun
ja Leijonan Ritarikuntien 1 luokan ritarimerkit ja Valtion virka-ansiomerkki. Hän oli myös palkittu kaikilla kiltamme huomionosoituksilla, joista
korkeimman, Ansiolipun, hän sai vastaanottaa jo vuonna 1963.
Toivo Lehmusvirta lausui kiltamme perustamisesta seuraavaa: ”Killan
perustamiseen vaikutti tarve vanhan
joukko-osastohengen ylläpitämiseen
ja sen siirtämiseen nuorten porilaisten keskuuteen”. Nämä sanat kelpaavat ohjenuoraksi toiminnallemme tänäänkin.
Everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta
siunattiin Helsingin Hietaniemen vanhassa kappelissa sotilaallisin kunnianosoituksin.

Kunnia – Velvollisuus – Tahto
Kiltaveljeä muistellen
Osmo Suominen

Kiitollisena paljosta ja kiltaveljeä
lämmöllä muistellen
Osmo Suominen
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Kiltahistoriaa painettuna
ja cd-levyllä
Teksti ja kuva: Matti Vihurila

Porin Rykmentin - Porin
Prikaatin Killan perustamisesta tuli tänä vuonna kuluneeksi 50 vuotta. ”Miehen ikään” yltänyt kilta on
yksi maamme vanhimmista joukko-osastokilloista,
joka on myös ansiokkaasti
taltioinut oman historiansa.
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Kymmenen vuotta sitten valmistui
ensimmäiset 40 vuotta kattava teos,
joka täydentyi tänä keväänä julkaistulla täydennysosalla. Killan tapahtumia vuosilta 1999 – 2009 esitellään
kaikkiaan 52 sivun laajuisesti. Samanaikaisesti jatko-osan valmistumisen
kanssa molemmat historiateokset julkaistiin cd-levynä. Jatko-osan toimittanut loimaalainen kiltaveli Kari Nummila aloitti teoksen työstämisen jo
loppukesästä 2008.
- Olen toimittanut jatko-osan oman
työni ohessa iltaisin ja viikonloppuisin.
Tunteja en ole laskenut, mutta arvioisin työn vaatineen noin kahden kuukauden säännöllisen työajan. Kiltalaisten haastattelut ovat kerryttäneet
auton matkamittaria 1 500 – 2 000
km:n verran. En tosin olisi tähän urakkaan ryhtynytkään, ellei aihe olisi kiinnostanut minua itseänikin, leipätyönään Loimaan Lehden toimittajana
työskentelevä aktiivinen maanpuolustaja ja kotiseutumies toteaa.
Kuluneiden kymmenen vuoden
merkittävimpiä virstanpylväitä ovat
olleet mm. Loimaan kiltaveljien aloittamat varusmiesinfot tuleville alokkaille, Turun kasarmin pienoismallin
rakentaminen sekä Salosta virinnyt
alueosastojen omien kiltalippujen

Aliupseerikurssi
1/2009:n
ryhmänjohtajat!
Onnittelen teitä lämpimästi valmistumisenne ja ylennyksenne johdosta. Tiukka ja kiivastahtinen koulutus vastuulliseen tehtäväänne on
takanapäin. Tiedostakaa kuitenkin,
että vaativin vaihe palveluksestanne
on vasta alkamassa.

KILTAHISTORIA TÄYDENTYI.
Loimaalainen kiltaveli Kari Nummila on toimittanut killan
historiikin täydennysosan vuosilta 1999 – 2009. Jatko-osan
julkaisun yhteydessä päivänvalon sai myös molemmat historiikit sisältävä cd-levy.

hankkiminen. Alueosastojen toiminnan esittelyjen ohella historiikin täydennysosa sisältää runsaasti kiltaveljien ja –sisarten haastatteluja.
Historiikin koostaja näkee Porin
Rykmentin – Porin Prikaatin killan tulevaisuuden varsin valoisana. Nummila pitää vuorineuvos Simo Palokan-

kaan ajatusta käytännön toiminnan
painopisteen siirtämisestä alueosastoille erittäin tervetulleena.
- Käytännön työ on luonnollista
tehdä siellä, missä jäsenetkin ovat.
Pääkillan tehtävänä on tarjota tukea
ja resursseja alueosastojen toiminnalle, Kari Nummila painottaa.

Puolustusvoimiemme suorituskyky perustuu kolmeen asiaan: tahtoon,
taitoon ja välineisiin. Välineet ovat tärkeitä, mutta vain, jos niillä on motivoituneet ja ammattitaitoiset käyttäjät.
Te ryhmänjohtajat olette keskeisesti vaikuttamassa heinäkuun saapumiserän sotilaiden maapuolustustahdon
rakentumiseen ja ylläpitoon sekä heidän sotilaan ammattitaitonsa tasoon.
Haasteellisuutta lisää myös asemanne upseeriston ja miehistön välissä,
mikä on yksi vaativimmista koko puolustusvoimissamme. Teihin kohdistuu monenlaisia odotuksia ja toiveita
alaistenne suunnalta ja toisaalta rutkasti vaatimuksia esimiestenne taholta. Johtajuuteen sisältyy valtaa, mutta
vieläkin enemmän vastuuta. Ei pelkästään vastuuta annettujen tehtävin
suorittamisesta, vaan samanaikaisesti
vastuuta johdettavana olevan joukon
hyvinvoinnista. Tässä riittää haastet-

ta kaltaisillenne nuorukaisille, mutten
hetkeäkään epäile, ettettekö selviytyisi siitä kunnialla.
Puolustusvoimat kouluttaa asevelvollisista valmiita sodan ajan joukkoja.
Niinpä tekin toimitte pääsääntöisesti omissa sodan ajan kokoonpanoissa.
Rauhan ajan esimiehenne ja alaisenne ovat niitä aseveljiä, joiden kanssa
te lähdette puolustamaan tätä maata,
jos tilanne niin vaatii. Sodan armottomissa olosuhteissa joukon kiinteys ja sen jäsenten keskinäinen luottamus ovat erittäin merkittäviä asioita.
Tuo kiinteys ja luottamus rakennetaan jo rauhan ajan koulutuksessa.

Te itse päätätte, muistetaanko teidät ryhmänjohtajana, joka pyrki pönkittämään arvovaltaansa tarpeettomin ja asiattomin menetelmin vaiko
ryhmänjohtajana, joka kykyni ylittämään alaistensa ja esimiestensä odotukset. ”Tämän ryhmänjohtajan ryhmässä haluan puolustaa isänmaatani”
on suurin tunnustus ja luottamuksen
osoitus, mitä alaisiltanne voitte saada.
Pyrkikää siihen.
Ryhmänjohtajat, muistakaa sotilasvalanne velvoitteet!
Eversti Eero Pyötsiä
Porin Prikaatin komentaja

KURSSIN PRIIMUS
Alikersantti
JONATHAN JONES
2. Jääkärikomppania
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2.Jääkärikomppania

2.Jääkärikomppania
Kormu Petteri 19 v

Laurila Ville 19 v

Karhunen Antti 19 v

Luukka Joel 19 v

Ylioppilas, Tampere
Joukkueen tekstiviestimies.
Motto: ”Tärkein tväl on luha.”

Ylioppilas, Säkylä
Taskuraketti.
Motto: ”Mikä ei tapa, sattuu ihan perkeleesti.”

Kossila Johannes 20 v

Leonsaari Lauri 19 v

Pullinen Tero 19 v

CNC-koneistaja, Kustavi
Kirosana.
Motto: ”Keskitys taukoaa, parempaan
nakkisuojaan.”

Ylioppilas, Kuusjoki
Komppanian kovin jäpittäjä.
Motto: ”Tosimies ei pese käsiä, sillä tosimies ei kuse käsille.”

Vähä-Ruka Jani 20 v

Nevanranta Lari 20 v

Raiko Kalle 20 v

Ylioppilas, Forssa
Vääpeli Kormu
Motto: ”Armeija on...”

Opiskelija, Turku
Ei mitään järkeä.
Motto: ”Ihan hyvä se on!”
Ylioppilas, Turku
Sainpas!
Motto: ”Ei karhutkaan aina riehu, ne vetää välillä puolukkaa.”
Automaatioasentaja, Raisio
Arvomerkkisankari.
Motto: ”Motoristit ei kuole, ne vaan haisee siltä.”

Tupa 14

Ali-Mattila Rami 19 v

Forsblom Niko 20 v

Aalto Matti 19 v

Ajoneuvoasentaja, Turku
Hallittua sivuluisua myös armeijassa.
Motto: ”Mikä kiire tässä valmiissa maailmassa.”

Tupa 7
Aarnio Jarkko 19 v

Ylioppilas, Turku
Lepii vaan.
Motto: ”Tänään ei voi vaatii.”

Alho Matti 19 v

Levyseppähitsaaja, Sastamala
Vaikka pyörätuolilla perässä.
Motto: ”Tärkeintä ei ole voitto vaan ylivoimainen voitto.”

Aaltonen Toni 20 v

Yo, Pyhäranta
Tuvan natsi.
Motto: ”Jumala armahtaa, minä en.”

Gröhn Kim 20 v

Automaalari, Naantali
Mikko ”kelmuhanuri” Alatalo.
Motto: ”Älä kato, älä kato.”

Heinonen Jarno 20 v
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Yo, Masku
Siivouskeisari.
Motto: ”Älä ajattele mitä muut ajattelevat
sinusta. He eivät ajattele sinua vaan itseään aivan kuin sinäkin.”

Honkasalo Konsta 19 v

Sähköasentaja, Raisio
Kärkikomppanian kasvatti.
Motto: ”No eihän se nyt onnistunut.”

Elo Juuso 19 v

Merkomi, Masku
Tuvan ohjus.
Motto: ”Hymyile! Se saa muut miettimään, mitä olet tehnyt.”

Jones Jonathan 19 v

Yo, Turku
Punkka, tuvan paras paikka.
Motto: ”Viisas pääsee vähemmällä.”

Jokinen Jouni 19 v

Kraft Juho 21 v
Järvinen Toni 19 v

Lähihoitaja, Kaarina
Hoitsu nro 1.
Motto: ”Sykkii, sykkii...”

Kankaanpää Jarno 19 v

Ylioppilas, Turku
Kanki-Kankaanpää.
Motto: ”Basistit selviää aina.”

Kataja Panu 20 v

Myyjä, Vihti
Puntti-Panu.
Motto: ”Tää on oikeesti ihan syvältä ...”

Kapuinen Jani 19 v

Talonrakentaja, Huittinen
Pikku-J.
Motto: ”Mälskäri disco jee!.”

Ylioppilas, Turku
Se on oikein, et luut on kovia koirille.
Motto: ”En ole puolesta enkä vastaan, pikemminkin päinvastoin.”

Jokinen Juha 20 v

Ketola Olli 19 v

Putkimies, Turku
Pieni ja pelokas.
Motto:” Tänää mennää, tänää vedetää.”

Tupa 8
Järvinen Juha 19 v

Ravintolakokki, Kaarina
Pervo kokki.
Motto: ”Uusiks menee.”

Elektroniikka/tietokoneasentaja,
Sastamala
Ei sota yhtä pihviä kaipaa.
Motto: ”Auk = arvaa uudestaan kannattiko.”

Kolhonen Teemu 19 v
Puuseppä, Paimio
Ei helvetti.
Motto: ”Chomponthis!.”

Ylioppilas, Pori
Ei meillä Maanpuolustuskorkeakoulussakaan ...
Motto: ”Vain vainajat vemppaa.”

Tupa 9
Ylioppilas, Marttila
Pitkä mies, pitkät minuutit.
Motto: ”Parempi myöhään kun ei milloinkaan.”

1. Jääkärijoukkue

Ylioppilas, Turku
Puhuu vähän, tekee enemmän.
Motto: ”Reteesti vaan, rok rok.”

Opiskelija, Urjala
Catwalk-marssija.
Motto: ”Hasta la victoria siempre.”

Kuikka Aku 20 v

Ylioppilas, Turku
Ooks mä se keila?
Motto: ”Periaatteessa...”

Kulmala Mikko 19 v

Ajoneuvoasentaja, Turku
Hajoaa metsän.
Motto: ”Moto-au = Porin Prikaatin kerma.”

Järveläinen Jani 19 v

Vartija, Paimio
(Lähes) särmä.
Motto: ”Miksi kävellä, kun pyörä on keksitty.”

Kilpi Ilkka 19 v

Ylioppilas, Nokia
EHK:n kasvatti.
Motto: ”Älä kaada mehujas!”

Kotiniemi Jesse 20 v

Lentokoneasentaja, Pori
Tuvassa rötvään.
Motto: ”Minkä pora heittää, sen kitti peittää.”

Kuumasinkitsijä, Pöytyä
Toiminta alkaa kolmosella.
Motto: ”Parempaa vemppaa.”

2. Jääkärijoukkue

Laine Juho 27 v

Tupa 11

Varatuomari, lakimies, Turku
Tuvan puolustusasianajaja.
Motto: ”Asialliset hommat hoidetaan,
muuten ollaan ku ellun kanat.”

Laaksonen Teemu 19 v

Niemi Petri 20 v

Koneenasentaja, Pori
Aito, oikea porilainen.
Motto: ”Kipu on vain tekosyy.”

Ylioppilas, Turku
Ei nalletkaan aina riehu, ne syö välillä puolukoita.
Motto: ”Henkilökohtaisesti mä en pidä
tätä juuri minään.”

Otamo Tommi 19 v

Laurila Mikko 20 v

Ylioppilas, Sauvo
Henkilö, joka ei tunne käsitettä stressi.
Motto: ”Ei mikään kiire.”

Ylioppilas, Turku
Kelmi.
Motto: ”Intti ilman uv:ta = ei mihenkään.”

Ylioppilas, Rauma
Sotamo.
Motto: ”Älä syö keltaista lunta.”

Pakkanen Kalle 20 v

Papinoja Sami 20 v
Ylioppilas, Nokia

Stressipallo.
Motto: ”Tyhmä paljon työtä tekee, viisas
pääsee vähemmällä.”

Pitkänen Teemu 19 v

Opiskelija, Lieto
Päivä kerrallaan, rötväten.
Motto: ”Älä ressaa.”

Rautavuori Joonas 20 v

Elektroniikka-asentaja, Raisio
Titanic-Rautavuori
Motto: ”Viestimies on eri mies.”

Reiman Toni 19 v

Ravintolakokki, Ypäjä
Rötväysvastaava.
Motto: ”Jos lähtee oman muijan kanssa Viroon, niin se on sama kuin menisi
Rax:iin maha täynnä.”

Riikonen Ilari 20 v

Automaalari, Somero
Satusetä.
Motto: ”Ei riemulla rajaa, kun on päästään vajaa.”

Rinne Timo 19 v

Opiskelija, Salo
Hiljainen hiihtäjä.
Motto: ”Ei hajuakaan.”

Tupa 12
Riponiemi Iiro 20 v
Ylioppilas, Loimaa
Iloisen rempseä.

Rosenberg Julius 19 v

Merkonomi, Turku
Ei mitään ressii.
Motto: ”Johnsson...kill the terrorist.”

Sandell Niko 19 v

Ylioppilas, Loimaa
Paljon kaikkea, mut silti turha jätkä.
Motto: ” Reservi? Gonahti!.”

Seikkula Ilkka 22 v

Ensihoitaja, Rauma
Välillä vähän äksymöksy.
Motto: ”Ja sit mennään eikä meinata.”

Setälä Mikko 19 v

Ylioppilas, Köyliö
Gentle giant.
Motto: ”Se on jättimoro.”
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2.Jääkärikomppania
Välimaa Markus 20 v

Konduktööri, Sastamala
Myöhässä.
Motto: ”Ei väli mitä touhuaa, kunhan ahkerasti touhuaa.”

Tupa 14
Meriläinen Mikko 19 v
Ajoneuvoasentaja, Köyliö
Rallimies henkeen ja vereen.
Motto: ”Koska lomille?”

Mäli Tuomas 19 v

Ylioppilas, Somero
Sykkien joka suuntaan.
Motto: ”Ei aina voi voittaa.”

Palonen Joni 20 v

Kaljakuski, Turku
Lomat ovat armeijan parasta aikaa.
Motto: ”Miksi juosta, kun voi lähteä tarpeksi ajoissa.”

Revo Jouni 21 v

Kuorma-autonkuljettaja, Taivassalo
Tuvan nallekarhu.
Motto: ”Rekkamies on eri mies.”

Suuniitty Tuomas 20 v

Autonasentaja, Vammala
Automies.
Motto: ”Ajan mieluummin moottoripyörällä.”

Österman Martti 20 v

Talonrakentaja, Uusikaupunki
Tuvan huumorimies.
Motto: ”Miksi tehdä jotain, minkä voi
tehdä huomennakin.”

2. Jääkärijoukkue

Tupa 13

Simola Sami 19 v

Koneasentaja, Vehmaa
Iloisen pirteä kaveri.

Ruohomaa Mikael 20 v

Steenfors Mikko 20 v

Ylioppilas, Huittinen
UV-poika.
Motto: ”Without me you’re useless.”

valomiekkoihinne

Suomi Kim 19 v

Opiskelija, Turku
Kliffa kundi.
Motto: ”Tsemppi vie pitkälle, omat jalat
pitemmälle.”

Talamo Markus 19 v

Merkonomi, Turku
MR Nice guy.
Motto: ”Luulis sykkivän.”
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Uusi-Uola Ismo 20 v

Floristi, Kaarina
Uola, tuvan suola.
Motto: ”Nakki, lepo, nakki.”

Suomela Toni 19 v
Uinninvalvoja, Salo
Freessi kaveri.
Motto: ”Hajotkaa
1/2053! Täh?.”

Puukkotehtailijan poika, Huittinen
Ei noloo.
Motto: ” Hangin´araund.”

Vallivuori Antti 20 v

Pörssimeklari, Turku
Vasen oikea –oikea vasen.
Motto: ”VP - täydellinen nakkisuoja.”

Vanha-Kuitti Jaakko 19 v
Miinaharava, Punkalaidun
Laitumelainen
Motto: ”Sorsa päähän.”

Vertanen Ville-Petteri 19 v

Raisio
VKS:n kärkitaistelija.
Motto: ”Rötväysasento maaten- ottakaa.”

Viinikainen Tommi 20 v

1.Joukkue
Tupa 2
Aaltonen Ville 19 v

Talonrakentaja, Vehmaa
SiPa:n taitaja
Motto: ”Kun jotain tehdään, niin se tehdään kunnolla!”

Ahola Joonas 19 v

Talonrakentaja, Turku
Jotain siltä väliltä.
Motto: ”Olo on kuin maailmanvalloittajalla!”

Ahonen Lauri 20 v

Ylioppilas, Nummi-Pusula
Vekkuli velikulta.
Motto: ”Se kasvattaa vain luonnetta!”

Anttalainen Olli 19 v

Ylioppilas, Masku
Yön ritari.
Motto: ”Viikonloppu kerrallaan!”

Drude Oscar 20 v

Ravintolakokki, Turku
Spade mikä spade.
Motto: ”Väärään paikkaan, väärään aikaan tai ei lainkaan!”

Eklund Joonas 19 v

Elektroniikka-asentaja, ylioppilas, Salo
Fiksu ja filmaattinen saunamajuri.
Motto: ”Uusikshan se meni!”

Kivistö Mikko 19 v

Kaivinkoneenkuljettaja, Huittinen
Moto-au, ei mikään muu.
Motto: ”Tietoo, taitoo, makkaraa ja maitoo.”

Kirjekuoritehtailija, Turku
Rento ja retee.
Motto: ”Joo ei mihenkään.”

Tupa 4

Vilja Jonne 20 v

Talonrakentaja, ylioppilas, Raisio
Kaikkien kalakaveri.
Motto: ”En kärsi mielenhäiriöistä, vaan
nautin niistä joka hetki.”

Stuntman, Turku
Nokka avautuu useammin kuin Ruohomaa.
Motto: ”Pläjäytän sun saapaaseen.”

Heikkinen Juho 19 v

Huhtanen Eino-Juhani 19 v

Kesäläinen Jyri 19 v

Maatalousyrittäjä, Vihti
Irlantilainen kipinämikko.
Motto: ”Kukaan ei ole täydellinen, minultakin puuttuvat heikkoudet!”

Tupa 5
Kestiö Henri 19 v

Ylioppilas, Turku
Kohtalaisen noheva heppu.
Motto: ”Kerralla oikein tai ei ollenkaan!”

Koivu Aleksi 19 v

Putkiasentaja, Turku
Ränniapina.
Motto: ”Ei me kyl sinne selvinpäin mennä!”

Konttila Joonas 19 v

Talonrakentaja, Turku
Pohjaton vatta.
Motto: ”Kai määki sit tuun!”

Lehtovaara Petri 19 v

Ylioppilas, Turku
Moto-haahu.
Motto: ”Tästähän meille maksetaan.”

Lepistö Henri 19 v

Talonrakentaja, Kokemäki
Murrehirmu.
Motto: ”En tosiaan oo sanonu!”

Lerkki Tuomas 20 v

Talonrakentaja, Loimaa
Iso pää, vähän voimaa ja kotipaikka Loimaa.
Motto: ”Jos on pakko!”

2. Joukkue
Tupa 8
Malmi Timo 19 v

CNC-koneistaja, Turku
2 metriä täyttä KYRSÄÄ.
Motto: ”VMTL ei ole tekosyy!”

Myllymäki Pauli 19 v

Metsästäjä, Salo
Varsinainen tosikko.
Motto: ”Syöksyen eteenpäin.”

Automaatioasentaja, Turku
Väsymätön kyseenalaistaja.
Motto: ”Saanko jo tulla, saanko jo mennä?”

Ylioppilas, Uusikaupunki
Pehmeä päältä, kova sisältä. Bad boy <3.
Motto: ”Ei siin sit mittää!”

Väisänen Matti 20 v

Isotalo Lauri 19 v

Lasityöntekijä, Eura
Aina nälissään ja kylmissään.
Motto: ”Kyl sen ehtii myöhemminki.”

Virkki Reijo 20 v

Teurastaja, Säkylä
Chillailija.
Motto: ”Sain! Vai sainko?”

Väisänen Miika 20 v

Troolari, Turku
Löysä, mutta tarvittaessa hyvinkin särmä.
Motto: ”Eikö täällä muka ketään muuta
harmita.”

Kivimies, Kalanti
Rapulassa.
Motto: ”Elämä on liian lyhyt, hame ei koskaan!”

Kagan Joel 19 v

Talonrakentaja, Naantali
Ryhmähengen rikkoja.
Motto: ”Laiskaksi haukkuvat, vaikken ole
mitään tehnyt!”

Mäenpää Rami 18 v

Olli Atte 19 v

Talonrakentaja, ylioppilas, Raisio
Maastonakki.
Motto: ”Raksamies on erimies!”

Leino Tuukka 20 v

Rakennusmies, Turku
Hellä mies.
Motto: ”Vuosi on lyhyt aika!”
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1. Pioneerikomppania

Tulenjohtolinja
Pakisjärvi Rami 20 v

Levyseppähitsaaja, Salo
En ole lihava, olen vain liian lyhyt.
Motto: ”No menikö se hyvin?”

Tupa 7
Pihkakoski Juha 20 v

Ylioppilas, Kaarina
Johtaja-ainesta.
Motto: ”Ei aina voi olla kivaa.”

Pihlava Toni 20 v

Datanomi, Sastamala
Tupakkimies.
Motto: ”Jos yrittäisin uudestaan …”

Pohjola Antti 20 v

Talonrakentaja, Pöytyä
Särmä jätkä.
Motto: ”Kaik jäätyy, koneet ja äijät!”

Pulkkinen Aleksi 20 v

Kylmäkoneasentaja, Turku
Mohno.
Motto: ”Aumento La Vida!”

Repo Teemu 19 v

Metsäkoneenkuljettaja, Pori
Fillarisankari.
Motto: ”Ei se mun vikani ollut!”

Tupa 6
Ruohisto Jaakko 19v

Kauppatieteiden ylioppilas, Turku
Löysä.
Motto: ”Siinähän se menee kun ei valita.”

Susi Heikki 20 v

Kirvesmies, Vehmaa
Työntömies.
Motto: ”Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei olisi elämää!”

Tammi Toni 18 v

Työtön, Rauma
Noheva sotanorsu.
Motto: ”Nallemehua ja karvaisia naisia!”

Törmä Topi 20 v

Kirvesmies, Paimio
Vetomies.
Motto: ”Täällähän haisee kakitsu!”

Venho Juha 20 v

Kirvesmies, Laitila
Joo joo –mies.
Motto: ”Se mikä ei tapa, sattuu pirusti!”

Ynnilä Jesse 20 v

Kirvesmies, Salo
Kutosen eliittiä!
Motto: ”Säälittävän näköistä!”

Tupa 13
Valtonen Simo 19 v

CNC koneistaja, Turku
Punkat silitetään…mutta ei sentään silitysraudalla.
Motto: ”Haise ja anna toisten tukehtua!”

Sipilä Eino 20 v

Sähköasentaja, Lieto
Motto: ”Ei kännis, mut läpäl!”

Kuusisto Petteri 20 v

Ylioppilas, Säkylä
Vuoden jäpittäjä
Motto: ”Pure kaulavaltimoon!”

Kovanen Markus 19 v

Ylioppilas, Turku
Kyl meil PST:ssä…
Motto: ”No en oo ennenkään semmost
tarvinnu!”

Rantala Niko 19 v

Kauppatieteiden yo, Raisio
Nakkisuojan spesialisti
Motto: ”Viime viikonloppu, kun olin lynis…”
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Niemi Valtteri 19 v

Ylioppilas, Loimaa
Aja partas
Motto: ”Kattoo jos vähän myöhemmin!”

Rantanen Eppu 19 v

Ylioppilas, Lieto
Silent killer.
Motto: ”Joo joo, kohta.”

Reini Juha-Matti 19 v

Kalastaja, Loimaa
Markkinointialan kalastaja
Motto: ”Koulut on syvältä, discot on
jees!”

Laaksonen Aki 19 v

Ylioppilas, Mynämäki
Luaksosen sikafarmari ponnistaa silmäkuopasta.
Motto: ”Siat lihoiks, ja lantut rahoiks!”

Tupa 12
Järvinen Jesse 19 v

Ylioppilas, Turku
Kyl me keksitään viel homma, missä Järvinen onnistuu.
Motto: ”Turhaan ees yritän.”

Jalava Kalle 19 v

Tekniikan yo, Espoo
Huovinrinteen pornokeisari
Motto: ”Tee työtä, joka on arvoitus”

Sorri Juho 20 v

Ylioppilas, Pori
Toinen kerta toden sanoo…
Motto: ”Herran pelko on viisauden alku.”

Ketola Jouni 19 v

Tekniikan yo, Raisio
Aikaa Minuuuuuttti!
Motto: ”Terve ennakointi on aina sallittua.”

Holanne Eero 20 v

Ylioppilas, Turku
Ota Holanne se kaasunaamari pois!
Motto: ”Minkä eteensä jättää, siihen
kompastuu!”

Elfving Niklas 20 v

Ylioppilas, Raisio
Luolamies PST:sta.
Motto: ”Onko maali selvä?”

Hilck Lasse 19 v

Ylioppilas, Turku
Lapinpolttaja, Gonan poika
Motto: ”Antakaa bensaa, niin poltan sen
uudelleen!”

Ahonen Osmo 19 v

Ylioppilas, Ypäjä
Huovinrinteen dancing queen
Motto: ”Korposa, mettäsä.”
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Arekallio Antti, 20 v

Ylioppilas, Vahto
Lentäjän poika
Motto: ”Kaikki on sallittua, kuhan ei jäädä kiinni!”

Laiho Joel 20 v

Ylioppilas, Naantali
Särmä Jätkä
Motto: ”Kohta tulee käkättimeen!”

Lahtinen Juho 19 v

Koneistaja, Kokemäki
Lana-Lahtinen.
Motto: ”Käteen se menee kuitenkin.”

Jokiniemi Esa 20 v
Koneistaja, Huittinen
Jäkis.
Motto: ”Kyll se siitä!”

Holvitie Pietari, 19 v

Puuseppä, Raisio
Jee jee – mies
Motto: ”Kerran me eletään!”

Koistinen Karri 20 v
Ylioppilas, Somero
Kirjekyyhky.
Motto: ”Voi että!”

Jokila Joni 20 v

Rakennusmies, Turku
Pippurinen.
Motto: ”Ei sitä lukemalla opi, vaikka miten paljon kotona harjoittelee!”

Kranaatinheitinlinja
Oksman Antti 19 v

Oivanen Jan 19 v

Myyntityön ammattilainen, Turku
Onks kellään maskii hei?
Motto: ”Paljon puhetta, vähän toimintaa!”

Mäenpää Heikki 19 v

Ylioppilas, Paimio
Mennääks sotkuun!?
Motto: ” Ai mitä piti tehdä? ”

Tupa 10
Opiskelija, Turku
Henkinen kuski.
Motto: ”No ku en mä jaksanu!”
Opiskelija, Lieto
Sorsalakki-mies.
Motto: ”Luulis sykkivän stana!”

Luhanko Joni 19 v

Vartija, Huittinen
Niskala, heitä yks!
Motto: ”En mä rötvää, minä venyttelen!”

Niskala Jussi 19 v

Ylioppilas, Loimaa
Luhanko ottaa sit vaan yhden!
Motto: ”Juu moroo!”

Rajamäki Mikko 20v
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Ylioppilas, Turku
Iha just.
Motto: ”Kyl meil 3.JK:ssa!”

Lehtonen Anssimatti 19 v

Mattila Niko 19 v

Tupa 9
Hakonen Kai 20 v

Opiskelija, Pori
Vastahakoinen.
Motto: ”Alles oder nieht!!!”

Jylhä Mikko 20 v

Ylioppilas, Hämeenlinna
The Ace of spades
Motto: ”Mennää syömään ruokaa!”

Ylioppilas, Kyrö
Vuoden nakkihan sieltä tuli.
Motto: ” Älä mulle tuu kertoo, mitä mä
en voi tehdä!”

Hartemaa Juho 19 v

Roanamaa, Aleksi 20 v

Lehto Ville 19 v

Lvi-asentaja, Salo
Hiljaa hyvä tulee.
Motto: ” No menikös se nyt vahvasti! ”

Lipasti Jussi 19 v

Opiskelija, Salo
Minä olen mies!
Motto: ”Paraatijoukot kuuluvat komentooni!”

Kokki, Turku
Kamasutra-insinööri
Motto: ”Ei se panemalla parane!”

Ukkonen Tuomas 20 v

Vartija, Turku
Teräsmies kalsarit ruosteessa.
Motto: ”Life is short and tough like a
bodybuilding elf.”
Ylioppilas, Koski TL
Sykkii vasta kolmosella.
Motto: “Ols nätti ehtoo, mokko ei ol viinaa eikä tansi!”

Vainio Joonas 19 v

Ylioppilas, Aura
Tuvan kirjekyyhky.
Motto: ”Meil 2.JK:ssa…”

Viskari Teemu 19 v

Ylioppilas, Köyliö
Särmä-Antero
Motto: ”No jos viel yks…”

Weszelovszky Peter 20 v
Ylioppilas, Toijala
Salsaa, flamencoa ja naisia…
Motto: ”Kuria ja kestävyyttä!”

Sotilaspoliisilinja

Insinööri, Lieto
Se on meidän pappa.
Motto: ”Mikään ei ole niin viisas kuin ihminen, paitsi…”
Sipponen Jouni 18 v
Myyjä, Salo
Muistuttaa huomattavasti parikaapelia.
Motto: ”Miks aina mää?”

Pirkkala
Tupaskunkki.
Motto: ”Voiko raapia?”

Rannikko Janne 19 v

Raskaskalustomekaanikko, Naantali
Stressi-erkki
Motto: ”Kaikki loppuu aikanaan!”

Loponen Martti 20 v

Kirvesmies, Raisio
Herra kuntotalo
Motto: ”Makkipakki maisemapaikalla!”

Virtanen Jouni 20 v

Sokerimies, Säkylä
Hän, joka hymyilee aina , Säkylä XS.
Motto: ”No MOI MOI!”

Tuomainen Petteri 19 v

Ylioppilas, Säkylä
Säkylä XL.
Motto: ”Turpa kiin, ei mua kiinnost!”

Väänänen Joni 20 v

Ylioppilas, Sastamala
Punkkamaister.
Motto: ”Kohti ääretöntä ja sen yli!”

Sälö Tomi 19 v

Ylioppilas, Masku
Onks pakko, jos ei taho?
Motto: ”En tee sitä tänään, minkä voin
jättää tekemättä huomennakin.”

Saari Juuso 19 v

Kauppaopisto, Lieto
Vuoden paistelija.
Motto: ”Tietämätön kouluttaa halutonta
tekemään hyödytöntä.”

Tuominen Jani 19 v

Koneasentaja, Pori
Iha just .
Motto: ”Armeja pilaa terveyden!”

Leino Sami 20 v

Maanmittaaja, Turku
Kenttärovasti.
Motto: ”Ei -- mä nukuin taas”

Sormunen Jaakko 19 v

Karppelin Aleksi 19 v

Raksamies, Loimaa
Sormusen kolme kuuluisaa P:tä
Motto: ”Kaikki valmistuu aikanaan!”

Yrittäjä, Turku
Vuoden lipastaja
Motto: ”Ei stn nehän ampuu mut heti!”

Jokinen Justus 20 v

Taipale Aki 18 v

Kukkonen Esa 19 v

Myyjä, Sauvo
Lukematta 2,75; lukemalla 1,25.
Motto: ”Asennosta kaadutaan!”

Ylioppilas, Naantali
Gaselli.
Motto: ”It ain`t over till it’s over!”

Raumonen Jonne 19 v

Automaatioasentaja, Turku
Latino ass.
Motto: ”Ollaan hiljaa niin saadaan kalaa!”
Ylioppilas, Turku
Teräsmies – wannabe
Motto: ”Ehkä jaksan, ehkä en.”

Miikkulainen Joni 20 v

Kivelä Marko 19 v

Maatsalo Miika 19 v

Salminen Veli-Matti 25 v

Tupa 15

Tupa 14

Saaristo Taneli 19 v

Tietoliikenneasentaja, Salo
Suuntalinja ,ONKO!!??
Motto: ”Huonossa repussa hyvät eväät!”

vähentää

Opiskelija, Turku
Jone Nikula ilman hiuksia.
Motto. ”Jokainen aamu on voitto!”

Tupa 11

Sahramo Aleksi 19 v

Semimekaanikko, Turku
Ruostunut teräsmies.
Motto: ”Varusmiespalvelus
vuoden elämästä!”

Urmas Eetu 19 v

Työtön ylioppilas, Nousiainen
Pieni silmälasipäinen taistelija.
Motto: ”Voi --, koittakaa mun ottaa!”

Koneistaja, Kuusjoki
Kuusjoen Elvis.
Motto: ”Työ on tekijänsä näköinen!”

Pajuharju Tuukka 20 v

Turvallisuusvalvoja-yo, Turku
Mies, joka syö rautaa ja paskoo kettinkiä.
Motto:
”TUM!TUM!GONAHTI!GONAHTI!”
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Panssarintorjuntakomppania

Sotilaspoliisilinja
Panssarintorjuntajoukkue
Ohjusjoukkue
Tupa 12
Kangas, Heikki 19 v

Ylioppilas, Yläne
Särmä isolla veellä.
Motto: ”Sano mua Hessuks.”

Laine, Julius 19 v

Ilmastointiasentaja, Turku
Pst-mies henkeen ja vereen.
Motto: ”*** mitä säkkei!”

Markkanen, Aleksanteri 19 v
Ylioppilas, Turku
Henkisesti lomalla… muuten alasti.
Motto: ”Te ootte kaikki mun!”

Metsänperä, Jussi 19 v

Ylioppilas, Loimaa
Perä-amiraali Metsä kiittää Sotkua klo
19.30 – 20.00.
Motto: ”Super fun time!”

Miettinen, Ville 19 v

Ylioppilas, Lieto
Huovinrinteen Jon Bon Jovi.
Motto: ”Kato ku mä sykähdän.”

Mikkola, Janne 19 v
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Ylioppilas, Lieto
Noheva tuleva Puolustusvoimien komentaja.
Motto: ”Mitä mä täällä teen?”

Nieminen, Jonne 19 v

Yo-datanomi, Turku
Turkulainen sinko-simo vailla huolia.
Motto: ”Taikinoin tai en, mutta nyt on kiire ja silloin mennään ja lujaa!”

Tupa 13
Ojanen, Eero 19 v

Ylioppilas, Loimaa
Tuima, mutta ilmeetön.
Motto: ”Osuma ratkaisee.”

Peltonen, Tapio 20 v

Elektroniikka-asentaja, Naantali
Tuvan sieni.
Motto: ”Armeijassa voidaan, lomilla saadaan, jos saadaan. Minä saan, te ette
saa.”

Pihlava, Antti 19 v

Ylioppilas, Lieto/Turku
Puukkomies on erimies.
Motto: ”Peltonen luulee saavansa, minä
saan.”

Rantala, Johannes 19 v
Ylioppilas, Turku
Maailma on mun perkussiot.
Motto: ”Säkkiin.”

Soininen, Antti 23 v

Opiskelija, Piikkiö
Sitä saa, mitä tilaa.
Motto: ”Joukkue on niin vahva, kuin sen
heikoin lenkki”

Veijula, Juho 20 v

Metallimies, Lieto
Keijolla on kova.
Motto: ”No can do on amerikkaa, ja tarkoittaa meillä ei mihenkään.”

Ylitalo, Markku 20 v

Ylioppilas, Lieto
Painii karhujen kanssa.
Motto: ”Pieni, mutta ei mihenkään.”

Tupa 14
Eurén, Niko 19 v

Ylioppilas, Naantali
Kirjerakastaja.
Motto: ”Ei muuta ku patakattila soimaan!”

Kuitunen, Lauri 19 v

Ylioppilas, Salo
J*****uta Kuitunen!
Motto: ”Imekää barettia!”

Kurikkaoja, Mika 19 v

Maalari, Salo
Mies, joka pelkäsi turhaan.
Motto: ”Voiko tupakoida?”

Lahtela, Sampsa 20 v
Kirvesmies, Laitila
Laitilan kultamuna.
Motto: ”Räjähti!”

Mäkelä, Jussi 20 v

Ylioppilas, Säkylä
Maaliskuun kaminapoika.
Motto: ”Tässähä on vielä ihan ***ti aikaa!”

Niinimaa, Arttu 19 v

Ylioppilas, Ypäjä
Mitä päivällä et kuule, kuulet yöllä.
Motto: ”Skädäm!”

Truhponen, Joonas 19 v

Kuorma-auton kuljettaja, Turku
Sokeiden yksisilmäinen johtaja.
Motto: ”Kipu on kivaa, tuska taivaallista
ja sääli sairautta.”

Tupa 15
Pikka, Janne 19 v

Ylioppilas, Turku
Toimii parhaiten paineen alla.
Motto: ”Nainen on kuin mutaan vajoava rakennus; sitä täytyy paaluttaa koko
ajan.”

Viljanen, Jussi-Petteri 22 v

Merenkulun opiskelija, Rauma
Nakkilan lahja Pst:lle.
Motto: ”Vanhakin koira voi oppia uusia
temppuja.”

Pirkkalainen, Niko 19 v

Ylioppilas, Harjavalta
Johtaja-ainesta.
Motto: ”Se, mikä ei tapa, niin vahvistaa.”

Reinvall, Toni 21 v

Ylivartija, Turku
Vanhakin jo nuortuu!
Motto: ”Kaikki on mahdollista, paitsi pyöröovista hiihtäminen.”

Sandelin, Jani 20 v

Ylioppilas, Turku
Erämaan korpisoturi, panssareiden kauhu.
Motto: ”Vaunuja, vaunuja rakastan mä
vaan… panssarivaunut kiihottaa.”
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1. Joukkue
Tupa 2
Jortikka Santeri 19 v

Heikola Otto 19 v
Ylioppilas, Paimio
Tuvan haamu.
Motto: ”Hyvä!”

Elfving Jere 19 v

Kemian opiskelija, Espoo
Arvon mulvaani.
Motto: ”Ei vissiin…”

Ylioppilas, Mynämäki
Elwou – Superspade – Grace
Motto: ”No sitähän mä tässä just mietin…”

Halminen Riku 19 v

Järvenpää Lauri 20 v

Ylioppilas, Pori
Porin paroni M…… …… ..U
Motto: ”Älä oo murheellinen Mulface!”

Ylioppilas, Turku
Rehellinen. Helmi. Proteiini. Arska.
Motto: ”Ja huomenna uuteen nousuun!”

Inkinen Niko 20 v

Haapanen Ville 19 v

Koskela Ilkka 19 v

Ylioppilas, Nousiainen
Gonahtanut viiksimulvaani.
Motto: ”Lähden sivariin!”

Kourusuo Heikki 19 v

Lahtinen Henri 19 v

Koski Janne 19 v

Kailanto Matti 19 v

Jylhä Olli 19 v

Kulmala Valtteri 19 v

Ylioppilas, Nousiainen
Motto: ” --- ku ei kiinnosta!”

Hätönen Ville 20 v

Datanomi, Salo
Arttu PERKELE!
Motto: ”Ei teitä täällä turhaan pidetä!”

Huppunen Niko 20 v

Rekkamies, Naantali
Moottori*turpa.
Motto: ”Itsehän henkilökohtaisesti ajattelin…”

Hiisivirta Arttu 19 v

Tupa 3
Koivusilta Tommi 19 v

Ylioppilas, Paimio
Myyrä.
Motto: ”Ei ainakaan aukkiin.”

Tupa 3

Koskinen Ville 19 v

Ylioppilas, Turku
Vapautustaistelija.
Motto: ”Kelpaa palvelukseen… NOT!....”
=)
Ylioppilas, Salo
Töhö puujalka.
Motto: ”Mitä hemmettiä!?” ….juusto?!?
Sähköalan ammattilainen, Nousiainen
Mörköhuuli.
Motto: ”Kyl piukka hyvä on…”

Kiviniemi Jesse 19 v

Esikoulu ja peruskoulu, Turku
Herkkupeppu.
Motto: ”MIS MUN LUHA?!?”

Tupa 4
Muhonen Manu 20 v

Lappalainen Henri 20 v

Autoasentaja, Lemu
Istun taikka kävelen, peppu määrää sävelen.
Motto: ”Kerran jääkäri, aina jääkäri!”

Ylioppilas, Tampere
Sitku pokeri lyö läpi, nii donatellot tiskii.
Motto: ”Se oli sit varmaan taas siinä!”

2. Joukkue

Ylioppilas, Turku
Hieno ihminen.
Motto: ”Mitä pidempi tolppa, sitä himmeämpi lyhty.”

Sähkömies, Masku
Vastarannan Inkinen.
Motto: ”Mitään en myönnä ja kaveria en
vasikoi!”

Sähköalan ammattilainen, Loimaa
Punkkaa rötväämään, kurssin movetron.
Motto: ”EI PAL RESSI PAINA!”
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Ylioppilas, Raisio
Suklaapoika.
Motto: ”No pain, no gain!”
Ylioppilas, Salo
Melkein matruusi.
Motto: ”Emmä tiiä…”

Lehtonen Juho 19 v

Sähköalan ammattilainen, Turku
Cable guy.
Motto: ”LOMA TJ!”

Laine Toni 19 v

Rakennusalan ammattilainen, Mynämäki
Vuoden komentoääni, rukkilaine, Nazgul.
Motto: ”Ei jumalauta…”

Lahtinen Olli 19 v

Elektroniikka-asentaja, Paimio
”Mikä varustus?”
Motto: ”No mitä onk mittä tänää!?”

Lind Toni 20 v

Baarimikko, Turku
Rötväri.
Motto: ”Joo joo, ihan koht…”

Sähköasentaja, Loimaa
EHK SITÄ, EHK TÄTÄ.
Motto: ”Ylös! JAKSAA, JAKSAA!!”

Lindberg Oscar 19 v

Opiskelija, Turku
Nörtti, Kanarian turisti Pertti.
Motto: ”No nyt on TODELLA kova KIIRE!”

Oksanen Joona 20 v

Työtön, Salo
Väsynyt rööki-örkki kapakasta.
Motto: ”Ei kiinnosta, anna mennä!”

Näränen Juuso 18 v

Työtön, Pori
Porin Karhu (III), avoin ja suvaitsevainen…
Motto: ”Movella siitä selviää!”

Myllymäki Ilkka 19 v

Yliopisto-opiskelija, Mynämäki
Lyhtypylväs – ilman valoa.
Motto: ”Aina ei voi voittaa, ei edes joka
kerta!”

Rajahalme Jani

Korkeakoulu-opiskelija, Parainen
NON STOP SENSEI, joka käy suihkussa…
joskus.
Motto: ”Kaikki meni hyvin KUNNES…”

Puonti Pekka 19 v

Opiskelija, Huittinen
Tykittäjä punalaatat laadun takaa, ei puhu
tosin suomea.
Motto: ”Mikään ei oo turhaa…”

Nevala Joonas 19 v

Ylioppilas, Turku
Eskarikuvan eturivin vasen nörtti.
Motto: ”Fail”

Luosujärvi Niko 19 v

Työtön, Uusikaupunki
Virnuileva sluibaaja, Uudenkaupungin
Korihait.
Motto: ”Ei onnistu …”

Merisaari Joni 20 v

Ylioppilas, Raisio
Pitkä, pömppömaha, merihirviö.
Motto: ”Anna --- olla jo!”

Lukander Juho 20 v

Asiantuntija, Piikkiö
Piikkiön paroni, ILMANKOS!
Motto: ”JA SE LAKKI POIS PÄÄSTÄ!”

Tupa 5
Rasanen Lassi 20 v

Ylioppilas, Helsinki
Stadin naistenkaataja.
Motto: ”Eihän se nyt ihan putkeen mennyt!”
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3. Joukkue
Tupa 5
Vainionpää Ari 19 v

Sähköasentaja, Pori
Maailman kunnollisin renttu.
Motto: “Oh, -- it´s Monday!”

Similä Mikko 22 v

Sähköasentaja, Turku
Ei ollut kuin tätä roosansävyistä.
Motto: ”Söpön ei ole helppoa.”

Riihimäki Ilkka 20 v

Ylioppilas, Pori
Ilkan polvi on huonona, mutta toinen polvi ei.
Motto: ”Se mikää rubiikinkuutio ole!”

Vuorenlinna Thomas 20 v

Elektroniikka-asentaja, ylioppilas, Raisio
Poliisiopiston tumma sälli, joka tekee ääniä.
Motto: ”Vain lähtöaskel ottaen lomille
MARS!”

Siltala Kalle 20 v

Datanomi, Sastamala
Muukalaislegioonalaisvahvistus.
Motto: ”Silloin meillä muukalaislegioonassa…”
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Virtanen Jesse 19 v

Elämänkoulu, Turku
Surkea suunnistaja ja muutenkin huono
jätkä.
Motto: ”Niistä mua suuhun!”

Venho Ville 20 v

Ylioppilas, Raisio
Motto: ”Sä et vaan tajuu!!”

Räty Janne 19 v

Elektroniikka-asentaja, Halikko
SEPPO.
Motto: ”Onk mittä tänä?!”

Taberman Jaakko 20 v

Hituvirtamies, Loimaa
Unelma- lastenvahti:
Motto: ”Moraali kääntäen verrannollinen
promilleihin.”

Repo Antti 19 v

Automaatioasentaja, Kaarina
ISO MIES.
Motto: ”NYT EI KYKENE…”

Rautalin Oskari 19 v

Ylioppilas, Masku
Vänkäävä mörökölli.
Motto: ”Elämä on kuin suklaarasia - joku
on aina vienyt lempinamusi.”

Tupa 6
Virta Tiina 20 v

Ylioppilas, Eura
Nopea, heti valmis: Suomen puolustusvoimien virallinen ABC-ase.
Motto: ”Mulvaanien määrä on vakio!”

Lehtinen Mirjam 19 v

Ylioppilas, Turku
Skapparit ei paljon tätä naista pelota.
Motto: ”Asiat tehdään niinkun mä sanon
ja just niinkun mä sanon!”

Saarinen Satu 20 v

Opiskelija, Pori
Prikaatin nopein punkalta nousu.
Motto: ”Kasvattaa vaan luonnetta.”

Laakso Aino-Kaisa 19 v

Kohonen Teea 21 v

Ylioppilas, Turku
Kolmosella suihkusta: ”Mä tuun perässä”.
Majuri.
Motto: ”Ei veli venäläistä ennenkään ole
YlPalvO:lla tapettu.”

Nyholm Maria 27 v
Tradenomi, Helsinki
Stadilaisvahvistus.
Motto: ”Elämä on!”

4. Joukkue
Tupa 6
Saarinen Henni 19 v

Ylioppilas, Kokemäki
Lipastus-expertti.
Motto: ”Ei meiän tarvii, me ollaan Panssari-Auk.”

Heimo Anniina 19 v

Yo-merkonomi, Masku
Simmotti, tämmötti, tommotti.
Motto: ”On mul siviilissäki C-kortti!”

Tupa 1

Nurminen Pietari 19 v

Ylioppilas, Lieto
Peltorit päässä punkassakin.
Motto: ”POISTETAAN!”

Salmela Niilo 19 v

Ylioppilas, Salo
Tasaisen tappava.
Motto: ”Kyllä ne puut väistää!”

Virta Mikko 19 v

Automaatioasentaja, Säkylä
Kasvanut Säkylän arktisissa oloissa.
Motto: ”500 metriä himaan!”

Oksanen Roni 20 v

Ylioppilas, Salo
Tuvan erotiikantappaja.
Motto: ”Kaikki on suhteellista!”

Yo, ravintolakokki, Vaasa
Aikamääreellä ei väliä, esteettinen syöminen on kaiken A ja O.
Motto: ”Tee työtä, joka on arvoitus!”

Saarenvalta Jerkko 19 v

Kyllönen Aleksi 20 v

Martikainen Enni 19 v

Lindroos Tuomas 19 v

Vainio Jarno 20 v

Operaattori, Turku
Näpit palaa helposti.
Motto: -

Ylioppilas, Askainen
Metsään haihdu = Martikainen suunnistamassa.
Motto: ”Kato ku mä teen!”

Ylioppilas, Somero
Tuvan kovin särmääjä.
Motto: ”--- mitä touhuu!”

Leino Emmi 19 v

Ylioppilas, Yläne
Hermeettisesti pakattu.
Motto: ”Vaunu uralle mars!”

Ylioppilas, Pori
Salaperäiset sessiot asehallissa.
Motto: ”V… Mitä P…!”

Helmisaari Johan 19 v

Ylioppilas, Salo
Tuvan moottorisaha.
Motto: ”Ei oo totta!”

Taksikuski, ylioppilas, Lieto
Motto: ”Lomilla Lynii!”

Järvenpää Juha 19 v

Ylioppilas, Pori
Motto: ”Sluibaamalla tappiin asti!”
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Avoinna
ma-to klo 8.30–20.30
pe 8.30–20.00
la 16.00–20.00 ja
su 13.00–21.00
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www.sakylansotilaskotiyhdistys.fi

