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Soitto soi

kansi

Satakunnan sotilassoittokunta vastaa puolustusvoimien sotilasmusiikkitoiminnasta Satakunnan alueella. Näin ollen myös Porin Prikaatin
sotilasmusiikkiesityksset ovat pääosin Satakunnan sotilassoittokunnan harteilla.
Soittokunta esiintyy muun muassa maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen tilaisuuksissa
kapellimestarinaan musiikkikapteeni Riku
Huhtasalo. Viimeisin esiintyminen suuremmalle yleisölle oli itsenäisyyspäivän paraatikatselmus Turun Kauppatorilla, jota oli seuraamassa paikan päällä ennätysmäärä ihmisiä.
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eillä porilaisilla on
takanamme hyvä
vuosi 2003. Voin
muistella menneitä jo nyt hyvillä mielin, vaikka muutamia
mittauksia onkin vielä edessä.
Tätä kirjoitettaessa edessä
on vielä Viking-03 harjoitus,
itsenäisyyspäivän vietto sekä
Läntisen Maanpuolustusalueen taistelu- ja ampumaharjoitus ennen kuin voimme hiljentyä Joulun viettoon.
Tähän asti saavutettavissa
olleista tulostavoitteista kaikki
on saavutettu ja suurilta osin
ylitetty. Tärkeimmässä tehtävässämme suorituskykyisten
joukkojen tuottamisessa maavoimien tulivoimaisimpaan ja liikkuvimpaan reserviin olemme onnistuneet hyvin.
Vuodelle 2003 saimme myös tukun erityishaasteita. Perustimme komppaniat Kosovoon ja Eritreaan aikamoisen kiireellisellä aikataululla. Onnistuimme!
Amber Hope harjoituksen aikana olivat pääsykokeet kiivaimmillaan yliopistoihin ja korkeakouluihin. Joukkomme osallistui molempiin tiukkoihin
ponnistuksiin erinomaisella menestyksellä.
Nordic Peace -harjoitus sitoi tavalla tai toisella
koko prikaatin henkilöstön ja voimavarat. Saamamme positiivisen palautteen mukaan onnistuimme
omassa osuudessamme erinomaisesti.
Suurinta roolia näyttelimme Host Nation Support -näyttämöllä, josta vieraat olivat todella tyytyväisiä. Huolto on iloinen asia.
Saimme aikaiseksi hyvää harjoitusta Pohjoismaiselle Prikaatille ja sen alaisille joukoille. Säkylä
ympäristöineen jäi varmasti positiivisena kokemuksena harjoitukseen osallistuneiden mieleen, vaikka
Holy Laken alueella etniset kiistat olivatkin välillä
rajuja.
Urheilurintamalla porilaiset menestyivät myös
erinomaisesti. Puolustusvoimien tai sotilasurheiluliiton mestaruudet hankittiin suunnistuksessa, yleisurheilussa, jalkapallossa, salibandyssä ja kamppailulajeissa. Hopealle jäätiin tällä kertaa ammunnan
yleismestaruudessa, mutta kultaa ja kunniaa tuli
sieltäkin yksityislajeissa.
Olemme onnistuneet nostamaan varusmiesten
kuntoa ja pitämään palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuuden hyvänä (4,0).

Porin Prikaatin henkilöstön keskellä leijunut porilaishenki on kestänyt haasteet
hyvin.
Uusia porilaisiakin saatiin joukkoomme runsaasti
Turun suunnalta, joten porilaishenki vain lujittuu saadessaan uusia vivahteita Heikkilän hengestä.
Runsas vierailijoiden ja
tarkastajien joukko on kiinnittänyt erityistä huomiota
joukossamme vallitsevaan
hyvään henkeen ja sotilaallisuuteen.
Rekrytoinnin onnistuminen on hyvä esimerkki joukko-osaston hengestä. Ei huonohenkiseen joukkoon haluta töihin. Maasotakoulun aloitti yli kolmekymmentä porilaista tänä syksynä.
Se on hieno näyttö yksiköissä tehdystä hyvästä
työstä. Siitäkin olemme saaneet kiitosta puolustusvoimien korkeimmalta taholta.
Perusasioita saatetaan kuntoon askel kerrallaan. Varastotilaa rakennetaan, yksiköitä peruskorjataan, kouluttajatiloja kunnostetaan, liikuntamahdollisuuksia parannetaan, ampumaradat ovat kunnossa, koulutusratoja ja tukikohtia kehitetään jne.
Varuskunta täytti 40 vuotta Säkylässä. Juhlimme merkkipäivää muistellen tapahtumia 24.–
25.8.1963. Suhteet ympäröivään yhteiskuntaan
ovat vain lujittuneet 40 vuodessa.
Se näkyy täällä Säkylässä ja se näkyy valapaikkakunnilla. Mm. kesävala Uudessakaupungissa sai
tuhannet ihmiset liikkeelle. Saimme todella paljon
kannustavaa palautetta tukijoiltamme.
Meillä porilaisilla on hyvä vuosi takanamme.
Iso osa siitä on omaa ansiotamme.
Emme olisi kuitenkaan onnistuneet ilman Läntisen Maanpuolustusalueen komentajan, Esikunnan ja meitä ympäröivän yhteiskunnan sekä lukuisten tukiorganisaatioidemme erinomaista tukea.
Kiitän kaikkia porilaisia ja tukijoitamme erinomaisesta vuodesta 2003 ja toivotan kaikille lukijoillemme Rauhallista Joulua ja Turvallista Vuotta
2004.
Eversti Markku Aherto
Prikaatin komentaja
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SOVITAAN NÄIN. Sotilasalueen päällikkö Teemu Nukki ja Maanpuolustuspiirin päällikkö Mauri Ikonen tekevät jo nyt
yhteistyötä.

Satakunnan koulutus- ja tukiyksikkö
voisi olla Huovinrinteellä tai Niinisalossa

Maanpuolustusväki kannattaa
maakuntajoukkojen perustamista
Teksti: Esa-Pekka Avela
Kuva: Marko Haikkola

Maanpuolustusväki
pitää
Pääesikunnan asettaman työryhmän esitystä maakuntajoukkojen perustamisesta hyvänä. Vapaaehtoinen maanpuolustusväki näkee, että ratkaisu palvelisi monellakin tavalla kokonaismaanpuolustusta.
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M

aakuntajoukkojen perustaminen
olisi ilman muuta järkevää, sanoo maanpuolustuspiirin piiripäällikkö, everstiluutnantti evp Mauri Ikonen.
Kun puolustusvoimien poikkeusolojen
vahvuus putoaa 350 000 mieheen, ns. sijoittamaton reservi kasvaa.
Ikosen näkemyksen mukaan maakuntajoukkojen perustaminen olisi alueellisen
puolustusjärjestelmän kehittämistä. Jouk-

kojen yksi vahva valtti olisi kotipaikkatuntemus.
– Jos puhutaan vaikka Porin pataljoonasta tai Mäntyluodon komppaniasta, joukko
olisi omalla kotipaikalla tekemässä työtä.

Myös arjen turvallisuus
paranisi
Maakuntajoukko tarvittaisiin Mauri Ikosen
mielestä ehdottomasti Satakunnassakin,

vaikka maakunnassa onkin kaksi varuskuntaa. Koulutus- ja tukiyksikön hän sijoittaisi
Kankaanpään Niinisalon tai Säkylän Huovinrinteen varuskuntaan.
– Yksiköllä olisi tällöin parhaat tukeutumismahdollisuudet. Vapaaehtoisen maanpuolustusväen näkemyksen mukaan maakuntajoukot lisäisivät myös arjen turvallisuutta, koska siviiliviranomaiset voisivat hyödyntää joukkoja. Lisäksi arvioidaan, että kansalaisten yhteydenpito sekä
puolustusvoimiin että vapaaehtoisjärjestelmään helpottuisi ja että viranomaisten,
kansalaisten sekä järjestöjen yhteydenpito
tehostuisi. Naisia ilahduttaa esitykseen sisältyvä ei-asevelvollisten naisten mahdollisuus päästä erilaisiin tehtäviin maakuntajoukkojen koulutus- ja tukiyksiköissä. Nykyinen säädöspohja ei mahdollista ei-asevelvollisten varaamista poikkeusolojen
tehtäviin jo normaaliaikana.

Perustana vapaaehtoinen
sitoutuminen
Pääesikunnan asettaman työryhmän marraskuun alussa luovuttaman esityksen mukaan maakuntajoukkoja perustettaisiin alueellisen puolustuksen osaksi ja kriisivalmiuden tehostamiseksi normaali- ja poikkeusoloissa. Maakuntajoukkoihin kuuluisi noin
50 000 henkilöä, jotka olisivat pääasiassa
sitoutumishalukkaita reserviläisiä. Maakuntajoukoilla vahvistettaisiin puolustus-

voimien alueellista toimintakykyä ja motivoitaisiin reserviläisiä, jotka haluavat vapaaehtoisesti ylläpitää, kehittää ja täydentää osaamistaan omassa sodan ajan tehtävässään. Samalla puolustusvoimien näkyvyys lisääntyisi sellaisilla paikkakunnilla,
joiden läheisyydessä ei ole varuskuntaa.

Maakuntajoukoilla olisi tärkeä rooli myös
normaalioloissa. Joukoilla tuettaisiin siviiliviranomaisille annettavaa virka-apua, jota
tähän asti ovat antaneet puolustusvoimien
palkattu henkilöstö ja palveluksessa olevat
varusmiehet. Reserviläisiä hyödynnettäisiin rekrytoinnissa, koulutuksessa sekä
omatoimisessa harjoittelussa sodan ajan
kokoonpanossa. Toimintaa ohjaisi puolustusvoimat ja se toteutettaisiin Maanpuolustuskoulutuksen kanssa.

Tähtäin asetettu
vuoteen 2008
Maanpuolustuskoulutuksen roolia ja tehtäviä tarkennettaisiin muun muassa perustamalla paikallisia koulutus- ja tukiyksiköitä.
Eri puolilla Suomea toimivat yksiköt kouluttaisivat niin puolustusvoimien kuin siviiliviranomaisten henkilöstöä ja antaisivat
turvallisuuskoulutusta kansalaisille.
Vastaavan tyyppinen vapaaehtoiseen
sitoutumiseen perustuva järjestelmä on
käytössä useissa Euroopan maissa. Vapaaehtoisvoimia hyödynnetään siviiliviranomaisten toiminnassa jo Suomessakin, esimerkiksi vapaapalokunnissa.
Kansalaisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustustyöhön
helpotettaisiin muun muassa perustamalla
erityisiä toimintakeskuksia. Verkko kattaisi koko maan ja käsittäisi joitakin kymmeniä toimintakeskuksia.
Esitystä käsitellään joulu-tammikuussa
puolustusministeriön työryhmässä. Sitä
hyödynnetään myös vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelussa. Esitys edellyttäisi muutoksia
puolustusvoimien organisaatioon ja asevelvollisuuslakiin sekä eri hallinnonalojen viranomaisten yhteistoimintaan. Järjestelmä
tulisi käyttöön vuoden 2008 alusta.

LAADUKKAITA KOTELOITA PAKKAAVALLE
TEOLLISUUDELLE
TYÖPAIKKA TULEVAISUUDEN OSAAJILLE

PL 120, 27501 KAUTTUA, Puh. (02) 8392 2000
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Kolumni

Tapio Vallin

Kirjoittaja on Satakunnan Kansan artikkelitoimittaja ja reservin kapteeni.

Hevosmiesten
tietotoimiston
uutisia

H

evosmiehiä ei puolustusvoimissa enää ole muualla kuin Niinisalossa. Heidät intin tietolähteinä korvaavat autokuskit. Varsinkin kenraalien autonkuljettajat ovat tiedon lähteinä erinomaisia. Mitenkään vähättelemättä kirjureita.
Edellä oleva perustuu tietenkin silkkaan ennakkoluuloon. Vähäisen inttiaikojen elämänkokemukseni perusteella,
josta osan sain palvella presidentti Urho
Kekkosen pitkäaikaisen adjutantin, kenraaliluutnantti Urpo Levon autonkuljettajan yläpetin kaverina, voisin väittää,
että autokuljettajat ovat hyvinkin hevosmiesten veroisia.
Levoon taas tutustuin ollessani Turun ja Porin sotilasläänin tiedottajana.
Komentajalle ilmoittautessani juuri
journalistien inhopalkinnolla, sitruunalla, palkittu yrmy kenraali kätteli ja sanoi: “Minä en erikoisemmin pidä toimittajista.”
Noista ajoista armeijan tiedotustoiminta on edennyt jättiläisen saappain.
Pyssy-yhtiön yrityskuva hakkaa Rautaruukin mennen tullen.
Silti yhtä asiaa olen ihmetellyt. Mihin on unohtunut sisäisen tiedotustoiminnan kehittäminen? Varuskuntien
väki elää edelleen hyvin pitkälle hevosmiesten tietotoimiston uutisten varassa.
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Puolustusvoimain pääutislehti Ruotuväki on hyvä ja asiallisesti toimitettu
lehti, jota päätoimittaa nykyisin “porilainen” Panu Pokkinen. Valtakunnallisena lehtenä se kuitenkin tarjoaa uutisia
koko puolustusvoimista. Varuskuntien
pienistä tapahtumista sillä ei ole mahdollista kertoa.
Porilainen on Porin Rykmentin –
Porin Prikaatin killan ja Porin Prikaatin
lehti. Neljä kertaa vuodessa ilmestyvänä
se on kuitenkin hidastempoinen ja suuntautunut enemmän asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan. Tietenkin sillä on jokaiselle varusmiespolvelle suuri merkitys vuoden tapahtumien yhteenkokoajana.
Varuskuntana Porin Prikaati kuitenkin vastaa hyvinkin pientä kuntaa, joissa
yleensä ilmestyy paikallislehti kerran
viikossa. Epäilemättä Porin Prikaatissakin sattuu ja tapahtuu asioita siihen tahtiin, että “paikallislehdelle” olisi olemassa selkeä sosiaalinen tilaus.
Armeijan paikallislehtiä toimitetaan
kuitenkin yleensä vain sotaharjoituksissa. Ne ovat jonkinlainen perinne sotaajan tk- ja rintamalehdistä. Kertausharjoitukseen kutsuttu sanomalehden toimittaja väsää harjoituslehteä. Radiotoimittaja taas pitää elämää paikallisessa
eetterissä.

Mutta tarvittaisiinko varuskunnassa
todella pari kertaa kuukaudessa ilmestyvä sisäinen henkilöstölehti? Se kertoisi
tärkeimmät uutiset ja tapahtumat. Tiedottaisi, mitä prikaatissa lähaikoina tapahtuu, tai miksi jotakin tehdään.
Ehkä tällainen lehti todella ilmestyykin jo jossakin. Ainakin RUK:ssa
oppilaskunta toimitti sisäistä tiedotuslehteä “Sohloa”, joka suorastaan revittiin käsistä, kun se yön myöhäisinä tunteina lopulta ilmeistyi monistuskoneesta.
Tietenkin armeijassa on tehokas sisäinen tiedotusjärjestelmä: käskytys ja
ilmoitustaulu. Se ei ehkä kuitenkaan
vastaa siihen todelliseen tiedontarpeeseen, jota esimerkiksi Huovinrinteelle
Pohjanmaalta saapunut 18-vuotias varusmies kaipaa.
Lopuksi hevosmiesten tietotoimiston varma uutinen, joka sikeästi elää
vuosikymmenestä toiseen:
“Valtion rahapulan vuoksi nykyisen
palvelukseenastumiserän palvelusaikaa
joudutaan lyhentämään yhdellä kuukaudella. Tieto on ehdottoman luottamuksellinen, sillä palveluksen lyhentämisestä ilmoitetaan vasta aivan viime hetkillä.
Mutta tieto on peräisin varmasta lähteestä. Yhden Virtasen serkku on valtiovarainministeriön autonkuljettaja.”
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Kenttäpiispan joulun sanoma varusmiehille:

“Emme ole maailmassa
yksin ja vailla tarkoitusta”
Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Pekka Huima

Porin Prikaatissa kirkollisella tarkastusmatkalla vierailleella kenttäpiispa Hannu
Niskasella oli selkeä jouluun liittyvä sanoma nykypäivän varusmiehille.
Niskanen korosti, että pieninkin ihminen on osa laajempaa kokonaisuutta.
– Me emme ole tässä maailmassa yksin
ja vailla tarkoitusta. Jokin suurempi, Jumala, on meidän kanssamme.
– Se suurempi merkitys antaa myös tarkoitusta elämään, kenttäpiispa viestitti.

V

uodesta 1995 kenttäpiispana toiminut Hannu Niskanen totesi Porin
Prikaatissa, että nuoret aikuiset
ovat kirkolle yksi vaikeimmin kohdattavista ryhmistä. Varusmiespalveluksessa nuoriin saa kuitenkin hyvin yhteyden.
– Puolustusvoimat on kirkollekin tuhannen taalan paikka, hän myönsi.
Varsinaisten varusmiehille kohdistettujen hartaustilaisuuksien määrä on viime
vuosina vähentynyt, mutta Niskasta tämä ei
huoleta.
– Me lähdemme liikkeelle siitä, että
laatu on määrää tärkeämpi ominaisuus.
Tästä syystä olemme luopuneet tietoisesti
esimerkiksi varusmiesten yksin pitämistä
hartauksista.
Hartaushetkien sijaan varuskuntien papit ovat lähteneet entistä useammin joukkojen mukana esimerkiksi maastoharjoituksiin, joiden yhteydessä pidetyt messut ovat
saaneet suuren suosion.
– Ne ovat lyhennettyjä ehtoollisjumalanpalveluksia, joissa ehtoollisella käyvät
poikkeuksetta lähes kaikki harjoituksiin
osallistuvat varusmiehet, kenttäpiispa tiesi.

Koti ja isänmaa
ovat arvossaan
Kenttäpiispa Niskanen sanoo olevansa
mielissään siitä tavasta, miten suomalainen
nuori mies suhtautuu perinteiseen kolmiyh-

8

teyteen koti-uskonto-isänmaa.
– Koti ja isänmaa ovat luonnostaan
nuorille arvokkaita asioita, sieltä se paljon
puhuttu suomalainen maanpuolustushenkikin kumpuaa.
– Näiden arvojen lisäksi varusmiehillä
on suhteellisen myönteinen kuva myös uskonnosta ja kirkosta. Tähän vaikuttaa luonnollisesti myös rippikoulun läheisyys,
mietti Niskanen.
Nykypäivän nuoret miettivät Niskasen
mukaan ylipäätään varsin paljon erilaisia
eettisiä kysymyksiä, tulevaisuutta, elämisen tarkoitusta, ylipäätään ihmisen elämän
suhdetta syviin kysymyksiin, joihin uskokin kuuluu.
Keskustelun sivutessa käsitettä isänmaallisuus, kenttäpiispa Niskanen halusi
nostaa esiin myös suhtautumisen lapsiin.
– Jokaisen lapsia hankkineen nuoren
sotilaan tulisi muistaa, että äitinä ja isänä
oleminen jos mikä on erittäin isänmaallinen tehtävä. Siinä tehtävässä tulevaisuutta
rakennetaan oikealla tavalla.
Perhearvojen korostuminen puolustusvoimissa näkyy kenttäpiispan mukaan
myös siinä, että avioerojen määrä on ollut
viimeisen kahden vuoden ajan laskusuunnassa palkatun henkilöstön keskuudessa.
– Viesti on erittäin positiivinen, sillä
varsinkin nuoret ovat varsin tiukoilla yhteiskunnassamme, Niskanen selvitti.

Uupuminen ei
ole iso ongelma
Vastaavasti palkatun henkilöstön, yhtäläisesti siviilien kuin sotilaidenkin, sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin hienokseltaan lisääntymässä. Tämä kertoo Niskasen
mukaan siitä, että puolustusvoimissakin ollaan ajoittain lujilla jaksamisen kanssa.
– Uupuminen ei ole puolustusvoimissa
onneksi kuitenkaan mitenkään hälyttävän
yleinen ongelma. Kuva niin työstä kuin
työnantajastakin on hyvä, mikä varmasti
osaltaan auttaa väkeä jaksamaan.
Työssä jaksamiseen liittyvät ongelmat
eivät kuulu ensisijaisesti kirkolliseen työhön, mutta osittain ne siihenkin kuitenkin
kytkeytyvät.
– Monelle uupuneelle saattaisi olla
avuksi jo luottamuksellinen keskusteluhetki varuskunnan oman papin kanssa, kenttäpiispa Niskanen ehdotti.

HARTAUS. Varsinaisten varusmiehille kohdistettujen
hartaustilaisuuksien määrä on viime vuosina vähentynyt, mutta Hannu Niskasta tämä ei huoleta.
– Me lähdemme liikkeelle siitä, että laatu on määrää
tärkeämpi ominaisuus.
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Turun ja Säkylän Varuskuntien
Eräseura Tapion tarhoilla 40 vuotta
Teksti: Samuli Vahteristo
Kuvat: Samuli Vahteristo ja Eräseuran arkisto

Näätä pussissa
Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseura juhli 40-vuotista toimintaansa monin tavoin.
Yksi juhlavuoden kohokohdista oli 240 sivua käsittävän
historiateoksen julkistus.

PASSISSA. Majuri evp Veikko
Levanderille metsästys ja kalatus
antavat elämään lisää sisältöä.
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SAALIS. Kuva on syksyn juhlajahdista.

S

euran historialliset juuret ulottuvat
vielä nykyistäkin historiaa pidemmälle. Historiateoksen kirjoittaja
everstiluutnantti evp Kauko Mähkä on
kirjassa käsitellyt myös Upseerien Metsästysyhdistyksen Turun osaston syntyvaiheita Viipurissa 1921. Pääpaino on kuitenkin
Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseuran
menneiden vuosien tapahtumissa, puheenjohtaja Janne Varjonen kertoo.
Historiikin kirjoittaja Kauko Mähkä
kertoo teoksen syntyneen viidessä kuukaudessa.
– Viime huhtikuussa historiikin julkaisutoimikunta teki päätöksen teoksen toimittamisesta. Kirjoitustyö tuli kontolleni ja
seuran arkistot rahdattiin kotiini. Tein sotilaana heti tiukan suunnitelman eri työvaiheiden takarajoista. Kirjoittamisen osalta
olin laittanut määräajaksi heinäkuun puolivälin. Työpäivät venyivät 10–12 tuntia pitkiksi, mutta “Näätä oli pussissa” kirjoittamisen osalta tavoiteaikataulussa.
Mähkän mukaan seuran jäsen Väinö
“Väiski” Karppisella oli tapana onnistuneen jahtipäivän päätteeksi todeta, että
“Nyt on näätä pussissa”.
– Se oli mielestäni osuva nimi historiikille.
Historiikki kertoo varsin seikkaperäisesti Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseuran eri vaiheet. Mähkä on itse ollut mukana seurassa vuodesta 1975 ja on valittu
mm kunniapuheenjohtajaksi, joten seuran
henki ja jutut “riistatulilta” olivat hänelle
tuttuja.

– Vaikka olen itsekin sotilas, en voi olla
ihastelematta sitä tarmokkuutta ja sotilaallista täsmällisyyttä sekä nopeutta, jolla seuran toiminta käynnistettiin ja on viety
eteenpäin kuluneet 40 vuotta. Sosiaalinen
kanssakäyminen on seuran vahvuus. Tulilla istuu rinnakkain kersantti, kenraali, lämmittäjä, asentaja ja insinööri, Mähkä toteaa.

Jäsenkiintiöstä on luovuttu
Varjonen kuvaa Turun ja Säkylän Varuskuntien Eräseuraa eräällä tavalla varsin
poikkeukselliseksi.
– Jäsenemme ovat kaikki saman työnantajan palveluksessa, joten jahtiretkien
nuotiokeskustelujen aiheet metsästyksen
lisäksi on helppo arvata. Jäseniä on noin
130. Seuraan pääsevät kaikki Turun ja Säkylän varuskunnissa sekä esikunnissa palveleva palkattu henkilöstö.
Varjosen mukaan seura onkin säännöiltään hyvin avoin.
– Aikaisemmat säännöt ovat toimineet
tietyn kiintiöperiaatteen mukaan. Nyt
olemme varmasti yksi Suomen avoimimpia
varuskuntien eräseuroja. Jäseniltä edellytämme tiettyjä riistanhoitovelvoitteita ja
metsästykseen liittyvien lupaehtojen täyttämistä.
Seuran jäsenillä on mahdollisuus tehdä
riistanhoitotyötä ja metsästää sekä kalastaa
Metsähallituksen alueilla Raasissa ja Säkylässä.
– Meillä on metsästysaluetta hieman
alle 10 000 hehtaaria. Metsähallitus on ol-

lut hyvä sopimuskumppani. Me taas vastavuoroisesti pidämme hyvää huolta riistan
talviruokinnasta, Varjonen toteaa.

Riistaherkkuja saa helpoimmin
Turun kauppahallista
Metsästys ja riistanhoito keskittyvät seurassa lähinnä hirven ja peuranmetsästykseen sekä pienimuotoiseen harrastuskalastukseen Pyhäjärvellä ja Raasijärvellä.
– Hirvi- ja peuralupia on tänä jahtikautena yhteensä 50. Metsäkanalintuja on vähän. Raasissa saa metsästää vain teeriä. Säkylässä on yhden metson kiintiö. Harjualueella on kaksi metsojen soidinaluetta, joka
kertoo siitä, että alueella on jonkinlainen
kanta, Varjonen kertoo.
Hänen mukaansa avoimuusperiaatteesta huolimatta metsästysseuraan tulijoista ei
muodostu tungosta.
– Riistahoitotyö on vaativaa ja käy kukkarolle. Pienet riistapaistipalat saa varmasti
halvemmalla Turun kauppahallista. Tänä
vuonna olemme rahdanneet ruokintapaikoille ainakin 10 000 kiloa metsän eläinten
herkkuja omenaa, punajuuria, porkkanoita
ja kauraa.
Varjosen mukaan riistanhoitotyö jatkuu juhlahumun jälkeenkin entisen kaltaisena.
– Vuosikokouksessa lyödään lukkoon
kunkin vuoden riistanhoitotavoitteet ja
puolustusvoimista tuttuun tapaan suunnitelmat pyritään täyttämään piirulleen.
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Haavurilla riittää
Teksti ja kuvat: Pekka Huima

”Pikkuhaavojen paikkailua,
särkylääkettä pääkipuun,
kuumeen mittailua,
leirihygieniasta huolehtimista...”

T

ältä näyttää jääkäri Järvenpään normaalin leiripäivän kattava ménu.
Katriina Järvenpää, 25, toimii 3.
Jääkärikomppanian Celsius-joukkueen lääkintämiehenä. Tämä “lämäri” on muun
komppanian tavoin tottunut viettämään viikot metsässä ja leireillä, joten rutiinit ovat
tulleet tutuiksi jo moneen kertaan.
Järvenpää selventää hieman.
– Lääkintämies on yksi joukkueen monista lenkeistä, vastaten ensisijassa hätäensiavusta ja lääkinnästä. Ja kun tilanne ei ole
päällä, niin toki aikaa liikenee pienempiinkin suruihin.
Järvenpää tietää mistä puhuu. Hänellä
on takanaan yli viisi vuotta työkokemusta
sairaanhoidosta siviilipuolella lähihoitaja-

na helsinkiläisessä vanhainkodissa. Ammattitaidostaan huolimatta tämä huoleton
neiti on saanut puolustusvoimien tarjoamalta pestiltä paljon.
– Lähihoitajan hommissa ei adrenaliini juurikaan virtaa. Lääkintämiehen koulutus sen sijaan tähtää hätäensiavun antamiseen kriisiaikana. Se on aika paljon jännempää touhua kuin sairaalavuoteitten petaaminen!
Lääkintämieskurssia Järvenpää muistelee varusmiespalveluksensa parhaana aikana. Kurssille osallistunut ryhmä oli hauska
ja uudet asiat otettiin mielenkiinnolla vastaan.
– Leirillä meillä oli kolmen päivän jakso, jonka aikana opettelimme toimimaan

joukkuetasolta aina pataljoonatason tehtäviin asti. Harjoittelimme avun antoa ja evakuointia sidontapaikoilla. Vuorollamme
esitimme itse sotavamman saaneita taistelijoita. Minulla taisi olla kranaatin sirpale
vatsassa ja suolet sylissä, Järvenpää muistelee.
Järvenpään lääkintälaukusta löytyy sidoksia, lääkkeitä, rasvoja, instrumentteja,
puhdistusaineita, lisää sidoksia ja jopa
muutamat paarit. Koulutettavat saivat lääkintäharjoituksissa kuvan lääkintähuollon
resursseista, jotka ainakin rauhan aikana
ovat riittävät. Varusteet ovat kelvollista tasoa ja osaavan miehistön käsissä niillä voidaan saada ihmeitäkin aikaan.
Vaikka Järvenpäällä on jo ammattitutkinto hankittuna, ei hän kuitenkaan aio jäädä näivettymään alalle. Seuraavana etappina hänellä saattaa olla rajavartiolaitos, joka
on pyörinyt mielessä jo pitempään.
– Olen aina viihtynyt poikamaisessa
seurassa ja inttikin on mennyt hyvin, joten
kyllä se voisi olla seuraava juttuni. Turha
tässä on jäädä tumput suorina seisomaan,
sanoo tyttö, jolla riittäisi asennetta jaettavaksi monelle varusmiestoverilleenkin.

PASILLA PÄÄSEE.
Panssariajoneuvo toimii
tarvittaessa ambulanssina.
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asennetta
PAIKKAUSTARPEET. Katariina Järvenpään lääkintälaukun
sisällöllä voi saada ihmeitäkin
aikaan.
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Ihmisten johtaminen taist
Teksti: Yliluutnantti Teemu Hassin artikkeli ihmisten johtamisesta
Kuvat: Pekka Huima

Puolustusvoimien johtajakoulutusta arvostetaan ja
kiinnostus sitä kohtaan on
suuri. Ihmisten johtaminen taistelussa -kurssi on
yksi osa aliupseerikouluissa annettavaa johtajakoulutusta. Kurssi on mielenkiintoinen paketti teoriaa
ja käytäntöä.
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K

urssin opetustavoitteena on, että
koulutettavat tuntevat johtamisen
erityispiirteet taistelutilanteessa,
tietävät syvän johtamisen kulmakivet ja
osaavat soveltaa syvän johtamisen mallia
omassa johtamiskäyttäytymisessään.
Viikkoon puristettavan kurssin tahti oli
tiivis. Porin Prikaatin aliupseerikoulussa
pidetyn kurssin aikana työskentely oli tehokasta ja aliupseerioppilaiden oppimishalu
oli korkealla, vaikka päivät venyivät välillä
pitkiksi.
Kurssin ensimmäisenä päivänä perehdyttiin nykyaikaisen sodan ja taistelun kuvaan opetuskeskustelun ja Taistelukenttä elokuvan avulla. Nykyaikaiseen taistelunkuvaan perehtymisen jälkeen aliupseerioppilaille esiteltiin syväjohtamisen malli.

Ihmisten johtamisen ongelmiin pureuduttiin myös perehtymällä veteraanien kokemuksiin ja näkemyksiin johtamisesta sodassa. Aihetta syvennettiin katsomalla Tuntematon sotilas -elokuva, jonka jälkeen sen
päähenkilöiden johtamiskäyttäytymistä analysoitiin ryhmätyönä. Seuraava aamupäivä
käytettiin hyvin valmisteltujen ryhmätöiden
purkamiseen sekä opetuskeskusteluun.
Ryhmätöissä etsittiin hyvän johtamisen
mallia syväjohtamisen ja sotajohtamisen
perusteella.
Iltapäivällä perehdyttiin taistelustressiin ja ryhmäkiinteyden merkitykseen taistelussa. Päivän päätteeksi aliupseerioppilaat saivat perusteet valmistella ryhmätöinä
seuraavan päivän johtajatehtäväradan.

elussa

KÄSKY. Korpraali Turo
Mattilan mielestä
johtamisen teoria
ja käytäntö eivät
käy aina yksiin.

Johtajuus puntarissa
Johtajatehtäväradan tarkoituksena on antaa
kaikille kokemusta johtamistilanteesta. Radalle valmisteltiin neljä rauhanajan- ja neljä sodanajan johtamistilannetta. Tilanteisiin aliupseerioppilaiden tuli valmistella oikeansuuntainen toimintatapa sekä pisteytys. Jokainen kurssilainen kiersi kaksi rauhanajan- ja kaksi sodanajan johtamistilannetta sekä vuorollaan toimi näyttelijänä tai
arvioijana omalla rastillaan. Radan ohessa
kaikki kävivät juoksemassa noin seitsemän
kilometrin lenkin.
Päivän lopuksi johtajatehtäväradan ko-

kemukset käsiteltiin yhdessä ja havaintojen
pohjalta asioista ja toimintamalleista keskusteltiin ja esitettiin mielipiteitä. Kaiken
kaikkiaan johtajatehtävärata oli aliupseerioppilaiden palautteen mukaan erittäin positiivinen kokemus. Kurssin viimeisenä päivänä aliupseerioppilaat kirjoittivat vielä aiheesta “Ryhmän johtaminen taistelussa”.
Tämän otsikon alla tuli käsitellä ongelmatilanteita ryhmän johtamisessa sekä esittää
ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Lisäksi tuli kirjoittaa omien kokemuksien perusteella esimerkit sekä hyvästä että huonosta johtamiskäyttäytymisestä.

Kurssi tarjoaa mahdollisuuden
johtajuuden pohdiskeluun
Teksti: Pekka Huima

”Erittäin keskeinen osa johtamiskoulutusta, ehdottomasti.
Aihe kokonaisuudessaan tosin taitaa hakea vielä muotoaan puolustusvoimissa.”

N

äin pohdiskelee oppilas Turo
Mattila, 18, AUK:n järjestämää
viiden päivän mittaista syväjohtamiskurssia.
Mattila näkee modernin syväjohtamisen mallin monilta osin oikeana suuntana alaisten johtamiseen niin puolustusvoimissa kuin myös siviilimaailmassa.
Silti uuden johtamiskulttuurin soveltaminen sotilaskulttuuriin käytännössä saa
oppilaan epäileväiseksi.
– Yksi kurssin kulmakiviä oli ihmisen yksilöllisten taitojen ja luonteenpiirteiden kohtaaminen. Se, kuinka paljon
yksittäinen ryhmänjohtaja voi näitä asioita sitten ottaa huomioon, on kiintoisa

kysymys. Armeijassahan pyritään nimenomaan antamaan kaikille yhtenäinen
koulutus ja karistamaan turha yksilöllisyys, Mattila ihmettelee.
Ihmisen johtaminen taistelussa -kurssi
tarjosi aliupseerioppilaille mahdollisuuden
ja työkalut oman johtajuuden tutkiskeluun.
Kurssi herätti keskustelua johtamisen tavoitteista monelta kantilta katsottuna. Mattilan mielestä näitä tavoitteita on hyvä pohtia ajoittain, vaikka hän ei uskokaan, että
yhden viikon kurssi ketään muuttaa johtajana. Hän uskoo kuitenkin, että juuri omien
johtamispiirteiden tunnistaminen on muun
muassa itseluottamusta parantava tekijä.
Mattila heittää vielä ehdotuksen kurssilaisen näkökulmasta.
– Jonkinlaiset käytännön harjoitteet
voisivat piristää kurssia. Olisi hyvä selventää meillekin, miten näin hienoa teoriaa voisi soveltaa ihan arkipäivän johtamiseen.
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Lapin tyttö tähystää tu
Teksti ja kuvat: Pekka Huima

NÄMÄ OVAT
IHANIA.

Moni varusmies laskee päiviään siinä toivossa, että joskus tulisi eteen aamu,
jolloin on aika astua ulos varuskunnan portista loppuiän kestävälle vapaalle. Tuoreen reserviläisen ensimmäinen aamu omissa farkuissa ja lenkkareissa painuu mieleen elävästi.
Yhtä ikimuistoinen aamu oli edessään vuoden vaihteessa ”reserviin” siirtyvällä Elli Lähdemäellä viimeisenä työpäivänään. Tällöin on kasassa 4745
päivää Porin Prikaatissa.
– Ei vain ollenkaan tunnu siltä, että tämä olisi viimeinen työpäiväni, tuumailee eläkkeelle siirtyvä varuskunnan terveysaseman osastonhoitaja Elli
Lähdemäki. Hän on hoivannut sairaita taistelijoita ja jaellut vapautuspäiviä 13 vuoden ajan Porin Prikaatissa.
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levaan

TYÖVUOROLISTA
NÄYTTÄÄ NOLLAA.

OHI ON. Vielä
viimeinen vilkaisu
röntgenkuvaan.

TAKSILLA TÖIHIN. Elli Lähdemäen
viimeisen työpäivän kyyti oli kylmyydestä huolimatta ikimuistettava.

L

ähdemäen työkaverit järjestivät kotiutuvalle ystävälleen ikimuistoisen
viimeisen työpäivän. Perinne terveysasemalla on ollut, että kun lähdetään,
niin lähdetään sitten kunnolla.
Aamuyhdeksän aikaan päivänsankari
odotteli hermostuneena saamiensa ohjeiden mukaan jotain tapahtuvaksi. Kello 9:15
odotus palkittiin: naapureiden hämmästykseksi kotipihalle peruutti kylmän rauhallisesti Pasi-miehistönkuljetusvaunu, josta
jalkautui vastaanottokomitea Ellin syliin.
Onnitteluvyöryn laannuttua saatiin
näyte Pasin muuntautumisesta juhlahuoneistoksi. Kahvit ja pullat odottivat pääsyään parempiin suihin vaunun takaosassa.
Läheisyys lämmitti juhlijoita - tunnelma oli
varmasti eksoottisempi kuin perinteisessä
kahvipöydässä. Tämän jälkeen Pasi kuljetti

seurueen Veksinmäelle tähystäjänään itse
päivänsankari, joka nautti kotimaisemistaan täysin rinnoin.
Ellin viimeinen työpäivä piti sisällään
muun muassa lääkärin kierron vanhan ajan
malliin, perinnepuvut päällä. Lisäksi lääkintämiehet esittivät unohtumattoman laulutervehdyksen Lapin tytölle.
Kysyttäessä Elli Lähdemäeltä, mitä tapahtumia hän tulee erityisesti muistelemaan eläkepäivillään, hän vastaa tyytyväisenä:
– Ikävä tulee hyviä työkavereita, koko
työyhteisöä, sekä mukavia nuoria potilaita.
Tämä läksiäispäivä tulee varmasti jäämään
yhdeksi kaikkein parhaimmista muistoista.
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ILOTULITE ON POMMI
TAITAMATTOMAN KÄSISSÄ.

Pyrotekniikka on eksoottiselta kuulostava taiteenlaji, jossa
yhdistyy luovuus ja luonnontieteet. Pioneeri Jonas Lithénin,
19, laaja kemian kiinnostus ja tuntemus on johtanut hänet
yhdeksi harvoista pyrotekniikan harrastajista Suomessa.
– Tulitteet tulee suunnitella aina huolellisesti ja vain luotettavia materiaaleja käyttäen. Vaikka reaktiot voi päätellä jo
ennalta, on lopputulos silti aina yhtä jännittävää katseltavaa,
Lithén kertoo harrastuksestaan.
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Oman alansa pioneeri
Teksti ja kuvat: Pekka Huima

J

onas Lithén viettää pioneerin arkea 1.
Pioneerikomppanian rivivahvuudessa.
Tavalliseen päivään kuuluu lähinnä
miinojen ja raivauskaluston parissa puuhastelua taisteluharjoitusten melskeessä.
Mieleen painuvimmat hetket on koettu kuitenkin varsinaisissa räjäytysharjoituksissa,
jotka ovat todella kiinnostavia.
– Tähän mennessä olemme räjäytelleet
muun muassa porapatruunoita, penoa,
aniittia, kemixiä, dynamiittia ja viuhkapanoksia. Loppusodassa pääsemme räjäyttämään kovan putkiraivaimen. Se on 20 metriä pitkä miinanraivaukseen käytettävä räjähde, joka sisältää 20 kiloa TNT:tä!
Vaikka Lithéniä voikin pitää alan miehenä, ei hän suhtaudu räjähteisiin fanaattisella innolla. Itse asiassa hän tekee selvän
eron ilotulitteidensa ja räjähteiden välille.
– Räjähteillä voidaan saada paljon tuhoa
ja pahaa aikaan, kun ilotulitteet taas ovat tarkoitetut vain ja ainoastaan ihmisten ihasteltaviksi. Usein maallikon silmissä tämä raja
on silti sumea. Pyrotekniikan harrastajat leimataan helposti kokemattomiksi pomminikkareiksi, jotka aiheuttavat pelkkää harmia ja
päänvaivaa muille kaduntallaajille.
Lithén sattui aloittamaan harrastuksen-

sa samoihin aikoihin kun vantaalaisessa
kauppakeskus Myyrmannissa räjähti. Tästä
hänelle syttyi erityinen halu puhdistaa lajinsa mainetta yleisön silmissä. Lithén järjesti ystäviensä kanssa Vaasan näytöksen
kemianpäivillä, joka oli turvallisesti toteutettu ja silti näyttävä.
– Usein ihmisten ennakkoluulot karisevat ja asenne harrastustani kohtaan paranee
kunhan he näkevät omin silmin, mitä harrastukseni on todellisuudessa.

Pioneerit suorittavat
räjäyttäjän tutkinnon
Pioneerikoulutuksen aikana taistelijat suorittavat räjäyttäjän tutkinnon. Se antaa koulutusta lähinnä sotilaallisiin tarkoituksiin,
esimerkiksi omien joukkojen liikettä edistetään raivaamalla vihollisen rakentamat
miinoitteet sekä rakentamalla teitä. Vihollisen liikettä taas hidastetaan hävittämällä
sen toiminnalle välttämättömät tiet ja sillat.
Räjäyttäjään tutkinnon läpäissyt voi lisäkoulutusta ja kokemusta hankkimalla saada
työtä myös siviilisektorilta. Tällaisia kohteita ovat mm. erilaiset rakennus- ja tietöihin liittyvät räjäytystyöt.

Internet on laaja ohjekirja
harrastukseen
Luotettavat ja asialliset web-sivut tunnistaa
Lithénin mukaan muun muassa siitä, että
niiden tekijän nimi löytyy sivustolta. Tällaiset sivut jakavat reseptien lisäksi esimerkiksi turvallisuusohjeita sekä tietoa välineistä ja pyrotarvikkeista. Epäasialliset,
paljon kohuakin herättäneet “pommisivut”
taas yleensä opastavat tekemään joko toimimattomia taikka erittäin vaarallisia räjähteitä. Tällaisilta sivuilta tekijän nimeä
on turha etsiä.
Asepalveluksensa jälkeen kemian opiskelut aloittavat Lithén on varmasti nähnyt
elämässään pyronäytöksen jos toisenkin,
mutta silti uusia elämyksiä on siunaantunut
vastaan armeijassakin:
– Oli hieno kokemus maata poterossa ja
katsella puolustusammunnoissa, kun pimeää taivasta vasten valojuovat viuhuivat.
Mietinkin siinä taistellessani, mitä valojuovaluodit mahtavat sisältää...
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Hannu Jortikka näkee yhteyksiä jääkiekon ja armeijan välillä:

“Yhden pitää sanoa,
mitä joukko tekee”

ENTEELLISTÄ.
Valmentaja Hannu Jortikka kokeili ennen Porissa
pelattua liigaottelua jo unohtumaan päässeitä
ensiaputaitojaan puolustusvoimain Urheilukoulussa
palvelevaan nuoreen hyökkääjään Tomi Mäkeen.
Enteellistä tai ei, mutta Mäki sai ottelussa lievän
aivotärähdyksen törmättyään päin laitaa.
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Teksti: Asko Tanhuanpää
Kuvat: Samuli Vahteristo

Helsingin Jokereita jääkiekon
SM-liigassa valmentava Hannu
Jortikka on kovan miehen maineessa. Jortikan joukkueessa ei
ole perinteisesti kuin yksi pomo
ja se on Jortikka itse.
Jortikan mukaan kysymys
on yksinkertaisesta asiasta, jonka pitäisi toimia samalla tavalla
niin
jääkiekkojoukkueessa
kuin varusmiesyksikössäkin.
– Yhden pitää sanoa, mitä
tehdään. Siinä ei ole vaihtoehtoja, Jortikka näkee.

S

elkeän johtamisen merkitys vain korostuu, kun käskettävät edustavat
ominaisuuksiltaan yhteiskuntaa laidasta laitaan.
– Minä itse olen oppinut ymmärtämään
oman alokaskoulutukseni merkityksen vasta aikuisella iällä toimittuani jo pitkään valmentajana, Hannu Jortikka myöntää.
– Kysymys on pitkälti siitä, että opitaan
toimimaan joukkueen tai joukon ehdoilla.
Kaikkien on oltava täysillä mukana, kun
mennään yhdessä jäälle tai taisteluharjoituksiin. Siinä jos missä selkeän johtamisen
merkitys korostuu, hän tiivistää.
1955 syntynyt Hannu Jortikka on Turun poikia, joka monen muun turkulaisen
tapaan löysi jääkiekkoilun jo varhain ykkösharrastuksekseen. Seura oli TPS, jonka
riveissä vanttera puolustaja sai juhlia jopa
SM-liigan kultaista mitalia.
Tuohon aikaan, 1970-luvun puolivälissä, TPS:n pelimiehet ohjattiin yleensä varusmiespalvelustaan suorittamaan Heikki-

KÄSKIJÄ JA
KÄSKYNALAINEN.
Hannu Jortikan mukaan
jääkiekkojoukkueen ja
varusmiesyksikön johtamisessa on paljon
yhteistä.

län iltatorjuntarykmenttiin, mutta Hannu
Jortikka joutuikin laivastoon Pansioon.
– Syy siihen ei ole selvinnyt minulle tähän päivään mennessä. Ehkä sen ratkaisi,
että samaan aikaan minun kanssani ei
TPS:stä ollut muita inttiin menijöitä.
Jortikka oli armeijaan mennessään myös
hivenen keskivertoalokasta vanhempi.
– Kävin ensin koulut loppuun, hän
muistaa.

Lääkintämies sai
koulutuksen Säkylässä
Pansiossa herrat päättivät tehdä jääkiekkoilija Jortikasta lääkintämiehen. Tästä syystä
hänen varusmieskautensa sivuaa myös Porin Prikaatia, jossa Jortikka osallistui useamman kuukauden mittaiselle lääkintämieskurssille.
– Jotain niiden oli pakko keksiä, kun
minua ei voinut pistää laivallekaan. Sieltä
kun ei olisi päässyt kovinkaan helposti harjoituksiin ja peleihin, Jortikka naurahtaa.
– Mutta Säkylästä pääsi ihan kiitettävästi, jos hoiti omat asiansa kunnolla, hän
jatkaa.
Lääkintämieskurssilla Hannu Jortikka
muistaa “sitoneensa äijien päitä paperirullilla ja tehneensä kenttäsairaaloita ympäri
kangasmetsää”.
– Sen koommin en ole niitä taitoja tarvinnut. Nyt en osaisi enää edes elvyttää,
Jortikka myöntää.
Mutta äijien pään käärimisen siteeseen
Jortikka osoitti vielä taitavansa, kun valokuvaaja pyysi asiaa kokeilemaan. Koekaniinina Porin Isomäen jäähallin pukukopissa oli nuori hyökkääjä Tomi Mäki, joka
valittiin rooliin nykypäivän varusveijarin
ominaisuudessa.
Ikävä kyllä Jortikan leikkimielisessä
demonstraatiossa oli myös enteen makua,
sillä samainen Mäki joutui jättämään Ässäpelin kesken lievän aivotärähdyksen takia.
Huovinrinteen Hannu Jortikka muistaa
paikkana, missä oli “helvetisti pölyä ja
hiekkaa”.
– Nuoren urheilijan harjoituslenkkejä
ajatellen maasto oli ihanteellinen, eikä varsinaisessa koulutuksessakaan ollut mitään vikaa, päinvastoin. Alokasaika oli vielä yhtä
säätämistä, mutta Porin Prikaatissa hommissa oli mukana jo järkeäkin. Erikoiskoulutuksessa keskityttiin kiitettävällä tavalla tuleviin
kriisiajan tehtäviin, Jortikka vertaa.
Porin Prikaatin aikaisia kouluttajiaan
tai varusmieskavereitaan ei Jortikka enää
muista nimeltä.
– Ne ajat ovat jo niin kaukana, etten
edes yritä. Ja toisaalta tämä homma on vienyt nimimuistin muutenkin aika tehokkaasti. Esimerkiksi pelaajien vaimojen nimiä
minä en edes yritä muistaa.

Armeija tekee
nuorelle hyvää
Hannu Jortikka ilmoittaa kuuluvansa siihen
suureen suomalaisten miesten enemmistöön, joiden mielestä armeija on välttämättömyys. Tämän ajatuksen hän sanoo iskostaneensa myös pelaajiinsa.
– Ei ole väärin sanoa, että armeija on
edelleenkin miesten koulu. Sen läpikäyminen tekee hyvää itse kullekin.
Jortikka nimittää elämää kehittymisen
prosessiksi. Armeijakin on hänen mukaansa omiaan kasvattamaan nuorta miestä entistä viisaammaksi ja suvaitsevaisemmaksi.
– Jos minä jotain toivon niin sitä, että
jokainen ihminen pystyisi vielä kehittymään, hän miettii.
Valmentajana Jortikka sanoo kokeneensa yhteistyön armeijan kanssa pelkästään positiivisena. Parhaiten yhteistyö on
hänen mukaansa toiminut Hämeenlinnassa,
mutta valittamista ei ole ollut Turunkaan
suuntaan.
– Viestit Turusta ovat kertoneet, että
myös Porin Prikaati on erittäin hyvä yhteistyökumppani, Jortikka ilmoittaa. Hänen
tietojensa mukaan seuraavaan saapumiserään astuu alokkaaksi mm. Mikko Koivu.
Yhteistyön sujuminen jääkiekkojoukkueen ja armeijan välillä on luonnollisesti
kiinni siitä, että molemmat osapuolet hoitavat tehtävänsä yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan.
– Mikäli nuori mies lähtee liikkeelle
vilpillisin kortein, niin sen löytää äkkiä
edestään. Valmentaja ei ainakaan kiittele,
mikäli armeijasta tulee negatiivista palautetta, Jortikka muistuttaa.
– On sitä yhteistyötä tehty joskus niinkin
päin, että olen soittanut Heikkilässä töissä
olleille kapiaiskavereilleni ja pyytänyt pitämään jotain poikaa kasvatusmielessä viikonvaihteen kiinni, valmentaja paljastaa.

Edelleenkin
herra matruusi
Hannu Jortikka kertoo saaneensa kahdesti
kertausharjoituskutsun oman varusmiesaikansa jälkeen, mutta molemmilla kerroilla
opiskelut Tekussa menivät harjoitusten
edelle.
– Eli minua voi edelleenkin kutsia herra
matruusiksi, hän naurahtaa. Myös Porin
Prikaati on jäänyt 1970-luvun lopun jälkeen Jortikalle oudoksi paikaksi. TPS kävi
hänen muistikuvansa mukaan kerran Säkylässä pelaamassa harjoitusottelun ja sittemmin myös sotilaskodissa, mutta valmentajalla oli samaan aikaan muita kiireitä.
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Matkalla kohti
upseerikerhoa
Teksti ja kuva: Pekka Huima

Porilaisaukio täyttyi odotuksesta, kun satapäinen joukko
aliupseerioppilaita saapui sotilaskodin eteen eräänä lokakuisena torstaina juhlistamaan
lähtöään Haminaan. Osasto tulisi seuraavana aamuna liittymään niiden 158 000 suomalaisen taistelijan joukkoon, jotka
ovat marssineet Reserviupseerikoulun porteista sisään, tähtäimessään reservin vänrikin
nappulat.

Tulevat uupseerioppilaat Hannu Juola ja
Thomas Jokinen odottavat lähtöään pilke
silmäkulmassa.
– RUK:ssa meininki muuttunee omatoimisemmaksi ja haastavammaksi. Omat
rajat löydetään varmasti, kun hiki virtaa ja
vanne puristaa päätä, heittää Jokinen, joka
hakee kovuutta Juolan kanssa RUK:n kovamaineisessa Sissikomppaniassa.
Miesten uteliaisuuden kohteena on ainakin perinteikäs Kirkkojärven marssi,
joka on rankka 28 kilometrin pikataival
täyspakkauksen kera. Ensi keväänä Jokista
ja Juolaa odottaa erikoistuminen kansainvälisiin tehtäviin. Heistä tehdään joukkueenjohtajia tiedustelujoukkueisiin, joiden

UUSI ALKU. Tähtäimessä
ovat vänrikin kaulusruusukkeet.
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muut jäsenet ovat alikersantteja ja kersantteja samasta saapumiserästä. Taso on varmasti kova, kun jokainen taistelija on käynyt läpi vähintään AUK:n. Silti ongelmiakin saattaa olla tiedossa.
– Joidenkin voi olla ainakin aluksi vaikea hyväksyä sitä, että alokaskauden tupakaverit hääräävät esimiestehtävissä. Toisaalta hommat toimivat varmaankin niin
hyvin kokeneiden ryhmäläisten kanssa, ettei lihasmuistia tarvitse harjoittaa pikkutunneille asti, virnuilee Juola ja lähtee viemään viimeisiä varusteitaan säilöön, vartomaan upseerikokelaan paluuta Haminan
tuulista ja odottamaan pääsyä upseerikerholle.

Porilaisten
MITÄ-MISSÄ-MILLOIN
sotilaskodin kirjastoon
Teksti: Samuli Vahteristo
Kuva: Jorma Pihlava / TS-arkisto

Säkylän sotilaskoti sai vastaanottaa 40-vuotislahjana
Porilainen-lehdet koviin kansiin sidottuna. Lahjoitus käsittää lehden kaikki sodan jälkeen ilmestyneet numerot eli
vuodesta 1959 vuoden 2003
loppuun mennessä ilmestyneet numerot. Nämä ”kootut
teokset” toimivat porilaisten
Mitä-Missä-Milloin -kirjasarjana, kun etsitään vastauksia
kunniakkaan joukko-osaston
vaiheista.

HISTORIAN HAVINAA. Killan
kunniapuheenjohtaja Mauno Harju
sekä killan kunniajäsen, sotilasmestari
Heimo Lehmus tutkivat yhdessä
Susanna Vuorisen ja Liisa Räsäsen
kanssa vanhoja Porilaisten vuosikertoja.
Lahjoitus käsittää 165 lehden numeroa sidottuna 13 siniseksi kirjaksi.
– Olen vakuuttunut siitä, että tämä on
hyödyllinen ja nopea teossarja sotilaskodin
kirjastossa sekä varusmiehille että muillekin kirjastoa käyttäville asioissa, jotka koskevat niin Porin Prikaatia kuin Porin Rykmentin – Porin Prikaatin kiltaa, toteaa
Mauno Harju.
Porilaisen ”kootut teokset” sisältävät
huomattavan määrän Turun ja Säkylän varuskuntien henkilökuntahistoriaa sekä mielenkiintoisia kuvauksia maamme vaiheista.
– Vanhat porilaiset avaavat historian
ovia vuosikymmenien, jopa vuosisatojen
taakse aina 1600-luvulle, jolloin Porin Prikaatin syntysanat on lausuttu, toteaa Mauno Harju.

Historiasta nykypäivään
Porilainen lehti on yksi maamme vanhimmista joukko-osastolehdistä. Sen ensimmäinen näytenumero ilmestyi vuonna 1927. Porilainen alkoi ilmestyä tuon jälkeen säännöllisesti, kunnes 1930-luvun taloudellinen
lama pakotti lopettamaan julkaisun. Lehti
alkoi ilmestyä vuonna uudelleen 1934. Seuraavan pidemmän katkoksen aiheutti sodan
syttyminen. Vasta vuonna 1959 Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Kilta käynnisti lehden uudelleen toimittamisen. Siitä asti Porilainen on ilmestynyt keskeytyksettä. Porilainen on ammattilaisten avustajien toimesta
noussut 1990-luvulla joukko-osastolehtien
eliittiin. Se on useita kertoja palkittu erilaisin
palkinnoin ja tunnustuksin. Ensi vuonna
lehti aloittaa 54. vuosikerran. Porilainen pureutuu jatkossa entistä terävämmin kaikkiin
maanpuolustusta koskeviin aiheisiin, kertoo
Porin Prikaatin tapahtumista ja julkaisee kiltaa sekä sotilaskotia koskettavia ajankohtaisia asioita.
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Urheilupäivän
tuloskimaraa
Porin Prikaatissa järjestettiin lokakuussa varusmiesten ja henkilökunnan
yhteinen urheilupäivä, joka kannusti
koko joukko-osastoa nauttimaan liikunnan iloista. Päivän aikana ratkottiin prikaatin mestaruudet useissa
joukkue- sekä yksilölajeissa. Yksiköt
valitsivat edustajansa mestaruustaistoihin ja voittajat ratkesivat seuraavasti:
Tapanin Malja: 1. JK
Falling plate: 1. PionK II
Köydenveto: 3. JK
Jalkapallo: 3. JK
Sotilasaerobic: KrhK
Salibandy: 3. JK
Uintiviesti: AUK II
Pöytätennis: jääkäri
Ossi-Pekka Ollikainen, 3. JK.
Mitalikamppailujen ohessa muut porilaiset suorittivat muutaman tunnin
mittaisen jalkamarssin Huovinrinteen
mäntymaastossa.

ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN. Sosiaalikuraattori Maija Ruotsalainen kehottaa kaikkia varmistamaan omaa tulevaisuuttaan.

Kevään yhteishaku on edessä
Joka kolmannella taistelijalla on keväällä yhteishaku edessä, sillä
ammattikoulujen ja yliopistojen vuoden 2004 hakuaika koskettaa myös
varusmiehiä. Jokainen alle 25-vuotias, jolla ei ole koulutuspaikkaa tai
ammattikoulutusta on pakkohaun edessä, mikäli haluaa kotiutuessaan
työmarkkinatuen, korostaa Porin Prikaatin sosiaalikuraattori Maija
Ruotsalainen.
Hän on toiminut puolustusvoimien asiantuntijana opetusministeriön
tuoreessa yhteishaun kehittämisprojektissa.
Varusmiestoimikunnan Työpaikka-, Opinto- ja Sosiaaliasiamies
jääkäri Juha-Matti Kaitale kävi STUDIA-messuilla, jossa hän keräsi
ajankohtaiset tiedotteet maamme suurimmista oppilaitoksista sekä ensi
kevään opiskelutarjonnasta.
Sosiaalikuraattorit sekä TOS-asiamies jääkäri Kaitale auttavat kaikissa opiskeluun ja yhteishakuun liittyvissä kysymyksissä.
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Kiltalaisilla on yhä
tarkka sihti

TULOKSET YLÖS. Matti Eskola toi ammuntoihin tyttärensä Anna-Reetan.
Hänen leipälajinsa on ampumahiihto, jossa aseena käytetään pienoiskivääriä.

P

orilaiset ovat kympintappajia vielä
veteraaneinakin. Tämän todisti taas
kerran killan Loimaan alaosaston
kolmisenkymmentä ampujaa lokakuussa
Huovinrinteellä.
Tarkkasilmäisimmät kiltalaiset paukuttivat kantahenkilökunnan ammuntojen joukon jatkona lokakuun puolivälissä sellaisia
tuloksia rynnäkkökiväärillä, että ne kestävät kriittisen tarkastelun missä tahansa seurassa.
Esimerkistä käyvät vaikka melliläläiset
Jouko Rinne, 56, ja Markku Rämö 40.
’’Vanha vaari’’ Rinne voi ylpeillä reserviläistuloksellaan 94. Kyse oli kymmenestä
omaan tahtiin ammutusta laukauksesta makuuasennosta.
Rämö muistelee, että hän sai varusmiehenä parhaimmillaan Prikaatissa makuutuloksen 92. Ikämiehenä syntyi nyt peräti
oma ennätys 93. RK 3-ammunnassa Markku tekaisi täydet lukemat eli kahdeksantoista osumaa yhtä monella patruunalla.
Markku on innokas hirvestäjä.
– Tuloksia parantaisi varmaankin, jos
hankkisi oman rynnärin, jonka ampuisi
kerran oikein kunnolla paikalle ja pitäisi
silloin tällöin tuntumaa yllä omin päin.

Näihin tuloksiin olen kyllä ihan tyytyväinen.
Oripääläinen Matti Eskola kiittelee Prikaatia siitä, että se antaa kiltalaisille mahdollisuuden rk-ammuntoihin joka syksy.

Tällä kerralla Matilla oli mukanaan
vanhin tyttärensä Anna-Reetta, joka otti
ensi kerran tuntumaa rynnäkkökivääriin.
Ampumahiihdon nuorten SM-mitalisti
Anna-Reetta opiskelee Vuokatin urheiluluokissa kuten kaksi vuotta nuorempi sisarensa Eeva-Mariakin. Ampumahiihto
kiehtoo
myös
perheen
nuorinta tytärtä.
Anna-Reetta
ei ole vielä näillä
näkymin hakeutumassa varusmiespalvelukseen.

KYMPINTAPPAJA. Jouko Rinne ihasteli lokakuun kirkkaassa auringonpaisteessa silmät sirrillään kovaa tulostaan.
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Teksti ja kuvat: Pekka Huima

Säkylän
sotilaskotisisaret
työskentelevät varuskuntalaisten hyvinvoinnin ja makeannälän tyydyttämiseksi päivästä toiseen. Vapaaehtoisille
sisarille ei makseta palkkaa,
mutta Säkylän sotilaskotiyhdistys voi sääntöjen mukaan
palkita jäsenensä hyvin tehdystä työstä.

Rankan päivän ilta
M

arraskuun lopulla järjestettiin sotilaskotisisarten virkistysilta varuskunnan sotilaskodin kerhohuoneessa. Tällaisen illan tarkoituksena on
palkita vapaaehtoisessa työssä mukana olevia. Samalla tarjotaan osallistujille ideoita
toisaalta sotkuun, toisaalta kotiin vietäväksi.
– Tarkemmin sanottuna illan teemana
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olivat wrapit ja kahvi. Asiantuntijana oli
Pauligin myyntineuvottelija Hannele Lehto, joka veti sisarten huomion heti alusta
asti puoleensa nostattamalla veden kielelle
herkuillaan.
– Wrap on välipala, joka on helppo ja
nopea niin valmistaa kuin syödäkin.
Tämä oli Lehdon kantava ajatus, kun
wrap-kulttuurin esittely sisarille alkoi. Hän
aloitti illan juonnon loihtimalla hetkessä herkullisen
näköisiä wrappeja, kuin
osoittaakseen väitteensä
paikkansapitävyyden.
Wrap on meksikolaishenkinen välipala, joka
koostuu tulisesta ja runsaasta täytteestä sekä leipämäisestä tortillasta. Täytettä laitetaan tortillan
päälle, joka kietaistaan eli”
wräpätään” kuin kääretorttu.
– Se on saanut vankkaa
jalansijaa erityisesti nuorten keskuudessa. Esimerkiksi Turun alueen kouluissa teetetyn kyselyn mukaan wrap on suosituin
ruoka, jota oppilaat koulussa syövät, sanoo Lehto.
Wrapit saivat sisarilta todella lämpimän vastaanoton ja uusi välipala lanseerattiin.
– Wrap voi hyvin korvata pizzan silloin tällöin.
WRAP – MEKSIKOLAINEN
Wrapit ovat helppoja valMAKUELÄMYS.
mistaa ja pysyvät tuoreina
pitkään, joten ne ovat käy-

NIKSEJÄ KOTIINVIETÄVÄKSI.
Myyntineuvottelija Hannele Lehto
antoi sisarillassa monia hyviä vinkkejä.
pä snack välipalatarjontaamme, toteaa sotilaskodin johtaja Merja Lankinen.
Kun suussa sulavat wrapit oli saatu
maisteltua kyytinään café lattet, oli aika
siirtyä syvemmin kahvien maailmaan. Sotilaskotisisaret saivat Hannele Lehdolta
monta käytännön niksiä, joilla parhaat aromit saadaan pannusta irti, niin varusmiesten hörpittäviksi kuin omille kutsuille.
– Tärkeintä on huolehtia kahvipannun
ja veden puhtaudesta ja raikkaudesta. Kahvista tulee jopa juomakelvotonta, jos näitä
osa-alueita laiminlyödään. Hyvä niksi on
myös siirtyä käyttämään kotikeittimessä
karkeata pannujauhatusta, Lehto opasti.
Niksejä todellakin riitti kotiin vietäväksi.
Sisaret pääsivät myös maistelemaan makusiirappeja, jolla kahville saadaan makeita
vivahteita vaikkapa jälkiruokakahviksi.

Kokoontumiset ovat
suosittua ajanvietettä
Sisaret järjestävät aktiviteetteja, jotka kattavat lähes kaiken harrastustoiminnan, mitä
mieleen voi juolahtaa. Tapahtumia on ollut
– vain muutamia mainiten – esimerkiksi
konserttimatkat, ensiapukoulutus, avantouintitapahtumat, valtakunnalliset sisarkokoukset ja liikuntatempaukset.
Sisarillat ja muut kokoontumiset ovat
suosittua ajanvietettä. Toimintaa voisi kuvata harrastuspiiriksi, jonka mukana aukeaa mahdollisuus viettää aikaa tuttujen ihmisten seurassa sekä aukeaa uusia ja kiinnostavia näköaloja eri elämän osa-alueille.
Erityisesti retket Säkylän luontoon ovat olleet todella suosittuja. Edelliselle retkelle,
Sotilaskotisisarten kevätretkelle, osallistui
50 eri-ikäistä, reipasta sisarta.

Hyvät sisaret
Y

hdistyksemme 40. toimintavuosi lähestyy loppuaan. Kulunut
vuosi on ollut niin omassa yhdistyksessämme kuin koko sotilaskotitoiminnassa juhlavuosi. Huhtikuussa vietimme omia juhliamme ja olemme tarjonneet kahvit varusmiehille sotilaskotitoiminnan 85-vuotisen taipaleen kunniaksi. Syyskuinen Nordic
Peace-harjoitus toi lisäväriä toimintaamme ja yhdistyksemme toimi emäntänä kahdelle ruotsalaiselle vieraalle Ruotsin vastaavasta
järjestöstä. Vieraat olivat olleet tyytyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa, liikkuva sotilaskotitoiminta oli heille uusi ja hieno elämysÖ Olemme järjestäneet kuukausittain sisarillemme monenlaisia
virkistystapahtumia. Yhdessä tekeminen luo yhteenkuuluvuutta ja
piristää meitä kaikkia.
Sisartapahtumia on taas tulevanakin vuotena kuukausittain.
Tammikuussa venytellään ja rentoudutaan, helmikuussa pulahdamme Pyhäjärveen jne. Syyskuussa järjestetään valtakunnalliset
sotilaskotipäivät Lahdessa, 4. – 5.9.. Sinne sisaret joukolla mukaan
ja lokakuun lopulla onkin haastetta taas omalla maaperällä, kun
emännöimme Sotilaskotiliiton syyskokousta täällä Huovinrinteel-

Viherhiukkaset

lä. Sinne tarvitsemme lisäapua sisariltamme. Puuhaa riittää varmasti kaikille halukkaille. Ollaan taas aktiivisia ja ennakkoluulottomia tehdessämme tätä arvokasta maanpuolustustyötä tämän päivän ehdoilla ja tartutaan ajan haasteisiin innolla. Yhdistyksemme
asiat ovat kunnossa, talous vakaa, osaava henkilökunta ja aktiivinen sisarjoukko, siitä on hyvä jatkaa.
Lämpimät kiitokset yhdistyksemme sisarille, henkilökunnalle
ja johtokunnalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset myös kaikille yhteistyökumppaneillemme ja tukijoillemme.
Toivotan Teille ja perheillenne

Rauhallista Joulunaikaa
ja Hyvää Uutta Vuotta!
Susanna Vuorinen
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja

Laatinut Marjaana Vihottula

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2.10. Säkylän seurakunta tarjosi yhdistyksen 40-vuotispäivälahjaksi sisarille iltapalan ja saunan. Mukana illanvietossa oli 52 sotilaskotisisarta.
3.10. Sotilaskodin vakituinen henkilökunta oli viettämässä tykypäivää Hoikan opistolla Vammalassa.
4.10. Marjaana Vihottula osallistui tiedottajien koulutustilaisuuteen Helsingissä.
8.10. Liisa Räsänen edusti kotiuttamisjuhlassa sotilaskotia.
8.10 Susanna Vuorinen esitteleli sotilaskotitoimintaa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille.
26.10. Sotilaskotiliiton syyskokouksessa Onttolassa olivat yhdistyksemme edustajina Päivi Haavisto, Marjaana Vihottula ja Susanna Vuorinen.
Sotilaskotiliitton seuraava uusi puheenjohtaja on Tarja Kiira
Kajaanin sotilaskotiyhdistyksestä.
30.10. Pauligin edustaja Hannele Lehto kävi maistattamassa
erikoiskahvia ja wrappejä. Lisäksi saimme neuvoja kahvin oikeaoppisesta valmistamisesta ja puhtauden merkityksestä lopputulokseen.
5.10. Sotilaskodissa oli innokkaita sisaria valmistamassa ja tarjoilemassa pitsoja varusmiehille ja muille asiakkaille.
9.11. Säkylän–Köyliön Reserviupseerit ry:n 50-vuotisjuhlassa
olivat yhdistyksestä Susanna Vuorinen ja Marjaana Vihottula.
13.11. Sotilaskodin järjestämässä hygieniakoulutusillassa oli 15
sisarta.
23.11. Säkylän sotaveteraanien naisjaoston 20-vuotisjuhlassa
edustivat yhdistystä Susanna Vuorinen ja Marita Torkkeli.
25.11. Mauno Harju yhdessä Heimo Lehmuksen kanssa lahjoitti
yhdistyksemme kirjastoon kirjoiksi nidotut Porilaiset vuosilta
1959–2003. Lahjoituksen vastaanottivat Susanna Vuorinen ja Liisa
Räsänen.
27.11. pidettiin yhdistyksen syyskokous.
Ennen kokouksen virallista alkamista ojensi Huovinretki ry:n puheenjohtaja Pirkko Rajala Säkylän sotilaskotiyhdistykselle Suomen Ladun 18.11. myöntämän standaarin.

Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Leena Kantola. Kokouksessa esiteltiin ja hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma
ja talousarvio vuodelle 2004. Lisäksi kokouksessa valittiin yhdistykselle johtokunnan puheenjohtaja, varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet.
Sotilaskotiliiton kokouksissa yhdistystä edustavat vuonna 2004
seuraavat sisaret.
Virallisina kokousedustajina Leena Kantola, Liisa Räsänen, Marita Torkkeli. Varajäseniksi valittiin Pirjo Vaano, Tarja Putko, Tarja
Pihlavirta, Taina Tuovinen, Hanna Vuorinen ja Hannele Tuomela.
5.12. Eija Kantolan ja Petri Laaksosen joulukonsertissa “Pohjantähden joulu” Porin Promenadikeskuksessa oli 50 sisarta.

Sotilaskotiyhdistyksen johtokunta vuonna 2004
Puheenjohtaja:

Susanna Vuorinen

Varsinaisia jäseniä:
Varapuheenjohtaja ja tiedottaja:
Terttu Inkinen
Eeva Luoto
Liisa Räsänen
Marja Syrilä
Marita Torkkeli

Marjaana Vihottula
Varajäsenet:
Tarja Putko
Pirjo Vaano

Tulevia tapahtumia
22.1.2004 kello 19.00 syvävenytys- ja rentoutusilta kuntotalon yläkerrassa, ohjaajana fysioterapeutti Eeva Vartia. Kaikki
joukolla mukaan.
9.2.2004 avantouinti
25.3.2004 yhdistyksen kevätkokous.

27

Kolumni

Vaikeiden asioiden
käskemisestä

K

irjoitettuani puolustusvoimien rakennemuutosta
koskevan artikkelin vuoden 2003 ensimmäiseen
Porilaiseen sain pyynnön nyt käsillä olevan artikkelin laatimiseen. Tehtävänä oli arvioida Porin Prikaatiin
siirtyneen henkilöstön kokemuksia uudesta työpaikastaan
ensimmäisen vuoden jälkeen ja kertoa miten muutoksiin
ladatut odotukset, miksei pelotkin, olivat käyneet toteen.
Tehtävä osoittautui ainakin minulle liian vaikeaksi.
Prikaatin palvelukseen siirtyneet henkilöt ovat sijoittuneet
uusiin toimiinsa hyvin erilaisin kokemuksin. Yksi yhteinen asia siirtyneitten kanssa käymissäni keskusteluista on
noussut kuitenkin useasti esiin. Vallitsevan tapakultturin –
Porilaisuuden – vahvuudet ja joskus myös sitovuuden ovat
kaikki huomanneet.
Mikäli kyseessä olisi juuri opintonsa päättänyt ja ensimmäiseen tehtäväänsä tullut joukko, olisi asia saattanut
jäädä ajatuksissani taka-alalle. Nyt kysymyksessä on kuitenkin vahvan ammatillisen perustan omaava henkilöstöryhmä, joka on ehtinyt kokea urallaan monenlaista. Heidän tekemillään havainnoilla lienee siten totuusarvoa
myös objektiivisesti tarkasteltuna.
Miksi sitten Porilaisuus nousee vahvemmin esiin juuri
tässä siirtyneiden henkilöstöryhmässä kuin kenties koko
uransa Prikaatissa töitä tehneiden joukossa? Olivatko
omat ennakkoluuloni siirrossa kohdattavista vaikeuksista
niin vahvoja, että perusasia pääsi yllättämään? Kenties
näin.
Joukon historiasta juontava Porilaisuus on prikaatissamme meitä kaikkia yhdistävä tekijä. Pelkoni vanhojen
Porilaisten satakuntalaisen jäyhästä suhtautumisesta uusiin tulijoihin on osoittautunut turhaksi. Porilaisuutta ei

28

siirretä tulijaan perehdyttämisen keinoin eikä tuon ”arvon”
saamiseksi tarvitse osallistua pääsykokeisiin. Uudelle
työntekijälle on riittänyt, että hän hyväksyy roolinsa joukon jäsenenä ja että hän ponnistelee yhteisten tavoitteiden
eteen.
Vaikkakin vanhasta luopuminen on vaikeaa, ei elettyä
elämää tule unohtaa vaan siitä on ammennettava voimia
uusiin haasteisiin. Omalta kohdaltani Varsinais-Suomen
Ilmatorjuntarykmentissä eletty aika ja omaksuttu Heikkiläläisyys hakee paikkaansa vieläkin. Parhaimmillaan kokemuksillani on ollut käyttöä puhallettaessa uutta virettä
työyhteisön purjeisiin. Tulokkaan itsetunnolle tekee hyvää
päästä näyttämään ajatuksiensa avulla metsää myös Porilais-puilta.
Nyt saatatte miettiä, miksi valitsin kirjoitukselleni yllä
olevan otsikon. Johtajan kyvythän punnitaan tilanteissa,
joissa hän käskee organisaatiolleen vaikeita asioita. Ehkäpä meidänkin tulee hiljaisina hetkinä puntaroida tekemisiämme ja miettiä, sorrummeko organisaation arvosteluun
vai teemmekö esityksiä sen kehittämiseksi. Käytämmekö
kykyjämme eteenpäin ponnisteluun vai tuudittaudummeko jo saavutettuun hyvään oloon?

Valon juhlaa odottaessa –
yhteisestä vuodesta kiittäen,

Heikki Mäki

○
○

1.11.2003

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

8.12.2003
1.12.2003
1.12.2003
1.12.2003
20.10.2003
20.10.2003
5.10.2003
4.10.2003
4.10.2003
4.10.2003
4.10.2003

○
○
○
○
○
○
○
○
○

NÄKYMÄ VALTAKUNNALLISESTA PARAATISTA.

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Majuri Dieter Flemmich
Majuri Timo Kovanen
Majuri Marko Lahtinen
Majuri Petri Mattila
Majuri Kari Toivonen
Majuri Seppo Vainio
Kapteeni Rainer Kemppainen
Kapteeni Juha Niinikoski
Yliluutnantti Osmo Bräysy
Yliluutnantti Jouko Heliluoto
Yliluutnantti Timo Lehtonen
Yliluutnantti Juha Rantanen
Luutnantti Petri Rytsölä
Luutnantti Teppo Suominen
Luutnantti Ilkka Tuomisto

○

○

Jalkaväkisäätiön ansioristi:

○

○

○

Yliluutnantti Juha Kakko kapteeniksi
Luutnantti Matti Kuokkanen yliluutnantiksi
Luutnantti Ilkka Permo yliluutnantiksi
Luutnantti Kenneth Tiukka yliluutnantiksi
Kersantti Sami Lindh ylikersantiksi
Kersantti Marko Vatanen ylikersantiksi
Alikersantti Juha Mikkonen kersantiksi
Korpraali Jouni Mäkilä alikersantiksi

○

○

○

Ylennykset 6.12.2003:

○

○

○

Siviiliin:
Ylikersantti (sopimussotilas) Jussi Vienonen
Kersantti (sopimussotilas) Jani Karlsson
Kersantti (sopimussotilas) Paltto Oula
Alikersantti (sopimussotilas) Timo Anttila
Ylikersantti (sopimussotilas) Arttu Kallio
Ylikersantti (sopimussotilas) Eetu Räsänen
Ylikersantti (sopimussotilas) Pekka Loikkanen
Kersantti (sopimussotilas) Henri Takkinen
Kersantti (sopimussotilas) Heikki Tanner
Alikersantti (sopimussotilas) Mikko Ahokas
Alikersantti (sopimussotilas) Jaakko Lipponen

○

○

Puolustusvoimien Kansainväliseen Keskukseen:
Everstiluutnantti Mauri Koskela

○

○

PORIN PRIKAATISTA LÄHTENEET:

○

○

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

RISTI SUN RINTAAS. Yliluutnantti Juha Rantanen oli
yksi jalkaväkisäätiön ansioristin saaneista.

Tervetuloa Porin Rykmentin – Porin Prikaatin Killan
vuosikokoukseen ja -juhlaan Säkylän Huovinrinteelle
15.5.2004.
VETERAANIEN ULJASTA JOUKKOA.
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Soppatykillä vaikka jouluateria
Teksti: Esa-Pekka Avela

Kalustokiikari

Kenttäkeitin M/2000
Kokonaispaino 1 600 kiloa.
Pituus vetoaisoineen 4 metriä.
Leveys 1,6 metriä.
Korkeus savupiippuineen 2,7 metriä.
Maavara 35 senttimetriä, pohjapanssarointi.
Perusvarustus 150 litran kiertoilmauuni, 150 litran ja 40 litran
haudekattilat, yksi 60 litran ja kolme 20 litran vesikattilaa,
paistinpannu ja keittolevy.
Kattilat ja kansirakenteet ruostumatonta terästä.
Katos ja sääsuojat (teltta).
Hydraulinen tyhjennys.
Kiinteä polttoaine ja dieselöljy tai kevyt polttoöljy.
Suurin vetonopeus 80 km/h.
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HYVÄÄ. Uusi kenttäkeitin mahdollistaa entistä monipuolisemman ruokalistan. Hernekeitto säilyttää uudistuksesta huolimatta asemansa.

Uusi soppatykki eli kenttäkeitin M/2000 on nostanut puolustusvoimien kenttämuonituksen aivan uudelle tasolle. Uudella keittimellä syntyy
tarvittaessa vaikka jouluateria.
– Pojille pystytään laittamaan maastossa paljon
monipuolisempaa ruokaa kuin kaksysillä
(kenttäkeittimellä vuosimallia 1929), sanoo ravitsemistyönjohtaja Pirjo Pellonperä Porin Prikaatin muonituskeskuksesta.

Y

hdellä uudella kenttäkeittimellä voidaan muonittaa noin
200 henkilöä kaikissa oloissa. Pirjo Pellonperä arvioi, että jouluateria syntyisi kinkkuineen ja laatikoineen noin 100
henkilölle.
Porin Prikaatissa on noin 20 uutta kenttäkeitintä. Niiden tarjoamia uusia mahdollisuuksia on hyödynnetty erityisesti sellaisilla
leireillä, joilla on pysytty paikoillaan. Onpa maastossa valmistettu
jopa joulutorttuja.
Kenttäkeitin M/2000 edustaa alan huipputekniikkaa. Se on tarkoitettu pääasiassa valmiusprikaatien käyttöön ja sillä syntyy paitsi
entistä monipuolisempaa myös entistä laadukkaampaa ruokaa.
Uudessa kenttäkeittimessä on kaksi automaattista termostaattiohjattua öljypoltinta ja dieselgeneraattori. Polttoaineena voidaan
käyttää joko dieseliä tai kevyttä polttoöljyä ja puuta. Keitin voidaan
myös kytkeä yleiseen sähköverkkoon.
Yksi merkittävä parannus on se, että kenttäkeittimessä on kiertoilmauuni. Perusvarustukseen kuuluvat lisäksi 150 litran ja 40 litran
haudekattilat, yksi 60 litran ja kolme 20 litran vesikattilaa, paistinpannu ja keittolevy.
Kenttäkeittimen on valmistanut Teuvan Keitintehdas Oy. Keitintä voidaan hinata millä tahansa ajoneuvolla ja sillä voidaan keittää ruokaa siirron aikanakin.

AUTOMATIIKKAA. Kenttäkeittimen lämmittämiseen ei
tarvita enää välttämättä puita. Keittämisen voi hoitaa
öljyllä tai sähköllä. Keittäjää ei kuitenkaan korvaa mikään, sanoo jääkäri Marko Viherkoski.
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Perinteet – tämä päivä –
muutostarpeet

E

U:n vireillä oleva ehdotus turvatakuista on saanut aikaan, jos ei muuta, ainakin vireää keskustelua julkisuudessa. Mielipidesivun otsikoiden poiminta parin päivän lehdistä marraskuun lopulla tuotti seuraavaa tulosta: ” Liittokuntaajattelusta halukkaiden koalitioon. EU:n
puolustus – vaihtoehto Natolle. Nato Suomelle EU:n turvalauseketta joustavampi
ratkaisu. Euroopan unioni Suomelle Natoa
tärkeämpi.” Marraskuun viimeisen päivän
lehdissä kommentoitiin puolustuskiistaan
ulkoministeri Tuomiojan ehdotuksen pohjalta löytynyttä ratkaisua. Pääministeri
Vanhanen ei tuoreeltaan halunnut sanoa
mitään täsmällistä saavutetusta sovusta.
Oppositio vaati hallitusta hyväksymään
turvatakuut.
Keskustelua käydään EU:n puolustusyhteistyön nimikkeellä samanaikaisesti
Suomen mahdollisesta liittymisestä Natoon. Keskustelun avaajana toimi vuosi sitten Huovinrinteellä puhunut presidentti
Ahtisaari. Hän julistautui avoimesti Naton
kannattajaksi. Ahtisaaren edeltäjä, presidentti Koivisto, vastustaa selkeästi Natoon
liittymistä. Tässä ääripäät.
Eduskunnan puhemies Lipponen on
taitavasti kääntänyt todistustaakan kysymyksellään:

”Mitä vikaa Natossa?”
Keskustelua käydään peruskysymysten
ympärillä. Hyvä, että keskustellaan. Tämä
on pohjoismaista demokratiaa parhaimmillaan. Tämän päivän työikäisen on vaikea
kuvitella muita muotoja.
Killassa lähestytään sitä aikaa vuodesta, jolloin hallitus miettii tulevan vuoden
tapahtumia ja suunnittelee linjauksia vähän
pitemmällekin. Yritysmaailmassa puhutaan strategisesta suunnittelusta. Ehkä tämä
ei lähellä puolustusvoimia olevassa yhdistyksessä ole aivan oikea nimike. Puhutaan
vain kolmen vuoden linjauksista.
Turvallisuuspoliittista keskustelua Killan piirissä ja tässä lehdessä voidaan varmasti aktivoida.
Joku voi tietysti kysyä, kuuluuko se kiltatoimintaan. Kilta on perinteitä, tätä päivää ja tulevaisuutta. Jäsenistö vaihtuu mutta toiminta jatkuu. Ratkaisevaa on miten
hyvin Killan hallitus onnistuu muotoilemaan tavoitteet ja esittelemään ne konkreettisina toimina valtuuskunnan ja yhdistyksen vuosikokouksessa. Edustaako halli-

Porin Rykmentin –
Porin Prikaatin kilta

tus riittävän hyvin jäsenistöä alueellisesti,
ikäjakauman puolesta, pitäisikö hallituksessa olla naisjäsen?
Mielestäni Porilainen voi mainiosti toimia keskustelufoorumina missä tahansa
kiltalaisia kiinnostavissa kysymyksissä.
Kirjoittelu voisi ja olisi voinut olla paljon
aktiivisempaa. Tässä suhteessa myönnän
passiivisuuteni ja otan vastaan syytökset, ei
ole perusteita kiistää.
Itse asiassa olen aina ihaillut toimittajia, jotka joutuvat mitä erilaisimmista,
usein syvällistä perehtymistä vaativista aiheista kirjoittamaan mielipidejuttuja. Ja
kaikki annetussa ajassa, takaraja on ehdoton.
Lueskelin alustavasti ”Vapaaehtoisen
maanpuolustuksen tavoitteiden ja kehittämistarpeiden selvitystyön” loppuraporttia.
Siinä on paljonkin mielenkiintoista ja aikanaan näemme, mikä osa ehdotuksista päätyy käytäntöön. Kappaleessa Vapaaehtoisten tarpeet silmiini osui seuraava ajatus,
jonka lainaan suoraan kyseisestä raportista:
”On myös tunnustettava elämäntilanteiden
muutosten vaikutus aktiivisuuteen ja sitoutumismahdollisuuksiin. Ihmisillä on erilaisia tarpeita, haluja ja tavoitteita osallistua
vapaaehtoistoimintaan. Tämä pitää ottaa
huomioon järjestelmää kehitettäessä.”
Katkelma sisältää hyvän ja soveltamiskelpoisen ajatuksen mihin tahansa vapaaehtois-toimintaan. Juuri tästä on Killassakin keskusteltu vuodesta toiseen. Miten
saadaan nuoret mukaan toimintaan. Miten
Kiltaa pitää kehittää, jotta se kiinnostaa

myös varusmiespalveluksesta juuri vapautuneita? Onko kotiuttamisvaihe oikea ajankohta kiltaoppituntien pitämiselle? Minkälaista toimintaa ikääntyneille jäsenille?
Killan tilikausi on päättymässä. Tältä
kannalta katsoen vuosi on ollut varsin tavanomainen.
Merkittävän poikkeuksen muodostaa
Turun kasarmin pienoismalli ja sen rahoituksen hankinta. Rahoitus on kunnossa.
Kiitokset vielä kerran, veli Toivo.
Toiminnallisesti vuosi on vasta puolivälissä. Vielä ehdimme toteuttaa suunniteltuja tapahtumia ja ottaa joitakin uusiakin.
Tässä vaiheessa vuotta haluan kuitenkin kiittää Killan valtuuskuntaa ja hallituksen jäseniä, sihteeriä sekä kaikkien alaosastojen aktiiveja hyvästä yhteistyöstä vuoden
2003 kuluessa.
Kiitokset Porin Prikaatin komentajalle
ja koko Prikaatin henkilökunnalle myötämielisyydestä toimintaamme kohtaan. Prikaatiin on aina mukava tulla. Samoin kiitokset Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle ja
Porilainen-lehden toimitukselle hyvästä
yhteistyöstä vuoden aikana.
Turun kasarmin pienoismallihanke jatkuu. Rahoitus on kunnossa, kuten edellä
totesin.
Projektin valmistumisajankohta lähestyy. Elementit ovat koossa. Uskon, että pienoismallin loppuvaihe onnistuu vähintään
yhtä hyvin kuin alkukin. Asiamme on osaavissa ja innostuneissa käsissä.
Kiitokset myös kaikille nimeltä mainitsemattomille yhteistyökumppaneillemme
ja tukijoillemme, erityisesti pienoismallihankkeen tukijoille, myönteisestä suhtautumisesta toimintaamme kuluneen vuoden
aikana.

Hyvää Joulua ja Onnea Uudelle
Vuodelle 2004.
Pentti Eskola
Killan puheenjohtaja 2003
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Kattaus veteraaneille
Teksti ja kuvat: Pekka Huima

Pöydät olivat mutkallaan jouluherkuista,
kun Satakunnan alueen veteraanit saapuivat prikaatiin juhlalounaalle muutama päivä itsenäisyyspäivän jälkeen ensilumien
saattelemana. Turun ja Porin Sotilasläänin
komentaja lippueamiraali Bo Österlund
oli kutsunut veteraanit viettämään jouluateriaa arvoisessaan seurassa.
– Tammenlehvän sukupolvi on aina ollut ja tulee aina olemaan kunniapaikalla
suomalaisten sydämissä, muistutti lippueamiraali Österlund puheessaan vieraille.
Aliupseerikoulun oppilaat pitivät pöydissä seuraa veteraaneille. Oppilas Henrik

Pankakoski oli yksi varusmiehistä, jotka
saivat olla mukana osoittamassa kunnioitusta sotiemme veteraaneja kohtaan.
– Keskustelimme lounaalla kaikesta
varusmiehen elämään liittyvästä maan ja
taivaan väliltä. Veteraanit tiedustelivat
kiinnostuneina nykypäivän asepalveluksesta. Erityisesti uudet ja hienot varusteet
herättivät ihmetystä – itsenäisyytemme alkuaikonahan ne olivat mitä olivat, kuten
veteraanitkin muistuttivat. Joulutunnelmasta piti huolen Satakunnan sotilassoittokunta joululauluillaan. Virsi ”Enkeli taivaan” kajahti aseveljien suusta uupumattomalla tarmolla kuin etulinjassa konsanaan.

Turku puh. 02-433 99000
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Jääkärilinjan johtaja, kapteeni Saku Silmu (vas.),
koulun yksikköupseeri, yliluutnantti Pertti Kallio,
koulunjohtaja majuri Matti Vihottula ja tukilinjan
johtaja yliluutnantti Anssi Hakanen.

”Ryhmänjohtajat ja Suomen Kansainvälisiin
Valmiusjoukkoihin sijoitettavat aliupseerit”
Aliupseerikurssilla Teitä kouluttanut
henkilökunta onnittelee Teitä kurssin
suorittamisesta ja ylennyksestänne.
Kantakaa ylpeinä saavuttamianne tutkintomerkkiä ja arvomerkkejä.
Valmiusjoukkokoulutuksen uudistumisen myötä Te kaikki ette heti pääse
harjoittelemaan täysipäiväisesti kurssilla saamianne johtamistaitoja. Osa Teistä jatkaa kouluttautumista erikoiskursseilla ja haasteelliset johtamistehtävät
tulevat eteen myöhemmin.
Seuraavan saapumiserän johtajiksi
määrättävät joutuvat vastuullisiin tehtäviin heti seuraavan saapumiserän astuessa palvelukseen. Te koulutatte oman
ryhmänne alokkaista sijoituskelpoisia
taistelijoita sodan ajan kokoonpanoon.
Alaisten luottamus ja arvonanto on
ansaittava vähitellen taidollisella etevyydellä, onhan johtajan ammattitaito

kaiken johtamisen perusta.
Ryhmänjohtajana Teidän pitää tehdä
itse alaistenne kanssa ja näyttää kaikessa
hyvää esimerkkiä. Samalla luotte johtamaanne joukkoon hyvän hengen, jota ei
saavuteta määräyksiä, käskyjä ja kieltoja
latelemalla.
Kohdelkaa alaisianne oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Teidän on tunnettava omat alaisenne niin hyvin, että
voitte tehtäviä jakaessanne ottaa huomioon kunkin yksilölliset kyvyt. Alaisistaan huolehtiminen pitää olla jokaisen
johtajan kunnia-asia.
Johtajan saavuttamaa luottamusta ja
kunnioitusta ei voida koskaan pitää saavutettuna arvona, vaan sen hyväksi on
tehtävä työtä päivittäin. Jo saavutettukin
kunnioitus voidaan nopeasti tuhota alaisten epäasiallisella kohtelulla tai ala-arvoisella johtamiskäyttäytymisellä.

Apukouluttajat

Ulkoiset tunnusmerkit eivät siis tee
Teistä vielä johtajia, vaikka niiden perusteella Teidät asetetaan esimiesasemaan. Hyväksi johtajaksi kasvaminen on
jatkuva, pitkäaikainen prosessi. Teidän
on kyettävä itse arvioimaan ja ohjaamaan omaa kehittymistänne johtajana.
Tätä varten Teille on jaettu johtakansiot, joista on hyötyä paitsi varusmiesaikana myös siviilielämän johtajatehtävissä. Saamanne johtajakoulutus hyväksiluetaan myös useimmissa siviiliopinnoissa, kunhan suorittamanne opintoviikot ovat kirjattuina opintokirjassanne.
Kansioiden ylläpitäminen on Teidän
vastuullanne.
Toivotamme menestystä johtajakaudellanne sekä kouluttautuessanne Suomen Kansainvälisten Valmiusjoukkojen
vaativiin tehtäviin.

Ylärivi vasemmalta: alik
Lähde, kok Valtonen,
alik Kokko, kok Tolvanen, alik Hurme, alik
Repo, alik Ihander, kok
Jääskeläinen, alik Toivola, kok Lieselang, alik
Ylioja, alik Lamminen,
alik Heinonen. Alarivi
vas: kok Autio, kok Riikonen, alik Dahlström,
kok Pulkkinen, kok Seppänen.
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AuK/Jääkärilinja

Johtaja kapteeni Saku Silmu

Hyysalo Vesa 21 v
Vartija, Helsinki
Hiljainen hiihtäjä, jos vain sukset pysyis jalassa! Tuvan pappa.
Motto: “Ei se väärin ole.”

Huhtala Juha 19 v
Opiskelija, Lappi
Räyhäävä lappilainen, jonka intohimina
ovat kultaiset nauhat, pimenevät, hyiset ja
sumuiset syysillat yksin metsässä-parhaana
kaverina oma rynkky.
Motto: “Meniskö haaskal tänä?”

Tupa 13
Kiiski Mikko 20 v
Ylioppilas, Ypäjä
Haminan raikkaat merituulet puhaltelevat
jo pojan otsahiuksiin...
Motto: “Kovat piipussa”

Ketola Matti 20 v
Ylioppilas, Paimio
Tekee kaiken ohjesäännön mukaan oikein?
Motto: “Syöksyen eteenpäin”

I Jääkärijoukkue

Kulmala Juha-Petteri 19 v
Sahauspäällikkö, Eura
Ei mitään preussilaisia asentoja!?
Motto: “Ei se väärin oo, ääntä saa käyttää!”

Ylil Jari-Pekka Mustonen, ltn Tomi Blom
Tupa 11
Hietaniemi Ville 20 v
Automaatioasentaja, Tampere
Nääsvillen ainoa Tuntematon sotilas!
Motto: “Iloinen mieli korvaa puuttuvan
älyn, nääs!”

Asikainen “Arska” Sami 20 v
Kokki, Turku
Mies tilasi kurssipuukon, kurssikauha on jo
hankinnassa. Mitä suurempi ase, sitä leveämpi hymy.
Motto: “Se, mikä ei tapa, vahvistaa!”

Alppi Samuli 20 v
Opiskelija, Ulvila
Johtaja jo syntyessään. Vastaa kotona puhelimeen: Alpeilla...
Motto: “`Tauko paikalla, yksi vuosi!”

Hautamäki Matti 19 v
Ajoneuvoasentaja, Laitila
Kaikella kunnioituksella, herra kapteeni,
mutta minähän en mitään pussikeittoa syö.
Motto: “Jos sinulla on hyvä olo, älä huoli,
se menee kyllä ohi”

Haitti Teemu 26 v
Insonööri, Eura
Uimataidoton uppopallovaari... kolmosella
kaapilla tai punkan kimpussa... Haitti, sä
oot hyvä mies.
Motto: “Ei se mikään...tuu uppopallo ole...”

Heinola Henri 19 v
Opiskelija, Pori
Mies karkasi banaanilaivalla tiedustelijoiden matkaan.
Motto: “Mitä, ollaanks me menos syömää?”

Henttinen Eero 19 v
Autonkuljettaja, Kokemäki
Tahdintoistojen kuningas. Suomen ainoan
900 Mersun omistaja.
Motto: “No niin, puliukot!”
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Hentilä Mikko 21 v
Yrittäjä, Turku
Jäätävän jämä veteraani ja palveluksenjatkajat rulaa!
Motto: “Kyl meil viime aukis”

Hirvonen Teemu 20 v
Kaljakuski, Raisio
Suomen ainoa RUK-pekka-pena. Palveluksenjatkajat rulaa!
Motto: Mitä he... Korjaan, herra kokelas,
mitä he...

Heikkilä Aleksi 19 v
Elektroniikka-asentaja, Turku
Kotona oma kasarmi. Nenäkäs upseeri.
Motto: “Onks sillä mitään väliä? Voitasko
jo nukkua?”

Heinonen Henri 21 v
Sahaduunari, Perniö

Kanerva Riku 20 v
Puuseppä, Paimio
Karonen Joni 19 v
Maanviljelijä, Koski TL
Mitä siitä turhaan stressaamaan. Kyllä sitä
sitten kerkiää. Sotkusankari.
Motto: “Ja viskiä pullo.”

Kause Kalle 20 v
Opiskelija, Eura
Tuvan äänikone Eurasta, parempien ihmisten seurasta. Arvaamaton taistelija, josta ei
koskaan tiedä, mitä kepposia on tullut tehtyä.
Motto: “Kalsari on keisari.”

Kauppi Kai 20 v
Taiteilija, Somero
Ruokalan terroristi?!
Motto: “Kaikki hoituu!”

Kaveri alkaa pyöriä heti iltavahvarin jälkeen-tietyti kännykkä kädessä.
Motto: “No, täytyyhän sitä nyt “vaimolle”
soittaa. Tyyny kuivaa kyynelet”

Kallberg Mika 20 v
Hyllyasentaja, Lohja
Iso mies ja lehmän hermot, herra akuankkaääni.
Motto: “Kovat jätkät ei mottoa tartte”

Laakkonen Antti 20 v
Laborantti, Hattula
Tuvan tietopankki, pysyispä suukin joskus
kiinni.
Motto: “Läpi harmaan kiven-vaikka dynamiitilla”

Lassila Perttu 20 v
Ylioppilas, Mietoinen

Prikaatin ainoa autosotamies-palveluksenjatkajat rulaa!
Motto: “Säilykkeitä-lepo-säilykkeitä-lepo!
Herra majuri!

Holm Henry 19 v
Opiskelija, Mellilä

Lyhyt pinna
Motto: “Ei täs oo mikään kiire”

Kovasti sinkoileva pikkumies, jota voi
käyttää tarvittaessa myös lähettinä.
Motto: “Ei kai se ny niin tarkkaa ole”

Laine Joonas 19 v
LVI-asentaja, Turku

Hievanen Juri 20 v
Merkonomi, Naantali

Huhtamäki Timo 19 v
Ylioppilas, Janakkala

Pekonit paistuu ja maistuu... Kapteeni
haukkuu ja lomat paukkuu...
Motto: “Lomille, lomille, kohta päästään...
öööh, joo.”

Vetäytyi II/03-hyökkäyksestä. Jatkaa rynnäkköä seuraavassa miehityksessä.
Motto: “On se hienoa päästä kotiin!”

Tupa 12
Hämäläinen Timo 20 v
Opiskelija, Raisio
Stressaamaton AUK-kertaaja, joka pistää
parastaan, jos on kyse lomasta tai vapaaajasta
Motto: “Kyl mä sen tiedän...”

Hynnälä Viljo 20 v
Opiskelija, Vihti
Esimiesten silmien alla särmä sotilas... Tuvassa jotain ihan muuta
Motto: “Täysillä loppuun saakka”

Rauhallinen, omapäinen mies hämeestä,
jolle Satakunnan murteet ja tavat alkoivat
vähitellen juurtua päähän.
Motto: “Ei liian vakavasti”

Junkkala Juho 19 v
Opiskelija, Eura
Tuvan lääkekone, joka taikoo mitä ihmeellisimpiä aineita, kun on tarvis. Lähes valmis lääkintäaliupseeri.
Motto: “Päätä voi hakata seinään vain, kunnes seinä on puhki”

Kourusuo Ville 19 v
Ylioppilas, Turku
Ehkä EHK:n särmin kaveri, varmaa RUKkamaa.
Motto: “Lonnien eteenpäin-ampukaa!!!”

Liimatta Juho 18 v
Ylioppilas, Pori
Tuleva herra luutnantti, tuvan juniori.
Motto: “Voi &%¤”# muminaa.”

Järvinen Jesse 19 v
Automaatioasentaja, Turku

Laine Jyrki 19 v
Ylioppilas, Lieto

Omalaatuinen turkulainen, jolla myrkkykatse on lähes huolettava. Mies, joka ei olisi mitään ilman naisia.
Motto: “Oikein, pitäisikö tykittää gäisi
huuleen?”

Ketä? Ai, se on aina UV:lla. Tuleva ydinfyysikko.
Motti: “UV-mies on eri mies!”

Ranki Arto 20 v
Urheilija, Turku
Äijä vietti puolet P-kaudesta urheilukomennuksilla, kuten myös Auk:sta.
Motto: “Mulla on komennus!”

Risu Ristomatti 21 v
Yo-merkonomi, Salo
Rukkiin menossa, mutta parta ei.
Motto: “Nou stressi!”

Rusi Mika 19 v
Opiskelija, Turku
Itse rauhallisuus, ei turhista avaudu.
Motto: “Hiljaa hyvä tulee.”

Petriotis Christos 20 v
Ajoneuvoasentaja, Turku
Tuvan tulivoimaisin kaveri. Hidas, mutta
kankea. “Mis mun kamat on...? Mis mä
oon..? Auttakaa mua!”
Motto: “En mä ny kerkeä.”

Tupa 10
Saarimaa Eero 20 v
Koneasentaja, Turku
Jakorasia: Aina jakomiehenä tommonen se
on, ota itse selvää. Tai älä ota.
Motto: “On nii vähä! Oi oi taas banio!”

Virtala Samuli 20 v
Opiskelija, Turku

II Jääkärijoukkue

Kurkkapäivystäjä. Tuvan priimus (lukee
salaa)

Ltn Antti Muhonen, ltn Mika Koivisto

Sipponen Tuomas 20 v
Ylioppilas, Virrat
Synnynnäinen sissipa....

Tupa 5
Vettervik Mari 22 v
Opiskelija, Turku
Linjan AINOA nainen. Siitä voi jo päätellä
paljon. Ikuinen ilopilleri, joka jaksaa tetsata puulta puulle muiden mukana. Saa aina
kanssataistelijoidensa jakamattoman huomion.
Motto: “Ei se niin tarkkaa oo.”

Tupa 8
Lusenius Timo 20 v
Opiskelija, Kaarina
Komentaja, jonka käskyt tulevat kuin perseeseen ammutulta karhulta. Päivät vierivät
lepiä ottaen ja kännyyn puhuen. Ei mennyt
taas vahvasti.
Motto: “Pääasia, että perille pääsee.”

Lindberg Aapo 20 v
Suunnistaja, Nurmijärvi
Everstin kalakaveri, aina komennuksella.
Mies, joka pitää tuvan kartalla.
Motto: “Voin mä juostenkin mennä.”

Nieminen Aki 20 v
Lentopalloilija, Eura
Metsien aropupu, tuvan David Hasselhoft.
Aina vapaaehtoinen hommaan kuin hommaan. Tuleva RUK-tiedustelija.
Motto: “Ei UV väärin oo.”

Wallin Joni 19 v
Karkku
Tuvan museo-au, kirja kädessä vielä minuutilla. Taistelija, jolla tuvan, ehkäpä jopa
koko koulun, “isoin” ääni.
Motto: “Sic vic pacem, para bellum.”

Niinistö Lauri 19 v
Salo
Koulun särmin taistelija. Ei suutu kirveelläkään. Tuleva RUK-palikka.
Motto: “Aina on kiire odottamaan.”

Louhi Janne 19 v
Raisio

Tupa 9

Mikäs nappi tää on? Jaa, joku hälytysnappi
vaan. Mitäs noi kokelaat täällä käytävällä
pyörii? Taas valot päällä; elää öisin.
Motto: “Saman päivärahan siit aina saa!”

Pessinen Joel 19 v
Eurajoki

Majanoja Marko 20 v
Pertteli

Pirate of the Pori Brigade: Curse of the
gona-beard (huivi puuttuu, silmä ei)
Motto: “Hulluus tarttuu”

Tuvan avautuja, juoksuhautojen väsymätön
vyöryttäjä. Taistelija, joka rakastaa pyörämarsseja. Lomatkin menee metsässä taistellen.
Motto: “Tässähän alkaa TAAS g-g-g-ggonahtaa.”

Lintula Joeli 20 v
Merkonomi, Mellilä

Rantanen Juuso 20 v
Lihamestari, Vantaa
Kaikki tietää tämän miehen, eikä aina välttämättä positiivisessa mielessä. Muut jäpittää minuutilla,äijä kerää itseään lattialta.
Motto: “Pääasia, että pääsee “ehjänä” lomille.”

Vehviläinen Lasse 22 v
Opiskelija, Turku
Meijän isihahmo.
Motto: “No joo!”

Virtanen Sampo 20 v
Sekatyömies, Somero
Purku-au. Antakaa kaikki vartiovuorot
mulle, mä haluun ne. Tuntee olonsa kotoisaksi metsässä. Mettäpöhö. ALOKAS. Sylvesteri.
Motto: “Ei se oo niin nöpönuukaa, haaskalinnut saalistaa.”

Räsänen Sampsa 22 v
Graafikko, Hämeenlinna

Hunter of the house. Taas joku on ammuttu
ja nyljetty. Tuvan tark’ampuja. Lomillakin
tetsaamassa, ellei pellolla tai karaoke-baarissa.
Motto: “Ennemmin vainaa ku punanen.”

Partanen Kalle 19 v
Opiskelija, Turku
Huolehtii tuvan siivouksesta, särmä siivous-au.
Motto: “Siivotkaa ny joku se vessa.”

Kertoo vitsejä, jotka ovat pitkiä kuin nälkävuosi ja yhtä hauskoja kuin hautajaiset.
Rauhallinen ja avulias sälli. Tutustuu ammattinsa johdosta innokkaasti valokuvapainotteisiin julkaisuihin.
Motto: “Mort certa, sed hora incerta.”

Ohrankämmen Matti 19 v
Opiskelija, Karvia

Pitkänen Janne 20 v
Kunnossapitoasentaja, Kokemäki

Teperi Jussi 20 v
Opiskelija, Köyliö

Särmä taistelija, jolla tuvan mielipuolisin
nauru. Vaikuttaa ulkonaisesti särmältä,
mutta oikeasti alkaa jo näyttää gonahtamisen merkkejä. Tuleva RUK-palikka.

Vastaa tuvan hengellisestä kasvatuksesta,
saatanaakin vahvempi sotilaspastori.
Motto: “Piispa tai pappi... Aivan sama!”

Ei niit aseit jaksa suorittaa. Ei siit mitään
tuu. Aivan flegmaattinen lätkän pelaaja,
jonka illat kuluvat UV:lla. Tunnetaan myös
nimillä Tetris ja Berberi.
Motto: “Ei sitä koko päivää jaksa yrittää”

Lomppi Erik 20 v
Ajoneuvoasentaja, Laitila
Tuvan koomikko ja imitaattori. Huumoria
irtoaa tilanteessa kuin tilanteessa. Taistelija, jolla on ehtymätön suklaavarasto.
Motto: ”Pääasia, että pysytään kartalla.

Näsi Kalle 20 v
Opiskelija, Pori
Tuvan tulivoimaisin mies. On kuin kotonaan konekivääri kädessään. ITKK-ekspertti.
Motto: “Käsky on käsky”

Luukkonen Jari 20 v
Sähköasentaja, Nummela
Opiskelija Luukkonen: “Vaunu ampumaasentoon laita.” Särmääkin särmempi
KRHK-taistelija, myös valopistoolin kanssa. Ehtymätön pimeiden kommenttien/komentojen varasto.
Motto: “Mieluummin kynä kädessä kuin
“nappi” otsassa”

Raisio Heikki 20 v
Lahtaaja, Turku
Syö aina ja kaikkialla ja paljon ja hitaasti.
Ja silti hoikka.
Motto: “Tästä mä tykkään, tänne mä jään.“

Rajaniemi Toni 20 v
Ensihoidon lähihoitaja, Pori

Vuorilehto Tuomas 20 v
Opiskelija, Raisio
Vähän pitkä mies.
Motto: “Viimeisellä viikolla kurkkakenraali”

Muumimammaa muistuttava kehonrakentaja ja silti AUK:n vemppakuningas.
Motto: “Aina valmis... (venaa 10 min.)”

Terho Jussi 19 v
Lentokoneasentaja, Pori

Rajalampi Jarno 20 v
Opiskelija, Raisio

Vaihi Vesa 20 v
Mekaanikko/asentaja, Naantali

Tuvan isä, herra Ryhmänjohtaja. Ei ole
lampun henki, turha esittää toiveita.
Motto: “Ei vaadi avautumista”

Murro Juuso 20 v
Pori
Jos te olette te, herra Kokelas, pyydän nöyrimmästi anteeksi! Tuvan legendaarinen
tanssija, uskomaton eränkävijä.
Motto:”Soita Karpolle, sitä kiinnostaa”

Makkaramestari, Teuvo nakkien kuningas.

Silkkipaperi a.k.a. Lambi-peppu. Syntynyt
tekemään riukuja.
Motto “On, on kesä ja yö. Pois, pois on arki
ja työ! Taas mä oon onnellinen...”

Vuorenpää Jussi 19 v
Ylioppilas, Lappi
Tussijemmari. Tietokoneinsinööri.
Motto: “Illal saunaa”
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AuK/Jääkärilinja

Iivari Teemu 20 v
Ylioppilas, Rovaniemi
Mies, jolle musiikki ja suklaa on uskontoa
suurempaa. On kuitenkin muistettava, että
kaikki liha tottelee “kuria”.
Motto: “Vempat kamiinaan ja kessillä kylkeen.”

Kapanen Olli 19 v
Ylioppilas, Kerimäki
Kapanen on Kerimäen kauhu. Äijään sopii
vanha sanonta: “Pieni, mutta pippurinen”.
Pahimmistakin sotkuista Kapanen selviää
savolaisella huumorilla ja suomalaisella sisulla. Tietääköhän tämä painimattojen paholainen, mitä luovuttaminen tarkoittaa?
Motto: “Selvä peli 7-5 veskarille kiitos”

Jokinen Thomas 19 v
Ylioppilas, Turku

I Tiedustelujoukkue

Universal soldier. Täydellinen taistelijapari. Intoaa tyttöilyä antaen aina kaikkensa
kuolemaa halveksuen. Jokisen löytää sieltä,
mistä kuuluu: “Tyyyyytöööööööt!” tai “Ei
se väärin oo...”
Motto: “Elämä on kovaa ja ratsuväki raakaa”

Ylil Teemu Hassi, vänr Jesse Mäkinen, ylik Matti Pitkänen,
kers Jaakko Tuomisto
Tupa 2
Aho Eero 19 v
Mikkeli
Tupa nro 9 suolaistakin suolaisempi piisami. “Heittäkää joku buranaa, ei vielä särje,
mutta kohta varmaan alkaa särkeen.
Motto: “ Se, mikä ei tapa, sattuu ihan liikaa.”

Hautala Teemu 19 v
Klassinen amis-Corolla-mies.
Motto: “Ei oo häpee olla nopee.”

Huikuri Pertti 19 v
Hollola
Jäätävä parta, aina vaiheessa. Taistelijaparin “Hui ja Hai” emäs.
Motto: “Köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa.”

Häyrynen Jyrki 19 v
Opiskelija, Petäjävesi
Välttää ja lipastaa lähes joka nakin. Pystyy
aina perustelemaan, miksi jotain ei tarvitse
tehdä.
Motto: “Kaikki on lipastettavissa 35 sekunnissa.”

Bang Kaarlo 20 v
Tiedustelija, Salo

Hiltunen Lauri 19 v
Ivalo

Jyrä Jukka 19 v
Ylioppilas/opiskelija, Kurikka

Nopea kuin hirvi, karvainen kuin karhu ja
muutenkin parasta A-luokkaa - niin kuin
tiedustelijat aina.
Motto: “Aina ei voi hävitä, ei edes joka kerta.”

Tuvan oma hengetär pitää 2. tuvan steriilinä.
Motto: “Tyhjää saa pyytämättäkin.”

Kurikan lahja puolustusvoimille, kylmänrauhallinen punkansärmääjä.
Motto: “Ei sen kulmamiehen askelen niin
tarkan tarvitse olla”

Haikarainen Iiro 19 v
Mikkeli
Suolainen siiseli, joka katoaa metsään kuin
pieru Saharaan. Taistelijapari “Hui-Hain”
hapan.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla kotiin.”

Anteroinen Perttu 20 v
Turku
Urhea vapautustaistelija kolmipäiväisessä
sodassa. Turun oma poika, kuka eikä ketä Anteroinen.

Björn Ville 20 v
Lahti
Korpimetsän &%¤#”, saa postista paljon
pehmeitä paketteja.
Motto: “Life is a pitch and I will catch it”

Alasuutari Hannu-Pekka 19 v
Rovaniemi
185 cm, 73 kg, blondi, harrastaa kultturellia
toimintaa, sinkku vielä?
Motto: “Joka seitsemäs aalto on vaahtopää”

Tupa 4
Johansson Tapio 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Painaa pitkin Säkylänharjua vauhti sata, äly
0 -asenteella. Tottelee steissillä nimeä Tapio, mutta prikaatissa nimeä Zanussi.
Motto: “Who dares, wins!!”

Juvonen Antti 19 v
Ylioppilas, Joensuu
Vaikeistakin tilanteista selviää rauhallisuudellaan ja akateemisella asenteellaan.
Motto: “Kovilla on varaa gonahtaa”

Jouttenus Visa 20 v
Opiskelija, Viiala
1.JK:n särmä vahvistus 1.TiedJ:lle, 4. tuvan
bomber, nopeusrajoitukset vain suuntaa antavia.
Motto: “Oikein.”

Juola Hannu 20 v
Eräopas, Rovaniemi
Kansainvälinen valmiuslappalainen, jolla
on silmää naiskauneudelle. Ennakkoluuloton höpöttäjä, joka ei jätä ketään kylmäksi.
Oikea anopin unelma ja appiukon painajainen.
Motto: “Koirille luut kovina.”

Kolehmainen Seppo 19 v
Ylioppilas, Oulu
Prikaatin iloisin jätkä on pilkuntarkka hävärikuningas.
Motto: “Puujalkavitsi väärään paikkaan tekee ihmeitä”

Koivula Kalle-August 19 v
Ylioppilas, Tampere
Tällä taitavalla ampujalla on kysymys melkein joka vastaukseen.
Motto: “ “

Porilaisen osoitteenmuutokset sekä killan jäseneksi liittyminen:

Kiltaveli Seppo Luoto
Tilitoimisto Tilistö
Alinentie 8 27800 SÄKYLÄ, puh. (02) 867 1581
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Tupa 7
Tuomola Jyri 19 v
Opiskelija, Kuhmoinen
Tätä miestä on mahdotonta katsella naama
“näkkärillä”, perseilee minkä ehtii, varsinkin
minuuteilla, jäämättä koskaan kiinni. Kuhmoisten lahja maailmalle: “En kerinnyt!!!!”
Motto: “Kattokaa nyt mikä tivoli taas.”

Tuominen Teemu 20 v
Opiskelija, Vantaa
Ahmii kirjallisuutta kuin Pavarotti spagettia. Tuvan adonis. Rintakarvoista saisi Pekkariselle uuden tupeen.
Motto: “Sisulla siitä selviää.”

Ässämäki Arttu 19 v
Opiskelija, Petäjävesi
Hajoaminen alkoi 1. päivän varustejaossa.
Esan venytys ainut ilo lomien lisäksi. On ilmoittanut halukkuudestaan sääpallomieheksi! Ei ota vastaan vartio- tai kipinävuoroja.
Motto: “Ei ne voi teettää meillä tota, siellähän sataa.”

Rantanen Tomi 19 v
Varusmies, Hämeenlinna

II Tiedustelujoukkue
Ltn Matti Kuokkanen, ltn Topi Hellsten, ylik Ville Lisinen

Alussa ei meinannut leikata hiuksiaan, kunnes kävi leikkurilla pieni “vahinko”. Intohimoina jääkiekko sekä naiset. Tykkää myöskin Sotkun munkeista. Keilasi totaalisesti
RUK-valinnoissa.
Motto: “Armeijassa tehdään miehistä poikia”

Tuominen Leo 19 v
Opiskelija, Kirkkonummi
DNA katuu Maraton-liittymän luomista.
Puhuu käsittämättömän pitkiä puheluita.
Urhea taistelija, joka kuitenkin halosi
AUK:ssa ja siirtyi muihin tehtäviin.

Kolehmainen Jouni 19 v
Maailmanmatkaaja, Kuopio

Pitkänen Jussi 19 v
Opiskelija, Tampere

Vainikainen Juha-Pekka 20 v
Opiskelija, Pornainen

Mattila Turo 18 v
Työtön, Pirkkala

Savon oma kohmelo, aamuisin tuore kuin
eilinen tornihuhu, vuoden tulokas ja missin
poikaystävä.
Motto: “Seksi vie ja taksi tuo.”

Mikä mies, mikä haju!
Motto: “Vettä #¤%&# ja pakkaseen, sääli
on sairautta.”

Mies, joka ei jätä ketään kylmäksi. Ei ikinä
jäässä. Kaikki tuntevat Mattilan, eritoten
apukouluttajat.

Kontio Antti 20 v
Kuopio

Maljanen Ville 19 v

Tuvan kiivailija, särmä aina halutessaan.
Esimiesten edessä sula kuin Kallavees talvella.
Motto: “Hei, voitasko tehä sileesti?”

Puhakka Eetu 19 v
Ravintolatyöntekijä,
Hämeenlinna

Tuvan tehosuhari. Harrastaa muiden ihmisten hakkaamista, ei ole kuitenkaan mikään
paha mies. Inhoaa toimettomuutta, mikä on
inhimillisesti käsittämätöntä.
Motto: “Ei aina voi voittaa, en edes minä.”

Parempi pari suhdetta kuin parisuhde.
Tämä DJ on aina ensi silmäyksellä rakastunut. Intissä joka miehen ystävä.
Motto: “Parempi vetää överit kuin vajarit.”

Kronqvist Tuomas 19 v
Kaup.tiet.yo, Tampere

Mäkelä Petri 19 v
Opiskelija, Lappeenranta

Tupa 5

Aina vaiheessa, ei koskaan kiireessä, tuvan
hymypoikapatsaan voittaja...
Motto: “Ei näissä hommissa kannata stressata”

Lehto Matti 19 v
Ex-pelimies, Vantaa
Väärä ja puutteellinen sanavarasto; “Haluutsä pataan?”
Motto: “Kipu on vain tunne, ja tunteet on
ihmisen heikkous.”

Köppä Simo 20 v
Radio- ja TV-asentaja, Tampere
Vaatimattoman ja miellyttävän luonteensa
johdosta muistuttaa tupaa vain harvoin siitä, että omistaa komppanian särmimmän
baretin, lomapuvun, punkan, luhan, öljyharjan... maastoutuu öisin vaikka hylkeeksi.
Motto: ”Turpas kiinni, siihen tottuu...”

Kontsas Ilari 19 v
Porvari, Kurikka

Tuvan kuopus, on täällä vapaaehtoisesti.
Kuin luotu kantamaan konekivääriä.
Motto: “Hei, mä oon ollu näiden keikalla.”

Tupa 6
Mäki Juha 20 v
Puuseppä, Turku
Jos miestä ei tunne, miestä saattaa pelätä.
Sisimmässään on lempeä kuin norppa.
TEAM E.M.K.V
Motto: “Se on D-kuppi, näkyy k... vain tuppi...?”

Nurmi Olli 19 v
Opiskelija, Espoo

Kurikan konalla on tyly ja loputon TJ sekä
pohjaton keksivarasto.
Motto: “En oo lährös”

Kala vedessä, mutta tuvassa aina vaiheessa.
Toisaalta, vaihteen päälle saatuaan menee
sata lasissa.
Motto: “Se oli sellainen temppu, että taikuri
itsekin hämmästyi.”

Koskinen Tapio 19 v
Tekniikan yo, Eura

Montèn Linus 19 v
Opiskelija, Kirkkonummi

Tuvan TKS-vastaava, joka vaalii siisteyttä
ja siveyttä törkyisimpinäkin aikoina.
Motto: “Perinteistä pidetään kiinni”

Koskenniemi Johannes 19 v
Fil. yo, Karkku
Aina pyytämässä runtua tuvalle, tuvan akateemikko ja sanan mies, kasvattanut reserviä varten upseerimahan.
Motto: “Vertaisarviointi kirkkaana mielessä”

Miehen naamasta kasvaa karvaa kuin ItäSaksan naiskuulantyöntäjällä. Ajaa partansa 3-4 kertaa päivässä.
Motto: “Just be yourself.”

Mäntymaa Uula 19 v
Opiskelija, Alahärmä
Tuvan timpuri. Laita tämä mies tekemään
tähypaikka ja palatessasi löydät hirsihuvilan. Kyllä parketti telttaan sopii.
Motto: “Jos ei sitä löydy, se vuollaan.”

“Voihan vietävä, vois kertoo meillekin.
Oon vaiheessa, voiks joku auttaa.” Nämä
lauseet kertovat kaiken miehen yleisestä
valmiusasteesta. Tilillä näyttävin punkan
räjäytys.
Motto: “Antaa paskan olla, kyllä sen joku
korjaa.”

Mäkinen Jani 19 v
Opiskelija, Mikkeli
Pataljoona metsureita työssä pitää pienempää ääntä kuin tämä mies nukkuessaan.
Motto: “Älä päde.”

Pajunen Lassi 19 v
Opiskelija, Mikkeli
Pataljoona metsureita töissä pitää pienempää meteliä kuin tämä sälli nukkumassa.
Motto: “Älä päde.”

Poutanen Pekka 19 v
Opiskelija, Hämeenlinna
Tämä mies ei ole se kuuluisa hedelmäkakkumeteorologi... vaikka hedelmäkakku kelpaakin.
Motto: “Minä olen minä.”

Pihlman Arvi 19 v
Opiskelija, Turku
Turun topivo. Hiljainen bilehirmu, joka ei
sano mihinkään ei. Älykäs, vaikkei sitä
huomaa, eikä sitä näytä.
Motto: “Nainen ei ole koskaan väärässä.”

Vikman Matias 19 v
Opiskelija, Mikkeli
Kuluttaa pienen burundilaiskylän verran alkoholia lomilla. Vakavimmat sota-arvet
syntyvät usein baari-illan jälkeen. Armeija
on kuulemma kivaa.
Motto: “Aika näppärää tää tiedustelu.”

Saikkonen Toni 20 v
Opiskelija, Valkeala
Pieni mies, iso ääni. Tulevien alokkaitten
kauhu. Tietää, että sulkijalihaksia on kaksi.
Painaa eespäin, vaikka oksennus lentää.
Teki 3 minuutin munakkaasta klassikon.
Motto: “Lääkkeet on loppu; kipu on kivaa,
tuska ei tunnu.”

Rämä Tomi 19 v
Opiskelija, Hausjärvi
Super-soldier, ei valita koskaan. Avautunut
kerran: -Tää vartiolista ei oo hyvä-ja painui
asemiin. Saanut nimen “Lisäkeuhko”.
Motto: “Lepi vaan, kohta sykitää.”

Toivonen Antti-Mikael 19 v
Elämäntaiteilija, Pirkkala
Päivärahat kuluvat muotivaatteisiin ja sisustuslehtiin. Tuvan taitavin libastaja,
kaappi täynnä muonaa. Tuomon kanssa
aika veikeä perseilijäpariskunta.
Motto: “Tulen, näen ja lipastan”

Salminen Antti 19 v
Opiskelija, Anjalankoski
Kykenee hävittämään sukan per leiripäivä.
Ikisärmä kaappi, tuvan äiti. Lomilla ei
mene aina vahvasti; neuvoo usein muita.
Motto: “Kaikki, mitä on tehty, on taakse
jäänyttä.”
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Johtaja yliluutnantti Anssi Hakanen

Tupa 2
Kivistö Tuomas 20 v
ATK-asiantuntija, Lavia
Hyvä että homma toimii ja saadaan
palautetta...AINA! Moottoriturvasta huolimatta yllättävän hyvä tiedustelija.
Motto: “Kalju on kaunista.”

I Viestijoukkue

Kuutti Ville 19 v
Opiskelija, Turku

Ylil Anne Miettinen, ltn Ilari Vähä-Pietilä, ylik Irina Kaskinen
Tupa 5

Tupa 1

Hooli Tapani 18 v
Opiskelija, Ulvila

Larmonkari Tomi 18 v
Tietoliikenneasentaja, Pori

Heittää päästään alati jotain ihmelausuntoja, joista kukaan ei oikeastaan saa kiinni.
Tuvan siisteys etusijalla, aina rätti kädessä.
Pyörä tosin olisi ihan hyvä noutaa ajoissa,
sitä voi tarvita joskus...
Motto: “Elämää, ei sen kummempaa.”

Mahlanen Timo 19 v
Ylioppilas, Espoo

Jokinen Malin 19 v
Opiskelija, Luvia

Jaakohuhta Jukka 19 v
Tekniikan yo, Pori

Hiukset yleensä tosi sotilaallisesti pörröllään. Väri tosin ei aina yhtä sotilaallinen,
pysytään erossa niistä hiusväreistä. Kokelaan favourite taistelija.
Motto: “Maasta se pienikin ponnistaa...”

Tässä miehessä on särmää, kuin kuutiossa.
Motto: “Pilke silmäkulmaan ja lippu korkealle.”

Isoaho Maija 19 v
Opiskelija, Lieto
Pieni, mutta pippurinen. Ikuinen tukkaongelma. “Tiukka” täti!
Motto: “Onks nää hyvin?”

Ryhmän auktorisoija. Jos on ärtynyt, sen
saa kyllä koko joukkue tuntea. Perniön pippurinen piristysruiske. Minttukrokanttia
ensiavuksi...
Motto: “Poistumalla kohenee kunto!”

Kilpivaara Vilja 20 v
Puuseppä, Kemi

Kaarto Miikka 19 v
Datanomi, Nauvo

Joukkueen äijä. Enemmän munaa kun yhdelläkään joukkueen joukkueen kakslahkeisella. Käväisee kouluttamassa RUK:ta...
Motto: “Tuska tuottaa mielihyvää.”

Lyhyt ja ytimekäs.
Motto: “En oo menos...”

Ryhmän rauhallisin kelamies, saa kuvan,
että mies oikein pitää siitä. Tuvan pieni jokapaikanhöylä.
Motto: “No joo...AIVAN SAMA!!”

Hankela Jari 18 v
Ylioppilas, Lempäälä

Laakso Liisa 20 v
Ylioppilas, Turku

Javanainen Teemu 20 v
Datanomi, Huittinen
TV-luokan suurkuluttaja, aina löytyy hiukopalaa myös mukaan. Jäätävä nauru, joka
saa muutkin nauramaan.
Motto: “Kauas on pitkä matka!”

Tuvan moottoriturpa, on elementissään kun
saa imitoida. Aivan ihanaa! Ketä...ei vaan
kuka!
Motto: “Elämä on laiffii.”

Huhtanen Niko 18 v
Datanomi, Yläne

Järvenpää Jussi 19 v
Sähköasentaja, Kangasala

Lievähkö auktoriteettiongelma. Pieni, hiljainen & huomaamaton, aina siihen asti
kunnes korottaa ääntään.
Motto: “No ainakin sinne päin...”

Blomqvist Eetu 20 v
Köyhä teekkari, Perniö

Tuvan aamuvirkku metallimies. Puhelinlaskut hipovat varmaan pilviä. Aina aikanaan nukkumassa kiltin pojan tavoin.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”
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En oo menossa... No anna sit ne kaikki vuorot. Äärimmäisen motivoitunut vartiomies...
Motto: “ Kylmäks vaan.”

Tuvan teini, kestokuukautiset menossa. Ei
vielä oivaltanut nakkisuojan merkitystä.
Motto: “Ihan lepi vaan.”

Jukantupa Pekka 20 v
Opiskelija, Turku

Lyhyttukkainen hevari. Kelamies kun ei
päivystä. Metsän tuhmin eläin...
Motto: “Lisää lakua!”

Hengellinen puoli kunnossa, lojaali lukutoukka, jolla aina kiire. Ei varmaan avauduta!
Motto: “Hei kelaa vähän...”

Merilahti Johannes 19 v
Ylioppilas, Naantali

Huhtala Jukka 21 v
Puhelinmies, Alastaro

Antautuu kirjojen saloihin tiiviisti, hyvä
että kirjastolla on käyttöä. Ei stressaa turhia, kun mennään niin silloin myös mennään. Taikasana: “LIDL!”
Motto: “ Vähemmän puhetta, enemmän toimintaa.”

Hiljainen taka-alan särmäri. Ehdotonta
RUK-ainesta. Jälki-RUK kutsuu.
Motto: “Mä meen vähän chillaamaan.”

Mukari Tuomas 19 v
Opiskelija, Tampere
Joukkueen pienin mies. Väittää olevansa
pohjimmiltaan jääkäri. Koska syödään?
Motto: “Voiko santsata?”

Multala Timo 19 v
Ylioppilas, Nurmijärvi
Metsässä pinna usein kireämmällä kuin
telttanarut. Aina valmis vartioon tai sykkimään. Tosi sissi.
Motto: “Lahjattomat harjoittelee.”

Mäntylä Risto 19 v
Ylioppilas, Pori
Vaihtaa kelan vaikka unissaankin, tai ainakin yrittää... Valveilla siitä ei sitte mitään
tulekaan...
Motto: “Mikä vietävän RUK?”

II Viestijoukkue
Ylil Anne Miettinen, ltn Ilari Vähä-Pietilä, ylik Irina Kaskinen
Tupa 5
Paukku Suvi 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Suvi P.-kesäillan pläjäys, Aimo P:n tytär.
Kaikessa miespuolista Paukkua askelen
edellä.
Motto: “Tulin, näin ja kuolin nauruun.”

Pihlava Timo 20 v
Bittiputkiasentaja, Kokemäki
Tukilinjan taiteilija. Aina on aikaa piirtämiseen. VLV:t simuloidaan ja leirit viedään
läpi millä? No suklaalla!
Motto: “Ei peliliikkeistä kiinni kannata jäädä.”

Palonen Marko 20 v
Opiskelija, Panelia

Rosilainen Henna 19 v
Ylioppilas, Lieto

Palonen jäätyy muken rappusilla, mutta
viestikeskuksessa mies on tulessa.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”

Teltan voimakone. Särmää naisenergiaa ei
niin särmien äijäin joukossa.
Motto: “Ei mee kovin vahvasti.”

Paino Rami 20 v
Sähköasentaja, Noormarkku

Tupa 3
Saarinen Valtteri 19 v
Opiskelija, Lieto

Taistelija, joka kestää äidiltä tyttärelle. Tuvan isolihas ja ehdoton hurmuri.
Motto: “Jos päiväsi on surkea, iloitse siitä
sillä huomenna voi olla huonommin.”

Pajunen Kimmo 20 v
Rakennussuunnittelija, Paimio

Paukku Antero 20 v
Turku

Sorvajärvi Tapio 20 v
Opiskelija, Ylöjärvi

Miltä kuulostaa johtaja, joka miekkailee
metsässä näkymättömiä olentoja vastaan ja
harrastaa itämaisia taistelusandaalinheittolajeja? Haluatko hänen alaisekseen?
Motto: “RK95:n perä on lyömäase parhaasta päästä.”

Tuvan HV-mies, ei kaihda pitkiäkään vartivuoroja.
Motto: “Ei elämästä selviä hengissä.”

Riitinki Antero 20 v
Sekatyömies, Säkylä
Niin, kukas sen oven jätti auki? En se minä
ainakaan ole, vaikka viimeisenä lähdinkin!
Motto: “Vemppaamati et voita!”

Tupa 6
Tamminen Heikki 21 v
Varastotyöntekijä, Pertteli

Ollilainen Anssi 20 v
Elektroniikan asentaja,
Herrljunga (Ruotsi)

Nyström Jaakko 20 v
Selviytyjä, Säkylä

VK:n perinteiden vaalija, pitää huolta tuvan
siisteydestä.
Motto: “Huuto lisää liikettä.”

Nisu Arttu 20 v
Opiskelija, Huittinen
Perusmaukka jätkä. Lehmäpuku rulez. Nisu
+ Kvkk on parasta tulitukea mitä puolustusvoimissa on koskaan nähty.
Motto: “Toiset tykkää muhkummasta.”

Osasto kuuluu oppilas Pussilaisen komentoon. Lipas, lepo. Lipas-jäätävällä läjällä
ruokaa lipastakaa. Verraton vartiomies!
Motto: “Huono saa olla, kunhan yrittää parhaansa!”

Tuvan Marvel-mies. Särmä, jatkuvan sykkeen tahdittama taistelija. Rillitkin siinä ehtivät rikkoontua.
Motto: “Ei hyvä, parempi.”

Joukkueen kovin pilkkimies. Väsymys on
vain hidaste. Hyvin sykkeessä mukana.
Motto: “Pakko ei ole kuin kuolla, paitsi armeijassa.”

Vesterlund Jussi 20 v
Tietoliikenne- ja elektroniikkaasentaja, Pori

Pussinen Joni 19 v
Ylioppilas, Reijola

Tausa Ville 19 v
Elektroniikka-asentaja, Paimio

Viinikka Jarkko 19 v
Opiskelija, Ylöjärvi

Tuvan perfertikko. Miten aina voi olla SE
mielessä. Metsän nopein gerbiili.
Motto: “What’s the point of living if you
can’t feel alive?”

Nakkisuojaan!! Nonii, nyt ei oo enää mikää
kiire, lepi vaan.
Motto: “Onks pakko jos ei halua? En o silti
menos.”

Mies, joka muutti tykkimiesten maineen!
Tuli Niinisalosta, näki ja voitti RUK-paikan.
Motto: “Mitä nopeammin, sitä nopeammin.”

Motto: “Siperia opettaa... ja armeija myös.”

Jos punkkasi tai lahkeesi näyttävät liian
hyvältä...kysy neuvoa tältä mieheltä.
Motto: “Tuli siit mielee et...”

Ryhmän ehdoton poterotutka, ja jälleen
kuului metsästä: “Voi itku, taas mä tipuin
poteroon.” Opa: “Hirvi, jätkät ampukaa!!!”
Hirvi: “ Se on paino ja paukku. Me ollaan
rauhotettuja.”
Motto: “ Tärkeintä ei ole voitto, vaan vastustajan täydellinen nöyryyttäminen.”

Suomalainen Markus 20 v
Ravintolatyöntekijä, Tampere

von Hertzen Lasse 18 v
Opiskelija, Espoo
Todellinen sissi-käskyn tullessa von Hertzen menee. Jäxtri-tausta näkyy.
Motto: “Täysillä päin ja paareilla pois.”

Virtanen Tuukka 21 v
Opiskelija, Salo

Tormas Joona 20 v
Sähköasentaja, Kiikoinen
Pieni, suuri taistelija. Mikään ei estänyt,
jalka vain ei kestänyt.
Motto: “Lihasmuisti paraz muisti.”

Vehosalmi Jussi 21,5 v
Opiskelija, Helsinki
Motto: “Jos et vemppaa, niin et vemppaa.”

Tuvan bittinikkari, älä erehdy kysymään,
miten “X” toimii............
Motto: “Puoliksi suunniteltu on hyvin tehty!!”
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Kiainen Klaus 19 v
Opiskelija, Säkylä
“Pojat, heippa, mitä häh hä?” 362¤ grabilla
ja jätkä pyörii yhä.
Motto: “Ei kyl ihan heti.”

Hyövelä Jani 18 v
Opiskelija, Mynämäki
Tuvan naistenmies. “Meni muuten viikonloppu taas putkeen!”
Motto: “Säännöt on tehty rikottaviksi.”

Ketola Tomi
OVJ:n paras kaveri.

Kontto Kimmo, 23 v
Elintarviketeknologiainsinööri,
Turku

I Pioneerijoukkue
Ylik Mikko Hartikainen, ltn Heikki Sinisalo, vänr Matti Vehmas
Tupa 7
Haapanen Tuomas 20 v
Automaatioasentaja, Paimio
Paljon buranaa, tahtia hidastamatta.
Motto: “Kipu lisää sykettä.”

Hannula Kari 22 v
Tietoliikenneasentaja, Rauma
Ex-heviletti, “kaipaan lettiäni, nyyhnyyhnyyhnyyh”, itkee itsensä uniin toistellen:
“Miks tytöt ei enää tykkää?”
Motto: “Mua ei kiinnosta.”

Forma Jukka 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Oulun matematiikkanero. Kertotaulun osaa
välillä paremmin kuin käskyttämisen. Yksi
tuvan jalkapuolista.
Motto:
“(E%X-98/
%(x+8){[]}\}][[UY)¤%&((&%#(=)[{{we]10+FE]1848{KM+10{]”

Hannula Antti 20 v
Ylioppilas, Nousiainen
RUK vetää puoleensa, toinen tuvan “suurista” johtajista, havittelee nappuloita.
Motto: “Tulin, näin ja valloitin-näin lomilla!!”

Harju Tomi 19 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Kaveri, jota ei paljon naputa, kuinka huono
vahti on. Kun kaveria nukuttaa, niin hän
nauraa. Hiljainen kaveri, paitsi nukkuessaan korisee kuin norsu.
Motto: “Niin, menikö vahvasti.”

Alho Jari 20 v
Opiskelija, Säkylä
Pieni suuri mies, tuleva kapiainen?
Motto: “Vamos eli mars mars, sitä saa mitä
tilaa!”
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Heinonen Pasi 19 v
Puuseppä, Turku
Kovakuntoinen heebo, joka miettii ennen
velviä, pitäisikö ottaa vielä sunnuntai, kun
maanantaina on kisat?
Motto: “Rehellisyys maan perii, mutta
muunneltu totuus takaa parhaat voitot.”

Grönlund Henrik 19 v
Ylioppilas, Rauma
Synnynnäinen johtaja, Rauman suuri kolli,
jossa on upseerisainesta. Maasotakoulu?
Motto: “Käskyttäjä Herran armosta!”

Heikkilä Ville 20 v
Ylioppilas, Raisio

Helenius Tuomas 19 v
Opiskelija, Paimio

Ketonen Markus 20 v
Sähköasentaja, Perniö

Koivunen Ville 20 v
Opiskelija, Pertteli

Nukkuu ennen ku itekää huomaa, jopa ammunnan aikana.
Motto: “Ei nappaa gonapappaa”

Tuvan wunderbaum, huumorimies (jolta
myös imitaatiot irtoaa). Mies on lyhyt, mutta sanojensa mittainen.
Motto: “Ei ole kissaa karvoihin katsominen.”

Lahdenperä Juho 18 v
Monitoimikoneenkuljettaja,
Piikkiö

Kohonen Samuel 19 v
Opiskelija, Masku
Makealle perso taistelija, lempeä ulkonäkö
pettää, sillä sisällä sykkii soturin sydän.
Motto: ”Hullu tähän hommaan tarvitaan.”

Haavisto Mikko 19 v
Maanviljelijä, Eura

Isokivijärvi Kari 21 v
Opiskelija, Ulvila

Fredriksson Markus 20 v
Metallimies, Kaarina

Tupa 9

Liian kiltti kokelaaksi, Paimion lahja Suomen armeijalle, örinämusiikin ystävä. Si
señorita!
Motto: “Pitää syödä hyvin, jotta jaksaa.”

Kaikki alikessun manööverit hallitseva
mies, käskytystekniikka hipoo täydellisyyttä. “AsTO-LPO”
Motto: “Miksi tehdä, kun muut tekee jo.”

Metsän nopein eläin. Tavallinen pioneeri
jää kuin tikku paskaan, kun tämä sissi suoraan Euran metsistä lähtee.
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”

Tuleva johtajarobotti tai soppakauhan pyörittäjä. Miehestä löytyy ylläviä piirteitä,
mikä tämä mies lienee siviilissä?
Motto: “Särmä täytyy olla, vaikkei kiinnostakaan!”

Kova taistelija, joka osaa uida. Kuka on
mennyt päästämään tämän eläimen vapaaksi?
Motto: “Vemppaan ei mennä, sinne kannetaan?”

Jutila Tero 19 v
Opiskelija, Tampere

My man, Piikkiön kova kansikuvapoika.
Oppilaskunnan vpj.
Motto: “Suuntana RUK, tahdissa MARS!”

Laaksonen Eemil 20 v
Opiskelija, Raisio
“Emmää jaksa!”
Motto: “Syöksyen eteenpäin”

Korhonen Tuomas 19 v
Puuseppä, Turku
Naama karvainen kuin tarantella. Eksyi naveen. Prikaatin suunnistusmestari.
Motto: “Ikuisuus on pitkä hetki.”

Koponen Kimmo 19 v
Opiskelija, Turku

Tuvan toinen jalkapuoli. Ikävä kyllä joutui
E- ja HK:n riveihin palvelusajan lyhenemisen merkeissä. Jopa kokelaat ovat aamukasoja hänen silmissään.
Motto: “Miksi vaivautua, kun se ei kuitenkaan kannata!”

Tuvan yllättäjä, särmä kokelaan alku. Ei
turhia hötkyile, täyden toiminnan mies.
Motto: “Ahneella on!?”

Painaa 4,5 kg tetsari selässä, leikkii aina
johtajaa, tuvan treenatuin kroppa.
Motto: “Ei tänne tultu arpomaan.”

Jokinen Juha 18 v
Rakennusmies, Naantali

Kriikkula Sami 19 v
Opiskelija, Merikarvia

Tupa 8

Tuvan tempperamenttinen teini. Romantikko luonteeltaan, rakastaa naistaan.
Motto: “Pelimies on aina pelimies.”

Koivuviita Jouni 20 v
Opiskelija, Turku

Koponen Jukka 20 v
Baarimikko, Turku

Tuvan särmä graafikko, pääesikunta kutsuu
AUK:n jälkeen.
Motto: “Huuto ei ole ratkaisu”

“Juokseminen ei oo ikinä ollu mun laji.”
Motto: “Mitä ei rahalla saa, sitä ei tartte.”

“Tosi paha olo, kumminkin 36,7 astetta”.
Soittaa joka ilta äitille. Poppamies.
Motto: “Suae quisque fortunae faber-jokainen on oman onnensa seppä?”

Suni Niko 19 v
Opiskelija, Mynämäki
Rakkauden tohtori, jonka kaappi on hajoamatta särmääntynyt.
Motto: “Kyllä mä tonttini hoidan.”

Taulu Perttu 20 v
Opiskelija, Pori
Pokka pitää... vai pitääkö? Tuvan oma velikulta.
Motto: “Tää on keskimääräistä hienompaa.”

II Pioneerijoukkue

Toivonen Jyrki 19 v
Autonkuljettaja, Pertteli
Homma toimii, kun kiinnostusta riittää...
harvemmin kiinnostaa.
Motto: “Eiks nää ole mun (harja ja sihveli).”

Ylil Mikko Hartikainen, ltn Heikki Sinisalo, vänr Matti Vehmas
Tupa 9
Leino Pauli 19 v
Talonrakentaja, Laitila
“Rakastajavartalo”. Huomannut suklaan
olevan mainio seksin korvike, ja suklaata
kuluukin koko Tukilinjan edestä.
Motto: “Huonompaan ei kannata vaihtaa”

Post Olli 19 v
Ylioppilas, Eurajoki

Okker Tuomas 20 v
Metallimies, Somero

Prikaatin särmin uimari, jonka mielessä
pelkästään RUK ja “piirakka”.
Motto: “Elämä jatkuu”

Hajoaminen aika lähellä!
Motto: “Piip piip piip”

Karjalainen Johannes 23 v
Työmaainsinööri, Turku
Hiljainen mies, joka huutaa lujaa.
Motto: “Ei oo häpee ol nopee.”

Tolonen Jyrki 19 v
Opiskelija, Rauma
Rauman lahja Aliupseerikoululle. Earl Mahoney. Tuvan unelias, joka nukkuu silmät
auki.
Motto: “Lihasmuizti paras muisti.”

Tupa 11

Uusitalo Pekka 19 v
Opiskelija, Noormarkku

Riihimäki Heikki 18 v
Metsuri, Kauvatsa

Omaa maailman nopeimman heräämisrefleksin. “En mää nuku.” Tuvan tekniikkafriikki, tietää kaikesta vähän. Särmätalon
veljeksistä toinen.
Motto: “Kyllähän tän nyt pitäs jo riittää.”

Lehmuskoski Tatu 19 v
Opiskelija, Laitila

Marttila Petri 19 v
Talonrakentaja, Turku

3 min huudettu, makkaroilla jo! Hiljaa, et
saadaan kalaa.
Motto: “Ei napostele.”

Jumppakuutio. Ei pysy muitten kävelyvauhdissa, ottaa tulitikun mittaista askelta.

Tuvan punapäinen poimija. Aina vääntämässä.
Motto: “Jos viina, sauna eikä terva auta,
edessä on hauta”

Nieminen Toni 24 v
Autoinsinööri, Turku

Sairanen Hannu 19 v
Opiskelija, Littoinen

Motto: ”Pakko ei ole kuin kuolla, ja sitäkin
vain kerran.”

AUK:n virallinen loma-TJ-laskuri, toimii
sekunnin tarkkuudella.

Aliupseerikoulussa tahtomattaan. Tuvan
isähahmo. Tupakaverit sirpaloituvat jokailtaisiin puheluihin: “Niin mäkin sua.”
Motto: “En oo menos.”

Mäkitalo Antti 20 v
Sähköasentaja, Tampere

Seilo Mikko 22 v
Opiskelija, Tampere

Motto: “Herra sotilasarvo, voinko polttaa.”

J.Lo, tuvan grandoldman. Papan tarinat eivät loppuneet koskaan kesken.
Motto: “Ei tarinaa ilman kertojaa.”

Vanhatalo Kalle 19 v
Opiskelija, Merikarvia

Lyytikäinen Eero 20 v
Turku
Lyytikäinen, sulla alkaa lähivartio.
“Miks?” No niin, nyt sinne vartioon! “Eeeeen mä viitsi.”

Lahti Jouni 21 v
Talonrakentaja, Peräseinäjoki
“Täällä haisoo paska.”

Leino Miikka 19 v
LVI-asentaja, Somero
Mä en ainakaan pistä, ei jaksa kiinnostaa ku
on niin vähä, vessahätä yllättää aina sipan
aikana.
Motto: “Otetaan päivä kerrallaan!”

Laitinen Joonas 20 v
Opiskelija, Turku
Kervilaattorin kaveri, kervilöityy herkästi.
Laitisen kaksi viikkoa pilalla, proteiinit jäivät kotiin.
Motto: “

Tupa 10
Pöysti Henri 19 v
Talonrakentaja, Nakkila

Pinomäki Markus 20 v
Lähihoitaja, Turku
By Merimaa.
Motto: “Gonahtaminen on kaunista.”

Snäll Jyri 20 v
Opiskelija, Alastaro

Poikela Jori 20 v
Talonrakentaja, Salo

Tuvan ylivoimainen hanuristi, joka harvemmin on ajoissa.
Motto: “Luulin, että tänään on HL-päivä!”

Valve Niko 22 v
Opiskelija, Pori

Toinen särmätalon veljeksistä. Jäätävä kunto, joka juontaa juurensa Merikarvian metsistä.
Motto: “Positiivinen asenne ja iloinen mieli: homma toimii.”

Motto: “Jos ei vemppaa, ei voi voittaa”

Merimaa Janne 19 v
Opiskelija, Rauma
Miks mun veijoihin on ommeltu sepalus takapuolelle?
Motto: “Yritys palkitaan.”

KÖYLIÖN KUNTA

Postinen Antti 22 v
Shamaani, Turku
Koffeli?
Motto: “Kuolema kuittaa univelat.”
Köyliöntie 9
27710 KÖYLIÖ
puh. (02) 8378 6600
www.koylio.fi

erinomainen asuinkunta
tuvalliset lähipalvelut
inhimillistä elämää
aktiivisissa kylissä
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AuK/Tukilinja
Lähteensuo Tero 20 v
Opiskelija, Eura
VLV alkaa, buutsit jalkaan!
Motto: “Kalju paistaa, mutta ei se haittaa.”

Mustonen Lauri 21 v
Opiskelija, Vantaa
Absurdi ekstrovertti, jonka elämän filosofia
kiteytyy kirjainyhdistelmään RUK.
Motto: “Älä multa kysy! Mä vaa oon.”

Männistö Jani 19 v
Ylioppilas, Pori
Ei näy, ei kuulu!
Motto: “Pelimies on erimies.”

Ojanen Jaakko 21 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Herra ISO herra.
Motto: “Palkka juoksee, niin minäkin.”

Perävainio Ilari 20 v
Yrittäjä, Lappi

Ohjusjoukkue

“Nänni alas!”
Motto: “Kurin korkein aste on itsekuri.”

Ltn Jarkko Tuominen, ltn Tuomo Koivisto
Tupa 12
Hytönen Tuukka 20 v
Ylioppilas, Turku
Tansanian Tarzan.

Honkanen Heikki 20 v
Pienviljelijä, Somero
Tuvan ehdoton vitsiniekka! Pelimies vailla
vertaa, todellinen “punahonka”.
Motto: “Kesää odotellessa.”

Kannaspuro Joni 20 v
Taksikuski, Vantaa
Erittäin eksynyt metsäneläin kehä III:n sisäpuolelta.
Motto: “Siperia opettaa, Säkylä kasvattaa.”

Laine Erkka 20 v
Salo
Nukkuu aina punkassa, kun silmä välttää.
Mystiset tatuoinnit selässä liidättää miestä
eteenpäin.
Motto: “Quiz rides? Mutato nomine de te
fabula narratur.”

Koskinen Aleksi 20 v
Koneasentaja, Lieto
Eipä ole paljon kuvattavaa.
Motto: “Ei näillä aamuilla.”

Eklöf Taneli 20 v
Opiskelija, Huittinen
Paljasjalkainen huittislainen, harrastaa salibandyä ja rakastaa VLV:tä.
Motto: “Tukka putkella huomiseen!”

Saarilehto Jonne-Pekka 20 v
Satamatyöläinen, Rauma
Anttila Jaakko 20 v
Ylioppilas, Loimaan kunta
Särmistä särmin Loimaan kunnan lupaus
ohjusjoukkueelle.
Motto: “Jokainen tsäänssi on mahdollisuus!”

Sankari sukkahousuissa.
Motto: “Muut tekee mitä pystyy, minä mitä
haluan.”

Tupa 13
Lammela Antti 19 v
Paperiprosessinhoitaja, Eurajoki
Joo kulta joo, täällä mä oon!
Motto: “Elämä on kovaa, mutta niin minäkin.”

Tupa 15
Tiainen Janne 20 v
Isäntä, Pori
Syntynyt tuvan esimieheksi.
Motto: “Kipinässä ei nukuta!”

Oinas Marko 20 v
Stuertti, Perniö
Vannoutunut poikamies, joka viettää kaikki
vapaapäivät bilettäen.
Motto: “Sitä saa mitä tilaa.”

Tuomi Tapio 20 v
Rekkakuski, Turku
Sinkojoukkueen johtava vapautustaistelija.
Palailee asiaan vuoden päästä.
Motto: “Parempi pyy pivossa kuin kymmenen oksalla.”

Ltn Pasi Halonen
Tupa 14
Hietaharju Teemu 20 v
Autokauppias, Tampere
Hymyilevä palveluksenjatkaja, jolta tarinoita löytyy.
Motto: “No sen ajan nyt olis vaikka ratakiskona...”

Heinonen Pertti 20 v
Työtön työnhakija, Pori
Selkärangaton taistelija, jonka ryhti löytyy
vasta kun vastuu kasvaa. Armoton naistenmies.
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Sinkojoukkue
Hagström Petri 19 v
Seminologi, Turku

Äijälä Marko 19 v
Arkeologi, Raisio
Lohikko Juhani 20 v
Rahtari, Tampere

Sinkojoukkueen “suuntamies”. Pieni ja pirun särmä. Ääntelee erikoisesti.
Motto: “Ei helmiä sioille.”

Sinkojoukkueen “tietopankki” ja sen BMP2:n panssarin paksuus kyljessä...
Motto: “Ei se niin mee...minä tiedän...”

Fihlström Henrik 21 v
Keittäjä, Turku

Huhtaluoma Antti 19 v
Runoilija, Karvia

Sinkojoukkueen hymypoika, joka ei stressaa millään.
Motto: “Nyt ei pysty...mä lähen gakgal.”

Kankare Augusti 19 v
Hautausurakoitsija, Pori
Ulkoiluttaa Mustia vapaa-ajallaankin.
Motto: “Panssarintorjuntaa!!!”

Löysä asenne, peittää alleen sinkopuolen
särmimmän miehen.
Motto: “Voi pojat ku ramasee raakasti!”

Äijälän palvelusohjesäännön mukaan myös
palveluksen aikana voi rötväillä punkassa.
Motto: “Mitääh...häh...ei mikää...”

Pankakoski Henrik 19 v
Leipuri, Lontoo
Ai kuinka pitkä Suomen talvi on?
Motto: “Hiljaa!!!”

Oittinen Lauri 20 v
Sosiaalityöntekijä, Kokemäki
Kaikki rakastaa Oittista, Oittinen Apilasta.
Motto: “Älä jää kiinni.”

Suomen Kansainväliset Valmiusjoukot 1. Jääkärikomppania
Rosenberg Henry 19v
Tekniikan yo, Pori
Pihi nuuskakauppias. Pisnekset pyörii pienellä rahalla, liian valkoinen romaniksi.
Motto: “Elämä on yhtä pisnestä!”

Tupa 4
Rämö Markus 19v
Ylioppilas, Pöytyä
Valloitti sydämemme psykopaatin katseellaan ja joukon suurimmilla pakaroilla. Nauraa paljon, huonoillekin jutuille. Eli jos Rämökään ei naura, niin vitsi on ollut jäätävän
huono. Joskus julma, mutta toisinaan niin
hellä. Tunnetaan myös nimellä Mr. Ankle.
Motto: “Tee mun kipinä!”

Savander Markus 18v
Ylioppilas, Parola
Oppi tamppaustanssin paremmin kuin
Kvkk:n kokoamisen. Tuvan näppärin strippokerihai, sitten Timosen. Tuvan oma jukeboxi.

Soinoja Sami 19v
Ylioppilas, Artjärvi
Tuvan rockabilly. Vietnam-sotilas, joka ei
malta nukkua tiedusteluretkiltään. “Näittekö kuinka makeesti mä...”
Motto: “No niin ja Vamos!!!”

I Joukkue

Sormunen Jussi 18v
Ylioppilas, Joensuu

S-alik Visa Järvinen, ylil Tom Malmström, s-ylik Arttu Kallio
Tupa 1
Allonen Janne 19v
Ylioppilas, Eura
Aamuvirkku työmyyrä. Ei sukua Daltoneille.
Motto: “Hiljaisuus, suojatkaa kuulonne!”

Bruun Fredrik 19v
Opiskelija, Turku
Tuvan etnistä vähemmistöä. Hiljainen
puurtaja. Tulkin ura edessä?
Motto: “Ain’t got nothing but the blues!”

Dahlgren Mikael 19v
Työtön opiskelija, Pirkkala
Homofobinen bluesmies, rytmi veressä. Paras!
Motto: “Tää on hyvä näin!”

Heino Janne 19v
Opiskelija, Lempäälä
“Punainen Paroni”. Valmis pasikuski ei turhia stressaa. Lippa nousee kohti hiusrajaa
aamujen vähetessä.
Motto: “ Njää! Lepi vaan!

Hyvönen Jonne 19v
Opiskelija, Järvenpää
“Reiluhemmo”. Hiomaton timantti, potentiaali rajaton pelimieheksi.
Motto: “ Elämä on ihmisen parasta aikaa!”

Kalanen Ossi 18v
Opiskelija, Joensuu
“RUKkanen”. Hymy kuin alaikäiseen sekaantuneella Hangonkeksillä. Unenlahjat
kuin narkoleptisellä murmeililla marraskuussa. Ei hampaita 25-vuotiaana.
Motto: “ Piste!”

Karinen Vesa-Pekka 18v
Ylioppilas, Tampere
Vihainen nuorimies! Puhelinvonkaaja, joka
elää tunteiden varassa, vaikka itse sen kiistääkin.
Motto: “Kyllä meillä kolmosessa vaan...”

Sormusen herra. 3 sanaa: Materiaalivastuu.
Jos komppaniassa pöyrii tavaraa, ne voi
viedä suoraan Sormusen kaappiin. Tuvan
vietkong!

Kemppainen Mikko 19v
Paltamo

Marjoniemi Hannu 19v
Kauppatieteiden yo, Helsinki

Strandman Pertti 19v
Ylioppilas, Viitasaari

Kaidantien kulkija. Pelimies, joka ajautuu
paikkoihin, joissa ei tapahdu mitään.
Motto: “Kerkee sen huomennakin...”

Iso-Arskan manttelinperijä, pelimiehiä
niinku pooris pekkeri.
Motto: “Useinmiten hyvä kankkunen on
parempi kuin IHAN selvin päin”, “Lahjattomat harjoittelee!”

Rantojen kunkku vaikka onkin joukkueen
huonoin uimari. On melkein sukua sille
kauniimmalle PMMP:n tytölle.

Kontturi Juha 19v
Historian yo, Kontiolahti
Sanavalmis professori. Intin tietopankki on
aina tulessa. Lepo on asentona tuntematon.
Motto: “Mikäs tässä ollessa...”

Laiho Marko 19v
Ylioppilas, Rauma
Hauiksen halkaisija n. 2m. Bodihaukkari.
Positiivisuus on perseestä, hevi on jees!!!
Motto: “Elämästä ei selviä hengissä!”

Lehtonen Juha 20v
Freelancer, Paimio
Tuvan virallinen jukeboksi. Tuvan särmin
jätkä.
Motto: “Eiköhän se oo siinä!” “OK”

Tupa 3
Hannila Antti 20v
Tekniikan yo, Heinola
Jalka RUK:n oven välissä.
Motto: “Tullakseen vanhaksi ja viisaaksi
pitää ensin olla nuori ja hullu!”

Lehtonen Klaus 18v
Tekniikan yo, Nummi-Pusula

Mäkinen Anssi 19v
Tuleva yo?, Tampere
Kun matalaa kohtaa ei löydy, niin mennään
aidan läpi... ehkä. Tuvan “särmin kaappi”.
Motto: “Mitä helpommin, sitä helpommin!”

Lomilla toimii nimellä Reisiharja. Tuvan
näppärin strippokerihai, sitten Savanderin.
Motto: “Ei paljoo nappaa...”

Tuominen Jori 20v
Nummela

Näyhä Olli 19v
Tekniikan yo, Puolanka

Miehen mieli on yhtä kiero kuin selkä...
Tuvan energisin menijä: Jori lähtee lomille.

“Pikku Henri”. Kodan asukki susirajan takaa.

Vainio Ville 20v
Kokki, Turku

Perälä Tuomas 19v
Tekniikan yo, Espoo

Tuvan amish-poika. “2. joukkueen luopio.
Tuvan kokki, tietää mikä on parasta mahalle ja omistaa upeimman “kokkiveitsen”
Motto: “Ambomeising!”

Perä(lä)stä tuulee. Aina varuillaan kuin
Lucky Luke erämaassa.
Motto: “Aivan sama...”

Pylkkänen Juuso 19v
Tekniikan yo, Kerimäki
Pylkkäsen raivostuessa tetsari saa kyytiä ja
lasit huurustuu. Panee mielellään linjaston
pystyyn muodostamalla jonon.
Motto: “No just!”

Pyykönen Otto 19v
Kauppatieteiden yo, Helsinki

Tunnollinen ahertaja: Tavoitteet korkealla
ja jalat maassa.
Motto: “Asiat voi tehdä samalla vaivalla
hyvin tai huonosti!”

“Hei Rötvä” Älä rasita ittees!” Töitä tehdessään kuin kala polkupyörällä. Aina kylmissään.
Motto: “Join tai en, so not, kunhan hyppy
kulkee!”

Luolajan-Mikkola Sauli 20v
Hienomekaanikko, Helsinki

Rasmussen Jean 20v
IB-opiskelija, Vaasa

Asearsenaalilla ei ole rajoja, uskomaton
määrä (turhaa) tietoa.
Motto: “Missä oletkin ja mitä teetkin, tee se
antaumuksella. Toteuta itseäsi!”

Timonen Ville 19v
Pasikuski, Helsinki

Tuvan “aina-valmis” lego-jääkäri. Muistaa
aina onnellisuus-pillerit. Graniittihermo.
Motto: “Sitä sattuu kun tapahtuu!”

Valjus Ilari 18v
Ylioppilas, Kärkölä
“Valjus toi lakki peittää sun kaljus”. Kiehumispiste 37 C. Tupakaapin armoton särmääjä.
Motto: “Hei älä viitti!”

Vanhatalo Matti 19v
Ylioppilas, Pori
Joukkueen särmin. Suuri MacGyver fani.
Hanskat palaa jos muut ei toimi. Päivärahat
parturiin.
Motto: “Tarvii tilata parturi!”

Villanen Antti 19v
Ylioppilas, Pori
Tuvan lihas, joka halajaa tuliaseista isoimpia. ITKK tuhannella patruunalla ei tuota
tuskaa olalla, mutta suklaan muille jakaminen hajottaa. Ikuinen kinnari.
Motto: “Jos ei älyllä, niin voimalla!”
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1. Jääkärikomppania

Suomen Kansainvä
Tupa 7
Orjala Tapani 20v
Isäntä, Lohtaja
Maanviljelijä, jolla on 100ha peltoa ja paljon velkaa. Aito jyväjemmari, joka käyttää
satehella sajetakkia.
Motto: “Hyiii, S*******!”

Poikela Aleksi 20v
Rovaniemi
Poromies lapista, joka ei ole koskaan ajoissa esim. komppaniassa huudettaessa ulos
siirtymiseen 10 min. ei tapahdu mitään, 5
min kaveri suihkuun, 3 min suihkussa ja 1
min vaatteet päälle jos kerkee... yleensä
lakki puuttuu päästä ulkona.
Motto: “Eikäku X5”

Savinainen Matti 22v
Lieksa
Tuvan vanhimman oikeudella on kunkku.
Nuori insinööri, joka on myös kova VP.
Nolo tapaus P-kaudelta. Rouva Alikersantin silmissä klo 6.02 pieni aamumöykky.
Motto: “VP on elämäni...”

Savolainen Kalle 20v
Äänekoski

II Joukkue

3. ryhmän estekuningas - keskeytti esteeseen. Menevä roskakuski ja tuleva rautakauppias. Pesupussi on tosimiehen värinen
vaaleanpunainen ja toinen juttu on että
kuuntelee TikTakia, Gimmeliä ja Judas
Priestiä.
Motto: “Elämä on ihanaa...”

S-alik Saija Virkkunen
Tupa 5
Alitalo Mikko 19v
Ylioppilas, Kankaanpää
Lähes pianisti, aina näppäilemässä. Särmää
yleensä punkkaa minuutilla.
Motto: “Miten niin aina myöhässä?”

Asikainen Juho 19v
Ylioppilas, Siilinjärvi
Siilinjärven pieni suuri mies. Joka anopin
unelmavävy.
Motto: “Kyllä se kartonki kaheks viikoks
riittää...?”

Bergroth Harley 19v
Rockstara, Raisio
Mysteerimies Turun seudun alamaailmasta.
Aina röökillä, mitä sitte?
Motto: “Mä haluun mun hiukset takas!!!”

Bragge Tommi 18v
Ylioppilas, Oulunsalo
Kuuntelee mättöä aselehti käsissään. Oulunsalon vaarallisin mies.
Motto: “Mä en suomipoppia kuuntele!”

Haapakoski Antti 19v
Höylä, Ylivieska
Liikkuu kuin pantteri. Ylivieskan riettain
nuori mies. Lyhyt, kalju ja tylynnäköinen.
Jaegermeister.
Motto: “Alokkaana sai, oppilaana aika hiliasta.”

Himberg Joni 19v
Muusikko ja ylioppilas, Kuopio
Musiikin monilahjakkuus. Siviilissä latino
wannabe.
Motto: “Hupsu, se oon mie ite:”

Harra Juha 19v
Kangasala
Numerot hallussa, ei näppäile. Hoitaa hommansa.
Motto: “Kaikkea sattuu kun tapahtuu!”
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Luukkonen Mikko 19v
Yo-merkonomi, Masku

Kokkonen Antti 23v
Tradenomi, Tampere

Sillanpää Juho 19v
Lieto

Kirjurikurssin priimus. Kokelastakin kovempi jätkä.
Motto: “Kato, kirjurin ei tartte!”

Pelataan tuppee. VIP-kortti veksinmäen
lehtereille. Tasainen ja pelottava kuorsaaja.
Motto: “Ei ole vaikeita olosuhteita - on vain
vääriä varusteita!”

Tuvan karkkiautomaatti a.k.a. jakorasia.
Viilipyttymäisen ulkokuoren alla kytee!
Hämärämies hämärissä tunnustelutehtävissä.
Motto: “Nyt alkaa läski tummua...”

Ilolakso Jussi 19v
Ylioppilas, Nurmo
Traumaattinen lapsuus, ei päässyt pallomereen. Nurmon Jymy painii kuin tiikeri.
Motto: “Vielä mä muutan tän kaiken energiaks!”

Jokiharju Aleksi 19v
Laborantti, Turku
Levittää tuvassa taistelukaasuja. Herää
yleensä vitosella.
Motto: “I wanna be somebody, tai jos sais
edes sen alikessun.”

Hakanen Mika 19v
Taikuri, Lempäälä
Tuvan emo ja omatunto. Raippa heiluu tarvittaessa.
Motto: “NYTon kiire!!!”

Tupa 6
Kaivosoja Aapo 19v
Teologian-yo, Kokkola
16. kirosanaa ootellessa, vihaa “apilaspäiviä”. Legendaarinen hajoaja. “En oo antamassa namia!” Elää toista elämäänsä unimaailmassa.
Motto: “Find the cost of freedom buried in
the ground.”

Karonen Jyrki 19v
Ylioppilas, Rovaniemen mlk

Korpela Aleksi 19v
Ylioppilas, Turku
2000-luvun Hietanen Tuntemattomasta sotilaasta... Aikaa löytyy aina.
Motto: “Ei oo ees kiire, kyse on vaan ajan
hallinnasta.”

Kuosmanen Harri 20v, Isäntä,
Nummela
Tulin, näin, vemppasin. Harrin Kukka.
Motto: “Ei paljoo kiinnosta!!!”

Leuhtonen Janne 19v
Ylioppilas, Valkeakoski
Rauhallinen ja mukavuudenhaluinenpuhelinfriikki. Puolen puupennin parturi. Hellä
jättiläinen.
Motto: “KHYYL!”

Lindqvist Tuomas 19v
Ylioppilas, Järvenpää
Haju ei ole haitaksi, se karaisee... “Mä haluun tetsaamaan!!!”
Motto: “tosi sissi ei intissä dödöä käytä!”

Lång Jouko 19v
Ylioppilas ja legoinsinööri, Turku

Kaikki mitä tapahtuu on aivan mahtavaa.
Käyttää omaa logiikkaansa muiden tajunnan ulkopuolelta.
Motto: “Aivan mahtavaa.

Tikkanen Tero 20v
Turku
Väkivahva härkä, jota ei saa ärsytettyä. Pelottavan iso karpaasi.
Motto: “Vahvat nuuskaa ja nukkuu!”

Tuovinen Tommi 20v
Turku
7-tuvan vemppakunkku. Tosimies ei tuo
VMTL:ää vaan VP:tä. Kaveri, joka odottaa
B-papereita mutta saa E:n paperit. Syöksyilee vain keppien kera.
Motto: “Sieltä mistä aita on matalin.”

Vahala Jouni 20v
Turku
Turun painija lupaus maailmalle. Autopeltiseppä. Se on D niinkuin Daavit. Ukkomies joka kuuntelee Novaa!

Nimensä mittainen isäntä. Komppanian lumoavin katse...
Motto: “Turku, Suomen genitaalialue.”

Vataja “Corpse” Timo 20v
Kuhmoinen

Mattila Jari 20v
Vartija ja ylioppilas, Espoo

Ryhmän aerobic lupaus. Pitää isoista leluista (autona Daihatsu). Todellinen “ihmiskyy”. Loma = naiset, auto ja “nestetankkaus”.

Tanhuaja, joka aerobiccaa kessi heiluen.
Tanssi verissä.
Motto: “Ei elämästä selviä hengissä!”

“Alokas Jari”, Nami, MTT tiedottaa... ehdoton tornihuhun valtias...
Motto: “Mihin mä muka särmäystä tarviin...?”

Kauppi Hannu 19v
Ylioopilas, Pirkkala

Muotka Samuli 19v
Ylioppilas, Järvenpää

“Haluuksä jonkun diblomin!?!” “En oo siivoomassa!!!”
Motto: “Tyhmä tekee työtä, viisas pääsee
vähemmällä!”

Somppi Antti 19v
Äänekoski

Sarjatuli hajoaja, Tölkkiruoka on hyvää...
Motto: “Stressi lyhentää ikää. Viina ja tupakka ei!”

Yrjönsalo Tuomas 19v
Lohja
Käsittämätön “aseasiantuntija” omasta
mielestään. Turha taistella Tuomaksen
kanssa, mikä on pasin paino, strategiset mitat ja renkaan ilmanpaine jne!
Motto: “Dulce et decorum est pro patria
mori.”

liset Valmiusjoukot

Tupa 10
Savolainen Samu 19v
Nurmijärvi
Suomen karvaisin soturi. Poteron kaivaminen on miehen suurin intohimo. “En mä
täälä enää mitää tappamista opi.”
Motto: “ Kiirehdi kohtaamaan kuolema ennen kuin paikkasi viedään.”

III Joukkue

Taipale Rainer, 19V
Ylivieska
Ei oo pelkoa, mää haluan pasikuskiks.
Motto: “ Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei olisi elämää.”

S-kers Oula Paltto
Tupa 8.
Baranov Nikita 20v
Tietotekniikan mekaanikko ja
ylioppilas, Äänekoski
Isä Aurinkoinen. “Siivotkaa nyt joku edes
vähän kanssa mmm - kay?”
Motto:” There is no limit! “

Cavén Tuomas 19v
Ylioppilas, Hämeenlinna
Tuvan narkoleptikko + kimein kuorsaaja...
Cavè-man
Motto: “ Ruokatunti kerrallaan eteenpäin.”

Eskelinen Jari-Joonas 19v
Ylioppilas, Kulho
Eskelinen! Limsa-automaatti on TAAS
tyhjä! (EVVVK)... Omituisten Otusten kerhon PJ...
Satusetä
Motto: “ Cito enim arescit lacrima praeserti
min alienis malis. “

Hemiä Jukka 19v
Ylioppilas, Kankaanpää
Ihme hyrrä, jolla on neljä - viisi jalkaa joilla
seistä. Huippu äijä: vertaisarviointi 8,9!!!
O.K.K.
-sihteeri.
Motto: “ Hanki motto! “

Honkanen Valtteri 19v
Helsinki
ValttEri, Hyvä kavEri. Tosi tovEri. Ole varovainen Eelämän Eesteradalla!
Motto: “ Täysillä päin ja paareilla pois “

Huttunen Kari 18v
Ylioppilas, Kuopio
Hyttynen. “ Olen käynyt Kanadassa asti
suunnistuskisoissa “ -10min myöhemmin.
“Missä hemmetissä me ollaan?”
Motto: “ Se mikä ei tapa vahvistaa! “

Itkonen Eino 19v
Ylioppilas, Vaasa
Tuvan jako- /kaksimielisin. ITKK (ITKO).
Motto: “Älä ota sitä vakavasti!”

Viikama Ville 19v
Ylioppilas, Savonlinna

Jutila Heikki 20v
Automaatioasentaja, Vihanti

Koivuniemi Lauri Antero 19v
Elektroniikka-asentaja, Vantaa

Hajoaa ja hallitsee. Ihana nauru, kun hajoaa
=P. Heikki I’m your faazah! - You are my
wa?
Motto: “ Divide et impera! “

Hukkaisi päänsäkin jos se ei olisi kiinni.
Motto: “ Taakse poistu! “

Minuutilla kaapilla.
Motto: “ Mulla menee hermot.”

Koskinen Tomi Tapio 18v
Ylioppilas, Turku

Talvitie Antti 19v
Littoinen

Kalliokoski Ville 19v
Ylioppilas, Ylöjärvi
Jos tarvitset, löydät punkastaan, mutta ketä
et saa nakitettua? (vastaus: Kalliokoski)
Motto: “ Sisulla selvitään, kunhan ruokaa
piisaa! “

Karhumaa Veikko 19v
Ylioppilas, Ylöjärvi
Ei noin pieni mies voi noin pahalle haista!
Ristikkomies. Maakarhu.
Motto: “ Ei se...kyl se siit. “

Karvonen Matti 19v
Puumala
Hirvilehmien metsästäjä. Oikea Predator!
Motto: “ Särmää silloin, härvää tällöin... “

Tupa 9
Kilpelänaho Arsi Sakari 19v
Ylioppilas, Ristiina
Pieni mies, suuri ääni.
Motto: “ Huono idea “

Kiviharju Marko Juhani 19v
Merkonomi, Kangasala.
Nuuskamajuri, jota luonto rankaisee (ampiaiset ja kuusenoksat).
Motto: Kylä se siitä, kato...? Ei tässä ketää...”

Koivumäki Harri Juhani 19v
Tekniikan ylioppilas,
Kankaanpää
Sankariainesta. Urhea laskuvarjohyppääjä,
putoaa korkealta ja kovaa.
Motto:” Köyhät kyykkyyn...”

Pieni mies Turkusesta, jolla naama aina virneessä. “ Ei voi naurattaa minuutilla...” Irlantilainen nyrkkeilijä.
Motto : “ Täähän on kivaa. “

Kovero Taavi Juhana 19v
Tekniikan ylioppilas, Kylmäkoski
Ryhmän ruokavarasto. Kantaa metsään
enemmän ruokaa kuin varusteita. Muilla
täyspakkaus, Koverolla täyskokkaus.
Motto: “ Kaikkea saa tehdä kunhan ei jää
kiinni. “

Laahanen Riku Veli-Matti 20v
Ylioppilas + tietokoneasentaja,
Valkeakoski
Ryhmän veturi, ainakin öisin. “Herra ylipursimies...”
Motto:” Synti voittaa! “

Lampinen Jarmo Tapani Mikael
18v
Opiskelija, Pöytyä
Syö ja juoksee kuin hirvi.
Motto: “ Nälkä kasvaa syödessä. “

Latsa Pekka Joonas 20v
Tekniikan ylioppilas, Helsinki
Vitosella pöllillä, kolmosella kaapilla ja
minuutilla sitoo kengännauhoja.
Motto: “Mä en jaksa, mennäks böllille ? “

Latva-Hirvelä Juha Matias 19v
Lääketieteen ylioppilas, Kurikka
Nukkuu kivellä, kannolla, kuopassa, punkassa ja poterossa aina kun mahdollista.
Motto: “ Mitä enemmän, sitä vähemmän. “

Läspä Aapo 19v
Opiskelija, Veteli

Sotkun “munkit” aina mielessä. Hallitsee
nakkisuojat.
Motto: “Ens viikonloppuna en juo!”

Stenberg Thomas 19v
Ajoneuvoasentaja, Pyhtää
Puhelimessa 24/7
Motto: “ Jokainen tsäänssi on mahdollisuus.”

Tiittala Tuomas 19v
Opiskelija, Espoo
Ressaa liikaa tuvan esimiehenä.
Motto: “ Sitä saa mitä tilaa, up yours. “

Partanen Sakari 19V
Elektroniikka-asentaja, Sulkava
“Missä mun kamat on , hä?” Aina polttamassa tupakkia.
Motto: “ 362 kertaa se vain kirpaisee. “

Pekonen Pasi 19v
Ylioppilas, Helsinki
Suomen huonoin jukeboxi. Tuvan “vitsin”
vääntäjä.
Motto” Aika määreet on tärkeintä.”

Weckström Antti 19v
Opiskelija, Pori
Porin suuri pieni karhu. Tykkää avautua
unissaan. Penkistä nousee varmaa 150 kiloo.
Motto: “ Älkää ressatko, päivä kerrallaan.”

Nikander Marko 19v
Sähköasentaja, Kankaanpää
Tuvan luuranko, painoindeksi varmaa 15.
Motto: “ En mä ainaskaa jaksa, kyllä sitä
viittiski mut ku ei kerkee. “

Ainut nakkisuoja on veksin karanteeni...
Sissi joka nukkuu todistetusti silmät auki!?!
Motto: “Puihinmän iski taas!”
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Talvenheimo Ville 19v
Ylioppilas, Hattula
Iceman, rakastaa autoja enemmän kuin armeijaa! Jäpittää jo 10 minuutilla.
Motto: “Mitä nopeampi auto, sitä nopeammin lomille!”

Winqvist Ilkka 20v
Muoviteoll. työntekijä, Riihimäki
Hajoo 100 päivässä. Hävittää loman aikana
puolet kaapista- “Saaks täs polttaa, mä lähen röökille?”
Motto: “En oo koskaan maksanu kännykästä - enkä maksa!”

Wuotila Ville 18v
Ylioppilas, Rovaniemen mlk.
“Sitten kun me tullaan RUKista...” Tuli toisiin aatoksiin kun kuuli AUK:n 2 vko:n
joululomasta. Tupasomali nro.2.
Motto: “Kiss me, I’m on fire!”

IV Joukkue

Vannesluoma Timo 20v
Ylioppilas, Naantali
Särmä ryhmänjohtaja - irtautuessa kirmaa
horisonttiin, ryhmä jää!
Motto: “Kohta jo reservissä!”

Ltn Ville Seppä, s-kers Jani Karlsson
Tupa 11.
Dammert Kimmo 19v
Lahti
“Joukkueen suurin tykki.” “No HÖH.
”Ä”Roger”
Motto: “Drive fast, race hard.”

Dufva Manu 20v
Hollola
Talvisodan käynyt joroisten härkä. Saanut
oppinsa esi-isältään Sven Dufvalta.
Motto: “Parempi nuori poika kuin ruma
nainen.”

Erikkilä Matti 20v
Espoo
Pää sileä kuin lapsen pylly. Intissä ei ole
muuta kuin RUK. Rakastaa naisia enemmän kuin miehiä.
Motto: “Ei voi olla noin vaikeata, oikein.”

Haapa Mikko 19v
Kangasala
Englishman in Säkylä. Purkkiruuan ystävä.
Motto: “Vain hullut ovat oikeasti onnellisia!”

Hakkarainen Mika 20v
Hämeenkoski

Koskinen Tuomo 19v
Petäjävesi

Paakinaho Lauri 19v
Ylioppilas, Valkeakoski

Viilo Eero 20v
Ylioppilas, Mänttä

“Avaruusvänrikki Kosminen.” “Ei paljon
nappaa Gonapappaa.”
Motto: “Matka jatkuu, älkää kysykö miten
vaan miksi?”

Punnertaa lomilla ja armeijassa. lievää hajoamista havaittavissa.
Motto: “Äijämeininki!”

Vapautustaistelija, tietää kaiken mahdollisen vapautuksista. Laulaessaan saa suorittaa.
Motto: “Aina on toivoa.”

Tupa 12.
Luoma Tapio 20v
Ylioppilas, Toholampi
Aina valmis Lampin kauhu!
Motto: “Heleppua hommaa.”

Lustig Henry 18v
Ylioppilas, Keminmaa
“Kemin keijukainen” Halvarin jälkeen toisiks pienin mies.
Motto: “Kauas on pitkä matka, Keminmaahan vielä pitempi.”

Lähteenmäki Ilkka 18v
Ylioppilas, Kaarina
Aina valmis reserviin, komppanian virallinen tj-laskuri!
Motto: “R-kausi on paras kausi.”

Maikkula Arttu 20v
Ylioppilas, Rovaniemi

Huutaa virta päälle vaikka itsellään on
kämppä kylmänä.
Motto: “Liäkkö tuo niin vaarallista.”

“Tiedätkö miltä siskos haisee?” Yks silmästen kuningas, haluaa patentoida liikkeen!
Motto: “Homma hanskassa!”

Ikonen Teemu 20v
Eno

Mattila Jaakko 18v
Ylioppilas, Kemi

Mies itärajan tuntumasta. MMMMMMminttukrokanttisuklaapoitsu.
Motto: “Sisään vaan vaikkei seisokaan.”

aka. “Makki-pakki”, ikuinen härvääjä, jota
ei nauramatta voi katsoa!
Motto: “Pilkettä silmäkulmassa, ylä- ja alamäessä!”

Kaaranka Jussi 20v
Kuortane
“ÖÖö-juuuuuh”, “saako polttaa tupakkia?”
Mies joka käärii sätkiä muodossakin.
Motto: “Aikaa on!”
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Nikula Ilkka 20v
Urheilumyyjä, Ylivieska
Pystyy nukkumaan ajasta, paikasta ja asennosta riippumatta, Yh-äitien hoitelija!
Motto: “Kyl kaikkeen tottuu.”

Pankasalo Jukka 19v
Ylioppilas, Espoo
aka. “sanko”, tuvan pienin lukutoukka!
Motto: “Mulla mitään oo! .”

Pesonen Jussi 20v
Ylioppilas, Valkeakoski
aka. “Nakki ja Pössi”. Oluen kävelevä tietopaketti, suunnistuksen 1. perintöprinsessa.
Motto: “Rapidmiehen liikkeellä vaikka läpi
harmaan kiven.”

Pöllänen Jukka 22v
Ravintolakokki, Varkaus
Suunnistusmestari, joka hukkaa matkalla
tuvasta vessaan itsensä ja vähintään yhden
lippaan.
Motto: “Jeesusteippi on apu kaikkeen,
myös karvojen poistoon.”

Tupa 13
Rytkönen Kari 20v
Ylioppilas, Espoo

Vuoriluoto Tuomas 19v
Ylioppilas, Nousiainen
Perse aina talkissa. Virta päälle, kämppä
lämpimäks! Makkipakin pööpöilijätaistelupari. Tupasomali nro.1.
Motto: “Täysillä mennään vaikka läpi.”

Wessman Miikka 20v
Ylioppilas, Espoo
Aina puhelimessa tuvan nurkassa, hoitaa
sosiaalisia suhteita intistä.
Motto: “Sieltä mistä aita on kaatunut.”

Tupa 2.
Hirvonen Jaana 21v
Restonomiopiskelija,
Hämeenlinna.
Suomen paras mestariampuja. Keräilee
kuntsareita ja käynnistyy suklaalla.
Motto: “ Ei täällä tarvi siivota! “

Järvelä Satu 21v
Opiskelija, Tampere.

Peliliikkeet kuin niksipirkasta, ei toimi, ei
auta.
Motto: “Elämä lyhyt, armeija pitkä.”

Lähtee vain kulumalla: kotiutunut jo kerran. Silti seisoo sisukkaasti rivissä.
Motto: “ Paheiden summa on vakio. “

Seppänen Juha-Matti 19v
Ajoneuvoasentaja, Lappeenranta

Vertanen Anu 26v
Toimittaja, Oulu.

Kuuden päivän leiri ilman riukuilua ja makuupussia. “Seppänen ajaa sitten partansa
pois!”
Motto: “Pääsis jo lomille!”

Taiponen Ilmari 18v
Opiskelija, Kuusankoski
“Avaudukko sie mulle?” “Räjähtävä viulisti”
Motto: “Verta pakkiin... ja suolenpätkiä...”

Komppanian kulunein, tunnetaan nuuskamuikkusena.
Motto: “ Eetu keulaan ja menoksi. “

liset Valmiusjoukot
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Sotilaspoliisijoukkue
Ltn Mikko Sarsila, ltn Reijo Kortteus, kers Mika Inkinen
Tupa 14
Jukakoski Mika 19 v
Merkonomi, Kaarina
Supa soldier! Tetsaus on kivaa. Kaikki käy,
kun pääsee itsekin käskemään. Unisex tuvat?
Motto: “Rips, raps... reippaasti ja ripeästi!”

Kovanen Lari 19 v
Ylioppilas, Lievestuore
SRAM! Ei se paikkaa kato, naisen voi iskeä
vaikka sotainvalidien syyskeräyksellä.
Motto: “Jos et anna nyt, niin et saa seuraavallakaan kerralla.”

Kukkonen Markus 19 v
Ylioppilas, Ylivieska
Tuvan sotahullu: “Millä rajalla myö tänää
ammutaha?”
Motto: “Tyhmä paljon työtä tekee, viisas
pääsee vähemmällä.”

Kuosmanen Janne 19 v
Ylioppilas, Lohja
Pitkä mies siinä... MITÄH! Sillähän on lyhyet jalat. Miks kerrostaloissa on hissit?
Tuvan hauskin mies.
Motto: “Kyll tää täst...”

Kuosmanen Jukka-Pekka 19 v
Kokki, Tampere
Metsän pahin petoeläin. Karhutkin pelkäävät tätä kuorsausta.
Motto: “Ei tässäkään oo mitään järkee.”

Makkonen Pekka 20 v
Vartija, Järvenpää
Homma hanskassa mut hanska hukassa.
“Hetken kestää... vähän vaihees!” Kuitenkin johtaja vailla vertaa.
Motto: “Älä koskaan tee mitään, minkä voit
jättää huomiseen.”

Metsänen Harri 19 v
Ylioppilas, Joutsa

Rahikainen Markku 19 v
Ylioppilas, Imatra

Suonpää Tuomas 19 v
Ylioppilas, Mänttä

Ma kualen. Kysy kiinnostaako, no kysy nyt.
Ei kiinnosta.
Motto: “Aina saa avautua.”

Laukoo ärräpäitä kuin kvkk.
Motto: “Puskee eteenpäin kuin raivo härkä.”

Ryhmän valopää. Komppanian “särmin”
punkka.
Motto: “ Totta helvetissä sä nyt kusella voit
käydä.”

Pilpola Patrick 20 v
Ylioppilas, Paimio

Rytioja Jukka 20 v
YO - merkonomi, Kokkola

Tuvan partiopoika. Varusteita ja tietoa mihin tahansa metsään liittyvään.
Motto: “Tee parhaasi, kerran ja kunnolla.”

Peliliikkeitä kuin niksipirkassa. Itse rauhallisuus. Homma hoituu.
Motto: “Lipas - lepo!”

Tupa 15
Niemistö Petri 19 v
Ylioppilas, Urjala
Huuliveikko, joka rakastaa puihin kiipeämistä. Pennalismi.
Motto: “Ratsuväki hyökkäykseen!”

Panu Jarkko 19 v
Ylioppilas, Nurmo
Voimaa ja tarkkuutta, paitsi vlv:na. Nakittaa omaa ryhmää säälittä.
Motto: “Mitä enemmän nukkuu, sitä enemmän väsyttää.”

Patomo Hannu 19 v
Ylioppilas, Lahti
Pomada Patomo, joka aikoo isona liittyä
jenkki-armeijaan.
Motto: “The only easy day was yesterday.”

Pylvänäinen Miika 19 v
Ylioppilas, Vilppula

Tapio Joel 20 v
Ylioppilas, Suomussalmi
Siivouspalvelun pyörittäjä.
Motto: “Mitä?!”

Salminen Tapani 19 v
Ylioppilas, Turku

Tuomilahti Erno 20 v
Järjestyksen valvoja, Sodankylä

Hymypoika. Nainen joka sormelle.
Motto: “Huumorilla siitä selviää.”

Yksikköupseerin painajainen.
Motto: “Syöksyen eteenpäin, ampukaa”

Savolainen Joni 19 v
Tietoliikenneasentaja, Salo

Turunen Reima 20 v
Ylioppilas, Jyväskylän mlk

Rento ja naureskeleva puhekone. The real
kelmi.
Motto: “Ei se väärin oo.”

Sekopää. “Kyllä mä ton tupakoinnin lopetan.”

Tupa 16
Sipola Mikko 19 v
Ylioppilas, Puolanka
Cokis-nisti.
Motto: “Varmaan tullaan siihen nukkumaan.”

Vainio Petteri 19 v
Ylioppilas, Vilppula
Vapautus on aselaji.
Motto: “En oo tulossa, heittäkää kaasua!”

Wärri Jussi 20 v
Ylioppilas, Eura
Silkkiboxerit rulaa.

Sundelin Teemu 21 v
Merkonomi, Pori
Ryhmän vanhus

Pelimies kaukalossa ja sen ulkopuolella.
Rauhallinen ja tasainen kuten uotsi.
Motto: “Ennemmin 5 tuntia tähyllä kuin
kokonaan ilman unta.”
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Männistö Ville 19 v
Ylioppilas, Tampere
Yrittää muuttaa systeemiä omalla esimerkillään sisältä päin.
Motto: “Vapaa-aika vie eteenpäin. Ei tartte
jäpittää.”

Rimpilä Anders 19 v
Ylioppilas, Kokkola
Bisnismies, joka vuolee euroja.
Motto: “Aivan sama mulle.”

Tupa 13
Rutanen Ville 19 v
Ylioppilas, Oulu
Mies, jota laulattaa aina.
Motto: “Lipas - lepo!”

Pioneerijoukkue

Schone Kristian 19 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Aina vapaaehtoinen lämäriksi ja kantamaan
kaiken ylimääräisen.
Motto: “Ei se niin tarkkaa...”

Ltn Sami Teikari, ltn Tapio Huhtamäki
Tupa 11

Hynninen Antti 20 v
Ylioppilas, Siilinjärvi

Tupa 12

“Missä mun kalsarit on. Hyppänen, ootko
sä taas lipastanu ne?”

Hagström Oskar 19 v
Ylioppilas, Kokkola
Hagström, älkää seiskö siinä, johan teiltä
tippuu hanskatkin kädestä.
Motto: “En oo leikkaamassa tukkaani.”

Hepokari Ville 18 v
Sähköasentaja, Tampere
Robin Hood from Herwood. Ryhmän lähitaistelumies.
Motto: “Ei hyvää päivää!”

Hulten Erik 19 v
Ylioppilas, Pietarsaari
Suomenruotsalainen, joka käyttäytyy juurikin päinvastoin kuin suomenruotsalaisten
kuuluu käyttäytyvän. Tuvan äänekkäin ja
yleisin kuorsaaja.

Hyppänen Sakari 19 v
Tekniikan ylioppilas, Mäntyharju
Kysyttävää? Hyppänen: “Niin, siis, herra
luutnantti...”

Karttunen Jarno 19 v
Ylioppilas, Siilinjärvi
Karttunen, viheltää! Herra alikersantti, en
minä pysty.
Motto: “Varmaan lopetetaan se varmaansanan käyttö.”

Koskela Jussi 19 v
Saarijärvi
Pelkät yli 30 v yh:t kelpaa.
Motto: “Ei se mun kaapissa ole, ai jaa??”

Leinonen Jussi 19 v
Ylioppilas, Kirkkonummi
Särmistä särmin partiolainen.
Motto: “Tehään nyt, niin päästään poiskin
täältä.”

Leskinen Simo 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Iceman, joka on tapellut Zen Cafen laulajan
Samuli Putron kanssa.
Motto: “Missä mun tavarat on?” (suu loksahtaa auki).

Sivula Juha 19 v
Elektroniikka asentaja, Ilmajoki
Väsymätön nukkuja, jolla on aina kirja kädessä.
Motto: “Joukkohon...”

Tarvainen Mikko 19 v
Ylioppilas, Turku
Jaksaa aina.
Motto: “Hei, oikeesti, nyt jätkät...”

Tuiskunen Mikko 19 v
Eura
Kotona ennen muiden lomien alkua
Motto: “Lepi vaan pojat.”

Vihava Heikki 19 v
Viitasaari
Motto: “Suklaata.”

Joustopakkausten ykkönen
Euroopassa
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Tulenjohtue 1
Ylil Fabritius Erik, ltn Pellimaa Heikki, alik Wink Jani
Tupa 16

Lehtimäki Jonne Oskari 20v
opiskelija, Turku
Aina vaiheessa.... KARKUUN!
Motto: “Kissa kiitoksella elää”

Ellonen Antti Severi 19v
opiskelija, Kaarina
Auttakaa nyt hyvät ihmiset!

Fabritius Jere Petteri 21v
teekkari, Mellilä
Ikuinen Ase-au.Nimi ei ole enne.
Motto: “Aseiden keskellä lait hiljenevät”

Huolila Kari Juhani 19v
opiskelija, Turku
Pst:n parhaimmistoa!
“Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee”

Kairus Kari Matti Aleksi 19v
Merkonomi, Pöytyä

Neitola Ville Juhani 20v
opiskelija, Uusikaupunki
Katsokaa, taisteluperuna.
Motto: “Varokaa heikkoja riukuja”

Puolitaival Jaakko Juhani 20v
opiskelija, Tampere
RUK tavaraa. Rauhallinen piiputtelija.
Motto: “Tahti on hyvä ja monipuolinen”

Puotiniemi Juha Matias 19v
opiskelija, Rauma
Kahdesta ei luovu, UV ja vapaa.
Motto: “Urheilua, seksiä ja väkijuomaa”

Onks pakko jos ei jaksa?
Motto: “Mitä enempi lepoa, sitä parempi”

Raivonen Juha Pekka 21v
datanomi, Rauma

Kantola Jouni Antero 19v
opiskelija, Eura

Suklaa-Raivonen. Aina löytyy kaapista jotain nannaa.
Motto: “Tasan ei mene nallekarkit”

vasen 1, vasen 2, vasen 3! Tuvan kuorsaus
kunkku.
Motto: “Eteenpäin”

Konola Juho Joonas 22v
teekkari, Tampere

Salama Jere Petteri 20v
liikunnanohjaaja, Somero
Mies jota ei jaksa kiinnostaa mikään.
Motto: “ Kattellaa moro”.

Missä mun aseen lukko on?

Kuhlman Jarno Markus19v
Automaatioasentaja, Lahti
Tosi brankkari
Motto: “Valmiissa mailmassa ei ole mihinkään kiire”

Laine Juhani Anton Viljam 20v
ylioppilas, Rauma
Puolitoista näkkileipää.
Motto: “Ei sit pojat nukuta kipinäs!”

Lehtinen Jaakko Juhani21v
opiskelija, Mikkeli

Tiainen Ville Veikko Olavi 19v
opiskelija, Turku
Aina kaappi täynnä evästä. Riittääköhän 15
suklaapatukkaa 3 päivän leirille.

Utriainen Ilkka Lauri Tapani 19v
opiskelija, Pertteli
Jampat hei! Saako lisää? Pitääkö jättää
vempoille? Moottoriturpa.

Vuorinen Jani Petteri 19v
kokki, Uusikaupunki
Puheet 100, näytöt 0.
Motto: “Jos et vemppaa, et voi voittaa”

Viini on hyvää, olo ei.
Motto: “Onks pakko jos tekee pahaa?”
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Tulenjohtue 2
Ltn Soranko Kristian, ltn Tapio Klaus
Tupa 14
Hongisto Olli-Teemu 19v
Ylioppilas, Salo
Kauriinmetsästäjä
Motto: “Aina ei tarvitse olla parhaat kortit,
täytyy vain osata pelata niillä mitä on saanut.”

Immonen Mikko 20v
Teekkari, Tampere
Immonen ei petä koskaan.
Motto: Tää on kivaa, tahtoo lisää, SLÄM!”

Koskela Hannu 19v
Ylioppilas, Ilmajoki
Tuvan 14 Äiti
Motto: “Peliliikkeet ovat aina sallittuja.”

Laine Visa 19v
Merkonomi, Uurainen
Sulkeisten opettaja, nurmipora.
Motto: “Tästä mä tykkään tänne mä jään.”

Moilanen Ilkka 19v
Fysiikan ylioppilas, Espoo
Yliarvosttu kipinämikko
Motto: “Jokainen päivä on elämän paras
päivä, ja huomisesta tulee vielä parempi.”

Niinikiorpi Sami 20v
Historian Ylioppilas, Turku

5, 4, 3, 2, 1...lepo!
Motto: “En lupaa liikoja.”

Maansalo Tuomas 19v
Ylioppilas, Eura
Euran biljardihai
Motto: “Elämä alkaa heinäkuun 9. päivä.”
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Pellikka Matti 19v
Tekniikan ylioppilas, Lempäälä

Tähtinen Petri 20v
Ylioppilas, itäHelsinki
You’re as cold as ice, some day you’ll pay
the price
Motto: “En oo menos.”

Tuoksusta mies tunnetaan
Motto: “Omenia on.”

Miehen Tj aina 30 pienenpi kuin muilla
Motto: “En minä ainakaan.” “ Jos lottovoitto kiinnostaa, tule tulenjohtueeseen!”

Vesa Simo 19v
Puuseppä, Paimio

Pietikäinen Ari-Pekka 19v
Opiskelija, Toivala

Ei rekisteröi, ei sitten millään
Motto: “Purkki päivässä pitää lääkärin loitolla.”

Nurmesniemi OlliPekka 19v
Ylioppilas, Haapavesi

Voimalla eteenpäin
Motto: “Vähemmän bromia enemmän lomia.”

Kävelevä SUOMI-OULU-SUOMI -SANAKIRJA
Motto: “Don’t think, just do it.”

Peussa Taneli 19v
Ylioppilas, Jyväskylä

Puurula Tony 19v
Kirvesmies/ylioppilas, Jyväskylä

Ojanperä Eero 19v
Ylioppilas, Kuopio
Hajoaa tarvittaessa
Motto: “Aivot narikkaan ja antaa mennä
vaan.”

Kukkola Martti
Huovinrinteen sopraano

Lavikainen Aleksi 19v
Opiskelija, Lahti

Tupa 15

Mitäänsanomaton Adonis
Motto: “Pessimisti ei pety.”

Tulimaa Tuomas 19v
Ylioppilas, Kotka

Rinta-Kauppila Aleksi19v
Tekniikan yo, Kiikoinen

Tuleva oopperalaulaja. Sykkii Nykäsen
tahtiin.
Motto: “Soittakaa Mattia!”

Syntynyt johtajaksi puukko suussa, valitettavasti hullu
Motto: “Älkää huoliko, kyllä se tästä pahenee.”

Khyyl!! Mies Tampereelta.

Saaristenperä Joni 19v
Tekniikan yo, Sysmä

Köngäs Matti

V*tun ruma hirvi
Motto: “Ei jaksa innostua.”

Järvinen Antti

Taiteilija Rovaniemeltä.

Hallamaa Tuisku
Viilee jätkä.

Turbo Diesel
Motto: “Sukkulaa Venukseen.”

Salmi Teppo 19v
Ylioppilas, Kinnula
Savolainen vasenkätinen basisti
Motto: “Ei vaikuta kotiutumispäivämäärään.”

Suonvieri Tapio 23v
Ikämies-insinööri, jota ei ikä paina
Motto: “Vanhuus ei tule yksin.”

Tupa 18
Ylitalo Elise 20v
Yhteiskuntatieteen yo Rovaniemi
Komppanian paras nainen
Motto: “En oo antamas.”

nväliset Valmiusjoukot

I Kranaatinheitinjoukkue
Ylil V-P Pesonen, ltn M Lähdemäki, alik Tommi Käsnänen
Tupa 9
Ahlström Matti 19v
Yo-heitinmies, Helsinki
Kepeä kulmamies, piinkova poliitikko
Motto:”Kuka nyt elämää kaipaa, kun on armeijakin.”

Harju Samuli 19v
Yo-heitinmies, Helsinki
Ehkä prikaatin komein mies
Motto:”Homma hanskassa, hanska hukassa.”

Hiltunen Juho 19v
Yo-heitinmies, Kuopio
Koko tuvan isähahmo, ei säästä raippaa
Motto:”Kyllä kaikki liha luotia tottelee”

Lind Tapio 19v
Yo-heitinmies, Tampere
Elämän Vanhamies
Motto:”Mitä korkeammalta, sitä hissi.”

Mallius Lari 19v
Yo-heitinmies,Turku/Tampere
Juo punaviiniä ja gräbejä laudoilla
Motto:”Jos nyt oikein järjellä ajattelis”

Mäkinen Ville 19v
Yo-heitinmies, Sieltä
Kaikkien toivoma pullonhenki
Motto:”Jeremy and buttman for President”

Näppinen Heikki 20v
Yo-heitinmies, Forssa
Miten kukaan voi jäätää niin paljon, niin
lyhyessä ajassa
Motto:”Jos et tiedä mitä tehdä, jäädä”

Ojanen Matias 20v
Yo-heitinmies,
Valkeakoski/Tampere
Minuuttimies
Motto:”Ei tässä ole mihinkään kiire”

Pekkinen Jukka 20v
Yo-heitinmies, Oulu
Luotettava henkivartija
Motto:”Vetästääs Norttonit ennen ku aletaa
hommiin”

Räty Tommi 20v
Yo-heitinmies, Pieksämäki
Aito Paleface
Motto:”Mikä on ku ei taidot riitä...”

Toivakka Teemu 18v
Yo-heitinmies,
Vaajakoski/Jyväskylä
Yllättävä sutkauttelija
Motto:”Kuin mummo lumessa”

Vehmola Toni 20v
Yo-heitinmies, Hollola
Aaasenne, joukkueen särmin sotilas, ei oo
niin justiinsa...
Motto:”It wosnt mii, it wos the oter gai...”
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Kranaatinheitinkomppania

Suomen Kansa

Palosaari Jukka 19v
Ylioppilas, Turku
Tuvan verbaalisesti lahjakkain mies jolta ei
omat mielipiteet lopu kesken!
Motto:”Kirjuri sucks”

Partanen Henrik 19v
Ylioppilas, Joutsa
“Bare” on varsinainen taistelija. Hän rakastaa tetsaamista ja leirejä joka säällä ja on
myös vapaa-aikana tavattu poteron kaivuusta ja ks-mittauksesta
Motto:”Tämä on peruna”

II Kranaatinheitinjoukkue
Ltn Saarinen Heikki, ltn Sorkkila Kari, ylik Mäkelä Veikko
Tupa 6
Aitamaa Lasse 19v
Ylioppilas, Pori
Sri Lankan sissi. Tuvan pahin korsteeni, silti yskii kuin naiset.
Motto:”Koska meillä on röökitauko?”

Alm Joose 19v
Ylioppilas, Joensuu
Maankuulu vatsalihaksistaan. Leipoo ja
nukkuu munasillaan.
Motto:”Te ette vaan ymmärrä miuta.”

Heinonen Tomi 19v
Datanomi, Kouvola
Prikaatin pahin punkkari. Kamat aina levällään. Sisäelimetkin paskana.
Motto:”Ei tässä kuinkaan käy.”

Erkkilä Lasse 19v
Amis, Orivesi
Tuleva Kaakkois-Aasian jäätelömoguli.
Haikailee jatkuvasti kaukomaille.
Motto:”Yks lysti.”

Himilä Mikael 19v
Ylioppilas, Lahti
Psyykkaa aina muut huippusuorituksiin.
VLV:t vietetään höntsällä. Vastaa tuvan
siisteydestä.
Motto:”Niin kauan kun on ilmasta niin antaa palaa.”

Hietamäki 20v
Ylioppilas, Padasjoki

Järviö Otto 20v
Ylioppilas, Oulu
Ompelijat ovat hitaita ja voihan hohtimet.
Motto:”Pakkanen kesyttää nudistin.”

Kallioniemi Pertti 19v
Ylioppilas, Honkajoki
Kivenkova kapitalisti Honkajoelta. Omaa
tuvan kaameimmat kalossit.
Motto:”Oma peli, oma peli.”

Kinnari Antti 19v
Ylioppilas, Jurva
Supersärmä sotilas. Tuvan isähahmo, pelimies ja persoona.
Motto:”Ei voi kestää näin paljoa!”

Kurronen Tuomas 19v
Ylioppilas, Rovaniemi
Pessimisti viimeiselle minutille. Aina lentoliput hakusessa. Minttukrokanttia ja roskafantasiaa.
Motto:”Perseestä se kuitenkin on.”

Lehtiranta Joni 19v
Ylioppilas, Lieto
Tietää kaikesta kaiken. Porin Prikaatin tuleva komentaja.
Motto:”Joo-o”

Tupa 7
Leppäkoski Sami 19v
Ylioppilas, Hämeenlinna

RUK-särmääjä Padasjoen Predatorsseista.
Motto:”Paskan saa pyytämälläkin.”

Ihan hyvä jätkä HPK:n mieheksi; todellinen
isänmaan toivo.
Motto:”Vain tuska meidät herättää, selvästi
hetken näkemään.”

Jokinen Ville 20v
Ylioppilas, Karkku

Levola Jarkko 18v
Ylioppilas, Ulvila

Se laihempi Ville Valo. Fc Voltin taidokas
sniperi. Karkun kovin jäktä.
Motto:”Voimakeinoin erilaisuutta vastaan.”

Ulvilan lahja Suomen armeijalle. Viisas kaveri vaikka tuntuukin olevan aina pihalla
asioista.
Motto:”Ei minulta mitään puutu.”

Lind Niklas 20v
Ylioppilas Sähköasentaja,
Järvenpää
Nikke ottaa tän homman ainakin tosissaan,
eikä koskaan väsy tai valita. Hyvä jätkä!
Motto:”Sotilaallista kuria ja järjestystä”

Majanen Ville 20v
Ylioppilas, Kerava
Keravan terrieri, joka ottaa rennosti tilanteessa kuin tilanteessa. Omaa myös hyvät
unenlahjat.
Motto:”Pikkuseikoilla ei ole väliä, pitää
keskittyä olennaiseen.”

Melleri Antti 19v
Ylioppilas, Vöyri
Ruotsin vahvistus Suomen armeijalle. Tunnetaan myös nimellä Bo Åke.
Motto:”Sommaren är kort”

Mikkola Raine 19v
Ylioppilas, Jyväskylä
Aina äänessä. Jutut ja varsinkaan huonot
jutut eivät lopu koskaan. Matti Nykäsen
harras ihailija.
Motto:”Jokainen maksaa joskus hintaa, tjuet aina.”

Mäensivu Kimmo 19v
Ylioppilas, Tampere
Hauskuuttaa tansseillaan ja eläytyy täysillä.
Motto:”Kun ei nappaa ni ei nappaa.”

Mills Christopher 19v
Ylioppilas, Kuopio
Intohimoinen väittelijä, joka on aina täysin
eri mieltä asioista. Hyvä jätkä!
Motto:”Ihan sama.”

Mäkelä Anssi 19v
Ylioppilas, Kuopio
Tuvan rauhallisin mies. Maailman hitain
puhuja, jonka haaveena on US Navy Seals.
Motto:”Asiaallista seettiä.”

Nissilä Pertti 20v
Ylioppilas, Helsinki
SPOL wannabe, joka treenaa ja syö proteiinia kuin pieni eläin.
Motto:”Ei hymyillä”
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Tupa 8
Setälä Aku 19v
Ylioppilas, Virrat
Ookko muute koskaa...
Motto:”Iso vika, iso leka”

Äijö Tarmo 19v
Ylioppilas, Kauhajoki
“Tarmokas” kaveri ja hyvä jätkä.
Motto:”Rikos ja rangaistus”

Ruuskanen Tuomas 19v
Ylioppilas, Kokemäki
Porautuu pää edellä vaikka Kiinaan?
Motto:”Kun täysillä koittaa, voi voittaa”

Salo Olli 19v
Ylioppilas, Saarijärvi
Marssiin vaikka viiden lääkkeen voimalla
Motto:”Nyt ei kyllä kerkee”

Saario Veli-Pekka 19v
Artesaani, Salo
Ei se sieni jalassa vaan se haju tuvassa
Motto:”Savuna ilmaan”

Valli Jouni 19v
Ylioppilas, Köyliö
Valmis MELKEIN mihin tahansa
Motto:”Once in a lifetime!”

Sairio Niko 19v
Elektroniikka- ja
tietoliikenneasentaja,
Hämeenlinna
Isänmaan toivo, joka tekee mitä käsketään
Motto:”Sanoppa kuule muuta”

Patomo Tuukka 19v
Ylioppilas, Lempäälä
“Pygmi” on pitkän huiskea mies Lempäälästä, joka on yhtä pitkä kuin on leveäkin
Motto:”Ei se pituus vaan se leveys”

Rantala Matti 20v
Opiskelija, Vantaa
Löysi pimeän tulevaisuutensa
Motto:”Miettii sitä sitten kun on sen aika”

Pulkkila Mikko 20v
Tietokonemekaanikko ylioppilas, Kangasala
Taistelumuppetti. Mies joka ei syö kasviksia eikä kokkaa.
Motto:”Jaaaa, kekä muka aamuja laskee?”

ainväliset Valmiusjoukot
Harkkala Kristian 20v
Ylioppilas, Lohja
Omasta mielestään noheva taistelija
Motto:

Teräväinen Toni 20v
Ylioppilas, Turku
Hallitsee heittimet eikä vierasta kanuunaa
Motto: “Tehkää tekin nyt v**tu jotain”

Vaurio Hannu 20v
Ylioppilas, Eura
Motto: “7 sämpylää päivässä pitää lämärin
loitolla...”

Väre Kimmo 19v
Ylioppilas, Pori
Psyko-Sami. Komppanian karvaisin
Motto: “Vähemmästäkin sekoaa”

Åkerström Toni 20v
Ylioppilas, Pori
Olis yhdet reivit
Motto: “Born To Be Wild”

III Kranaatinheitinjoukkue

Helenius Petri 21v
Lukiolainen, Lieto
Kotiutettu

Ltn Hyvönen Jaska, ltn Elo Jaakko, kers Uusitalo Jussi
Tupa 11

Järvenmäki Jussi, 20v
Kuru
Aamupalalla kuivauskaappiin
Motto: “En oo sykähtämässä”

Henttonen Mika 19v
Suurtalouskokki, Huittinen

Tupa 12

Komppanian paras aineenvaihdunta
Motto: “Ihan sama”

Lamminen Juha 19v
Merkonomi, Säkylä
Juha
Motto: “Kipinät on nukkumista varten”

Kettunen Mikael 20v
Opiskelija, Rauma
Tuvan oma vatussi soppari
Motto: “Pää kiinni painajainen”

Kääntee Eero 19v
Automaatioasentaja, Rauma
Päällikkö
Motto: “1/04 ei kotiudu koskaan”

Lehto Sami 19v
Jalkapalloilija, Eura
Päällikkö
Motto: “So Chepu!”

Huhtaniemi Ronny 20v
Opiskelija, Sauvo
Vietnam
Motto: “Lisää napalmia”

Kytö Heikki 20v
Opiskelija, Turku
Tuvan oma laululintunen
Motto: “Kitaralla pulmat ratkeavat”

Laine Ville 20v
Opiskelija, Loimaa
Loimaan lahja puolustusvoimille
Motto:

Kätkä Juha 20v
Opiskelija, Teuva
Maatilan omistaja
Motto: “Ennakko on valttia”

Järvinen Pyry 19v
Opiskelija, Tampere
Kimi Räikkönen
Motto: “Prince on kovis”

Leinonen Mikko 20v
Mekaanikko/peltiseppä, Eura
Motto: “Lepivaa...”

Leiri Jussi 20v
Opiskelija, Helsinki
Motto: “Kaikki liha tottelee kuria...”

Leppihalme Olli 20v
Ylioppilas, Ulvila
Toiset tykkää tyttärestä, toiset äidistä

Metsälä Mikael 19v
Ylioppilas, Helsinki
Roturealisti

Montonen Mikko 20v
Ylioppilas, Orivesi
Tarkka mies
Motto: “Sen näkee sitten...”

Nieminen Ville 20v
Koneasentaja, Turku
Aikansa esikuva

Rajamäki Markus 20v
Datanomi, Järvenpää
Raisu
Motto: “En mä jaksa...VIELÄ”

Salonen Otto 20v
Ylioppilas, Turku
Maailma tarvitsee esikuvia
Motto: “En oo ehtimäs”

Mäkelä Mikko 20v
Nummela
Motto: “Kuka siellä vielä lonnii?”

Ojuri Esa 20v
Kustavi
Pitkänen Visa 20v
Ylioppilas, Helsinki

Tuomi Tomi 20v
Ylioppilas, Pori
Seger Miika 21v
CNC-koneistaja, Turku

Sanavalmis. Avautuu kaikille sotilasarvosta riippumatta
Motto: “Ei v**tu mitä trancee”

Vehmas Jarkko 20v
Sähköasentaja, Punkalaidun

Tupa 13

Kotiutettu

Ahvenjärvi Teemu 20v
Ylioppilas, Tampere
Tarvittaessa täysillä mukana
Motto: “Jimiä pyttyyn tai tilaan napalmia”

Asikainen Tuomas 20v
Ylioppilas, Eurajoki
Komennuksella… taas.
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Sydämellistä Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta !
Säkylän Sotilaskoti
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