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iten meillä oikeastaan
menee?
Saammeko
tai
pystymmekö tekemään oikeita asioita oikea-aikaisesti
oikein? Mitkä asiat voimme
korjata itse? Missä asioissa
käännymme ylempien esimiesten tai johtoportaiden
puoleen ja selvitämme heille
heidän toiminnassaan olevat
tekijät, jotka haittaavat meidän tarkoituksenmukaista
työskentelyämme?
Siinä
muutama kysymys, jotka
ovat puhuttaneet erilaisia
työyhteisöjä muodossa tai
toisessa varmaankin aina ainakin kahvipöytäkeskusteluissa ja ainakin ylempien tahojen ja naapurien
viat ovat yleensä löytyneet aika vaivattomasti.
Vakavasti ottaen tänä päivänä edellä esitetyt
kysymykset kuuluvat laatutoimintaan, jolla pyritään järjestelmällisesti parantamaan ja kehittämään työyhteisöjen omaa toimintaa niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Tämän vuoden alussa
on tehty päätös, että puolustusvoimat siirtyy eurooppalaisten (EFQM, European Foundation of
Quality Management) arviointikriteerien käyttöön. Tuoreeltaan näyttäisi siltä, että luvassa on
keskustelua muutosten eteenpäinviemisen välttämättömyydestä nykyajan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Siihen kuuluu
myös jatkuvaa parantamista ja sisäisen tehokkuuden kehittämistä osana normaalia toimintaa,
prosessiajattelua ja suorituskyvyn mittaamista,
ISO 9000 -standardia, projektinhallintaa, benchmarking-toimintaa ja muita laatutyökaluja.
Porin Prikaatin hallintoyksiköissä tullaan
ensi vuonna aloittamaan laatutoimintaan kuuluva itsearviointi käyttäen EFQM-arviointikriteeristöä. Edessä tulee olemaan alkuvaiheessa noin
kolmen vuoden vääntö, jona aikana tehdään itsearvioinnit uudella kriteeristöllä, aloitetaan toiminnan parantaminen ja syvennetään itsearviointia. Näiden lisäksi määritellään ensimmäinen
koottu prikaatin parantamissuunnitelma, aloitetaan prikaatin prosessien määrittäminen ja kuvataan prikaatin ydinprosessit.
Porin Prikaatin johto on sitoutunut tämän
työn toteuttamiseen täydellisesti ja haluaa, että
siitä otetaan ulos kaikki mahdollinen hyöty niin

prikaatin kuin sen työntekijöidenkin parhaaksi. Näin siitäkin huolimatta, että tutkimusten mukaan laatutyön suurimmat esteet ovat johdon kyvyttömyys (46 %), keskijohdon
vastustus (40 %), metodit ja
tekniikat (8 %), asiakasvaatimukset (2 %) ja taloudellisen
tuen puute (2 %). Tulossa
näyttäisi olevan siis punoittavia korvia ja niskoja, kosteita
kämmeniä ja kainaloita, mappitolkulla uusia papereita ja
lopulta toivottavasti työpisteitä, joita voi kuvailla vaikka
seuraavilla sanoilla:
- nöyrä, mutta ylpeä
omasta tekemisestään,
- avoin, mutta jatkuvasti oppiva ja kehittyvä,
- yksilöllisyyttä kunnioittava sekä
- täydellisen luotettava sisäisesti ja ulkoisesti.
Totuuden nimessä on sanottava, että itsearvioinnin kaikki asiat eivät ole uusia ja ennen
kuulemattomia ainakaan niiden korvissa, jotka
ovat saaneet johtamistaidon koulutusta varusmiespalveluksen tai kantahenkilökunnan kurssien aikana. Uutta on se, miten asiat pyritään
järjestelmällisesti dokumentoimaan ja analysoimaan, jolloin työstä jää pysyvä hyöty. Prosessien kuvaukset tulevat helpottamaan joukkoon
siirtyvien perehdyttämistä ja ehkä jopa rauhoittamaan joidenkin joukkoon siirtyvien intoa
muuttaa heti kaikki.
Toivotan vuoden vaihteessa aloittavalle Porin Prikaatin ensimmäiselle päätoimiselle laatupäällikölle onnea ja menestystä Lao Tzun sanoin: ”Johtaa voi vain, jos joku seuraa!”
Meidän muiden porilaisten periaatteeksi esitän Aimo Somerkallion sanoja: ”Tänään avaan
kyllä suuni - mutta rakentavasti!”
Everstiluutnantti

Turkka Heinonen
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Kenraali Rimpi ratkoo resurssoinnin ongelmia

Uusi kalusto ja henkilöstöpula ovat vakavia haasteita
Läntisen Maanpuolustusalueen komentajan tehtävät viime
toukokuun alussa vastaanottanut kenraaliluutnantti Kari
Rimpi, 54, on kunnon liikkeenjohtajan tavoin paneutunut
vakavasti alueensa joukko-osastojen oikeaan resurssointiin.
Tulosjohtaminen on puolustusvoimienkin toimintakulttuurin kivijalka, kun tavoitteena on tuottaa taitavia
sodanajan joukkoja tilaajille eli maanpuolustusalueille.

Kenraaliluutnantti Kari Rimpi on ehtinyt
jo orientoitua uuteen tehtäväänsä Läntisen Maanpuolustusalueen komentajana. Hän on vieraillut myös alueensa kaikissa joukko-osastoissa. Hämeenlinnan
kaupungilla on vankka sija Suomen puolustusvoimien historiassa ja nykypäivässä, tällä haavaa nimenomaan sotilasläänin ja maanpuolustusalueen esikuntakaupunkina . Sotilaallista historian havinaa sieltä löytyy jo autonomian ajalta.
Rimpin työhuone sijaitsee myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Suomen kasarmissa, joka on rakennettu 1800-luvulla.
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Teksti ja kuvat: Kari Nummila

MUUTTO EDESSÄ. Rimpi pitää
luonnollisena Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamista ja aselajin koulutuksen siirtoa Parolaan.

S

iviileille saattaa tuottaa yllätyksen
moni käytännön asia puolustusvoimissa. Toisinaan joillakin tahoilla
byrokraattiseksi ja jopa totalitääriseksi
mielletty ”armeija” on henkilöstöpolitiikassaan viljellyt kuitenkin jo vuosikymmeniä muun muassa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, joita kaipailee yhä
moni työntekijä omalta yksityiseltä työnantajaltaan.
Jotta liikeyritys, tässä tapauksessa
puolustusvoimat, onnistuisi tehtävässään,
tarvitaan oikean resurssoinnin ohella
myös ”liikkeenjohtajia” eli pätevää väkeä
joukko-osastojen komentajista joukkueenjohtajiin, jotka ovat yritykselleen lojaaleja sekä motivoituneita työntekijöitä.
Heidän pitää huolehtia siitä, että tieto kulkee paitsi ylhäältä alaspäin myös alhaalta
ylöspäin.
– Tiedän kyllä oikein hyvin, että esimerkiksi Porin Prikaatissa kärsitään vakavasta henkilöstöpulasta. Tämä tunnetaan
myös Pääesikunnassa. Valitettavasti henkilöstötilanne on aika huono vähän joka
puolella Läntistä Maanpuolustusaluetta.
Huovinrinteen ohella tulee mieleen heti
esimerkiksi Kaartin Jääkärirykmentti, jossa eletään myös melkoisen vajaalukuisella kantahenkilökunnalla, Rimpi korostaa
vakavoituvin ilmein.
Rimpi on perehtynyt henkilöstötilanteeseenkin maanpuolustusalueen jokaisessa joukko-osastossa jo omakohtaisesti
toistaiseksi vielä lyhyestä komentajakaudestaan ja kesälomista huolimatta.
– Voin sanoa olevani noin ylisummaan hyvinkin tyytyväinen siihen, mitä
kierroksella näin. Ongelmana tuli tietysti
esille tämä henkilöstöpula.

Rimpi uskoo, että Porin Prikaati tulee
saamaan kutakuinkin aikataulussa sen kaluston, mikä sille valmiusyhtymänä, Prikaati 2005 – mallin mukaisena puolustusvoimiemme ’’keihäänkärkenä’’, on luvattu.
– Tilausvaltuutushan kestää vuoteen
2006 saakka. Nyt on saatu päätös kuljetushelikopterien hankinnasta, tosin alkuperäisestä aikataulusta selkeästi myöhässä. Uskon kuitenkin, että hankkeessa pysytään kohtuullisen hyvin aikataulussa.
Tulossa ovat vielä muun muassa panssaroidut ajoneuvot, Amos –kranaatinheitijärjestelmä ja panssarintorjuntajärjestelmät sekä kaksipuoliset simulaatiojärjestelmät. Kukaan ei voi etukäteen tietää
ihan tarkalleen, pitävätkö aikataulut täysin viiveittä, Rimpi selvittää.
– Uuden kaluston vastaanotto ja henkilöstön koulutus ovat Porin Prikaatin komentajalle ja hänen alaisilleen suuri haaste, johon uskon ja tiedän heidän vastaavan kaikin
voimin. Uusi materiaali
asettaa melkoisesti niin
määrällisiä kuin laadullisia lisäpaineita prikaatin henkilöstölle. Siltikään en voi valitettavas-

UUTTA KALUSTOA.
Valmiusyhtymät saavat käyttöönsä modernin epäsuoran tulen
aseen, AMOS-kranaatinheitinvaunun.

ti luvata tässä ja nyt uusia merkittäviä
henkilöstöresursseja Porin Prikaatille,
vaikka parhaamme teemmekin asiantilan
korjaamiseksi.
Rimpi pitää henkilöstövajausta kahdestakin syystä vakavana asiana. Koko
ajan on uhkana henkilöstön loppuunpalaminen niin henkisesti kuin fyysisestikin.
– Koulutuksen kannalta on huono
asia, jos koulutustapahtumiin ei ehditä
valmistautua kunnolla etukäteen. Tämä
uhkaa heikentää koulutustuloksia. Kouluttajalle voi tulla nykyisin niin paljon
metsävuorokausia, että vaarassa on myös
perhe-elämän häiriintyminen.
Rimpi näkee joidenkin jo lakkautettujen joukko-osastojen kohtalon vääjäämättömänä toimena, jolla jaetaan uudelleen ja järkevästi puolustusvoimien sisällä
sen rajallisia henkilöstöresursseja.
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– Henkilöstön kokonaismääräähän me
emme saa kasvattaa. Siksi kakkua pitää
jakaa uudella tavalla.

It-koulutus sujuu
Parolassakin
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Hän pitää luonnollisena
Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentin lakkauttamista ja tämän aselajin koulutuksen siirtoa Panssariprikaatiin.
– Ilmatorjuntajoukoissa
meillä on kokonaisuutena
ollut hieman ylikapasiteettia
ja siellä rullaa rotaatio, joukon kierto, selkeästi nopeammin kuin muissa aselajeissa.
Ilmatorjunta
kuuluu
kenttätykistön ohella valmiusyhtymän kokoonpanoon,
mutta nyt tämä joukkotuotanto siirtyy siis Panssariprikaatiin, joka on valmiusyhtymänä vielä tässä vaiheessa
valtakunnan iskuvoimaisin
ja tavoitteeseensa nähden
parhaiten varusteltu, Rimpi
huomauttaa.
– En näe it-rykmentin
lakkauttamista mitenkään kohtalokkaana
asiana valmiusyhtymän kannalta. Karjalan Prikaati saa ilmatorjuntajoukot Haminasta Vekarajärvelle, mutta Kainuun Prikaatin valmiusyhtymän it-miehet koulutetaan jatkossakin Rovaniemellä, Rimpi selvittää.
Rimpi sanoo henkilöstön kohdalla tarvittavan koulutuksellisia muutoksia, kun
pitää perehtyä yhä perinpohjaisemmin
esimerkiksi elektroniseen sodankäyntiin.
Myös helikopterit asettavat uusia vaatimuksia.
– On selvää, että me joudumme kilpailemaan yhä enemmän tälle sinänsä hienolle ja mielenkiintoiselle alalle hakeutujista muiden työnantajien kanssa. Sotilaan
ammatissa tarvitaan ainakin himpun verran aatteellisuutta, jolla emme voi kuitenkaan yksin täyttää nuorten lompakkoa.
Rimpi arvostaa Porin Prikaatin antamaa kansainvälistä koulutusta, jolla tuotetaan sotilaita rauhanturvatehtäviin.
– Itse sain toimia vuonna 1998 puoli
vuotta Bosniassa rauhanturvatehtävissä
pohjoismaalais-puolalaisen prikaatin komentajana. Lähtiessäni sinne esimieheni
sanoi, että minulla ei ole aikaa harjoitella
uutta tehtävääni enää paikan päällä, vaan
minun täytyy ottaa heti alueesta ja miehistäni todellinen vastuu, jota on kannettava
24 tuntia vuorokaudessa. Siellä sai ihan
oikeasti kokemusta sotilasjoukon komentamisesta. Se oli minulle henkisenkin kasvun paikka, josta olen kiitollinen.
– Rauhanturvatehtävissä saamme henkilöstöllemme erittäin arvokasta sotilaallista käytännön kokemusta. Samoin kou-

lutamme pätevää reservijoukkoa. Tämä
harjaantuminen tekee rauhanturvaajista
siis entistä parempia isänmaan puolustajia, jotka voivat puolustaa Suomea ’’ulkonakin’’ ja estää palojen leviämisen kotiSuomeen.

Kenraalin motto on ’’yksin emme ole mitään, yhdessä osaamme kaikki’’.
- Joukon kiinteys on
elintärkeä asia, joka ei
kuitenkaan tapa kenenkään yksilöllisyyttä. Jokaiselle pitää antaa hänelle kuuluva arvo. Ei kukaan kykene johtamaan
yksin, ilman taitavia alaisia.

Rimpi sanoo rauhanturvatehtävien nipistävän vain 2 – 3 prosenttia puolustusmenoistamme ja ehkä prosentin verran
henkilöstöresursseista.
– Hyödyt ovat varmasti suuremmat
kuin kustannukset.
– Bosniassa näin omin silmin, että ihmisiä voidaan auttaa rakentamaan elämäänsä uudelleen vaikeissa oloissa. Ne
rahat eivät mene hukkaan. Suomalaiset
kohensivat siellä myös puolustusvoimiemme imagoa ja puolustuksemme ulkoista uskottavuutta esimerkillisellä toiminnallaan.
– Suomalainen rauhanturvaaja jalkautuu rohkeasti paikallisen väestön joukkoon. Tämä herättää siellä luottamusta ja
empatiaa suomalaisia kohtaan. Tarvittaessa tiukennamme otetta, mutta annamme
aina kanta-asukkaille mahdollisuuden tul-

la toimeen ilman väliinmenoa, jos eri etniset tai uskonnolliset ryhmät näyttävät siihen pystyvän.

Rimpi latautuu luovassa
joutilaisuudessa
Kenraaliluutnantti Kari Rimpi
ei ole matkatyöläinen. Hän on
muuttanut Hämeenlinnaan Linnan kasaramin alueella sijaitsevaan virka-asuntoon ja kertoo
viihtyvänsä oikein hyvin niin
työssään kuin vapaa-aikanaankin uudella kotiseudullaan.
Rimpi käyttää vapaa-aikansa lähinnä lepäilyyn ja ajanvieteromaanien
lukemiseen.
Näillä keinoin, ainakin miehille
ajoittain tarpeellisessa ’’luovassa joutilaisuudessa’’, hän
latautuu arjen haasteisiin, joissa sitten riittää kipinää jokaiselle työpäivälle ja uudelle haasteelle.
– Kun olin menossa Pohjois-Karjalan Sotilasläänin komentajaksi, minulta kysyttiin,
pelaanko golfia tai harrastanko
metsästystä. Vastasin vain diplomaattisesti, että ’’en vielä’’.
Golfiin en aio innostua, mutta
metsästystutkinnon suorittamista olen jo
vakavasti harkinnut.
Kenraalin virkahuone sijaitsee arkkitehtonisesti, historiallisesti ja kulttuurihistoriallisestikin katsoen mielenkiintoisessa miljöössä, hienoon kuntoon saneeratussa autonomian ajan rakennuksessa,
Suomen kasarmissa, jossa sielläkään kuten ei enää muuallakaan Hämeenlinnassa
kouluteta varusmiehiä.
– Kyllä alaisilleen tiukasta Rimpistä
näki heti, että tuo mies menee vielä pitkälle. Hän vaati paljon alaisiltaan, mutta
myös itseltään eli pojat kokivat hänen johtamistapansa reiluksi. Kun muut upseerit
työpäivän jälkeen saattoivat kiiiruhtaa
kerholle, niin Rimpipä ryhtyikin valmistelemaan seuraavan päivän harjoituksia,
Rimpin, nuoren luutnantin eskadroonan
päällikkönä Uudenmaan Rakuunapataljoonassa Lappeenrannassa 1970-luvun
alussa toiminut everstiluutnantti evp. Jukka Liira muistelee.
Rimpi tunnetaan Hämeenlinnassakin
tarkkana ja tehokkaana esimiehenä, jonka
edellinen vakanssi oli maavoimapäällikön
posti Pääesikunnassa. Tässä virassa hänen
seuraajansa on kenraalimajuri Ilkka KyläHarakka, joka toimi Läntisen Maanpuolustusalueen esikuntapäällikkönä vuoden
2000 alkuun saakka ja lyhyehkön ajan
myös sotavarustepäällikkönä ennen nykyistä tehtäväänsä.
Rimpin olemuksesta henkivät paitsi
upseeri ja herrasmies niin myös ’’luova
poikamaisuus’. Voisipa hänet kuvitella
dynaamiseksi liikemieheksikin liituraitapuvussaan.

Kolumni
Kari Nummila

’’Pelko on aseeni’’
R

aamatussa sanotaan, että Jumalan
pelko on viisauden alku.
En ole eksegeetikko, Raamatun selittäjä, mutta arvelen edellä olevan lauseen
tarkoittavan sitä, että on viisasta uskoa Jumalaan. Tuskin jumalasuhdetta on tarkoitus luoda pelon perustalle.
Raamattu on hieno teos, josta ei usein
lyyrisyyttäkään puutu.
Juho Kusti Paasikiven mielestä tosiasioiden tunnustaminen on viisauden
alku. Tätä väitettä ei tarvitse selitellä eikä
kyseenalaistaa.
Väinö Linnan Tuntemattomassa sotilaassa sotamies Riitaojan on pakko antaa
pelkotiloilleen periksi.
Kun alikersantti Lehto häntä tästä jyrkin sanoin kovistelee, Riitaoja sopertaa ja
vaikertaa, että häntä pelottaa luotien niin
ilkeästi viheltäessä.
Jo 1980-luvulla kuollut jännityskirjailija Alistair MacLean on kirjoittanut teoksen ’’Pelko on aseeni’’.
Moni on sitä mieltä, että maailma
muuttui melkoisesti 11. syyskuuta, jolloin
New Yorkissa koettiin järkyttävä terroriisku.
Tämän tapahtuman taustalta katsoen
MacLeanin trillerin nimi vaikuttaa suorastaan profeetalliselta visiolta.
Kylmän sodan aikana puhuttiin paljon
kauhun tasapainosta, jonka sanottiin estäneen ydinsodan alkamisen. Arveltiin
kaikkien ajattelevan, että ensimmäinen
napinpainajakaan ei säästyisi vastaiskuilta.
Pahimmillaan pelätään, että terroristeilla on pian hallussaan käyttökelpoinen
ydinase, jota he eivät välttämättä kavahda
käyttää. Samoin vaarana ovat biologiset
aseet, joita terroristit saavat helposti käsiinsä, jos niin vain haluavat.
Terrori tekee elämän katkeraksi, kun
aina saa pelätä, että jotain kauheaa tapahtuu, kirjoittaa israelilainen kirjailija David
Grossman.
Hänen mielestään jo muutama viikko
terrorin pelkoa todistaa, kuinka ripeästi it-

sensä valistuneeksikin tunteva kansa pystyy muuttamaan tarpeensa hyveiksi, kuinka nopeasti se antaa pelon määritellä norminsa.
Grossman ennustaa, että Euroopassakin lisätään terrorin pelossa valtavasti erilaisia turvatoimia, jotka hankaloittavat ja
rajoittavat ihmisten elämää. Israelissa
liikkumiseen saattaa kulua turvatoimien
takia jo tupla-aika normaaliin verrattuna.
Hän uskoo ihmisten alkavan kantaa mukanaan yhä enemmän käsiaseita, joita saatetaan käyttää herkästi jo vaikkapa parkkipaikasta syntyvässä sanaharkassa.
Kirjailija näkee aika synkkänä sellaisen elämän, jota terrori varjostaa. Silloin
ei voi hetkeäkään luottaa siihen, että elämä soljuu kaikessa rauhassa ennallaan
eteenpäin.
Kaikissa tilanteissa ihmisen pitäisi
kyetä ajattelemaan positiivisesti, vaikka
arkipäivän realismi sattuisikin näyttämään karmealta tai pelottavalta.
Suomessa äskettäin vieraillut espanjalainen sosiologi Manuel Castells pitää
Suomea koko maailman mittakaavassa
suorastaan kadehdittavana mallimaana,
jossa taloudellisesta menestyksestä huolimatta toimivat oikeudenmukaisuus ja demokratia.
Castells on perehtynyt Suomen historiaan ja nykypäivään. Hän on kirjoittanut
nuoren suomalaisen filosofin Pekka Himasen kanssa kirjan ’’Suomen tietoyhteiskuntamalli’’.
Hänen mielestään suomalaisten menestyksen henkisenä pohjana on pitkälti
meidän tuntemamme pelko.
Tämän sosiologin mukaan suomalaiset eivät vieläkään usko, että he saavat
elää rauhassa. Hän sanoo suomalaisten
selviytyjien taistelevan aina vain peloissaan jokapäiväisessä elämässään, koska
sotien koettelemat suomalaiset yhä edelleen pelkäävät ja ovat levottomia historiallisen muistinsakin takia.
Tiedemies väittää pelkotilaa käyttökelpoiseksi asiaksi tässä historiallisessa

maailmantilassa: olisihan typerää tuntea
oloaan juuri nyt konkreettisesti turvalliseksi, kun ”katsoo ulos ikkunasta”.
Ministeri Max Jakobsonin syvällisen
kirjallisen tilityksen toisen osan nimi on
”Pelon ja toivon aika”.
Hän viittaa pelolla Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimukseen ja sen ratkaisuihin, joissa piili hänen mielestään
kaiken aikaa suuri periaattellinen vaaramomentti eli se, että YYA-sopimus ajaisi
meidät vaarallisiin ratkaisuihin.
Pelko ei siis välttämättä ole heikkoutta, vaan myös tervettä realismia ja henkistä käyttövoimaa pahan paikan tullen.
Ei sotilaankaan pidä ryntäillä taistelukentällä hullunrohkeasti. Se ei ole urheutta vaan tyhmyyttä. Tietty määrä pelkoa on
turvatekijä, joka ei suinkaan lamauta toimintakykyä.
Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat New Yorkin terrori-iskun jälkeen yhä epäilevämmin oman
maansa NATO –jäsenyyteen. Edellisellä
kerralla 21 prosenttia kannatti jäsenyyden
hakemista. Nyt prosenttilukema oli pudonnut seitsemääntoista.
Toisaalta peräti 70 prosenttia vastaajista arveli, että Suomi kuuluu jo aivan lähivuosina NATO –maihin.
Liekö taustalla myös pelko ja pelottelu historiallisista ja ulkopoliittisista syistä,
vaikka maailma ympärillämme onkin
muuttunut ja muuttuu koko ajan.
Yhä varmemmalta näyttää Baltian
valtioiden pääsy NATO –maiden joukkoon, jota ei kai voi pitää huonona viitekehyksenä.
Pitäisikö meidän suomalaisten muka
pelätä liittymistä sellaiseen järjestöön,
jossa yhteistyökumppaneitamme olisivat
esimerkiksi Norja ja Tanska tai Englanti
ja Ranska?
Kirjoittaja on loimaalainen toimittaja
ja reservin vääpeli, joka tarkastelee
maanpuolustusasioita reserviläisen silmin.
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Tunnelmia sotilasva
Tunnelmia tavoitteli jääkäri Ville Aaltonen, kuvat: Tomi Saarinen

VALANTEKOASENTO. Alokkaiden sotilasvalaa oli
seuraamassa lähes 4 000:een noussut yleisömäärä.
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"TOISTAKAA PERÄSSÄNI". V
heenjohtaja Jukka Korvenpää.

asvalalta
T

akanani oli seitsemän viikkoa alokkaana panssarintorjuntakomppaniassa, mutta silti pahin tuntui olevan
vasta edessä; tunnin seisominen sotilasvalassa. Istuessani linja-autossa matkalla
Alastaron urheilukentälle, toivoin ensimmäistä kertaa alokasaikanani, että sataisi
vettä, lunta, rakeita tai aivan mitä vaan,
kunhan ei tulisi tukahduttavan kuuma päivä.
Komppanian pisimpänä alokkaana
jouduin tietenkin eturiviin seisomaan, josta monituhatpäinen yleisö näkisi pienimmänkin tekemäni ylimääräisen liikkeen.
Eniten minua jännitti se, että pyörtyisin
kesken valan vanhempieni ja isovanhempieni silmien edessä – kuinka minut voitaisiin nimittää jääkäriksi, kun en jaksa
edes pientä hetkeä seistä sulkeismuodossa
armeija-aikani tärkeimpänä päivänä.
Perillä Alastaron urheilukentällä huokasin kuitenkin helpotuksesta: sää oli pilvinen, kevyt tuuli puhalsi eikä rynnäkkökivääri painanut olkapäätäni, ilmassa oli
juhlan tuntua. Kuten hieman olin odottanutkin, valatilaisuudessa pidetyt puheet
olivat ytimekkäitä, mutta myös kannustavia vielä edessä olevaa armeija-aikaa ajatellen. Eritoten sotaveteraaniemme puheenvuoro muistutti minua, minkä takia
yleinen asevelvollisuus on Suomessa erittäin tärkeä asia.
Kaikesta siitä asennon ja levon harjoittelusta alokasaikana oli sittenkin hyö-

PERÄSSÄNI". Valan esiluki kunnanhallituksen pukka Korvenpää.

KUNNIAKANSALAISET. Paikalliset
veteraanit olivat seuraamassa sotilasvalaa aitiopaikalla.

tyä, sillä jaksoin vaikeuksitta seistä valatilaisuuden loppuun saakka, eikä ketään
ympärillänikään joutunut turvautumaan
korkeaan polviasentoon. Rohkenisin jopa
väittää, että ryhtini vain suoristui tilaisuuden edetessä.
Prikaatin komentajan, eversti Arto
Rädyn nimittäessä meidät alokkaat jääkäreiksi, pioneereiksi ja viestimiehiksi, koin
aivan uudenlaisen tunteen: olen Suomen
armeijan sotilas. Kun marssimme Alastaron keskustan läpi takaisin linja-autoille,
en malttanut olla vilkuilematta sivusilmälläni, jos näkisin kotiväkeäni kadun
reunalla katselemassa, kun heidän jääkärinsä marssii.

KIITOS. Kenttähartauden pitänyt vt.
kirkkoherra Anne Mäkelä korosti itsenäisyyden merkitystä.
- On suuri kiitoksen aihe, että saamme asua itsenäisessä, rauhallisessa
maassa.

KOKO TIEN LEVEYDELTÄ. Ohimarssin otti vastaan eversti Räty seurassaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pentti Jussilainen ja Alastaron
sotainvalidien sihteeri Veikko Suokunnas.
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Teksti ja kuvat: Tomi Sa

Alikersantti Noora Saravuori:

“Maanpuolustus
kuuluu kaikille
suomalaisille”
- Uintipiireissä olen aina ollut tekemisissä miesten kanssa.
Tuntui hassulta kun treenikaverit lähtivät inttiin. Koska
itselläni oli kunto kohdallaan päätin lähteä mukaan. 21vuotias Noora hakeutui Suomen Kansainväliseen Valmiusjoukkoon, koska uskoi naisista olevan siellä eniten hyötyä.
Pelkkä valmiusjoukkokoulutus ei helsinkiläiselle
Nooralle kuitenkaan riittänyt. Monen muun 1. Jääkärikomppaniassa alokasaikansa palvelleen tapaan hänkin
halusi aliupseerikouluun.
- Kyllä alokasaikana joutui skarppaamaan ihan
koko ajan. Vain pieni osa halukkaista päätyi johtajakoulutukseen ja niinpä varsinkin kouluttajiin oli pakko
yrittää tehdä vaikutus. Kilpailusta huolimatta meillä
valitsi alokkaiden keskuudessa kuitenkin hyvä henki.
Minulle tärkeintä loppujen lopuksi oli olla hyvissä väleissä palvelustoverien kanssa, hän muistelee puolen
vuoden takaisia aikoja.
- Annoin alokasaikana kaikkeni ja niin olen pyrkinyt tekemään myös sen jälkeen.

Armeijasta kavereita ja uusi harrastus
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Kilpauintia pitkään harrastanut alikersantti Noora Sarajuuri uskoo, että Suomen puolustamiseen on velvollisuus
myös naisilla.
- Mielestäni maamme puolustaminen
kuuluu jossain muodossa jokaiselle. En
kuitenkaan ole sitä mieltä, että kaikkien
naisten pitäisi astua asepalvelukseen. Itselleni tämä oli kuitenkin luonteva vaihtoehto.

Noora kertoo viihtyneensä armeijassa hyvin.
- Vaikeuksien yli selviää sisulla ja huumorilla.
Myös palvelustovereihin voi tukeutua kun on vaikeaa.
Opettaminen on Nooralle ainakin jollain tavalla läheinen asia. Avoimessa yliopistossa hän on opiskellut kasvatustiedettä ja parin kevään takainen ylioppilas aikoo
jatkossa hakeutua yliopistoon.
- Alokkaiden kanssa toimiminen oli opettavaista.
Heistä näki aina suoraan, menikö joku asia perille vai
ei. Yleensäkin johtamistehtävät ovat olleet palkitsevia.
On ollut myös mukava huomata, että puolitoistametrinen nainen voi olla yhtäläinen auktoriteetti kuin kaksi
kertaa kookkaampi mies, hän naurahtaa.
Parikymppiselle Nooralle opiskelujen jatkaminen on seuraava tavoite. Mikäli kutsu kriisialueelle tulee, on hän valmis lähtemään ellei elämäntilanne sitä estä. Nooralle armeija on tarjonnut
paljon uusia ystäviä ja kokemuksia. Lisäksi ”harmaista” on löytynyt myös uusi harrastus.
- Hain prikaatin ampumavalmennettaviin ja pääsin. Meitä on
noin kymmenkunta entistä oppilasta, jotka harjoittelevat ammuntaa tosissaan. Uhraus on myös kannattanut, sillä tilillä on jo voitto Länsi-Suomen Maanpuolustusalueen ampumamestaruuskisoista.
- Vaikka ampumavalmennettaviin kuuluminen on hieman
häirinnyt kansainvälistä koulutusta, on se ehdottomasti kannattanut, hän vakuuttaa.

a kuvat: Tomi Saarinen

Maailmanmatkoilta
valmiusjoukkoon
1. Jääkärikomppaniassa alokasaikansa viettänyt parikymppinen
Antti ei hakeutunut johtajakoulutukseen. Päätöksen taustalla oli
ajatus helpottaa niitä, jotka sinne tosissaan
halusivat.
- Itse en ollut varma, pyrkisinkö johtajaksi vai en. Kun yksikössä lähes kaikki
muut tuntuivat olevan motivoituneempia
johtajakoulutukseen, päätin jättäytyä leikistä. Miehistön tehtävät ovat olleen mielenkiintoisia ja nyt kansainvälisellä kaudella
johtajat ja miehistö ovat myös toimineet paljolti samanlaisissa tehtävissä. Olen tyytyväinen ratkaisuuni.
Ennen varusmiespalveluksensa alkua
Antti Lauronen ei tiennyt paljoakaan, minne
oli hakeutumassa. Mäntästä kotoisin olevalle miehelle Porin Prikaatin tulo oli vaihtoehto kansainvälisyyden takia.
- Armeijan jälkeisiin kansainvälisiin tehtäviin lähdöstä en ole vielä tehnyt lopullista
päätöstä. Mikäli elämäntilanne sen kutsun
käydessä sallii, niin saatan hyvin lähteäkin.
Toistaiseksi en ole saanut opiskelupaikkaa.
Suunnitelmissa on kuitenkin hakeutua kauppakorkeakouluun tai mahdollisesti ulkomaille opiskelemaan. Antti tulee toimeen Suomen rajojen ulkopuolella ja myös siviilirohkeutta mieheltä löytyy.
- Saksassa sain työpaikan ihan tuurilla. Kävelin Hannoverin
maailmannäyttelyn Suomen osastolla. Tarjosin itseäni töihin ja
sain paikan saman tien. Se reissu kesti kolme kuukautta.

Kotiuttaminen mietityttää
Lokakuun alussa kotiutunut Antti on tyytyväinen varusmiespalveluksensa kulkuun.
- Kyllä Suomen Kansainvälinen Valmiusjoukko on hyvä
paikka varsinkin, jos haluaa ulkomaille. Meillä on komppaniassa
myös hyvä henki. Kaikki ovat motivoituneita ja senkin vuoksi
tämä tuntuu oikealta valinnalta. Eikä tästä koulutuksesta siviilielämässä ainakaan haittaa ole. Työelämässä aion hakeutua ulkomaille ja silloin valmiusjoukkotaustasta on takuulla hyötyä, hän
ynnäilee.
Haastatteluhetkellä tasan kuukauden päässä oleva kotiuttamispäivä saa jääkäri Laurosen mietteliääksi.
- Ei kotiuttaminen suorastaan pelota, mutta vähän mietityttää.
Tähän asti kuviot ovat aina olleet selvillä. Yläasteelta lukioon ja
sieltä armeijaan. Nyt tulevaisuus on täysin avoin ja se on myös
todella mielenkiintoista, hän kuvailee.

Jääkäri Antti Lauronen

LEFFOJA. Jääkäri Antti Laurosen harrastuksiin
kuuluu muun muassa elokuvat.

Suomen lisäksi muun muassa Englannissa ja Japanissa asunut Antti
Lauronen hakeutui valmiusjoukkoon
heti kutsuntojen jälkeen.
- Suhtautumiseni armeijaan on
muuttunut moneen otteeseen palveluksen aikana. Välillä on ollut hyviä ja
välillä huonompia hetkiä. Heinäkuussa kotiuttamiset saivat miettimään,
että oliko valmiusjoukko sittenkään
hyvä valinta. Koulutuksen kansainvälinen osuus on kuitenkin herättänyt
mielenkiinnon uudelleen.
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Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Tuomas Kainulainen

NUORET LUUTNANTIT. Heikki Valkonen (vas.) toimii tilannepäivystäjänä. Mikko Leinonen aloitti
pataljoonan komentajan adjutanttina syyskuun alussa.

Kentällä kaikki lähtevät samalta viivalta

Porin Prikaati antoi hyvät
perusvalmiudet Kosovoon
Kosovossa rauhaa turvaavat Heikki Valkonen ja
Mikko Leinonen ovat yhtä mieltä siitä, että Porin
Prikaatissa saatu kansainvälinen koulutus antaa
riittävät perusvalmiudet vaativampaankin tehtävään maailmalla. Parhaan opin kaksikko sanoo kuitenkin saaneensa vasta paikanpäällä.
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- Säkylässä annettu koulutus oli varsin
kattavaa, mutta kaikesta huolimatta työ on
sittenkin paras opettaja. Siitä ei pääse mihinkään, joulukuussa sikaläyhyine Volvoineen kotiutuva Heikki Valkonen tiivistää.
Sekä 22-vuotias Valkonen että vuotta
nuorempi Leinonen aloittivat vuoden mittaisen Kosovo – komennuksensa Suomen
pataljoonan tilannepäivystäjinä eli käy-

tännössä kaiken toiminnan keskipisteessä.
Se on työtä, johon ei kotimaassa pystynyt
valmistautumaan.
- Kotimaisista harjoituksista puuttui
käskyjä antava ylempi esikunta, jonka
kanssa täällä on toimittava päivittäin. Eikä
kahta samanlaista päivää ole, Leinonen
tähdentää.
Ensi vuoden huhtikuussa Kosovosta kotiutuvan Mikko Leinosen piti alkuperäisen

suunnitelman mukaan toimia täysi vuosi tilannepäivystäjänä, mutta syyskuun alusta
hän sai mahdollisuuden jatkaa komentaja
Jorma Ala-Sankilan adjutanttina.
- Tämän kokoluokan haasteet on uskallettava ottaa vastaan, jos sellaisia tarjotaan, hän kuittaa.

Kaveri kannustaa arvosta
riippumatta
Jäppilästä kotoisin oleva Heikki Valkonen
ehti ennen rauhanturvaajaksi ryhtymistään
työskennellä vuoden Porin Prikaatissa ylikersanttina, mutta Kajaanissa miehen mittoihin varttunut Mikko Leinonen tuli Kosovoon vain pari kuukautta varusmiespalveluksen päättymisen jälkeen. Leinosen mukaan työn ja olosuhteiden kanssa pääsi tältäkin pohjalta kuitenkin varsin pian sinuiksi.
- Parasta tässä toimintaympäristössä

on kavereiden kannustus ja varaukseton
halu opettaa nuorempaa. Täällä kaikki
lähtevät liikkeelle samalta viivalta arvosta riippumatta, Leinonen kiittelee.
Kokemuksensa perusteella Heikki
Valkonen ja Mikko Leinonen ovat valmiit suosittelemaan rauhanturvatehtäviä
kaikille kansainvälisen valmiusjoukkokoulutuksen läpikäyneille nuorille. Poikien mukaan taustojen on kuitenkin oltava kunnossa ennen maailmalle lähtöä.
- Tämä ei ole tosiaankaan paikka,
mihin lähdetään pakoon, Valkonen
muistuttaa.
- Jos epäilee, ettei pärjää, niin lähtöpäätöstä kannattaa miettiä vielä toisenkin kerran, lisää Leinonen korostaen terveen itseluottamuksen merkitystä.
Kielitaitonsa puolesta sekä Valkonen
että Leinonen ovat pärjänneet kansainvälisessä operaatiossa ongelmitta. Suomalaisten kyky puhua englantia on saanut kiitosta kautta linjan.
- Tärkeintä on se, että uskaltaa avata
suunsa, tähdentää Leinonen.

Kv-kokemus hyödyksi myös
aktiiviupseereille
Yhtäläisesti kuin kansainväliseen valmiusjoukkokoulutukseen
osallistuville
nuorille Heikki Valkonen ja Mikko Leinonen suosittelevat kansainvälisiä tehtäviä myös kantahenkilökuntaan kuuluville. Pojat ovat yhtä mieltä siitä, että ulkomainen työkokemus tuo varmuutta myös
kotimaiseen koulutustyöhön.
- Säkylässä näki konkreettisesti ulkomaisista tehtävistä saadun kokemuksen
merkityksen. Omakohtainen tietämys ei
ole kouluttajalle tosiaankaan haitaksi,
Valkonen selvittää.
- Paraskaan kouluttaja ei kuitenkaan
onnistu, ellei koulutettava ota asioita tosissaan. Jos edes suunnittelee lähtöä kansainvälisiin tehtäviin, kannattaa jo koulutusvaiheessa imeä kaikki mahdollinen
tieto ja oppi vaikka armeija-aika ei aina
niin hauskalta ja helpolta tuntuisikaan,
muistuttaa Leinonen.
Kosovon jälkeen sekä Heikki Valkoselle että Mikko Leinosella on edessä
työpaikan etsiminen siviilimaailmasta.
Kumpikaan ei edes yritä kieltää sitä, että
ura aktiiviupseerina kiinnostaa.

SUOMALAINEN PÄRJÄÄ. Ala-Sankilan mielestä menestymistä edesauttavat
suomalaisten rauhallisuus, päättäväisyys ja ahkeruus.

Kaiken lähtökohtana
on hyvä sotilaskoulutus
Suomen Kosovossa toimivan KFOR-pataljoonan komentajan tehtävät viime heinäkuun viimeisenä päivänä ”porilaistaustaiselta” Sakari Honkamaalta vastaanottanut everstiluutnantti Jorma Ala-Sankila
pitää hyvänä ratkaisuna sitä, että kansainvälisen valmiusjoukon tuottamisvelvollisuus on annettu yhdelle joukko-osastolle
eli tässä tapauksessa Porin Prikaatille. Hänen kokemuksensa mukaan Säkylässä
koulutetut nuoret ovat saaneet hyvät valmiudet toimia vaativimmissakin kansainvälisissä tehtävissä.
- Nuorten lisäksi tämänkaltaisissa
missioissa tarvitaan toki edelleenkin vanhempia, jo aiemmin rauhanturvaajakokemusta hankkineita henkilöitä samoin kuin
ammattisotilaitakin. Suoraan varusmieskoulutuksesta tuleva sodan ajan joukko ei
tehtävässä onnistuisi, Ala-Sankila muistuttaa.
Utin Jääkärirykmentin komentajan
paikalta Kosovoon siirtynyt everstiluutnantti Ala-Sankila korostaa, ettei suomalaisten varusmiesten koulutuksessa saa
vastakaan kiinnittää liikaa huomiota kansainväliseen painotukseen. Hänen mukaansa kaiken lähtökohtana on edelleenkin hyvä sotilaskoulutus, josta ei ole varaa
tinkiä.
- Mitä tiukempi tilanne, sitä enemmän
sitä tarvitaan. Kriisiaikana nopeat päätökset korostuvat. Jos niissä epäonnistuu, on
seurauksena sankarivainajia, tiivistää
Ala-Sankila.

Aiemmin vajaan vuoden Bosniassa
palvellut Jorma Ala-Sankila sanoo empimättä ottaneensa Kosovossa vastaan hyvässä kunnossa niin henkisesti kuin fyysisestikin olleen ammattitaitoisen pataljoonan. Hänen mukaansa aihetta suurempiin
muutoksiin ei ollut.
- Haasteita onneksi riittää. Yksi niistä
liittyy henkilöstöön, sillä lokakuun alkuun mennessä täällä vaihtuu peräti 600
henkilöä, muistuttaa Ala-Sankila.
Kosovossa suomalaiset sotilaat, ovat
he sitten ammattilaisia tai reserviläisiä,
saavat tottua myös täysin uuteen viitekehitykseen eli yhteistyöhön osana brittien
johtamaa monikansallista prikaatia.
- Jo kuukauden kokemus on osoittanut, että britit ovat sotilaina ammattilaisia.
He ovat tehtävä- ja työorientoitunutta väkeä, joka jättää tekemisistään turhan
hömpsötyksen pois. Voisi jopa sanoa, että
britit ajattelevat hyvin pohjoismaisesti,
Ala-Sankila luonnehtii.
Everstiluutnantti Ala-Sankila sanoo
olevansa vakuuttunut siitä, että suomalainen sotilas pärjää hyvin myös kansainvälisissä tehtävissä. Menestymistä edesauttavat hänen mukaansa sellaiset ominaisuudet kuin rauhallisuus, päättäväisyys ja
ahkeruus.
- Suomen pataljoona pystyy varmasti
hoitamaan kaikki sille annetut tehtävät.
Eri juttu jo onkin, saadaanko Balkanilla
aikaiseksi rauha, sillä se on politiikkaa,
hän miettii.
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Teksti : Matti Vihurila
Kuva: Ville Aaltonen

MAAKUNTARADIOSSA. Satakunnan Radio välitti kenraalimajuri Fordin mietteet kuulijoilleen lähes tuoreeltaan eversti
Arto Rädyn tulkkaamana. Haastattelijana toimittaja, reservin ylikersantti Tapio Termonen.

YK-kenraali tutustui
suomalaiseen
kriisinhallintakoulutukseen
YK:n rauhanturvaosaston sotilasneuvonantaja, australialainen
kenraalimajuri Timothy Ford tutustui Suomen rauhanturva- ja
kriisinhallintatoimintaan lokakuun puolivälissä. Vierailua isännöi puolustusministeriön kansliapäällikkö Matti Ahola.

H
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uovinrinteellä Fordille esiteltiin
Suomen Kansainvälisen Valmiusjoukon koulutusta. Nykyisessä
tehtävässään viime vuoden syyskuussa
aloittanut kenraalimajuri korosti hyvän ja
perusteellisen sotilaskoulutuksen merkitystä rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä.
Fordin mielestä pelkkä kriisinhallintatai rauhanturvakoulutus ei riitä, vaan taustalla pitää olla vankka sotilaskoulutus.
- Tässä mielessä Suomi ja muut Pohjoismaat ovat aina hoitaneet asiansa hy-

vin, kenraalimajuri antoi kiitosta.
Hän toivoi, että pohjoismaista kriisinhallinta- ja rauhanturvaosaamista voitaisiin levittää myös muille toimintaan osallistuville jäsenmaille.

Afganistanin tilanne puhutti
Vieras joutui vastailemaan myös Afganistanin tilannetta koskeviin kysymyksiin.
Joukkoviestimien toimittajat utelivat
YK:n roolia mahdollisessa tulevaisuuden
rauhanturvaoperaatiossa.

- YK:lla on ollut erityistehtäviä Afganistanissa jo vuosia. YK on toimittanut
muun muassa ruoka- ja humanitaarista
apua. Mahdollista rauhanturvaoperaatiota
varten halutaan kaikki käytettävissä oleva
tieto, jonka pohjalta tehtävää voidaan tarkastella. YK:n nimittämä Afganistanin
erityislähettiläs Lakhdar Brahim kertoo
turvallisuusneuvostolle lähiaikoina maan
nykytilasta. Tuo raportti saattaa antaa
YK:lle joitain viitteitä siitä, miten jotkossa tulisi menetellä, Ford kertoi.

Taktiikan harjoituksissa
ympäri Baltiaa

Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Timo Kovanen

Baltic Defence College on Viron Tartossa sijaitseva kolmen Baltian maan yhteinen
ylintä sotilasopetusta antava
oppilaitos. Koulun toimintaa
tukee taloudellisesti 14 eri valtiota, joukossa kaikki pohjoismaat. Kapteeni Timo Kovanen valmistui ensimmäisenä
suomalaisena siellä järjestetyltä
yleisesikuntaupseerikurssilta (Senior Staff Course) viime kesäkuussa. Kurssille osallistui 36 oppilasupseeria kymmenestä eri maasta.

K

apteeni Kovanen on tyytyväinen
vuoden mittaisen kurssin antiin.
- Kurssi oli puitteiltaan ja opetukseltaan
erittäin onnistunut. Opetuksessa ei hyväksytty yhtä ainoaa totuutta, vaan meille oppilaille esiteltiin ja annettiin mahdollisuus perehtyä erilaisiin vaihtoehtoihin ja siten tarjottiin mahdollisuudet tehdä itsenäisiä ratkaisuja, Kovanen kertoo.

Luonneanalyysillä etsittiin
yhteistyökykyiset ja
tasapuoliset ryhmät
Kurssin opetusmuotona käytettiin pienryhmätyöskentelyä. Kussakin ryhmässä
oli 6 - 7 oppilasta.
- Jo kurssin perehdyttämisjaksolla meille tehtiin luonneanalyysi, jonka avulla pyrittiin kokoamaan mahdollisimman yhteistyökykyiset ja tasapuoliset työryhmät.
Jokapäiväistä työskentelyä seurasivat
ryhmille nimetyt ohjaajat. He eivät olleet
vastuussa opetuksesta, vaan tarpeen tullen
he ohjasivat työryhmien työskentelyä oikeaan suuntaan ratkaisujen löytämiseksi.

Taktiikan opetuksen
johdossa suomalainen
Taktiikan laitoksen johdossa toimi suomalainen eversti Risto Gabrielsson. Taktiikan perusteiden opetuksen jälkeen painopiste siirtyi käytännön harjoituksiin,
joita pidettiin kaikkiaan seitsemän vuorotellen kussakin Baltian maassa. Maastoharjoitusvaihetta seurasi aina johtamisharjoitus luokassa. Siinä harjoitustilanne
pelattiin laadittujen operatiivisten suunni-

TYÖRYHMÄ TAKTIKOIMASSA. Taktiikan harjoitukset veivät Timo Kovasen (kuvassa baretti päässä) ja muut kurssilaiset mm. Liettuan pääkaupunkiin Vilnaan.
telmien ja opettajien etukäteen laatiman
kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Kovasella on takanaan Suomessa suoritettu esiupseerikurssi.
- Kun vertaan Senior Staff -kurssia

suomalaiseen esiupseerikurssiin, voin todeta, että Senior Staff -kurssi on opetuksellisesti hyvin korkeatasoinen ja monipuolinen, kapteeni Kovanen vakuuttaa.

Suomi tukee Viron puolustuskyvyn kehittämistä
Pääosa Suomen antamasta tuesta Baltian
maiden puolustuskyvyn kehittämiseen on
kohdistettu Viroon. Toiminta rahoitetaan
ulkoasiainministeriön puolustushallinnolle osoittamista lähialueyhteistyövaroista.
Pääpaino Viroon annetussa tuessa on
asiantuntija- ja koulutustoiminnassa. Tämän
vuoden aikana on tarkoitus aloittaa ystävyysjoukko-osastotoiminta. Päämääränä
on, että nykyinen tuki muuttuu vuoden 2004
loppuun mennessä joukko-osastojen väliseksi normaaliksi yhteistoiminnaksi.
Viron puolustusvoimien henkilökun-

taa on koulutettu Suomessa vuodesta
1992. Neljä vuotta myöhemmin perustettiin Viro-projekti, jonka puitteissa Virossa toimii asiantuntijoina joukko suomalaisia evp-upseereita. Työmuotoina on käytetty
suoran
neuvonnan
ohella
mm.erilaisten kurssien, opetustilaisuuksien ja harjoitusten järjestämistä.
Suomi on tukenut Viron puolustusvoimia myös kalustolahjoituksilla. Niistä merkittävin on kenttätykistöpatteriston lahjoittaminen (19 kpl H 105 37-61 kenttätykkiä).

Lisätietoja Baltia-yhteistyöstä löytyy osoitteesta www.vn.fi/vn/plm/baltia.htm
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Jääkiekkoilijan uni jäi
armeijassa vähiin
Teksti: Asko Tanhuanpää,
Kuvat: Asko Tanhuanpää ja SK-kuva-arkisto

Ikäluokka toisensa jälkeen on sitä mieltä, että
huippu-urheilijat pääsevät armeijassa tavallisia
varusmiehiä vähemmällä, mutta totuus taitaa olla
toinen. On ainakin ex-maajoukkuekiekkoilija Tapio Levon kokemuksen mukaan.

V
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uonna 1975 Porin Prikaatiin
alokkaaksi tulleen porilaisen mukaan kaikki se piti tehdä, mitä
muutkin tekivät ja päälle vielä harjoitukset ja pelit.
- Ei siinä ollut puhettakaan mistään
erivapauksista, vaan yhtä lailla mentiin
pitkin Säkylän kankaita muiden kanssa.
Helpommalla ne kaverit pääsivät kuin me
urheilijat, Levo muistaa korostaen kuitenkin heti samaan hengenvetoon, ettei armeija jättänyt suinkaan hänelle mitään
hampaankoloon.
Kaiken kaikkiaan jääkiekkoilijan asi-

at hoidettiin Levon mukaan Porin Prikaatissa erinomaisen hyvin jo 1970-luvulla.
Lomat pyörivät hyvin ja niin iltaharjoituksiin kuin peleihin annettiin aina mahdollisuus lähteä.
- Uni jäi inttiaikana turhankin vähiin,
kun aina pelien ja treenien jälkeen piti vielä palata Säkylään. Jossain vaiheessa alkoi ottaa jopa fysiikan päälle, kun jouduin
ajelemaan yksin Porin ja Huovinrinteen
väliä, hän muistaa.
Tapio Levo sanoo tietäneensä armeijan raskauden toki jo etukäteen, siitä pitivät huolen edellistä ikäluokkaa edustaneet

joukkuetoverit Antero Kivelä ja Kari
Makkonen. Palveluksesta vapautus tai
edes lykkäys ei tullut kuitenkaan missään
vaiheessa nuoren kiekkoilijan mieleen.
- Eikös armeija ole jokaisen suomalaisen miehen kansallisvelvollisuus, Levo
kysyy vastausta odottamatta.

Lukolla oli kovempi
kannatus prikaatissa
Puolustaja Levo oli vuoden 1975 syksyn
saapumiserässä ainoa Porin Ässien edustusjoukkueen pelaaja. Porilaisten patapaitojen rakkaimman vihollisen eli Rauman
Lukon pelaajia samaan ikäluokkaan mahtui sen sijaan useampiakin.
- Lukosta oli Porin Prikaatin riveissä
samaan aikaan paljon tosi kovia pelimiehiä. Siellä olivat ainakin Forssin Masa,
Peltosen Joukki, Laihon Lapa ja Walleniuksen Pruutta. Ja heti seuraavana päivänä
varusmiespalveluksen alkamisen jälkeen
oli SM-liigan ohjelmassa peli Lukkoa

i

vastaan Raumalla, muistaa Levo.
- Se oli aikaa, jolloin suurin osa prikaatin henkilökunnasta ja varmasti varusmiehistäkin kannatti ennemmin Lukkoa
kuin Ässiä, hän miettii.
Kapteeni Suontaustan johtamassa kranaatinheitinkomppaniassa ei jääkiekosta
kuitenkaan paljon puhuttu, ei ainakaan
Lukon ja Ässien välisistä otteluista. Itse
asiassa kahta eri seuraa edustaneet jääkiekkoilijat pitivät yhtä tilanteessa kuin tilanteessa.
- Muistan erityisen hyvin alokaskoulutukseen kuuluneen Cooperin testin, jota
me taivalsimme yhdessä Pruutta Walleniuksen kanssa. Yhdessä pidettiin huoli siitä, että pillin soidessa molemmat saavat
viimeisen askeleen yli rajan, jonka alittavia odotti käsky lisäharjoitusryhmään, hyvänä pelaajana, mutta laiskana harjoittelijana aktiiviaikanaan tunnettu Levo naurahtaa.
Ikävimpien
armeijakokemustensa
joukkoon Tapio Levo nostaa asekäsittelyt,
ja nekin vain siitä syystä, että pyssyt eivät
oikein tahtoneet totella jääkiekkoilijan
sormia.
- Oli se kova ja vaikea kokemus, hän
huokaa.

Sotkun munkit
maistuvat edelleen
Yleisesti ottaen Tapio Levo muistaa Säkylässä viettämänsä alokasajan jälkeen
Satakunnan Lennostossa Porissa jatkunutta armeija-aikaansa lämmöllä. Jännittävä
ja mielenkiintoinen ovat ne termit, jotka
nousevat yli neljännesvuosisata myöhemmin ylimpinä porilaisen haastemiehen
mieleen.
Huovinrinteellä Tapio Levo on käynyt
sittemmin useampaankin otteeseen vaikka
jostain syystä kertausharjoituskutsu ei ole
osunut kertaakaan kohdalle. Porin Prikaatissa hän on vieraillut aina tilaisuuden tullen sotkun kahvista ja munkeista nauttimassa ja onpa ohjelmassa ollut lähempääkin tutustumista tutun varuskunnan kehitykseen.
- Ikosen Mauri on meikäläiselle vähän
sukuakin entisen vaimoni kautta ja hän se
on esitellyt uusia systeemejä, Levo paljastaa.
Majuri Mauri Ikosta ja Tapio Levoa
yhdistää myös nykyinen harrastus eli veteraanijääkiekkoilu. Molemmat lienevät
mukana myös ensi vuonna Suomessa järjestettävissä veteraanien MM-kisoissa.
- Muutaman kerran olemme pelanneet

OIKEUDEN PALVELUKSESSA.
Tapio
Levo työskentelee nykyisin haastemiehenä
Porin kaupungissa.

Maurin kanssa vastakkain ja poikkeuksetta olen tehnyt jonkun maalinkin hänen
taakseen. Ihan vaan sen takia, ettei mies
pääse liikoja elvistelemään, naurahtaa
Levo.

Kolopallo ajanut
jääkiekon ohitse
Tapio Levo pelasi siis jo varusmiehenä
jääkiekkoa Porin Ässien SM-liigajoukkueessa, mutta suuremmat haasteet olivat
vielä edessä. Urallaan Levo ehti nimittäin
pelata peräti 150 A-maaottelua ja edustaa
Suomea Lake Placidin olympialaisten lisäksi myös kahdessa Kanada Cupissa ja
kuusissa MM-kisoissa. Edustustehtäviä
olisi varmasti tullut enemmänkin, ellei
Levo olisi välillä pelannut kahta kautta
NHL-liigassa Colorado Rockiesin ja New
Jersey Devilsin joukkueissa.
- Minä olin sikäli onnellisessa asemassa, että minua pyydettiin ja jopa rukoiltiin
takaisin NHL-jäille vielä vuoden 1983 jälkeenkin. Laiskuus kuitenkin iski, mistä
syystä valitsin tutun ja turvallisen SM-liigan. Tein sen siitäkin huolimatta, että
NHL-palkat olivat jo siihen aikaan huomattavasti kotimaan palkkoja korkeammat, Levo ynnää.
SM-liigauransa Tapio Levo lopetti
vuonna 1993 eli 38-vuotiaana Hämeenlinnan Pallokerhon paidassa. Liigaotteluita
hänen uralleen mahtui kunnioitettava
määrä eli kaikkiaan 597 kappaletta.
- Aktiiviuran jälkeen meni muutama
vuosi laiskotellessa, mutta nyt olen taas
käynyt melko säännöllisesti kaverien
kanssa pelaamassa veteraanikiekkoa. Ykkösharrastukseni on kuitenkin golf, jonka
koukkuun jäin kesällä 2000. Siinä hommassa aika menee tosi hurahtaen, tasoituksensa vuodessa lukemaan 23,6 pudottanut ex-puolustaja selvittää.
Entisenä huippu-urheilijana Tapio
Levo ei edes yritä kieltää sitä tosiasiaa,
että golfiakin tulee välillä pelattua hiukan
liiankin tosissaan. Mutta minkäs sitä mies
kilpailuvietilleen mahtaa.
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
PRIKAATIIN SIIRTYNEET:
Varsinais-Suomen Ilmantorjuntarykmentistä
-insinööriyliluutnantti Veli-Pekka Marjamäki 1.8.2001
Turun ja Porin Sotilasläänin Esikunnasta
-majuri Kari Kaakinen 1.10.2001

Reservistä
-ylikersantti (sopimussotilas) Antti Lepo 3.9.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Tuomo Schwela 3.9.2001
-ylikersantti (sopimussotilas)Teemu Tuumanen 1.10.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Minna Nenonen 1.10.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Matti Kulmanen 1.10.2001

PRIKAATISTA SIIRTYNEET:
Reserviin
-majuri Olli Niemensivu 1.7.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Antti Kantola 12.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Janne Keskinen 16.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Teemu Viitala 26.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Veli-Matti Routsi 31.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Risto Katila 31.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Timo Jääskeläinen 31.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Janne Paavilainen 31.8.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Olli Oivanen 14.9.2001
-ylikersantti (sopimussotilas) Kalle Arvola 3.10.2001

Maanpuolustuskorkeakouluun
-majuri Joni Lindeman 1.9.2001

Syksy toi tullessaan
Maanpuolustuskurssin Säkylään
Valtakunnallinen Maanpuolustuskurssi
vieraili perinteiseen tapaan Huovinrinteellä lokakuun alussa. Kalusto- ja toimintanäytöksellä alkanut ja Satakunnan
Sotilassoittokunnan musisointiin päättynyt 3-päiväinen internaattivaihe sisälsi
mm. luentoja ja ryhmätöitä. Samalla
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runsaat 40 kurssilaista saivat tuntumaa
joukko-osaston toiminnasta ja suomalaisesta varusmieskoulutuksesta.
Valtakunnallisten maanpuolustuskurssien toimeenpano on annettu puolustusvoimien tehtäväksi. Hallituksen
ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokun-

ta (UTVA) valvoo toimintaa ja antaa
opetukselle suuntaviivat. Vuodesta 1961
järjestetyille kursseille on osallistunut
runsaat 6 000 oppilasta.
Puolustusvoimain komentaja kutsuu
osanottajat valtakunnallisille maanpuolustuskurssille. Osallistuminen on vapaaehtoista. Kurssilla pyritään
antamaan johtavassa asemassa
oleville siviili- ja sotilashenkilöille kokonaisnäkemys Suomen
turvallisuuspolitiikasta
sekä maanpuolustuksen eri alojen järjestelyistä ja valmiudesta. Kurssien osanottajat tulevat
muun muassa eduskunnasta ja
eri puolueista, talouselämästä,
tiedotusvälineistä ja järjestöistä. Kurssien johtajana toimii aiemmin mm. Kainuun Prikaatin
komentajana palvellut eversti
Ilkka Aspara apulaisenaan majuri Jyrki Heinonen.

SOTILAIDEN TYÖKALUJA.
Vierailunsa aluksi kurssilaiset
tutustuivat maavoimien aseistukseen ja ajoneuvoihin.

Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

Minustako
upseeri miten?
Jokainen nuori pohtii oman elämänsä
valintoja. Keskeisin niistä on ammatti.
Puolustusvoimat eli ”Intti” tarjoaa varteenotettavan vaihtoehdon. Puolustusvoimien
päällystön koulutuksessa korostuvat asevoimien teknistyminen ja uusien uhkakuvien aiheuttamat muutostarpeet. Päällystön koulutus
on uudistunut. Tarjolla on koko työuran kestävä ammatti tai ainakin monivuotinen työsuhde.

Puolustusvoimat tarjoaa varman vaihtoehdon
Hakeutumisohjeet: www.mil.fi
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KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT. Eversti Arto Räty tarkastamassa Säkylässä pidettävää kansainvälistä harjoitusta. Kapteeni Rainer Kemppainen antaa tilanneselvitystä.

Upseerin ammatti - varma
vaihtoehto

T
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ällä hetkellä puolustusvoimissa on
henkilöstövaje, joten jokaiselle
koulutuksen läpikäyneelle on luvassa varma työpaikka. Henkilöstöpula
koskettaa kipeimmin isoja, kehitettäviä
joukko-osastoja.
- Valmiusyhtymien uusiutuva tekninen huippukalusto luo tarpeita muuttaa
henkilöstörakennetta. Tarvitsemme lisää
henkilökuntaa antamaan koulutusta erikoisryhmille, mutta kyse ei ole pelkästään
upseereista ja muusta sotilashenkilöstöstä, vaan lisätarve koskee myös teknisen
alan insinöörejä ja asentajia, sanoo Porin
Prikaatin komentaja, eversti Arto Räty.
Sotilasammattiin hakeudutaan lähes
entiseen malliin, mutta syystä tai toisesta
syyskuussa alkanut uusimuotoinen upseerikoulutus jäi neljänneksen tavoitevahvuudestaan. Rädyn mielestä ammattia valitsevan nuorison olisi kiinnitettävä huomiota puolustusvoimien kehitysnäkymiin
ja löydettävä uudelleen ns. varma ammatti, jota suhdannevaihtelut eivät heiluta.
- Puolustusvoimien imago on jatkuvasti kansalaisten keskuudessa korkealla.

Sitä tukevat turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaukset, jotka takaavat puolustusvoimien myönteisen kehityksen pitkällä aikavälillä.
- Uudistettu upseerikoulutus on osa
puolustusvoimien kehitystä, joka mahdollistaa eri pituiset palvelus- ja uranäkymät. Näitä taustoja vasten sotilasura tai
tekniset tehtävät puolustusvoimissa tarjoavat varman, mutta entistä monipuolisemman vaihtoehdon eri ammattien rinnalla, sanoo Räty.

Puolustusvoimien työilmapiiri
on hyvä
Puolustusvoimat ei pysty Rädyn mukaan
kilpailemaan palkassa monien siviilialojen kanssa, mutta erilaisten lisien ansiosta
sotilaan tilinauha näyttää siedettävältä.
- Ovathan lisät kovalla työllä hankittua rahaa, mutta se takaa kohtuullisen kilpailukyvyn muihin ammatteihin nähden.
Toivottavaa olisi kuitenkin, että valtionhallinnon palkkojen jälkeenjääneisyyttä
voitaisiin korjata asteittain. Joukko-osas-

ton kannalta katsottuna ei riitä, että huippuvirkojen palkkoja korjataan, vaan se
täytyy tehdä kaikilla tasoilla. Viimeksi
onkin nostettu nuorten vänrikkien sotaharjoituskorvauksia.
Rädyn mielestä ammatinvalintaan liittyy muitakin arvoja.
- Puolustusvoimissa jokainen tekee
tärkeää työtä, jota tukee työyhteisön sisäinen henki. Se on sotilasyhteisössä perinteisesti aivan omaa luokkaansa. Olen palvellut urani aikana monissa tehtävissä, ja
vaikka tehtäväkuvat ovat muuttuneet melkoisesti, niin olen silti tuntenut uuteen yhteisöön mennessäni kuuluvaani ”samaan
perheeseen”. Kummallista kyllä, tämä pätee myös kansainvälisissä sotilasyhteisössä.

Porin Prikaati on varma
vaihtoehto
Ei ole varmasti kenellekään yllätys, että
eversti Räty suosittelee Porin Prikaatia
sopivaksi paikaksi aloittaa sotilasura.
- Porin Prikaatilla on vahva status ke-

hitettävänä valmiusyhtymänä ja kansainvälisen koulutuksen osaajana. Se tarjoaa
hyvän lähtökohdan sotilasuralle ja akateemiseen koulutukseen. Upseerikoulutukseen voivat hakea reserviupseeri- ja aliupseerikoulutuksen saaneet. Upseerikoulutukseen hyväksytyt reservin aliupseerit
opiskelevat reservin upseereiksi ennen
kadettikoulutuksen alkamista.
Vaihtoehtona on, että varusmiespalveluksen päättänyt ryhmänjohtaja tai upseerikokelas hakee tuntumaa sotilaan ammattiin määräaikaisessa tehtävässä sopimussotilaana, jonka aikana syntyy lopullinen
päätös - onko minusta upseeriksi?
- Sopimussotilaan paikkoja on 30, ja
niihin on jatkuvasti hakijoita. Monet heistä päätyvät Maanpuolustukorkeakouluun,
jotkut lähtevät kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin ja osa löytää paikkansa siviiliyhteiskunnasta. Työ antaa tuntumaa,
onko sotilasammatti heille sopiva, sanoo
itsekin “kesävänrikin” paikalta ammatin
löytänyt Räty.

Asuinpaikan voi jokainen
vapaasti valita
Vaikka lähes jokaisessa varuskunnassa on
tarjolla työsuhdeasunto, niin se ei ole
edellytys sotilasuralle.
- Huovinrinteellä pystytään osoittamaan työsuhdeasunto jokaiselle tulijalle.
Korostan kuitenkin, että asuinpaikan voi
valita myös vapailta markkinoilta, esimerkiksi puolison koulutus- tai työpaikan mu-

UUSINTA TEKNIIKKAA. Puolustusvoimat tarjoaa mahdollisuuden työskennellä
uusimman tekniikan parissa.
kaan. Porin Prikaatista matkaa lähimpään
kaupunkiin Huittisiin on alle 30 kilometriä. Olemme aloittaneen neuvottelut suurimpien, lähinnä yliopistokaupunkien
kanssa siitä, mitä yhteistyömuotoja heillä
olisi tarjota meidän henkilökunnalle, kertoo Räty.
Sellaiselle perheelle, joka ei halua
asua maaseudulla, löytyy varmasti vaihtoehto lähikaupungeista, joita ovat Turku,
Tampere, Pori, Rauma, Raisio, Naantali,

www.mil.fi

Laitila, Loimaa, Uusikaupunki, Nokia,
Vammala, Harjavalta ja Salo. Ne sijaitsevat kaikki alle sadan kilometrin etäisyydellä Säkylän varuskunnasta.
- Maaseudun yhteydet ovat nopeita,
eikä ruuhkia ole. Turusta Säkylään, 80 kilometrin matkan, ajaa miltei samassa ajassa kuin pääkaupunkiseudulla esimerkiksi
Lauttasaaresta Santahaminaan, sanoo
Räty.
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Maavoimien kadetiksi
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pseerin akateemisen koulutusohjelman opinnot järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen
ohjaamana puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa sekä Raja- ja merivartiokouluissa. Maavoimien kadettien koulutus alkaa Maasotakoulussa Lappeenrannassa 9.9.2002.
Eri linjavaihtoehtoja maavoimissa ovat mm. jalkaväkilinja,
viestilinja, ilmatorjuntalinja, pioneerilinja, helikopteriohjaajalinja, tiedustelu- ja liikuntalinja sekä
huoltolinja.
Hakuaika seuraavalle Kadettikurssille alkaa ensi vuoden tammikuun alussa. Pääsyvaatimukset
ja hakukaavakkeet löytyvät osoitteesta www.mil.fi. Seuraava kurssi alkaa ennätyssuurena, sillä
suunniteltuja opiskelupaikkoja on
kaikkiaan 420, josta maavoimien
osuus kattaa pääosan.
Upseerikoulutukseen voivat
hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneen ylioppilastutkinnon ja saaneet reserviupseeri- tai aliupseerikoulutuksen. Maanpuolustuskorkeakouluun hyväksytyt reservin aliupseerit joutuvat ennen koulutuksen alkua opiskelemaan reserviupseereiksi kadetin
eduin viiden opintoviikon kurssilla.
- Koulutuksessa kaikki ovat samalla
lähtöviivalla ja heillä on mahdollisuus valita kykyjensä ja omien halujensa mukaisista upseerikoulutusvaihtoehdoista sopi-

MAAVOIMIEN KADETIT OPISKELEVAT LAPPEENRANNASSA. Porin Prikaatissa varusmiespalveluksensa suorittaneet kadetit Manu Salomaa,
Janne Keskinen, Matias Björklund ja
Erika Haavisto Maasotakoulun kirjastossa, joka on tulevan maavoimien tiedekirjallisuuden keskus.

vin. Määräaikaisen upseerin uran aluksi
valinnut voi kouluttautua vakinaisiin upseerin virkoihin myöhemmin tai hakeutua
puolustusvoimien erikoishenkilöstön tehtäviin. Hän voi myös täydentää opintojaan
siviilisektorilla ja palata puolustusvoimiin
esimerkiksi erikoisupseerin tehtävään,
sanoo Pääesikunnan koulutuspäällikkö,
eversti Kalle Liesinen.

Koulutusvaihtoehdoissa
on joustoa

SOTILASURA - VARTEENOTETTAVA VAIHTOEHTO. Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö,
eversti Kalle Liesinen pitää upseerin
ammattia hyvänä vaihtoehtona. Liesinen on palvellut Porin Prikaatissa
vuosina 1996 - 1999, jolloin hän toimi
Satakunnan Jääkäripataljoonan komentajana.

Upseerin peruskoulutus kestää
60 opintoviikkoa. Koulutus antaa
pätevyyden määräaikaiseen reserviupseerin virkaan. Määräaikaisuus kestää viisi vuotta, jona
aikana toimitaan joukko-osastoissa nuorempana kouluttajana.
- Määräaikaisuutta voi jatkaa
kerran viidellä vuodella. Määräaikaisessa virassa olevilla on
mahdollisuus myös hakeutua upseerin alempaan korkeakoulututkintoon tai päätyä erorahan (12
% koko palvelusajan palkkasummasta) turvin opiskelemaan siviiliammattiin, sanoo Liesinen.
Liesisen mukaan uusi upseerien koulutusjärjestelmä on todella joustava.
- Uusi upseerikoulutus on suunniteltu
ensisijaisesti täyttämään puolustusvoimin
päällystölle asetettavat vaateet pitkälle tulevaisuuteen. Silti se antaa mahdollisuuden edetä joustavasti sotilasammatissa

- Perusopintojen jälkeen voi koska tahansa hakeutua opiskelemaan paitsi puolustusvoimiin myös muualle, koska mitään palvelussitoumusta ei ole. Toisaalta henkilö on saanut mahdollisuuden sekä työhön että koulutustukeen puolustusvoimilta, ja on
avainhenkilö Suomen maanpuolustuksen kannalta.
Kandidaattitason tutkinto tarjoaa monipuoliset uramahdollisuudet yleensä samalla paikkakunnalla hiukan samalla tavalla
kuin opistoupseerin ura aikaisemmin, mutta tietysti pidemmälle
koulutettuna ja jatkomahdollisuudet ovat avoimina. Sotatieteiden
maisterin ura muistuttaa nykyistä upseerikarriääriä nousujohtoisine tehtävineen ja siirtoineen.
- Kaikissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa.
Nyt niitä voi kuitenkin valita joustavasti ja oman elämäntilanteensa mukaisesti, perustelee Liesinen.

omien edellytysten ja elämäntilanteiden mukaan, sanoo Liesinen.
Upseeriopintojaan jatkavat suorittavat ensin 120 viikkoa kestävän sotatieteidenkandidaatin tutkinnon eli alemman korkeakoulututkinnon. Se antaa kelpoisuuden nuoremman upseerin
määräaikaiseen virkaan (10 vuotta). He toimivat joukko-osastoissa vanhempina kouluttajina.
- Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat määräaikaisen viran jälkeen tai sen aikana hakeutua suorittamaan sotatieteiden maisterin tutkinnon tai täydennyskoulutuksen myötä
päätyä puolustusvoimien vakinaiseen erikoisupseerin virkaan.
Mikäli päätyy eroon, niin palvelusaikakorvaus on 12 % palkkasummasta, kertoo Liesinen.
Sotatieteiden maisterin tutkinto antaa kelpoisuuden upseerin
vakinaiseen virkaan. He voivat valmistuttuaan palveluksen ohella kouluttautua aina sotatieteen tohtoriksi asti.
Liesinen kehottaa eri koulutusvaihtoehtoja arvioitaessa miettimään asiaa monelta kannalta.

Hakuaika seuraavalle Kadettikurssille alkaa ensi vuoden tammikuun alussa. Pääsyvaatimukset ja hakukaavakkeet löytyvät osoitteesta
www.mil.fi.

www.mil.fi
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Teksti ja kuvat: Marko Haikkola

PURJELAIVALLE TÖIHIN.
Laiva ei ole matkustaja-alus
vaan koululaiva. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki osallistuivat laivan purjehtimiseen
kolmessa vuorossa ympäri
vuorokauden.

Stressin poistoa
Stressiä voi poistaa monella tavalla. Yksi kokeiltu
ja hyväksi havaittu tapa on lähteä purjehtimaan
kauas kaikesta tavallisesta.
Englannista lähti 27.elokuuta kolme isoa pujelaivaa Atlantille päämääränään Kanarian saaret. Laiva, jolle päädyin, oli norjalainen 97metrinen, 1914 rakennettu kolmimastoinen
parkki Stadstrad Lehmkuhl.

"SEILORI".
Purjehdushansikkaasta
huolimatta käsissä näkyvät työn jäljet.

Lisätietoja laivasta löytyy osoitteesta
www.lehmkuhl.com
ja tietoja tästä purjehduksesta osoitteesta
www.seatrek2001.com
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LÄHEMPÄNÄ TAIVASTA.
Ylemmät purjeraat ovat lähes 45 m:ssä.
Vakinaista miehistöä laivalla oli noin
30 henkeä. Meitä harjoittelijoita oli 60,
mikä on juuri ja juuri riittävä määrä minimimiehistöksi. Majoitustilaa oli runsaasti,
sillä laivalla olin tilaa 150 harjoittelijalle.
Vastaavasti työtä ja tehtäviä oli paljon.
Meitä suomalaisia oli mukana viisi. Englannista ja Norjasta oli muutamia osallistujia, loput amerikkalaisia.

Purjeita yli 2 000 neliötä
Työtehtävät laivalla sisälsivät vahtivuoroja, ruorivuoroja, köysien vetämistä ja purjeiden käsittelyä mastoissa. Suurin osa
työstä oli kahdenkymmenen kahden purjeen käsittelyä, nostamista, laskemista ja

toa Atlantin mainingeilla
trimmaamista. Laivan purjepinta-ala on
vähän yli 2 000 neliömetriä.
Merelle päästyämme laivan rutiinit
olivat äkkiä opittu. Laivan henkilöstö toimi kolmessa neljän tunnin vuorossa.
Englannin kanaalin ajoimme koneilla, koska tuuli oli vastainen. Kanaalin jälkeen nostimme purjeet ylös ja aloimme
purjehtia. Tuuli oli navakka, ja kun Atlantin mainingit alkoivat rauhallisesti keinuttaa laivaa, alkoi stressikin helpottaa.
Mastoissa kiipeily oli ensin enemmän
harjoittelua ja totuttelua toimimaan 40
metriä kannen yläpuolella. Kieltämättä
ensimmäisellä kerralla keinuvassa mastossa osa huomiosta meni köysien puristamiseen ja miettimiseen, mitä tapahtuisi,
jos putoaisi. Kaunis täysikuu ja rauhallinen meri jäivät vähemmälle huomiolle.
Sitten kun korkeuteen tottui, tunne jonka
mastossa koki, oli todella rauhoittava ja
mieleenpainuva. Tunnelma oli jotenkin
epätodellinen: rauhallinen keinunta, lämmin tuuli ja täysikuu, 40 metriä kannen
yläpuolella eikä kiirettä minnekään.
Myöhemmin kyllä mastoissa saatiin
tehdä tosissaan töitäkin, kun tuulen kiihtyessä liukkaat ja paivavat tuulen tempomat purjeet piti nostaa raa’an päälle ja sitoa kiinni, samalla kun toisella kädellä piti
pitää kiinni.
Kannella riitti myös köysiä vedettäväksi. Purjeiden nostossa piti ensi vetää
köysillä 3 tonnin painoisia raakoja kolmisen metriä. Usein tähän tarvittiin kaikki
kannella olevat henkilöt eikä alle kymmenellä hengellä kannattanut edes yritää.
Aluksi meni paljon aikaa köysien opiskelussa, jotta tiesi, mitä köyttä milloinkin

piti vetää ja mitä löysätä.
Raakapurjeita oli 10 ja niihin jokaiseen oli ainakin kymmenen köyttä, joilla
kullakin oli oma tehtävänsä. Muita purjeita oli 12 ja niihin oli 4 - 5 köyttä. Köysiä
oli siis yllin kyllin. Oman vaikeutensa
köysin opiskeluun teki se, että vaikka laivalla muuten puhuttiin englantia niin köysistä käytettiin enimmäkseen norjalaisia
nimityksiä.

Hai-vahti mastoon ja muut
uimaan
Ilmat olivat lämpimiä eikä sadekaan juuri

vaivannut. Biskajanlahden ohitettuamme
ilma oli enimmäkseen paahtavan kuuma.
Iso purjelaiva menee tuulen mukana, joten vaikka olisi kohtuullinen tuuli, niin
kannella sitä ei juuri huomannut. Suurin
osa matkasta purjehdittiin, mutta muutaman kerran tuuli tyyntyi tai kävi vastaiseksi, jolloin ajettin koneilla. Tyynellä
säällä kävimme muutamia kertoja meressä uimassa. Pelastusvene veteen ja mies
mastoon vahtimaan, näkyykö yhtään haita. Jos ei näkynyt, niin ei muuta kuin mereen viilentymään. Vesi oli syvän sinistä
mutta maistui tosi suolaiselta eikä viilentänyt juurikaan.
Kaikki hyvä päättyy aikanaan tai ainakin aivan liian aikaisin. Syyskuun 6:ntena,
11 päivää lähdöstä, tulimme Las Palmasiin Kanarian saarille. Minun oli aikana jättää jäähyväiset laivalle ja lentää takaisin
kotiin. Muut “seilorit” jatkoivat purjehdusta Bermudan kautta New Yorkiin.
Täytyy myöntää, että houkutus jatkaa
matkaa oli todella suuri.
Elämä merellä suuressa purjelaivassa
ei ole perusluonteeltaan muuttunut vajaassa sadassa vuodessa paljoakaan. Nykyteknologia on tuonut joitakin mukavuuksia ja lisännyt turvallisuutta, mutta
rauhallinen ja kiiretön meren ehdoilla toimiminen ei ole muuttunut miksikään.
Kirjoittaja, kapteeni Marko Haikkola
palvelee osastoupseerina Porin Prikaatin
esikunnan koulutusosastolla.
MASTOSSA. Näkymä oli
aluksi hurja, mutta siihen
kyllä tottui.
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Helena Juppala ja Kimmo Tulonen
puristivat entiset ennätykset uusiin lukemiin

“Porilaiset” olivat melkoisen tylyjä
Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Lauri Tuomola ja Matti Vihurila

LIIAN VÄHÄN KYMPPEJÄ. Jarno Sundqvist hävisi voittajalle kymppien määrässä.

Porin Prikaati kuuluu niihin puolustusvoimien joukko-osastoihin, joiden ampumaratojen kapasiteetti mahdollistaa suurtenkin ampumakilpailujen järjestämisen. Edellisistä Huovinrinteellä järjestetyistä ammunnan sotilas-SM-kisoista ehti kulua vain kuusi vuotta. Kisaisännyys ei kuitenkaan edellytä
vieraskoreutta. Mikäli näin olisi, tämän vuoden ammunnan
sotilas- SM:ista kilvoiteltaessa prikaatin ampujat olisivat olleet melkoisen tylyjä isäntiä ympäri Suomea saapuneille vierailleen.

E
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nsimmäisenä kilpailupäivänä ammuttuun naisten sarjan rynnäkkökiväärin 6+6+6 -kisaan osallistunut
1.Jääkärikomppaniassa palveleva alikersantti Noora Sarajuuri sai tyytyä hopeaan
samalla tuloksella kuin voittajakin, Tykistöprikaatin upseerikokelas Saila Honka-

juuri. Jotain tuosta mittelöstä lienee jäänyt
neitokaisen hampaankoloon, sillä seuraavana päivänä Sarajuuri nappasi rynnäkkökiväärin 3 x 5 laukauksen kisassa itselleen
naisten sarjassa sotilaiden Suomen mestaruuden tuloksella 132. Tällä tuloksella
olisi päässyt jakamaan korkeimman pal-
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kintokorokkeen myös varusmiesten sarjassa.
- Ammunta ja erityisesti kilpaileminen
ovat kivoja, aiemmin kilpauintia harrastanut Sarajuuri summasi tuntojaan uudesta
aluevaltauksestaan.

Sundqvist paras
varusmiesampuja
Alikersantti Jarno Sundqvistilla oli
Noora Sarajuuren tavoin voiton avaimet
likimain omassa avaimenperässään jo ensimmäisenä kisapäivänä. Jännitys oli huipussaan, kun varusmiesten sarjan rynnäkkökivääriammunnan 6+6+6:n viimeinen
erä alkoi. Lopputuloksista oli laskettavissa, että Savon Prikaatin upseerikokelas
Martti Pitkänen oli takonut tauluunsa samat lukemat kuin Sundqvistkin. Kymppi-

ylyjä isäntiä
en määrä kallisti voiton lopulta savolaiselle.
Sundqvist jäi jokaisessa osallistumassaan sarjassa ilman säihkyvintä mitalia.
Sitä ei kuitenkaan voida pitää epäonnistumisena, päinvastoin, sillä Huovinrinteeelläkin vuosia asunut Sundqvist palkittiin
kisojen parhaana varusmiesampujana.
Palkitsemisen takana oli tasaisen tappava
menestys kaikissa osasuorituksissa niin
rynkyllä kuin perinteisellä kiväärilläkin.

Korpioksa ei kajoa
munkkeihin kisapäivinä
Taisteluvälinevarastolla varastoupseerina palveleva luutnantti Keimo Korpioksa täydensi varusmiesampujien menestystä paukuttamalla pistoolin pika-ammunnan 60 laukauksen kisassa uuden ennätyksensä tuloksella 580. Sillä heltisi sotilaiden Suomen mestaruus.
- Sotilaiden PM-kisat pidetään ensi
vuonna Säkylässä. Niissä menestyminen
on päätavoitteeni tulevalla kaudella, Korpioksa visioi jatkosuunnitelmiaan.
Lajissa kuin lajissa täysipainoista suoritusta edeltää tankkaus. Siinä missä kestävyyslajien harrastaja varastoi itseensä
energiaa, ampuja panostaa kevyempiin
vaihtoehtoihin.
- Kuidut, hedelmät ja vesi ovat kova
sana. Sotkun munkit ovat kisapäivänä
vain kaukainen haave. Keskittyminen häiriintyy, jos verensokeri pääsee heilahtelemaan, Korpioksa tietää kokemuksesta.
Kisojen parhaista tuloksista vastasivat
Ilmavoimien Teknisessä Koulussa palveleva sotilasmestari Kimmo Tulonen ja
Saaristomeren Merivartioston nuorempi
merivartija Helena Juppala. Tulonen ampui kiväärin pika-ammunnan 3 x 20 laukauksen kisassa uudeksi sotilaiden SE:ksi
tuloksen 573. Juppala puoletaan rikkoi
taulunsa keskustaa vakiokiväärin 3 x 20
laukauksen yleisessä sarjassa siinä määrin, että tulokseksi kirjattiin 587. Porin
Prikaatissakin palvellut Helena vei plakkariinsa taas yhden mestaruuden miesten
aseiden piippujen edestä. Tulos on lisäksi
uusi sotiladen SE.
Ammunnan yleismestaruus meni Kainuun Rajavartiostolle. Toiseksi ylsi Porin
Prikaati ennen pronssille sijoittunutta
Kainuun Prikaatia.

KESKELLÄ TAULUA. Noora Sarajuuren kelpasi esitellä sotilaiden Suomen mestaruuteen siivittänyttä tulostaan.

UUSI ENNÄTYS. Keimo Korpioksa voitti pistoolin pika-ammunnan
omalla ennätyksellään.
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Ne korutont‘ on kertomaa, ne ota,
kallis synnynmaa!

Teksti: Samuli Vahteristo
Lähteet: Vänrikki Stoolin tarinat, Porilaisen kultainen kirja I
Kuvat: Jouni Mäentaus ja Samuli Vahteristo sekä Aarno Karimon maalaukset
kirjasta Kumpujen yöstä.

LÄHITAISTELUSSA. Suomen Sodan 1808 - 1809 taistelut käytiin silmästä silmään.

Vänrikki Polviander kunniakas porilaisten
lipunkantaja
J.L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden esikuvana pidetään Karl Gustav Polvianderia, joka Porin Rykmentin kenttäpataljoonan aliupseerina osallistui Pommerin sotaretkeen
vuonna 1807. Polviander sai tulikasteensa Kniperin taistelussa, jossa hän haavoittui kiväärin luodista olkapäähän.

P

ian Pommerista palattuaan Polviander ylennettiin lippumieheksi, ja
hän otti osaa v. 1808-1809 sodan
taisteluihin. Siikajoen, Lapuan ja Kauhajoen taisteluissa Polvianderin mainitaan
osoittaneen suurta urhollisuutta ja sotilaskuntoisuutta. Lapualla Polviander haavottui päähän ja menetti ammuksen räjähdyksessä kuulon vasemmasta korvastaan.
Kauhajoella hän sai kiväärin luodin jalkaansa.

Rauhan töihin
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Rauhan tultua Polviander palasi Kuruun.
Erotessaan Ruotsin sotapalveluksesta v.
1810 Polviander sai vänrikin arvon. Hän
oli erotessaaan vasta 22-vuotias. Polviander oli opppinut ja älykäs mies, sillä hän
oli suorittanut ylioppilastutkinnon jo 15vuotiaana. Kurussa vänrikki Polviander
oli arvossa pidetty mies, joka nautti niin

talonpoikaisen kansan kuin säätyläistenkin suurta suosiota. Kallen päivistä muodostui eräänlainen Ruoveden seudun porilaisveteraanien asevelijuhla. Pukeutuneina Porin Rykmentin asepukuun ”porilaiset” saapuivat joukolla Polvianderia eli
”Hainarin Kallea” onnittelemaan.
Varreltaan vänrikki Polviander oli 180
senttiä pitkä, ja vielä vanhanakin palavasilmäinen ja ryhdikäs. Hänen ruumiinvoimistaan kerrotaan monia tarinoita: hän
saattoi nostaa täyden kaljasaavin leukansa
korkeudelle ja ottaa siitä kulauksen.

Polvianderin muistoa
kunnioitetaan
Muiden kykyjensä ohella Polviander tunnettiin lukuharrastuksestaan. Oppineena
hän taisi myös ruotsin kielen taidon. Polviander oli kahdesti naimisissa, ja hänen
perhe-elämänsä oli mitä onnellisin. Hän

JÄLKIPOLVILLE IKUISTETTU.
Polvianderin maalaus on kunniapaikalla Säkylän Upseerikerholla.
asui vielä vuosikymmenien ajan Hainarin
virkatalossa.
Kuollessaan soturivanhuksen lapsista
oli elossa kuusi poikaa ja seitsemän tytärtä. Lastenlapsia oli tuolloin 40.
Kesällä 1886 lähiomaiset pystyttivät
Polvianderin haudalle Kurun kirkkomaalle muistopatsaan. Porin Rykmentin toimesta tämä muistomerkki kunnostettiin
vuonna 1934.
Polvianderin virkatalo, Hainari, siirrettiin vuonna 1903 Turun linnan puistoon, mutta vuonna 1960 se siirrettiin takaisin Kurun kotiseutumuseon yhteyteen.
J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden monet runot ovat saaneet varmasti syvyyttä juuri Polvianderin tuvassa.
Tutun runokokoelman tärkein ja kirjan
nimi on omistettu kokonaan Stoolille. Siitä voisi päätellä Runebergin saapuneen
Polvianderia haastattelemaan.

SOTILAAN TORPPA. Polvianderin virkatalo Hainari on
Kurun kotiseutumuseon yhteydessä

Katkelmia runosta Vänrikki Stool
Se loppui, samoin iltakin, vaan hehkuvalla miellä
Mä lisää kuulla halusin ja selvitystä vielä
Niin moniin kohtiin hämäriin.
Luo vanhan Stoolin läksin niin.
Häll´ oli paikka entinen ja työkin samanlainen.
Vastaani lensi ovellen jo katse nurjamaine;
Olipa, kuin ois kysynyt: Vai ei yökskään rauhaa nyt?
Mut muuttuneena tulin ma, miel´ oli toisenlainen:
”Luin Suomen viime sodasta, olenhan suomalainen.
Mua lisää kuulla haluttais, kenties teiltä sitä sais?”
Näin lausuin. Silmäns´ ihmeissään luo ukko nuotastansa;
ne loistavat, kuin seisois edessä rintamansa:
”Jotain ehkä tietäisin olinhan siellä minäkin.”
Ma istun olkivuoteelleen; sanella Duncerista hän alkaa,
töistä urhojen ja Malmi kapteenista; hänellä kasvot kirkastuu,
Oi, kuinka hän nyt kaunistuu!
Hän veripäivät nähnyt on ja käynyt surman tiellä,
Ja voiton nähnyt, tappion, jonk´ haavat äityy vielä;
Häll´ on niin paljon muistissaan,
maailma mit´ ei muistakkaan.
Ja ukon suust´ on tarutkin ne, joita laulan tässä.
Niit´ usein öisin kuuntelin pärehen liekinnässä.
Ne korutont‘ on kertomaa, ne ota, kallis synnynmaa!

PERUNOITA POMMERIN SODASTA.

ISOISÄN ISOISÄN HAUDALLA. Opetusneuvos Matti
Olas ja hänen sisarensa espoolainen rehtori evp. MaijaLiisa Granqvist ovat Karl Gustav Polvianderin jälkeläisiä.

Porin Prikaatin
perinnesäätiö vaalii
muistomerkkiä
Ajan hammas on purrut Karl Gustav Polvianderin hautamuistomerkkiin, joka sijaitsee Kurun kirkkomaalla. Se on osin
sammaloitunut ja siihen kaiverretusta kohotekstistä on vaikea
saada selvää. Tavoitteena on ensi kesän aikana asiantuntijoiden ohjeiden mukaan saattaa kunniakkaan lipunkantajan
muistomerkki arvoiselleen tasolle.
Aloitteen muistomerkin kunnostamisesta teki opetusneuvos Matti Olas, joka isoisän isoisä Karl Gustav Polviander
oli. Olas on iloinen siitä myönteisestä tavasta, jolla Porin Prikaati asiaan suhtautui.
- Kurussa on ensi vuonna Kuru-juhla, ja on hieno asia
saada muistomerkki siihen mennessä kuntoon. Silloin myös
”porilaiset” lippuineen voisivat näkyä juhlapaikalla, kertoo
Olas.
Hänelle Kurun Kotiseutumuseolla olevista esineistä rakkain on isoisän isoisän Raamattu.
- Raamatun lisäksi siellä on kaksi kappaletta Vänrikki
Stoolin tarinoiden ensimmäisestä painoksesta, joista toinen
on ruotsinkielinen. Kirjat ovat todellisia helmiä, joissa näkyy
menneen ajan patina.
Porin Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Turkka Heinosen mielestä monetkin syyt velvoittavat prikaatin
perinneyhdistystä muistomerkin kunnostukseen.
- Polviander oli maineikkaan perinnejoukko-osastomme
lipunkantaja ja J. L. Runebergin Vänrikki Stoolin tarinoiden
esikuva. Lisäksi upseerikuntamme jo 1930-luvulla kunnosti
muistomerkin.
- Tarkoitus on muistomerkin puhdistamisen lisäksi hiekkapuhalluttaa ja maalauttaa mustaksi sitä ympäröivät metalliketjut sekä ketjuja kannattavat alassuin olevat tykinputket.
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Teksti: Jarmo Metsänranta
Kuva: Ville Aaltonen

Monet kaupat ja konttorit kiertänyt sotilaskotiapulainen Irma Rantala ei epäröi
hetkeäkään, kun puhe kääntyy työelämän
parhaisiin asiakkaisiin.
- Ne löytyvät Säkylän sotilaskodissa asioivista varusmiehistä, jotka ovat kaiken
lisäksi aina samanikäisiä.

UUSIN INNOSTUS. Irma Rantalalla on lukuisia harrastuksia. Viimeisin niistä on puumaalaus, jonka hän listaa jopa vanhan suosikkinsa posliinimaalauksen edelle.
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Ikivihreään reserviin täydennystä

Irma Rantalan aamukampa
nollille

R

antala sanoo, ettei hänen korviinsa
ole kantautunut varusmiesten taholta ensimmäistäkään poikkinaista sanaa.
- Auttavaisia ovat aina olleet. Vihjettä ei
ole tarvinnut antaa kuin puolella sanalla.
Vuodesta 1982 lähtien vakinaiseen
sotkuhenkilöstöön kuuluneen Rantalan
aamukampa hupeni nollille syyskuun
puolivälissä. Samassa läksiäishulinassa
kuitattiin myös Pyhäjoen Hiukalla asuvan
vihreän sisaren 65-vuotissynttärit.

Kauppakoulun opeilla
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Irma Rantala kävi kauppakoulun 1950-luvulla Porissa. Ensimmäinen työpaikka vei
parikymppisen neitosen Kokemäelle,
Köyliön Osuuskaupan silloiseen Peipohjan myymälään.
- Vapaa-aikana käytiin porukalla Pamauksen ja Rantalan lavoilla. Välillä
tanssimatkaa taitettiin pyörän selässä aina
Kiukaisiin asti tai katseltiin asemalla uteliaina junissa matkustelevia, muistelee
Rantala tyttövuosiaan.
Palattuaan Säkylään hän toimi aluksi
nykyisen Järvikeskuksen paikalla olleessa

osuusmeijerin maitomyymälässä.
Meijerien sulautumisen myötä työpaikka vaihtui Lännen Maidon toimistoon
kauppa- ja maitotilejä laskemaan. Ennen
sotilaskotiin siirtymistä Irma ehti tuurailla
kymmenisen vuotta myös lähikuntien
Kehä-myymälöissä.

Varusmiehet muuttuneet

Sotilaskodissa Rantalan alkuvuodet kuluivat tiskilinjaston hoidossa. Lähettien paluun myötä tehtävät vaihtuivat sämpylöiden tekoon ja kaikenlaiseen muuhun
myyntityöhön.
Huovinrinteen kodissa työskennellään
hänen mukaansa kovalla sykkeellä. Asiakasmäärät vaihtelevat välillä rajusti, eikä
kahta samanlaista päivää juuri osu peräkkäin.
- Mitä enemmän työvuosia karttui sitä
paremmin oppi jo päivällä ennakoimaan,
minkälainen ilta oli tulossa.
Kaksi vuosikymmentä ja kymmeniä
ikäluokkia seuranneena kokenut silmä havaitsee myös varusmiesaineksessa tapahtuneen ison muutoksen.
- Alussa pojat olivat arkoja ja pelok-

kaita, mutta nyt sellaista ei näy lainkaan.
Nykynuoret vaikuttavat ihan eri tavalla
valveutuneilta ja ovat mm. matkustelleet
ennen palvelustaan paljon.

Paperinarusta kaitaliinaa

Irma Rantala aikoo viettää eläkepäiviään
monien harrastusten parissa. Viimeisin niistä on puumaalaus, jonka hän listaa jopa vanhan suosikkinsa posliinimaalauksen edelle.
- Se ei vie niin paljon aikaa. Polttoja ei
tarvita ja työtä voi jatkaa kotonakin.
- Myös kudonta-asemalle olisi tarkoitus mennä tekemään paperinarusta kaitaliinaa ja puolukkaan pitäisi vielä ehtiä, luettelee Irma rästiin jääneitä tekemisiään.
Oma lukunsa on satavuotias renginkaappi, joka odottaa kotosalla entisöijäänsä. Yksi talvi kunnostustyötä on kansalaisopistossa jo takana, mutta viimeistely
vaatii vielä toisen mokoman.
Osansa pirteän eläkeläisen viikkorytmistä nappaa myös Säkylän sotilaskodin
ikivihreät sisaret. Heidän työpanostaan
kun kaivataan ainakin kodin monissa kahvituksissa sekä alokkaiden tuloon ja joulun viettoon liittyvissä pussituksissa.

Teksti: Marjaana Vihottula
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Koonnut Marjaana Vihottula
Syksy on tullut. Menneen kesän aikana ovat ahkerat sisaremme
jälleen tehneet monta ansiokasta työtuntia eri jaostoissa ja tilaisuuksissa varusmiesten hyväksi. Kesällä keräsimme auringosta
voimia, niinpä nyt jaksamme taas aktiivisesti tehdä sotilaskotityötä syksyn pimeydestä huolimatta.

Kesän 2001 tapahtumia

Messutapahtuma täytti
sotilaskodin alakerran

Varusmiehet
● 28.6. ja 5.7. varusmiesten kotiuttamisjuhlat. Molemmissa juhlissa
sisaristamme oli mukana Eeva Luoto.
● 13.7. alokkaiden tulojuhla, kolme tilaisuutta. Tulojuhlassa esiintyivät Lahjan Tytöt ja The Grammers. Sisaristamme mukana olivat
Aune Levander, Marja Syrilä, Anna-Liisa Syrilä ja Leena Korpela.
● 15.7. varusmiesten tulojumalanpalvelus, kolme tilaisuutta. Tilaisuudessa Gideon-veljet jakoivat lahjoittamansa Uudet Testamentit.
Sisaristamme mukana olivat Raija Rinne ja Marita Torkkeli.
● 21.8. Radio Mafia ja VMTK järjestivät sotilaskodin tukemana
viihdeillan varusmiehille. Viihdekonsertissa esiintyivät Killer- ja
Kwan-yhtyeet.
● 24.8. valapäivä, sisaria mukana palvelemassa varusmiehiä ja heidän omaisiaan.
● 27.6., 1.8. ja 3.10. varusmiesten pitsa-illat sotilaskodissa. Mukana
oli suuri joukko sisariamme valmistamassa ja tarjoilemassa pitsoja.

Sisaret
● 11.8. sisarten kesäretki Tampereelle, mukana 49 sisarta.
● 23.8. uusi sotilaskotiauto luovutettiin yhdistyksellemme.
● 27.8. perinteinen vakituisen henkilökunnan ja johtokunnan saunailta.
● 17.9. vakituinen sisar Irma Rantala täytti kunnioitettavat 65 vuotta ja siirtyi ansaitulle eläkkeelle.
● 27.9. kaikille avoimet Sotilaskotimessut. Messujen kävijämäärä
ylitti kaikki etukäteisarviot. Kiitos kaikille mukana olleille.

Ensimmäistä kertaa sotilaskodissa järjestetyt
messut ylittivät kaikki ennakko-odotukset. Kävijöitä oli viihtyisäksi somistetussa sotilaskodin alakerrassa noin 250.

M

essujen tarkoituksena oli esitellä kaikille kiinnostuneille sotilaskodin toimintaa mahdollisimman laaja-alaisesti ja samalla rekrytoida uusia sisaria. Säkylän sotilaskotiyhdistyksessä on paljon aktiivisesti toimivia sisaria, mutta
uusia sisaria tarvitaan esimerkiksi työskentelemään yhdistyksen
uuteen sotilaskotiautoon sekä muihinkin yhdistyksen jaostoihin.
Torstai-iltana, 27. syyskuuta järjestetty messutapahtuma oli
kaikin puolin menestys. Väkeä saapui paikalle paljon ja he olivat
tyytyväisiä messujen tarjontaan. Erityiskiitokset kävijöiltä saivat
lukuisat maistiaispöydät, joiden antimet olivat viedä kielen mennessään. Maistettavana olivat esimerkiksi leipomomme uutuudet
eli hotdog-pommi, kinuskimunkki ja omenaleipä. Tuotteet eivät
vielä ole jokapäiväisessä myynnissä, mutta messujen kävijöiden
tyytyväisyys uutuuksiin nopeuttaa niiden "markkinoille" -tuloa.
Makuelämysten lisäksi messuilla oli mahdollisuus tutustua
metsäsieniimme sekä viljeltyihin sieniin. Silmänruokaa ja ihastusta kävijöissä herättivät messuilla myös Huittisten ammatti- ja
yrittäjäopiston opettajan tekemät näyttävät kuivakukkakimput.
Kiitos kaikille esittelijöille, sisarille ja kävijöille.

Tulevaa
● Säkylän sotilaskotiyhdistyksen syyskokous torstaina 22.11. klo
19.00 . Kahvi ennen kokouksen alkua. Katso tarkemmin sisarkirje
4/2001.
● Sotilaskotiliiton 80-vuotisjuhla Helsingissä lauantaina 1.12.klo
10.00 - 16.00. Sitovat ilmoittautumiset keskiviikkoon 31.10. mennessä Tuijalle. Matka on samalla yhdistyksen “joulujuhla”. Katso
asiasta tarkemmin sisarkirjeestä 4/2001.
Lähdetään joukolla edustamaan yhdistystämme Sotilaskotiliiton
juhlaan. Kaikki mukaan.

Sotilaskodille kolmas
myyntiauto
Säkylän Sotilaskotiyhdistys on hankkinut kolmannen myyntiauton. Lähes 600 000 mk maksanut, Mercedes-Benzin -alustalle rakennettu myyntiauto on palvellut asiakkaita maastossa muutamien
viikkojen ajan. Auton suunnittelu- ja valmistusprosessi kesti lähes
vuoden. Sähköntuotossa perinteinen aggregaatti on korvattu uudella Dynawatt-järjestelmällä. Uutta on myös auton katolle sijoitettu naamioverkkojen kuljetuslaatikko.
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Viihdettä ja valistusta
varusmiehille
Teksti ja kuvat: Tomi Saarinen

S
Musiikin
ohella
varusmiehille oli tarjolla
myös ajankohtaista seksivalistusta.
Suomen turvaksi -nimiseen kampanjaan
liittyen heinäkuun ikäluokan alokkaille jaettiin palveluksen alkupuolella avaimenperä,
jonka kätköistä löytyy kondomi. Nuoria halutaan
muistuttaa sukupuolitautien yleisyydestä ja niiltä
suojautumisesta.

32

Huovinrinteen varuskunnan urheilukenttä
muuttui väliaikaiseksi festivaalialueeksi elokuun lopussa, kun Porin Prikaatissa vieraili
Radio Mafian ja Suomen Punaisen Ristin varuskumikiertue. Toista kertaa järjestettyä tapahtumaa oli todistamassa satojen varusmiesten lisäksi myös kymmeniä siviilejä.

ateisen, mutta kuin tilauksesta pilvipoutaiseksi juuri ennen
tapahtuman alkua muuttuneen tiistain tunnelma oli tiivis,
kun naamioverkoilla maastoutetulle lavalle kapusi illan
lämmittelyesiintyjä Killer. Tanakasti soittanut helsinkiläisryhmittymä teki vaikutuksen yleisöönsä, eikä varmasti vähintään
laulaja Siirin valoittavan lavakarisman takia. Huolella sovitettujen kappaleiden tasosta kertoon muun muassa ”All I Want” hitin keikkuminen Suomen virallisen singlelistan kärkipäässä.
Illan päätteeksi lavalla nähtiin niin ikään helsinkiläinen,
myyntilistojen kärkisijoja hallussaan pitävä Kwan, jonka
tuotanto tuntui olevan niin varusmiesten kuin siviilienkin
huulilla. Bändin naisräppäri MC Mariko kiittelikin esiintymisensä jälkeen illan tunnelmaa ja tilaisuuden järjestelyjä.

Varusmiestoimikunnan voimanponnistus
Prikaatin varusmiestoimikunnan puolelta tapahtumaa organisointut VMTK:n puheenjohtaja, kersantti Janne Salminen myöntää, ettei illan kestänyt ohjelma syntynyt tyhjästä.
- Kyllä töitä tilaisuuden onnistumisen eteen on tehty reilusti
yli kuukauden verran. Säkylän sotilaskotiyhdistyksen varoilla
kustannetun tapahtuman järjestelyissä oli mukana noin viisitoista
pääosin VMTK-työssä yksikköedustajina toimivia varusmiehiä.
Järjestelyt eivät menneet hukkaan, sillä iloisia ilmeitä näkyi
illan aikana yhtäläillä varusmiesten kuin siviilienkin huulilla.
- Lavamme sai kehuja muun muassa äänentoistofirmalta,
joka kiitteli kahden E-Sisun ja yhden perävaunun yhdistelmää
erittäin tukevaksi ratkaisuksi. Kyllä siihen sitten kuluikin niin
naamioverkkoja, rautalankaa kuin ilmastointiteippiäkin, Salminen naurahtaa.

Teksti ja kuva:
Matti Vihurila ja Kari Nummila

Helsingin Sotilasläänin Esikunnan järjestämä vapaaehtoinen harjoitus RESSU 2001
toi Huovinrinteelle runsaat
300 reserviläistä viikonlopuksi. Tuhannesta jalkaväkipataljoonaan kuuluvasta reserviläisestä keskimäärin joka
neljäs vastasi myöntävästi
saamaansa kutsuun. Reserviläisten keskuudessa pidetty
otantatutkimus paljasti osallistujien motiiviksi maanpuolustustahdon.
RUUTIUKOT. Varttuneimmat reserviläiset pitivät huolta mm. muonituksesta.
Harjoituksen ikäpresidentillä oli ikää kunnioitettavat 68 vuotta.

Maanpuolustustahto suurin innoittaja

Vapaaehtoisessa harjoituksessa
tilipussi ei liho
Vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistujille ei makseta palkkaa eikä päivärahaa.
Niihin ei myöskään käsketä kuten kertausharjoituksiin, vaan kutsutaan. Vuosittain noin 25 000 maanpuolustajaa kertaa
sotilaallisia taitojaan vapaaehtoisesti.
Huovinrinteellä 12. - 14. lokakuuta järjestetyssä harjoituksessa pääosan koulutusvastuusta kantoi reserviläisten muodostama kouluttajaryhmä.
- Kouluttajaryhmä on valmistautunut
huolella omiin koulutustehtäviinsä mm.
omissa harjoituksissaan, kertoi harjoituksen reserviläisjohtaja, luutnantti Atte
Lonkari.
Porin Prikaati kantoi päävastuun Huovinrinteen maastoissa toimeenpannun
harjoituksen kokonaisjärjestelyistä everstiluutnantti Turkka Heinosen johdolla.
Prikaatin kantahenkilökuntaa oli harjoi-

tuksessa mukana mm. kovapanosammuntojen johto- ja varohenkilöstönä.
Viikonlopun aikana reserviläisten ohjelmassa oli mm. kohdistus- ja taisteluammunnat sekä asekäsittelyä. Harjoitus huipentui sunnuntai-aamuna pidettyyn pienimuotoiseen taisteluharjoitukseen. Maaliosaston muodostivat Euran ja Kiukaisten
paikallisosastojen reserviläiset.

Ruutiukot huoltohommissa
Jalkaväkipataljoonaan sijoitettujen reserviläisten lisäksi mukana oli myös varttuneempaa väkeä.
Ressun ’’ikäpresidentti’’ oli jo 68-vuotias, mutta ei se tuntunut tahtia haittaavan:
mies oli kaveriensa kertoman mukaan heti
ensimmäisenä valmiina jelppimään muita
ja tarttumaan töihin käsiksi. Ampumaradan paviljongin tienoilla ahertanut "ruu-

tiukkojen" porukka sanoi, ettei ikä todellakaan paina heidän hartioitaan.
Helsinkiläinen reservin vääpeli Rauno
Tiainen, 60, veti harjoituksessa huollon
tukiryhmää. Se koostui miehistä, joista
useimmat kuuluvat jo nostoväen III luokkaan.
- Meitä kaikkia yhdistää ensinnäkin
raudanluja maanpuolustustahto ja kun siihen liitetään vielä vankka elämänkokemus ja reserviläistaidot, niin moni homma
sujuu meiltä ihan hienosti riippumatta siitä, että joku voisi pelkän iän perusteella
pitää meitä jo sivuun työnnettävinä huruukkoina tai veteraanivaareina, Tiainen totesi.
- Me kaipaamme metsään ja ulkoilmaan. Maanpuolustushenkiselle ihmiselle
tällainen harjoitus on parasta mahdollista
vapaa-ajanviettoa, espoolainen kersantti
Jorma Rantanen, 61, vakuutti.

RESSU 2001– harjoituksen verkkosivut: www.mil.fi/ressu2001
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Suomen Kansainväline

Tupa 1
Upskok Jaakola Mikko 20 v
Yo, Pori
Upskok Kantola Miikka 20 v
Yo, Turku
Upskok Kivinen Teemu 20 v
Yo,Riihimäki
Upskok Koskimaa Lauri 20 v
Yo, Loimaa
Upskok Latvala Jussi 20 v
Fil.yo, Turku

Upskok Tanner Heikki 20 v
Yo, Turku
Upskok Tuura Jami 20 v
Yo, Suomussalmi
Upskok Vartiainen Jari 20 v
Yo, Lahti

Tupa 2
Alik Heldan Ilari 20 v
Yo, Kuopio

Upskok Mäkelä Antero 20 v
Yo, Perho

Kalakukkokaupungin kona. Tekstiviestiau:ta ei voisi vähempää kiinnostaa kokelaiden viestintäongelmat. VMTK:n epävirallinen jäsen. “Onko teistä kukaan vetänyt
entistä esimiestään turpaan? Minäpä olen!”
Motto: “Minuahan ei määräillä, olen itsenäinen organisaatio.”

Upskok Peräaho Heikki 20 v
Fil.yo, Ilmajoki

Alik Jokiranta Juha 20 v
Yo, Naantali

Upskok Laurila Vesa-Matti 20 v
Yo,Lempäälä

Upskok Saarinen Jouni 20 v
Yo, Lahti

34

Upskok Salminen Jussi 20 v
Fil.yo, Lahti

Upskok Sahamies Teuvo 20 v
Yo, Lahti

Sopii korohoroon kuin kala kuivalle maalle. Ginesten kingi, Rova kutsuu. Ja sillon
mä sykkisisin. Valot sammuu, mies sammuu, puhe alkaa (kielenä se toinen kotimainen). Öinen kostaja...
Motto: “No niin, se on siin sit.”

Alik Haikama Jyrki 20 v
Yo, Hamina

Kers Hiukka Jussi 19 v
Tekn. yo, Saarijärvi

Kuka pelkää s**tanaa? Jykän musiikkimaku herättää oudoksuntaa tupatovereissa.
Miksi Children of Bodom on soittokiellossa, mä en tajuu?
Motto: “Sukset helpottavat liikkumista,
varsinkin talvella.”

Saarijärven marjaskarhu, hiljaisuuden jälkeen kulmapunkassa alkaa kuulua julmettu
avautuminen.
Motto: “Ei asiaa, ei puhetta.”

Alik Huopainen Mika 19 v
Fil-Yo, Helsinki
Flashbackit Saigonin viidakoista vievät
miehen välillä mennessään ja saavat tuvan
toverit vapisemaan pelosta... Mies tietää
uskomattoman määrän asioista, joista ei
tarvitse tietää mitään.
Motto: “Ne on puissa, ne on puissa! Vihollista ylhäällä!”

Alik Jurva-Sihto Ari 20 v
Yo, lihanleikkaaja, Ilmajoki

Alik Järvinen Mikko 20 v
Yo, Kerava
Kasiviis, siitä viis! Keravan kolli. Kaverit
puukottaa toisiaan Keravalla, Mikko on
särmä räppäri. Pellehyppyharrastajan erikoinen: Kylkisukellus vitosesta.

Alik Hiitelä Veli-Matti 20 v
Yo, Nokia
Uskomattomat unen lahjat, nisäkäs, joka
nukkuu 25 t vuorokaudessa. Periaatteessa
komennuksella.
Motto: “Jaa nousta tarvis? P*skat! Mä oon
komennuksella.”

Korppi, joka kähveltää kaikkea kiiltävää.
Yksityisomaisuus (muiden) täysin hämärä
käsite. Innostuessaan avaamaan ääntään
ikkunalasit helisevät aina kotona Ilmajoella asti.

Kers Heimonen Jukka 21 v
Yo, Jyväskylä

Alik Sevänen Pekka 20 v
Yo, Eura

Alik Jussi-Pekka Timo 20 v
Yo, Vantaa

Räpylät iskettiin naulaan ja Aku Ankka puku palautukseen, kun veri veti metsään
tetsaamaan.
Motto: “Ei oo kotihoidon voittanutta.”

Tut-Ank Heimonen. “Jännäkakka”.

Jiipeellä riittää kysymyksiä asioihin, joista
ei tiedä ja varmuuden vuoksi asioista, joista tietää. Mitä, missä, milloin 1/2001.
“Hei... Tota... Sevänen hei! Millaiset räpylät teillä oli? Hei!... Ihan oikeesti! (Kello
02:30)”

välinen Valmiusjoukko
Alik Harju Antti 20 v
Yo, Pirkkala

Alik Juuti Mikko 19 v
Yo, Pietarsaari

Pirkkalan-Hurja. Nallekarhu. Nollat taulussa päivisin, koska vetää yöllä hurjaa
talk-showta. Ihan sama onko juttukavereita
tai kuunteleeko kukaan, tarinaa riittää joka
tapauksessa; silmät kiinni, taju kankaalla,
vain huulet liikkuvat.

Satukeiju => “en ole olemassa”, en menossa, en ole tulossa, en ole tekemässä, olen
siis satukeiju. Satukeiju pitää myös nukkumisesta.

Alik Jylhä Sami 26 v
Hortonomi-AMK/työnjoht.,
Helsinki
I’m too old for this! Kun ajatellaan asiaa
järkevästi, eli lisääntymisen kannalta...
Mun kuuluis olla lomilla!!
Motto: “— kokelaat vois painua takas
RUK:uun”.

Alik Honkonen Tomi 20 v
Yo, Helsinki
Ysiviis, siitä viis! “Tytöt hei, uskotteko
että mulla on hammastahnaa päässä? Ihan
tosi, kokeilkaa nyt vaikka. No minne te nyt
meette. Häh, mitä mä oikein tein?” Sodegrillin kanta-asiakas.
Motto: “Ei tvällarin tartte.”

Alik Järvensivu Tero 20 v
Yo, Valkeakoski

Alik Kumpulainen Teemu 20 v
Yo, Helsinki

Alik Järvinen Antti 20 v
Yo, Kauhava

“Lain vahva käsi. “
Motto: “— jääkärit.”

“Huuda mun sotilasarvoo mortti!” Mies,
jonka päähän haluaisi sukeltaa tutkimaan
mitä siellä liikkuu. Kulkee kiero virne naamalla ja hokee koko ajan “Houston, we got
a problem!” Hermostuu, jos ei saa yhteyttä
tyttöystäväänsä puhelimitse.
Motto: “Lomat ilman naista on kuin hyvä
viinipullo ilman viiniä.”

Alik Korkiasaari Timo 20 v
Yo, Turku

Alik Saari Markku 20 v
Yo, Kaarina

Alik Kopra Antti 20 v
Yo, Vilppula

Alias Ossi Oravannahka.

Alik Kämäräinen Terho 20 v
Yo, Sodankylä
Lapin mosquito´. Kämäräisen möreä ääni
raikuu.

Alokkaiden suuresti arvostama talouskerbiili, joka pitää 1.JK:aa kehitysmaan kaltaisessa nälkätilassa. Mies on pieni, mutta
ääni suuri! Kelaa sitä Anssi!
Motto: “Pata kattilaa soimaa.”

Alik Nikkonen Harri 20 v
Yo, Joensuu

Ei kuskin tarvitse! Tietää että vain kyvykkäimmät taistelijat pääsevät jälki-Rukkiin.
“Mulla on Eemeli käytössä tänään. Nyt
voisisis lähteä käymään varusvarastolla.”
Motto: “Älä spennaa, hei!”

Tupa 3
Alik Tolvanen Juha 21 v
Opiskelija, Jyväskylä
Lasermies. Muuttui KV-kaudella “räkäiseksi jääkäriksi”.
Motto: “Löysin rantein.”

Alik Sievänen Jussi 20 v
Yo, Lahti
Eliittisotilas. Oppilas — tyhmä. Ettekä ano
niitä mappeja kun mäkään en saa... Yhyy...

Alik Mäenpää Matti 18 v
Opiskelija,´Espoo

Tupa 4
Alik Turunen Vesa 19 v
Yo, Järvenpää
Sai lempinimen 1.JK:n kuumimmalta
mimmiltä (vai olisikohan sittenkin mieheltä...), jonka kanssa turtsi tykkää harjoitella
pampun ja käsirautojen käyttöä... Kannattaa miettiä mitä sanoo, Turtsilla 3 vuotta
ultimate fighting kokemusta ja proteiinishake maistuu.
Motto: “Olin salilla”

Alik Marttila Lasse 19 v
Opiskelija, Vampula
Kaksi asiaa ei Säkylän päivissä muutu: Herätys 5.30, sekä Marttilan —, joka alkaa
samalla kellonlyömällä ja hiljenee vasta
nukkumaan mentäessä. Sikafarmari, joka
on yksi tuvan neljästä kovasta kisailijasta.
Vampulan kova uusnatsi, vihaa kaikkia
paitsi vampulalaisia. Uhkaa tehdä OLDIESTA itselleen “jalkavaimon” intti
ajaksi! Vampulan ikuinen vanhapoika.
Motto: “Divide et impera”

Vaviskaa kuolevaiset, Kampf Grüppe Mäenpää tulee. Motto: “Who dares wins.”

Alik Ojala Janne 19 v
Yo, Salo

Kers Kinnunen Kuisma 19 v
Yo, Rovaniemi

Todellinen weird’on, mies Suomen ghetosta. Aina mukana Salon villissä yöelämässä:
Välillä palaa koulut, välillä heitetään puukolla rasmuksen solistia.
Motto: “Voi kyynel!”

Kers Kuivanen Tero 18 v
Työtön, Tampere
Motto: “Ei p-reikä haise vaan sen ympäristö.”

Alik Stenberg Petri 20 v
Yo, Joensuu
Oppilas tyhmä. Apinakapinan johtaja.
Motto: “Miksi tehdä itse, kun hyvä johtaja
delegoi tehtävät.”

Alik Kurkela Jussi 20 v
Yo, Nokia

Metsästänyt hartaasti lomilla “sitä oikeaa”
ja viimein onnisti! Näyttönä taisteluarvet
mahassa ja kaulassa. Taistelija, joka lepää
aina kun tilaisuus sallii. Yrittää sivistyä lukemalla kirjoja!!
Motto: “Älä häiritte, mä kirjotan viestiä.”

“Tuvan basisti!”

Kers Harju Sampo 19 v
Kasvatustiet. yo, Helsinki

Alik Heinonen Kimmo 20 v
Yo, Turku

Alik Pietikäinen Ilkka 20 v
Yo, Nokia

Alik Repo Juho 20 v
Yo, Heinola
Tuvan täysverinen combat-fighter. Käyttää
vapaa-aikansa nukkumiseen ja sotkussa ravaamiseen. “On kuin pistäis rahaa pankkiin, kun poika nukkuu”

Alik Saarela Heikki 19 v
Yo, Oulu
Intohimona sodegrilli. Teki “konoset”
vemppamuodossa. Puhuu outoa kieltä.
Motto: “Ei paljon kiinnosta.”

Siivoava mies saa seksiä (by iltalehti)!
“Pojat hei, eikös tääl pitäis siivota?” Nukkuuu sikiöasennossa moppi kaverinaan.
Unissaan mies puhuu uskomattoman sekavia... Koki ahaa-elämyksen Rovajärvellä:
Soranko on hieno mies - polvelle, ylös,
polvelle! Tuvan DJ badtaste. Siivoaa kessun natsoja odotellessa.
Motto: “No ei sitä ketään Mooseskaan tule
tekemään.”

Kers Ronkainen Petri 20 v
Yo, Joensuu
Kassipainin höyhensarjalainen! Lomakokemukset vailla vertaa. Mies joka hoitaa
hommat vasemmalla kädellä. Tykkää polskutella vedessä, rantaleijona jopa talvisäällä.
Motto: “85, siitä viis”.

Alik Talvitie Juho 20 v
Yo, Kaarina
Erämies joka lähtöön. Aukoo päätään lähes
yhtä legendaarisesti kuin Marttila. Tuvan
hymypoika, erityisesti muiden riidellessä.
Aina aitiopaikalla muiden kinatessa. Viskiexpertti, joka ei muista neljännen jälkeen
enää nimeään. Tuvan ainut mies, joka saa
kiksejä aselehdestä.

Alik Vanhanen Veli-Matti 20 v
Yo, Kangasala
“Vaihe-vanhanen”. “Mitä? Onko IV joukkue huudettu”, kuuluu päivittäin punkan
pohjalta. Vanhanen-talkshow alkaa yöllä ja
juttua riittää... Yöt on sen verran aktiivisia,
etta “vaihe” relaa päivällä kunnolla. Mieltymys Anssi Kelaan aiheuttaa agressioita
muiden keskuudessa.
Motto: “Yes, pehmeitä tunteita Novalta!”

Alik Satela Jere 19 v
Yo, Hämeenlinna
Julmannäköinen taistelija hämeestä. Saa
kiksejä kunnon tst-sykkimisestä. Jos rk ja
sissipuukko ovat miehen parhaat ystävät,
niin toista ääripäätä edustavat tuvassa soitettavat A.Kela ja rap, jotka saavat sissin
veren kiehumaan.
Motto: “Semper fi!”

Alik Silvast Arttu 20 v
Yo, Hanko
Ilmaisutaidon monilahjakkuus, joka viihdyttää tuvassa musiikki- ja performanssiesityksillään. Imitaattorin kohteet ja tunteenilmaisun alkulähteet löytyvät poikkeuksetta prikaatistamme. Sotilassuvun
vesa- ja sitä ei kyllä huomaa. Tuvan ameeba: kotiloituu punkkaan ja liikkuu valumalla.
Motto: “Nyt ei kyllä jaksa!”

Tupa 5
Alik Larkiola Elina 20 v
Yo, Riihimäki
10 huudettu, mutta kuinka saisi Elinan hereille? Pysyi uskollisena kapealle punkalleen, mersu ei kelvannut. “Larkiola, kuinka
pitkä te olettekaan? Herra luutnantti,
153cm.” Pieni suuri ihminen.

Korpr Haapala Anni 19 v
Yo, Kitee
“Vielä kerkee vitosella vessaan” Annin
Kaappi on löytötavaratoimisto: jotain hukassa -> Haapalan kaapissa Lakki kuin lakki, aina silmillä...samoin kypärä. Annin
kiteeläisistä Mari-Anne-villasukista tullut
legenda.
Motto: “Niii...i”

Kers Kulmala Anna 25 v
Vartija, Turku
Kiihtyy nollasta sataan sekunnissa. Muumilaulu jukeboxi. Täpinöissä tokaisee:
“Nyt on pakko päästä salille tai edes lenkille.” Jos ei pääse, tekee vatsat, selät ja punnerrukset oman punkkansa vieressä. Komisario Kulmala, toivottavasti joskus.
Motto: “Kuka siellä huusi?”

Alik Sarajuuri Noora 21 v
Yo, Helsinki
Tuvan kimein kikatus. Pikku Myy: “kerro
kerro kuvastin..” Nainen joka osaa ampua.
Motto: “Ihana”

Jääk Viitasalo Suvi 20 v
Yo, Haapavesi

Hoitaa ihmissuhteitaan tyylikkäästi puhelimitse IV:lla. Tupa 4:n PJ-teltan pystyttäjä!
Kova ryömiin IV:n jälkeen muiden sänkyyn. Kuuluu myös tupa 4:n kovan ryhmään.

“Ei taida Viitasalo luopua tosta venttiseiskasta, taitaa olla kasvanut selkään kiinni”,
totesi ylikersantti KV-kaudella. “Minne se
nyt meni...?” Tulee Sodankylästä, se on
Suomen pohjoisin varuskunta. Ylpeä tulenjohtokoulutuksesta. Pieni ihminen fyysiseltä koolta, iso henkisesti.
Motto: “Ei inttiasioista pidä turhaan etukäteen stressata.”

Alik Patrikainen Anssi 20 v
Yo, Kauhava

Jääk Peltokangas Sarita 20 v
Yo, Lahti

Kers Pulkkinen Sami 20 v
Yo, Kiikoinen

Pohjanmaan häjy! Tump, tump, klonk,
pam, tump, hyvää blaarghttg, seurahuoneen 10-illat ovat tälle fighterille liikaa! Ei
sitä aina ensimmäisenä pidä sinkoilla -tarvitaanhan peräpäänkin valvojia. Öinen
“saalistaja”, vaanii IV-iltoina, ei uskoisi,
että noinkin veltto kaveri kuuntelee tykitys
heavya.
Motto: “Notta niin.”

Suu käy, mutta ääntä ei kuulu. Tuvan virallinen tj-laskuri. Gonahti 17.7.01. Hermo
menee...kaappi ei ole häävi. Tosi ystävä on
aito, uskollinen myötäelävä ja aina altis
kuuntelemaan...siis koira.
Motto: “Tänään meillä on jäljellä enää...”
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Suomen Kansainväline
Korpr Kapanen Sanna 27 v
Lähihoitaja, Espoo

Jääk Kortesmaa Aaro 20 v
Yo, Tampere

Jääk Kaario Mikko 20 v
Yo, Tampere

Jääk Nurmi Samuli 20 v
Hitsari, Kotka

Sanavalmis-Sanna. Sannaa ei yöllä häiritse
mikään (earit) mutta hänen kuorsauksensa... Tuvasta jalkeilla ennen muita, valot
päälle ja ikkuna auki. Onnistui tavoitteessaan välttää sotkuraketin hommat! Pystyy
puolustamaan isänmaan lisäksi myös kasvi- ja eläinkuntaa, varsinkin viimeksi mainittua.
Motto: “Hei, onx jollain viel jotain... mä
laitan earit nyt ja poistun keskuudesta.”

Teposta ja Aarosta Aaro. Nukkuu kaikkialla muualla paitsi punkassa. Muodostaa Oittisen kanssa ennen- näkemättömän ajoparin, -> suo -> oja.
Motto: “Hiljaa hyvä tulee.”

Tuvan rajojen rikkoja, välttää palvelusta
viimeiseen asti, vaikka vessaan piiloon.
Prikaatin pisin tukka.
Motto: “Miks — tekis jotain sellaista jonka voisin tehdä huomenna tai jättää tekemättä kokonaan?”

Puhuu olematonta muretta, ääni kuuluu,
mutta selvää ei saa.
Motto: “Mitä hitaammin, sitä vähemmän.”

Korpr Säilä Marika 28 v
Sairaanhoitaja, Vantaa
Komppanian lääkekaappi. Kysytään Marikalta, Marika hoitaa... Tuvan “äitihahmo”.
Neuvoa kysellään muustakin kuin terveydestä. Telttaporukan taloushengetär.
Motto: “EEI OOO TODELLIST...
NO....EI VAIKUTA KOTIUTTAMISPÄIVÄÄN”

Tupa 6
Korpr Nylund Christer 19 v
Koti-isä, Pietarsaari
Tuleva pappa. Ruotsinkielinen lätkän pelaaja. Mies jolla on aina tilanne päällä, varsinkin öisin. Todellinen gonakorppi.
Motto: “Tää on niin traagista!”

Jääk Pispa Timo 20 v
Yo, Turku
Lähtee Kosovoon maaliosastoon. Kouluttajienkin mielestä aito käivärä. Niin perusturkulainen ku mies vaan olla voi. “Särmä”
sissiradisti!
Motto: “Me ollaan tääl metäs aiva eksyksis. Moi!”

Korpr Aapalahti Antti 20 v
Opiskelija, Oulu
Aina vaiheessa-Aapalahti. Kympillä makaa punkassa, vitosella kääntää kylkeä, minuutilla lähtee vessaan. Silti erittäin harvoin paljon myöhässä. Toinen kardaaniveljeksistä.
Motto: “Keep on talking brother!”

Korpr Jäväjä Juuso 20 v
Isäntä, Seinäjoki
Raaka-Juuso. Tiukka mies pohjanmaalta.
Jäätävä katse eikä puheissaan säästä ketään.
Motto: “Iso kyynel!”

Jääk Wuorenrinne Juha 20 v
Kokki, Helsinki
Tuvan avautuja. Avautuu kelle tahansa,
mistä tahansa. Heikkohermoinen mies,
joka ei kovia otteita säästele, kun huutaminen ei enää riitä.
Motto: “ —”

Jääk Eskelinen Juha 19 v
Opiskelija, Sonkajärvi
Tuvan pikkunilkki, joka ei ollu paikalla ku
senttejä jaettiin. Jäväjän kans pientä riitaa
vähänväliä. Juo vähintään 1,5 litraa kokista
päivässä.
Motto: “Cokis miehen pirteänä pitää.”

Jääk Oittinen Teppo 19 v
Opiskelija, Tampere
Teposta ja Aarosta Teppo. Tuvan aivoimpulssi, joka säkenöi välillä hieman liikaa.
Ottanut Pasin kanssa tuntumaa sekä suohon että ojaan.
Motto: “En se mää ollu, se oli Kortesmaa.”

36

Jääk Nevalainen Juha 20 v
Talonmies, Valkeakoski

Jääk Mohell Jorma 20 v
Yo, Kerimäki

Korpr Ihantoja Mikko 20 v
Yo, Huittinen
Antaa tekojen puhua sanojen sijasta. Sanatonta avautumista, mutta tarvittaessa hyviä
one-linereitä.
Motto: “NO PRKL”

Nevalainen ja punkka: erottamaton taistelupari. Nukku kaiken vapaa-ajan. Omistaa
tuvan ainoat metrokalsarit. Kävi intin aikana ratsastuksen pikakurssin.
Motto: “Z...”

Tuleva kebabin paistaja Savonlinnan torilla. Mänee ny! Savon tatuoitu viimeinen
mohikaani.
Motto: “Kerraha sitä vaa eletään!”

Jääk Mahosenaho Mika 20 v
Opiskelija, Riihikoski

Jääk Ståhl Juhana 20 v
Autonkuljettaja/yo, Helsinki

Lukko, lepo. “Rakkaalla” lapsella monta
nimeä. Kookoo-priimus.
Motto: “Älä nyt jaksa.”

Siivoaa koko tuvan puolesta. Juoksi leirillä
unissaan männynjuurelle nukkumaan. Sykkii vaikka on pasikuski.
Motto: “Hiki säästää verta, pasi säästää hikeä.”

Älä vikise s**tana. Stay on the road.
Komppanian laiskin pasikuski ja vielä ilman korttia.
Motto: “Helsinki on
Suomen ainut kaupunki!”

Korpr Tuisku Simo 20 v
Opiskelija, Kerava

Jääk Rinta-Kiikka Mikko 20 v
Opiskelija, Nokia
Oli kaksi ja puoli kuukautta pasi-kurssilla.
Maailman laiskin mies. Prikaatin pisimmät
rokkikaapelit.
Motto: “Älä jaksa, älä viitti, älä synnytä.”

Tupa 7
Jääk Kinnunen Henri 20 v
Opiskelija, Turku
Komppanian tehotippa, rakastaa jumppakuutiota. Pojalla asento napsahtaa ja ryhti
repsahtaa.
Motto: “Henk. koht. voi voi”

Jääk Kouri Atri 20 v
Yo, Oulu
Oli vasen lumpio hukas 270 aamua. Energiaa riittää. “Jos pojat pistettäs pikku kärhämää tähän väliin”.
Motto: “Älä ämmä epäile!”

Jääk Sillanpää Sami 20 v
Baarimikko/automaalari, Pori
Sormi, irroita ja kiinnitä! “Itko kurssin
priimus”
Motto: “Mutko tahtoo! Ei oo näkyny... Menisit ite stna”

Jääk Mäkelä Arto 19 v
Opiskelija, Forssa
Mä oon vorssasta, vorssasta niin vorssasta!
AVS, ei vois vähempää kiinnostaa!
Motto: “En o menos kk:n kans!!”

Jääk Kostin Juha 20 v
Opiskelija, Ii

Tupa 8
Korpr Heikkilä Lasse 20 v
Yo, Haapavesi
Sinkopartion Luigi. Turku nähtiin, mutta
sitä ei muistettu. APILASTA ikävä. TEIJAN kihlattu.
Motto: “Kyllä tämä aina betoniraudoittamisen voittaa.”

Korpr Hautamäki Toni 19 v
Yo, Oulu

Korpr Karjalainen Ville 20 v
Yo, Kuusamo
Äärimmäisen kierrosherkkä. Koko homman motiivina tax-free auto. Gonahti barettimarsilla lopullisesti.
Motto: “Ja kotia finnairin sinivalkoisin siivin.”

Korpr Partanen Miska 19 v
Tarjoilija/baarimikko, Kuopio

Korpr Hartola Tuure 20 v
Yo, Turku

Korpr Kosunen Tero 20 v
Yo, Varkaus

Tuvan pianisti, valloitti upseerikerhon sooloillaan. Ikuinen baretin särmääjä.
Motto: “Ketä??!!”

Jääk Strang Esa-Pekka 19 v
Koululainen, Vaasa
Sympaattinen ja empaattinen lämäri. Aina
vaiheessa ja vitosella ylös.
Motto: “Nukun aina kun voin.”

Korpr Winqvist Tapio 20 v
Opiskelija, Helsinki
Kutsumusammatti lääkintämies. SA-INT
kauden tetsaus jäi päälle.
Motto: “Just like good old days in Vietf**king-NAM”

Jääk Kärnä Sampsa 20 v
Opiskelija, Lahti

Korpr Painilainen Tomi 20 v
Markkinointimerkonomi, Lahti

Tuvan synkistelijä, puree päitä irti ja juo
lasten verta, tuvan demoni.
Motto: “Kutsu mua vääpeliks, pure mun
tuntolaattaa.”

Tupa 9

Asenteella mukana kaikessa, koko tupa
voisi ottaa esimerkkiä meidän Miskasta...
Motto: “Onnex pääsee taas inttiin lepäämään, ku lomat on niin rankkoja.”

Jääk Ikäheimo Henri 19 v
Opiskelija, Kuopio

Jääk Suominen Jukka 22 v
Opiskelija, Vaasa

Syntynyt sotilaaksi. Itä-Helsinki forever!
Ei jää Suomeen sotimaan; matkalla legioonaan.
Motto: “— mitä tussuilua.”

Sinkopartion Mario. Tuvan oma dj, jolla
vanne vatkaa. Vaatteet ja joraus omaa
luokkaa.
Motto: “Moi. Me ollaan Suomen kansainvälinen valmiusjoukko ja me halutaan laulaa teille laulu.”

Iin kauhu. Pojan lomat akselilla TurkuHelsinki-Ruotsi-Ii-Rovaniemi-Kemi!!
Lentoliputkin tuli otettua omatoimisesti
prikaatin piikkiin.
Motto: “EVVVK. Näillä aamuilla.”

Roolipelien kuningas. Elämä alkoi 1 kk ennen TJ 0:llaa.
Motto: “Armeija on vasemmiston
hekuma-ajattelun ekstaasi.”

Jääk Tuukkanen Harri 20 v
Yo, Kuusaankoski

Vapautus-artisti, 270 vrk vaaka-asennossa.
Nopein tetsaaja; ei koskaan nähty.
Motto: “En oo tulos-tekemäs-menos...VP”

Tuvan oma hilleri, akkuja riittää. Toinen
kardaani veljeksistä.
Motto: “Duty goes on.”

Jääk Pekkanen Kimmo 19 v
Yo, Helsinki
Ei asiaa, ,josta ei voi väitellä. Ääni kuuluu,
mutta mitään ei näy.
Motto: “Todellakin, peliliike.”

Varusmiesten lehtilainaamo, Harrastaa lavatansseja, rocknrollia ja LADOJA!!
Motto: “Look who’s talking.”

Korpr Puputti Heikki 19 v
Kanafarmari, Eura
Jokaisen gonajääkärin esikuva. Tuvan juniori. Teki virheen ja rakastui intissä... virhe, ei näin, ei todellakaan näin...!
Motto: “— nyt ei nappaa!!”

Korpr Räsänen Jarno 20 v
Opiskelija, Kuopio
Lopullinen gonahdus tapahtui barettimarssin jälkeen... Käytti kirjurin valtaa häikäilemättömästi hyväkseen.
Motto: “PÄÄ KII, vai haluutko päivystää!!”

Korpr Uimaluoto Jussi 20 v
Opiskelija, Siikainen
“Meidän Uimuri” Tuvan pienisuuri mies.
Motto: “EN OO MENOS”

Jääk Vuorela Tommy 20 v
Yo, Ylistaro
Tuvan keho. Tuvan ainut jääkäri. “Todella” motivoitunut taistelija...
Motto: “—, PÄÄ KII!!”

välinen Valmiusjoukko
Tupa 10
Upskok Arsalo Juha 21 v
Tekn.yo, Oulu
Miestä ei herätä mikään, paitsi ylikersantin
hento ääni. Jutut kestävät pääsääntöisesti
hyvin kauan.
Motto: “Toinen äidinkieleni on englanti.”

Upskok Heinonen Perttu 19 v
Yo, Vilppula
MAP-addikti.
Motto: “Mua niin ärsyttää toi neitimäisyys.”

Upskok Kallio Jere 20 v
Opiskelija, Teuva
Teille musiikki voi olla kevyt pop, mutta
mulle se on jotain suurempaa.
Motto: “Meidä pitäs hommata jotain “lukemista” .”

Upskok Siiriäinen Sampo 20 v
Yo,Tampere
Kahta en vaihda: pesusieni ja shamppoo.
Tuvan vastarannan kiiski.
Motto: “No tottakai meiltä löytyy Britney
Spearsin levy!”

Upskok Timonen Harri 20 v
Opiskelija, Kuopio

Korpr Raassina Janne-Pekka 20 v
Työtön, Joensuu

Jääk Mäkelä Ari-Matti 20 v
Yo, Kurikka

“Rusina”, tuvan äiti, siivosi n. 70% kaikesta siivouksesta. Pilotin ja mopin alla sykkii
lämmin sydän.
Motto: “Teräskärkiset maiharit vain ovat
paremmat jalassa.”

Valittanut joka asiasta viimeiset 9 kuukautta. Max-Power miehelle kuin raamattu.
Motto: “Rahalla sais ja autolla pääsis.”

Korpr Roms Matti 20 v
Yo, Huhmari
“Soppamies”. Ruokalajeja löytyy enemmän kuin sotkusta. Virallinen sotkupasin
kuski. Kuului surulliseen SA-INT ilman
vaunua- ajopariin. Legenda syntyi letuilla
ja riippumatoilla.
Motto: “Ilman lettuja ja riippumattoa ei ole
leiriä.”

Jääk Rajala Sampo 20 v
Työtön, Alastaro
Nukku-Matti, aina punkassa vähintään yksin.
Motto: “Viikolla nollat taulussa, vapaalla
pelti kiinni.”

Jääk Hepola Kimmo 20 v
Tekn.yo, Valkeakoski
Tuvan tarkin, ehkä myös prikaatin, pelimies. Suoritti tuvan siivouksesta noin 0,02
%.
Motto: “Eh eh ehkä en oo siivoomassa.”

Officer canditate -and a lady

Korpr Perämäki Toni 20 v
Yo, Turku

Upskok Turunen Antti 20 v
Yo, Lavia

“Peris”. Tuvan lämmittelijä, konemusa forever. Jälki-huuhaa. Peräsmies
Motto: “Iloinen mieli, ruskea kieli.”

Mies, jonka olisi syytä hävetä koulutushaaraansa (viesti).
Motto: “Jos sota syttyis, niin kyllä mä ainakin jotain itselleni ryöstäisin.”

Korpr Inkeröinen Antti-Ilari 19 v
Työtön, Vesilahti
Todellinen yllätys korpin natsoja jaettaessa. Komppanian laiskimpia ihmisiä, oli
aina menossa vemppaamaan, muttei koskaan jaksanut.
Motto: “Vie mun ase... vie mun pyykit...”

Korpr Pakkanen Esko 19 v
Kalastaja, Uusikaupunki
Motto: “Syökää sammalta.”

Jääk Hyvönen Pertti 20 v
Opiskelija, Vantaa
Mies, joka ei pahemmin tuvassa viihdy.
Löytyy naisten tuvasta tai KrhK:sta
Motto: “Vastoinkäymiset opettaa ja vahvistaa.”

Korpr Vesanen Juha 20 v
Yo, Alastaro
Menossa tekemään jotain, muttei koskaan
mene. Komppanian ainoa, joka on hakenut
lomakyytiä Pekingiin.. ja lappiin...ja...
Skappareiden ylin ystävä, tunne ei ole välttämättä aina molemminpuolista.
Motto: “Ilman wiskyä ja sikareita ei ole
elämää.”

Korpr Ranne Mikko 20 v
Opiskelija, Luvia
Hallitsee (alko)monopolin. Kaikki menee
mikä palaa. “Ranne”, tuvan “aikuislukemiston” vastaava.
Motto: “Meitä kaikkia musta kuolo päähän
koppaa.”

Jääk Touvela Mika 20 v
Opiskelija, Pori

Jääk Rissanen Olli 20 v
Opiskelija, Heinävesi

Tunnetaan myös ajoparista kylki ja ranne,
kylkenä. Vastaa joukkueen sähköturvallisuudesta ja agrigaatista. Elämäntapapyöräilijä.
Motto: “—! Ei kiinnosta.”

Tuvan ykkössiivooja. Särmä punkka, särmät kengät, muutoin nollat taulussa.
Motto: “Punainen risti = häpeä risti.”

Jääk Sjögren Altti 21 v
Viihdetateilija, Kouvola

Tupa 11
Jääk Tolonen Jukka 20 v
Parturi-kampaaja, Nokia
Gonahti E-kaudella. Koulutushaara: ristikot, prätkähiiri, veksin maaliosasto.
Motto: “Jos et vempaa, et voi voittaa.”

Jääk Rantala Ville-Joonas 20 v
Opiskelija, Kortesjärvi
Lapin kupeessa asuva puukkojunkkari. Tuvan toinen prätkähiiri. Lätsä 4ever.
Motto: “Voi ristus, kohta tuloo puukost.”

Ainoa, jolla tuvassa toimii aivot. Pasikuski, kuuluu SA-INT ilman vaunua-ajopariin. Synkää... eiii...synkkää. Starvin’ Marvin. Ilman koneita ei ole musiikkia ja ilman tyynyä ei ole leiriä.
Motto: “Pieni on kaunista.”

Tupa 12
Korpr Salonen SanttuAleksanteri 20 v
Yo/kunto-ohjaaja, Tampere
Tuvan äitihahmo. Perfektionisti. Ikuinen
optimisti. Kun putoaa, niin putoaa korkelta. Uskomaton kyky jännittää.
Motto: “Vaikka tekee kipeää, ei haittaa.”

Tupa 13
Korpr Autio Lauri 20 v
Opiskelija, Rovaniemi

Jääk Lähdekorpi Mika 20 v
Yo, Salo

Komppanian virallinen vemppa-korpraali.
Kun muut suuntaavat metsään, Aution tie
vie vuoristosairaalaan.
Motto: “Pukisinko tänään jotain harmaata
päälle.”

Pettämätön duo: Mika ja maastokuvioitu
vessalaukku -> (beatybox). Kajakkipoolon
maajoukkuemies.
Motto: “En mää tiiä, swäbä”

Korpr Lamminpää Jani 20 v
Yo, Valkeakoski

Jääk Nikunen Vesa 20 v
Sähköasentaja, Kuusankoski
220:n päivän jälkeen repesi. Iltahämärän
teehetket humppaa kuunnellen. Nastolan
iskelmäradion vakiojuontaja. Vannoo Peer
Guntin ja suomi-iskelmän nimeen.
Motto: “Pessimisti ei pety.”

Korpr Vierelä Markku 20 v
Yo, eräopas, Rovaniemi
ISÄHAHMO, Salosen mies. Viihtyy metsässä myös viikonloppuisin. Koppeloiden
pahin painajainen.
Motto: “Kunnia on mennyt, mutta maine
kasvaa.”

Jääk Ketola Lauri 19 v
Opiskelija, Siikajoki
Sai lisänimen, kun hävitti komposiittikypärän, joka myöhemmin löytyi miehen
omasta kaapista. Tuvan liemisieni. Kova
jätkä kippaamaan.
Motto: “En ole täydellinen, puuttuu minustakin vikoja.”

Jääk Naskali Petri 20 v
Yo, Valkeakoski
VAROITUS! Helposti särkyvää. Legendaarisen sinkoryhmän jäsen. Kuluttaa
energiansa laiskotteluun.
Motto: “Kaikkea täytyy kokeilla tai ainakin melkein.”

Jääk Puranen Kai 20 v
Merkonomi, Nastola
“Käsityö kunniaan”, patalaiska jätkänroikale jota ei siivouspalvelu koske.
Motto: “Soita heti niin saat pölynimurin
kaupan päälle.”

Jääk Rantala Tero 20 v
Lähihoitaja, Kangasala
Haastaa, kaataa ja häätää. Prikaati paras
piilopaikka maailman naisilta- “hurmaa”
naiset “charmillaan”.
Motto: “Kivitä ittes.”

Jääk Lukkarinen Jari 19 v
Hitsaaja, Teuva
Ehkä maailman huonoin huumorintaju.
Ääntelee omille vitseilleen. Omien sanojensa mukaan Teuvan kunnanvaltuutettu.
AJAA LADALLA.
Motto: “En oo menossa suihkuun.”

Korpr Viuhko Jussi 20 v
Yo, sekatyömies, Hyvinkää
Sääliksi käy AuK:n kouluttajia. Nastolan
iskelmä- radion varajuontaja. Jälki-AuK:n
mies.
Motto: “7.62 mm. One size fits for all.”

Yksi kuuluisan Valkeakosken mafian jäsenistä.
Motto: “Älkää nyt jännätkö!”

Jääk Linnala Eero 19 v
Yo, Kitee
Aina nollat taulussa, nukkuu silmät auki.
Yleensä ihan pihalla asioista.
Motto: “Mitä...Häh??”

Jääk Lindstedt Simo 20 v
Yo, Lohja
Tuvan sluibaaja, aina vaiheessa. Ei ota turhia paineita armeijasta.
Motto: “Joo joo, ihan kohta.”

Jääk Kalliokoski Tapio 20 v
Ajoneuvonasentaja, Säkylä
Tuvan ärsyttävin mies. Aukoo aina muille
päätänsä. Ja laiskakin vielä.
Motto: “Nyt ei — kiinnosta!”

Jääk Keso Samppa 19 v
Opiskelija, Pori
Mies, joka otti 2 viikkoa HSL:ää kylvötöihin (peliliike). Samppa on tuvan oma Copperfield, onnistuu aina kadottamaan itsensä. Tällä jyväjemmarilla ei singot pysy oikein käsissä.
Motto: “(muut) Mutta missä on Keso?”

Jääk Ahlfors Tuomo 20 v
Yo, Pori
Joukkueen lääkekaappi,tietokonenero, gameboyn vuokraaja. Saatuaan kultaisen barettimerkin vain muutama hassu päivä palveluksessa. Ja muistikin pätkii pahasti.
Motto: “En mä muistanu!”

Tupa 14
Jääk Rantanen Mika 20 v
Yo, Turku
Netissä asuva amatöörielokuvaaja. Komppanian Celine Dion fandom.
Motto: “Ich bin die kleine geile gegen cangeweile”

Jääk Kaiponen Antti 20 v
Opiskelija, Jyväskylä
Aina myöhässä. “Laiska” Kaiponen, mies
joka oli liian laiska vemppaamaan. Manana-mentaliteetti.
Motto: “Laiska tekee vain kerran.”

Korpr Lauronen Antti 20 v
Yo, Mänttä
Puhui palveluksen itselleen sopivaksi
(mm. loppusota oli väsytystaistelu provinssista).
Motto: “Mut hei, eiks se oils järkevintä
tehdä näin...”
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Suomen Kansainväline
Tupa 15

Jääk Saaristo Mikko 21 v
Opiskelija, Tampere
Ei syönyt kertaakaan puuroa, koska siinä
oli paakkuja. Ihmisoikeuksien puolestapuhuja, taiteen ystävä, eläinsuojelia... VÄÄRIN!!!
Motto: “Tekis mieli kuristaa!”

Jääk Kiviranta Jussi 20 v
Opiskelija, Pori

KvKK:n toimintahäiriöt johtivat vakavaan
käytöshäiriöön.
Motto: “Mikä ihmeen käytöshäiriö!?!?”

Himoköyrijäviikset on OUT... Jussilta löytyy lehdet ja alan tarvikkeet, mutta muut
eivät näistä hyödy mitään, niiden lainaaminen on lähes mahdotonta ilman vaihtaria...
TJ-mies on erimies.. Mies joka tekee varustarkastusta unissaan... vaihtaa naisia
kuin sukkia eli sillon kuin jaksaa... Maailmanparantajat Kiviranta ja Juvakka, iso
känni ja epäselvä puhe: “Miten kaikki olis
paremmin, jos me oltas vallassa”. Enemmän tavaraa kaapissa kuin muilla on yhteensä... Auttaa Vallia asiantuntijana naisasioissa...
Motto: “Kyntäjä ei vakoja valkkaa... elämä
ei voi olla
vain yhtä reikää.”

Jääk Kettunen Eero 20 v
Vartija/merkonomi, Joensuu

Jääk Nurminen Lasse 20 v
Yo, Kankaanpää

Rage against SA-INT. Ketsi gonahti jo kutsunnoissa.
Motto: “Maltti on valttia s****na!”

Ainut, joka jaksaa särmätä lettinsä ennen
kuin vetää baretin päähän. Nukkuu aina
kun mahdollista, mutta iltavahvarin jälkeen ei sitten millään... Naukkailee vapaaaikana giniä ja saa aina huonon olon...
Yrittää avonaisesta ovesta, mutta kävelee
päin seiniä.
Motto: “Taidanpa mennä vähän lepäämään..”

Korpr Kolehmainen Jukka 20 v
Yo, Karttula
Tuvan varsinainen Itar-Tass, jolla haisee
muutkin kuin jutut.
Motto: “Missä mun Biltema-kynät on !?!”

Jääk Koskinen Matti 20 v
Opiskelija, Seinäjoki

Jääk Takaluoma Tuomas 19 v
Prosessinhoitaja, Tampere
Kun muut pakkaa täpöö, niin äijä laittaa
lomalaukun UV:ta varten.
Motto: “Ei tavoitettu urheilukomennuksella.”

Korpr Honkala Sami 20 v
Opiskelija, Haapavesi
Everstiluutnantin myöntämä VVP (vapautus valitsemastaan palveluksesta). Nukkui
KV-kauden yli
Motto: “Just det, I love you brother!”

Korpr Kontio Jussi 20 v
Maanviljelijä, Somero
Tuvan rääpäle...(201 cm/112 kg). Ei jää
jalkoihin kovassakaan JOUHA:ssa.
Motto: “Miks ihmeessä nukkua sängyssä,
kun voi nukkua penkillä.”

Jääk Tuomas Valli 20 v
Opiskelija, Turku
Tuvan pornohiiri. Mies joka rasittuu katsellessaan toisten liikkumista... Syö proteiineja suuriin sydän- suruihinsa ja valittelee päänsä muotoja, kun ei naiset tartu...
Vältti hiustenleikkuun nukkumalla pipo
päässä... Kaveri joka tahrii toisten tyynyt ja
yrittää peitellä tekosiaan tekemällä saman
itselleen..”Munkin tyyny on ihan nesteessä”
Motto: “Älä — nakita mua!”

Slum Niemelä Niko 20 v
Opiskelija, Nummi-Pusula

Jääk Koistinen Juho 19 v
Yo, Oulu

Suojelumies joka ei koskaan ole käynyt
edes puhdistuslinjastoa...Mies jota kaljuuntuminen ei haittaa, kaiken voi saada
näyttämään hyvältä kun sivelee nahkaansa
oikeanlaisia vahoja... Moppi on tälle kaverille täysin outo kapistus.
Motto: “Hiukset ja järki eivät viihdy samassa päässä.”

Tuvan vemppakuningas. KV-kauden alkajaisiksi heti kolmisen viikkoa venttiiliä...
Kävi KV-kauden rastikoulutukset veksissä.. Ujo mies Oulusta, pussaa ja puhuu vasta sitten...
Motto: “Mitä hitaammin, sitä hitaammin!”

Jääk Juvakka Aleksi 19 v
Metallimies, Rymättylä
Mies, joka antaa lomillaan naiselleen poistumiskieltoa ja mies, josta jokainen viinaa
maistava saa ottaa mallia. “Mennään ottaa
Juvakat, ni kaikki on taas kauniimpaa”.
Ihailee Tony Halmetta ja säälii tossun alla
olevia miehiä.
Motto: “— mikä juutalaisen tuuri taas”

Korpr Salminen Mikko 20 v
Vartija, Turku
Raskaan työn raataja. Kutsuu kirjurin hommaa tetsaamiseksi... jos ei löydy tuvasta,
niin löytyy kuivaushuoneesta huohottamassa puhelimeen... Mies jonka nainen ei
tykkää avautua, ei vielä muutamaan
vuoteen...Mies joka on saanut pitkän vapautuksen iltavahvarista ja lääkkeitä löytyy...
Motto: “Jumala armahtaa, kirjuri ei.”

Korpr Nieminen Mikko 20 v
Yo, Mikkeli
Testailee erilaisia purkkiruokia Nurmisen
kans aina yömyöhään asti. Saa hetkessä tuvan haisemaan tonnikalalle.Mikkelin ulkopuolella ei ole elämää... “Tahtoisin saada samaan petiin kvkk:n ja Janina Frostellin..” Tämä kaveri etsii tavaroita yleensä
Kivirannan kaapista. Lukee ja kertoo vanhoja vitsejä.
Motto: “Ei millään ole mitään väliä, kunhan saa
vähän väliä jalkoväliä.”

Jääk Virtaperko Mikko 19 v
Elokuvanprojektorin käyttäjä,
Somero
Rakastaa pukeutua nahkaan ja olla näin
tiukkana valtoimenaan kasvavien karvojensa kanssa.. Mikko on samasta sarjasta
kuin maalaamansa fantasia-lelut.
Motto: “Nahkaa, niittejä ja nautintoa!”

Tupa krh
Korpr Flink Jari 20 v
Yo, Järvenpää
Kaikki sotilasarvot ovat luutnantteja.
VMTK-komennus kesti koko KV-kauden.
Heinosen ainoa miespuolinen kaveri.
Motto: “Kipu on kivaa!”

Alik Heinonen Kimmo 19 v
Järjestyksenvalvoja, Tuusula
Joukkueen muskelipala. Pikkutyttöjen suosikki. Flinkin ainoa kaveri.
Motto: “Se mikä ei tapa vahvistaa.”

Alik Hietala Lauri 20 v
Kauppias, Helsinki
Pitää meteliä tullessaan. Suuntavaiston
menettänyt maailmanmies.
Motto: “Kunnia, velvollisuus, tahto.”

Satakunnan Sotilassoittokunnan
perinteinen joulukonsertti
järjestetään Huovinrinteen sotilaskodissa
keskiviikkona 19. joulukuuta klo 19.00 alkaen.
Konsertin solisti Jari Huhtasalo laulaa ja laulattaa yleisöllä
kauneimpia joululauluja.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.
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välinen Valmiusjoukko
Alik Jolkkonen Juha-Pekka 20 v
Yo, Viinijärvi

Alik Viitanen Tuomo 20 v
Yo, Jalasjärvi

Jääk Vuotinen Timo 20 v
Opiskelija, Turku

Jääk Kyllästinen Mikko 19 v
Automaatioasentaja, Rauma

Ronski Karjalan karhu. The great white.
Kosovo sopii miehelle kuin nyrkki silmään.
Motto: “Ei vaikuta kotiuttamispäivämäärään!”

Liian monta rautaa tulessa kerralla. Punkka
on magneetti ja Tuomo rautaa.
Motto: “Ei se järvi soutamalla kulu.”

95 % palvelusajasta sängyssä. Tosi gona.

Kävelevä pankki.
Motto: “Pitäiskö?”

Tupa krh

Aina kun hän avaa suunsa, niin tarvitaan
Pulli-Suomi -sanakirja. Maailman “paras”
vitsien kertoja. Skapparien paras kalakaveri.
Motto: “Niin varmaan....ihte oot!”

Alik Kuoppala Lasse 20 v
Yo, Jalasjärvi
Food-cop. Joukkueen henkinen hoitaja.
Muutokset saavat pään pyörältä. Menee lomien miettimiseen yhtäkauan kuin niiden
pitämiseen.
Motto: “Hiljaa hyvää tulee.”

Alik Paananen Juha 20 v
Yo, Lohja
General Paananen. Makkaranpaisto tuotti
ongelmia KV-kaudella: 1 suuhun 3 nuotioon
Motto: “Mustanaamiolla on tuhat silmää ja
korvaa.”

Alik Rauhala Ville 20 v
Yo, Muonio
Eetu, pohjoisen porokeisari, nuuskadiileri
vailla vertaa. Suomen toiseksi kovin koskimeloja. Ei päivää ilman sämpylää.
Motto: “Siviiliin kiitäen, mainetta niittäen.”

Alik Silvonen Mikko 20 v
Yo, Lehtimäki

Jääk Luoteensaari Sami 20 v
Yo, Helsinki
Maailman suurin ego, ikuinen lapsi. Mies
joka rakastaa Pokemoneja, ryhmä-X:ää ja
eläimiä. Jumalan lahja naisille, laskee kaiken kaljoissa.

Korpr Saarenpää Jarno 19 v
Opiskelija, Lohja
Ikiviha, mies joka syö vain ja ainoastaan
sipsejä, karkkeja ja roskaruokaa.
Motto: “Sensuroitu”

Jääk Muunoja Antero 20 v
Merkonomi, Turku
“Henry the great”. “Iso A”. Mies joka rakastaa eläimiä ja pasiaan yli kaiken. Pitää
isosta keitosta.
Motto: “Ei täs oo mittää järkee!”

Jääk Larikka Henry 20 v
Sikafarmari, Vampula
Mies, jolta armeija vei kaiken, jopa naisen.
Motto: “Aika väbä!”

Korpr Pulli Jyri 19 v
Opiskelija, Kalajoki

Jääk Louhe Joni-Matti 20 v
Yo, Alastaro

Korpr Kuuskeri Jussi 20 v
Kokki, Merikarvia
Mies, joka venyy ja paukkuu, rakastaa potkujuhania. Luutnantin kouluttama sängyn
kokoaja. Krh- aikoinaan kelaili sitä. Hauskuuttaja.
Motto: “No niin no joo...ai jaha...mee ny
h**vettiin.”

Mies, joka liikkuu ja toimii kuin neste reisillä.
Motto: “Hä?”

Korpr Rantala Toni 20 v
Opiskelija, Pori
Mr.satapiiruinen, tunnetaan myös nimellä
Tepa. Todellinen “umho” aromipesä, sadetanssin ykkösmies, Minna mielessä vesi
kielessä.
Motto: “I, storm mistress of the weather,
command You”

Jääk Laine Mikko 20 v
Yo, Huittinen
Huittisten himo-onanoija. Mies, jolle sattuu ja tapahtuu ja on aina jäässä. Toga. Hän
elää 60-lukua. Ei pidä naisista, neekereistä,
eikä varsinkaan epämiehekkyydestä.
Motto: “Suuhu....— mä en tajuu”

Wanna be vänrikki, tukka kuin Hitlerillä.
Luulosairaus iskee päivittäin. Saa päät hajoamaan jo varhain aamulla.
Motto: “Kaikki on kierrettävissä.”

TURKU puh. (02) 433 9900
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Säkylän Sotilaskoti

Tankkaa sotkussa
ennen pitkää
marssia.
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