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Miltä maailma näyttää vä-
hän yli vuoden jatkuneen 
komentajapestin näkö-

vinkkelistä tarkasteltuna? 
Globaalisti ajatellen maailman 

rauha ei näytä puhjenneen kukkaan. 
Porin Prikaatikin on kuluvan vuo-
den aikana ollut mukana konfl ik-
tien jälkisammutustyössä. Viittaan 
tässä erityisesti Etelä-Libanonin ta-
pahtumiin kesän ja syksyn mittaan.

Kansallista arvo- ja turvallisuus-
poliittista keskustelua olen ehtinyt 
seurata vain puolella korvalla ja 
neljännessilmällä. Pari ajankohtais-
ta keskustelunaihetta on kirkkaasti 
tunkeutunut kansallisen ja kansain-
välisen joukkotuotannon normaa-
listi täyttämään tajunnanvirtaan. 

Kansallisen maanpuolustuksem-
me uskottavuuden mittaavat muut 
kuin suomalaiset. Mittauksen koh-
teena ovat esimerkiksi kansan maanpuolustustahto, rauhanajan 
koulutusjärjestelmämme varuskuntarakenne mukaan lukien, 
rauhan ja sodan ajan joukkojemme osaaminen niin varusmies-
palveluksessa, kertausharjoituksissa kuin kriisinhallintaope-
raatioissakin, joukoillemme varattu ja ostettava sotamateriaali 
sekä lukuisa joukko muita yksityiskohtia, joita voimme vain 
arvailla. Kokonaisuuden perusteella syntyy arvio siitä, mikä 
on Suomi-nimisen kansakunnan maanpuolustuksen uskotta-
vuuden taso. 

Sanonta ”Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki” on 
kaikille tuttu. Maanpuolustuksemme kokonaisuuden on oltava 
kunnossa, jos aikomuksenamme on ylläpitää uskottavuudes-
sa riittävää tasoa. Nykyinen järjestelmämme on luotu pitkän 
kehitystyön tuloksena. Jonkun osa-alueen voimakas alasajo 
heikentää ketjun kestokykyä - pahimmillaan jopa katkaisee 
ketjun. Vahvan ketjun ylläpito pitkällä tähtäimellä vaatii kan-
sallista päättäväisyyttä ja tahtoa, mutta myös taloudellisia voi-
mavaroja. Lyhytnäköiset ratkaisut vievät perikatoon. Oikea ba-
lanssi on mahdollista löytää.

Kansainvälisten kriisinhallintaoperaatioiden vaativuusta-
so näyttää nousevan vuosi vuodelta. Tilanteet ovat kompli-
soidumpia eikä riskittömiä operaatioita yksinkertaisesti ole 
olemassa. Kansallinen velvollisuutemme on kouluttaa ulos 

lähtevät joukkomme niin hyvin 
kuin ikinä osaamme ja pystym-
me. Varustuksen on oltava paras-
ta mitä varastoistamme löytyy. Jos 
jotain ei löydy, se on hankittava. 
Kun teemme tämän kansallises-
ti oikein, voimme lähettää hyvil-
lä mielin joukkomme operaatioon 
poliittisen päätöksentekojärjestel-
mämme edellyttämällä tavalla. 

Kansainvälisten kriisinhallin-
taoperaatioiden kautta saamme 
kansalliseen puolustukseemme 
sellaista osaamista, jota on vai-
kea tavoitella varuskunnallisissa 
harjoituksissa kotimaassa. Jokai-
nen sotilaallisesta kriisinhallinta-
operaatiosta kotiin palaava kan-
salainen on palatessaan parempi 
ammattisotilas tai reserviläinen 
ja avarakatseisempi yhteiskun-
nan jäsen. Meidän tehtävämme on 

ulosmitata osaaminen nykyistä tehokkaammin etenkin reser-
viläisten osalta. Tässä yksityiskohdassa on vielä kehittämisen 
tarvetta niin valtakunnallisesti kuin Porin Prikaatinkin puitteis-
sa. 

Tällaisten ajatusten myötä haluan näin Porilaisen välityk-
sellä kiittää vuodenvaihteessa meidät jättävää eversti Mauri 
Koskelaa erinomaisesta työstä Porin Prikaatin ja Porilaisen 
hyväksi. Eversti Koskela jatkaa työsarkaansa Puolustusvoimi-
en Kansainvälisen Keskuksen johtajana Niinisalossa. Jatkam-
me Maurin kanssa saumatonta yhteistyötä.

Kiitokset myös kaikille ”Porilaisille” ja tukijoillemme kulu-
neesta vuodesta. Toivotan teille Rauhallista Joulua ja Turval-
lista Uutta Vuotta 2007!

  
KUNNIA – VELVOLLISUUS - TAHTO
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Saksa-Hollanti-Suomi 

–taisteluosasto testa-

si yhteistä osaamistaan 

ensimmäistä kertaa 3. 

– 26.11. järjestetyissä 

harjoituksissa Saksassa. 

Taidot havaittiin hyviksi 

ja joukot yhteensopiviksi. 

Kuuden kuukauden valmi-

usvuoro alkaa 1.1.2007.

Näytön paikka 
Saksassa

Suomen osaston rungon muodos-
tava Suojauskomppania, 3-hen-
kinen sotilaspoliisiryhmä sekä 

esikuntaupseerit aloittivat harjoitusru-
peamansa Pohjois-Saksassa Bergenis-
sä yhdessä hollantilaisen huoltopatal-
joonan kanssa. European Integration 06 
–harjoituksessa testattiin taisteluosaston 
huollon yhteensopivuutta ja Suojaus-
komppanian osaamista huoltokuljetus-
ten suojaamisessa. 

- Joukkojen yhteistoiminta ja yhteen-
sopivuus ovat paremmalla tasolla kuin 
odotin. Tiesimme, että kielen kanssa 
saattaa tulla pienoisia ongelmia, mutta 
sotilaat ovat kekseliäitä. Kehon kielellä 

ja käsimerkeillä selviää tiukoistakin pai-
koista, harjoituksen hollantilainen johta-
ja ja samalla huoltopatajoonan komenta-
ja, everstiluutnantti Ivo De Jong totesi. 

Harjoitukseen tutustunut puolustus-
voimien huoltopäällikkö, kontra-ami-
raali Juha Rannikko oli tyytyväinen 
suomalaisjoukon varustuksen ennakko-
suunnittelusta.

- Näyttää siltä, että joukollemme 
suunniteltu varustus ja kalusto ovat osu-
neet kohdalleen. Meidän kontteihin pe-
rustuvat ratkaisumme, kuten esimerkiksi 
kuudella jakopisteellä varustettu poltto-
ainekontti, ovat herättäneet etenkin hol-
lantilaisten kiinnostusta, kontra-amiraali 
Rannikko kertoi. 

Yli 600 km:n moottori-
marssi läpi Saksan

Viikon harjoittelun jälkeen suoma-
laisjoukko siirtyi Etelä-Saksaan osallis-
tuakseen European Endeavour 06 –har-
joitukseen (EE 06) Leipheimissa. Yli 
600 km:n siirtyminen sujui ongelmitta 
moottoriteiden perjantairuuhkista huo-
limatta. 

Siirtymiseen liittyen osa suomalais-
ten ajoneuvoista eli kolme Patria XA-
203 OWS –kuljetuspanssariajoneuvoa, 
yksi raskas maastokuorma-auto kont-
teineen sekä kaksi panssaroitua maasto-
henkilöautoa kuljetettiin ilmateitse Han-
noverista Muncheniin. Kyseessä oli ns. 

Teksti ja kuvat: Matti Vihurila
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SALIS-lennon (Strategic Airlift Interim 
Solution) harjoittelu, joilla osia taistelu-
osaston joukoista kalustoineen on päi-
vystysvuoron aikana suunniteltu siirret-
täväksi mahdolliselle operaatioalueelle. 
Antonov AN-124 –kuljetuskone kantoi 
vaivatta yli 90 tonnin taakkansa.

EE 06 –harjoituksen päätarkoitukse-
na oli taisteluosaston komento- ja esi-
kuntaosien harjoituttaminen. Ulmin kau-
pungistä noin 25 km itään sijaitsevassa 
entisessä lentotukikohdassa Suojaus-
komppania pääsi esittelemään taitojaan 
toisessa suunnitellussa päätehtävässään 
eli esikunnan suojaamisessa. Harjoituk-
sen maalitoiminnan oli toteuttanut ka-
nadalainen Pearson Peacekeeping Cent-

re (PPC). Valmiusjoukkosotilaamme 
joutuivat moninaisten pulmatilanteiden 
eteen, mutta selvisivät niistä kunnialla. 

”Olemme hoitaneet oman 
osuutemme”

Puolustusministeri Seppo Kääriäi-
nen ja puolustusvoimain komentaja, 
amiraali Juhani Kaskeala tarkastivat 
paikan päällä suomalaisjoukon osaami-
sen. Kääriäisen mielestä nopean toimin-
nan joukkoihin ei liity tavallista suurem-
paa dramatiikkaa. Aiempaan verrattuna 
uutta on joukkojen nopea valmius mah-
dollisiin tehtäviin.

- Nopean toiminnan joukot ovat yksi 
uusi välinen EU:n kriisinhallintaorgani-
saatiossa, ministeri painotti. 

Amiraali Juhani Kaskeala tarkas-
ti omat joukkonsa ennen virallisen vie-
railu- ja lehdistöpäivän alkua tiistaina 
21.11. Puolustusvoimain komentaja to-
tesi valmistelujen ja koulutuksen yltä-
neen asetettuihin tavoitteisiin.

- Täysi operatiivinen valmius, Full 
Operational Capability, on nyt jo saavu-
tettu. Keskusteltuani joukon komentajan 
ja esikunnan kanssa täytyy sanoa, että 
voimme olla erittäin tyytyväisiä. Vähiten 

tähän eivät myöskään vaikuta joukkom-
me kansallisen johtajan, everstiluutnant-
ti Petri Mattilan ja Suojauskomppani-
an päällikön, majuri Joni Lindemanin 
kommentit, jotka antavat ymmärtää, et-
tei yhteistoimintakykymme suhteen ole 
mitään suurempia ongelmia. Saavutta-
mamme taso ammatillisesti on erittäin 
korkea. Meillä on hyvät varusteet, meil-
lä on erittäin hyvin koulutettu joukko ja 
motivaatio on korkea. Tämä tulee esille 
jo keskusteluissa yksittäisten valmius-
joukkosotilaiden kanssa. Olemme hoi-
taneet oman osuutemme kolmen maan 
taisteluosaston toimeenpanosta, amiraali 
Kaskeala kiittelee.

Suomen osaston koko ei Kaskealan 
mielestä vaikuta painoarvoomme taiste-
luosastossa. Laatu korvaa määrän.

- Joka epäilee, että olisimme ”pikku-
veljen” asemassa, on väärässä. Taistelu-
osaston sisällä arvostus suomalaista soti-
lasosaamista kohtaan on aikamoinen. Jos 
katsotaan tätä 50 vuoden periodia, jol-
loin olemme olleet mukana rauhanturva-
tehtävissä, kyllä väittäisin, että tässä on 
meidän paras joukkomme, mitä koskaan 
on koulutettu, puolustusvoimain komen-
taja sanoo.  

TAISTELUOSASTO VALMIINA. Hollannin apulaiskomentaja, kenraaliluut-
nantti Hans Sonnveld (vas.), Saksan komentaja, kenraali Wolfgang Schneider-
han ja amiraali Juhani Kaskeala totesivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan 
taisteluosaston olevan valmis EU:n kriisinhallintatehtäviin.
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Kasarmimme eessä
sähköportti on

Jorma Pihlava on
Turun Sanomien 

toimittaja ja reservin
vänrikki.

Porin Prikaatin siirtyessä 1960-lu-
vulla Turusta Säkylään, joukko-
osaston tulevaisuutta maalailtiin 

juhlapuheissa avoimena Valkeana varus-
kuntana, malliesimerkkinä varuskunnan 
ja siviiliyhteisön saumattomasta yhteis-
työstä, jota ei teljetä aitojen ja porttien 
taakse.

Kaunis ajatus, mutta kuten usein käy, 
realismilla on taipumus ajaa retoriikan 
ohi. Portti puomeineen kuului Säkylän 
varuskunnan arkeen iät ajat, mutta ai-
doin varuskunta-aluetta alettiin ympä-
röidä vasta 2000-luvulla. Varuskunta on 
ollut kieltämättä avoin paikka; kasarmi-
alueelle on päiväsaikaan voinut mars-
sia sisään mielensä mukaan eikä pääsy 
ajoneuvollakaan olisi vaatinut erityis-
tä mielikuvitusta, vain vähän viitseliäi-
syyttä. Tällainen avoimuus ei kuulu ajan 
henkeen eikä varsinkaan kansainvälisiin 
sotilasmuoti-ilmiöihin. 

Olen kuullut, että esimerkiksi muu-
taman vuoden takainen Porin Prikaatin 
komentaja Arto Räty on saanut kuul-
la muunmaalaisilta kollegoiltaan suo-

ranaista vinoilua eteläsuomalaisen va-
ruskunnan jatkuvista avoimien ovien 
päivistä. No nyt on aitaa, puomia ja säh-
köporttia. Lisäksi lupajärjestelyt, jotka 
etenkin vanhaan käytäntöön verrattuna 
tuntuvat silkalta byrokratialta. 

Ajatus avoimesta varuskunnasta saa 
unohtua. Ehkä nyt kannattaa iloita sii-
tä, ettei uuden pääportin viereistä eli va-
ruskunnan julkisivun aitaa ole terästetty 
Nato-langalla, joka on mitä pirullisin pe-
rinteisen piikkilangan jatkojaloste ja va-
kioterästys sotilaskohteita nykyisin suo-
jattaessa. Nato-lankaan repeää muutakin 
kuin pelkät diagonaalihousut.

* * *

Olen itse saanut nähdä, etteivät mahti-
maidenkaan turvatoimet ole aukottomia. 
Vierailin viisi vuotta sitten Kosovossa. 
Pääsin käymään yhdysvaltalaisten jätti-
tukikohdassa Camp Bondsteelissä, jota 
isännät itse vertaavat pikkukaupunkiin. 
Suomalaisen silmään tämä 11 kilomet-
rin mittaisen aidan sisään jäävä tukikoh-
ta on hieman isompikin kuin pikku. Joka 
tapauksessa vierailun isännät korostivat 
joka käänteessä suhtautuvansa tukikoh-
dan turvallisuuteen erityisellä vakavuu-
della. Hymyilytti vinosti, sillä saapues-
samme pikkubussillamme tukikohtaan, 
meidät (joukko suomalaistoimittajia) oli 
komennettu ulos ja mukanamme olleet 
laukut tutkittu. Metallinilmaisin sive-
li jokaisen varpaista päälakeen.Bussiin 
jätetyt laukut jäivät tutkimatta eikä edes 
kuljettajan penkin takana esillä ollut-
ta rynnäkkökivääriä huomattu. Mietin, 
olivatko turvatoimet olleet yhtä retupe-
räisiä muutama kuukausi aikaisemmin. 
Heinäkuussa 2001 Camp Bondsteelissä 
vieraili muuan George W. Bush.

* * *

Varuskunnan vartioinnin uudet jär-
jestelyt varmasti tekevät mielekkääm-
mäksi. Itselleni varusmiesaika ei suo-
nut kokemuksia vartiossa seisomisesta, 
mutta ymmärrykseni mukaan vartioteh-
tävät eivät kuuluneet tavoitelluimpiin 
komennuksiin. Ensimmäiset kymmenen 
kuukautta palveluksesta sujahti ilman, 
että nimeni olisi ilmestynyt vartiojouk-
kuelistalle, mutta kokelasaikana olin 
puolivakituinen vartiopäällikkö - aina-

kin siltä tuntui. Rutiiniahan se oli. Kat-
soa, että vaihdonjohtajat lähtivät ajallaan 
viemään uudet vartiomiehet paikoilleen. 
Piti huolehtia putka-asiakkaiden oloista 
suunnilleen sääntöjen rajoissa. Ilmoittaa 
tarvittaessa päivystävälle upseerille, 
että kaikki oli kunnossa. 

* * *

Aina vartiojoukon vaihtuessa 
vartiopäällikön piti kuitata vas-
tuulleen päävartion kalustus ja 
varusteet. Jotenkin jäi sellainen 
olo, etteivät luettelo ja todelli-
suus pitäneet läheskään yhtä. 
Kaikki muutkin olivat kuitta-
uksen mukisematta pyöräyt-
täneet, miksen siis minäkin. 
Eikä hätää, kun seuraavaksi 
vuoroon tullut teki samoin.
Mutta tunnustettakoon, 
liki 30 vuotta myöhem-
min, että välillä yön hil-
jaisina tunteina istuin 
kylmän ringin päällä, 
kun asiaa mietiskelin. 
Olisipa mukava tie-
tää vihdoinkin totuus 
vartiotuvan varus-
tuksesta. 
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Itä-Suomen lääninhallituksen polii-
siosastolla erikoissuunnittelijana 
työskentelevä Niina Mitikka, 34, 

on monellakin tavalla osa Porin Prikaa-
tin elävää historiaa. 

Niina oli yksi niistä kymmenestä nai-
sesta, jotka tammikuussa 1997 aloitti-
vat ensimmäisinä oman sukupuolensa 
edustajina vapaaehtoisen asepalveluk-
sen Huovinrinteellä, hän oli ensimmäi-
nen RUK:n käynyt ”Porilaisnainen”, 
ensimmäinen Porin Prikaatiin koskaan 
asepukuun värvätty nainen ja kaiken li-
säksi vielä ensimmäinen prikaatissa soti-
laskoulutuksen saanut naispuolinen rau-
hanturvaaja. 

- Olen rehellinen sanoessani, että en 
olisi nyt tässä ilman inttiä. Armeija on 
avannut minulle monia ovia, se on an-
tanut niin rohkeutta kuin luottamusta 
omaan tekemiseen.

- Voisi jopa väittää, että koko elämäni 
lähti armeijan kautta uusille urille. Koen 
olevani etuoikeutettu, minkä lisäksi mi 
nulla on käynyt vielä hyvä tuurikin, Nii-
na miettii melko tarkkaan kymmenen 
vuotta varusmiespalvelukseen astumi-
sensa jälkeen.

Niina Mitikka astui ensimmäisten naisten joukossa va-
paaehtoiseen asepalvelukseen Porin Prikaatissa:

”Koen olevani 
etuoikeutettu”
Mediamannekiiniksi

Niina Mitikan ensimmäinen päivä Po-
rin Prikaatissa oli luku sinänsä. Jo tuol-
loin prikaatin tiedottajana työskennellyt 
Matti Vihurila nimittäin käytti Nakki-
lasta kotoisin olevaa vastavalmistunutta 
sairaanhoitajaa tietoisesti median man-
nekiinina.

- Matti soitti ja pyysi kauniisti, että 
voisinko astua palvelukseen tiettyyn en-
nalta sovittuun aikaan. Minä suostuin ja 
perillä odotti pieni armeija toimittajia ja 
valokuvaajia.

- Onneksi olin jo siihen ikään men-
nessä ehtinyt nähdä ja kokea elämää sen 
verran, että tiesin median olevan kiin-

nostunut jostain muusta kuin minusta it-
sestäni. Lehtimiehiä kiinnosti ilmiö Sit-
temmin mediamyllytyksen keskipisteen 
rooli on kääntynyt Niinan nakiksi kuin 
luonnostaan. Häntä nimittäin haastatel-
tiin oikein uralla niin kokelasaikana kuin 
ennen Kosovoon lähtöäkin. 

- Välillä kuuli sellaistakin, että Mitik-
ka on taas tunkenut itsensä lehtiin. Itse 
en kuitenkaan kokenut julkisuutta mis-
sään vaiheessa negatiivisena, enkä aina-
kaan ahdistunut, Mitikka naurahtaa.

Poikatytön haave

Pohjimmiltaan poikatytöksi tunnus-
tautuva Niina Mitikka sanoo tehneensä 

Teksti: Asko Tanhuanpää  
Kuvat: Esa Urhonen ja Itä-
Suomen lääninhallitus
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jo pikkutyttönä itselleen selväksi, että 
lähtee vielä joskus armeijaan. Ihan en-
simmäisessä mahdollisessa rotaatiossa 
lapsen haave ei kuitenkaan vielä toteu-
tunut, sillä Niina oli vuonna 1995 vielä 
opiskelemassa sairaanhoitajaksi.

- Rauhanturvatehtävätkin olivat mie-
lessäni jo ennen inttiä, mutta lopullises-
ti ajatus kypsyi työskennellessäni Porin 
Prikaatissa ylikessuna 1998-99. Siinä 
välissä olin viettänyt muutaman kuu-
kauden Englannissa kielitaitoani paran-
tamassa. Kipinä päästä maailmalle töi-
hin ja kokea jotain uutta oli kova. 

Nuoruudessaan monipuolisesti urhei-
lua harrastanut Niina oli mukana ensim-
mäisessä Kosovoon lähteneessä suoma-
laisrotaatiossa syksyllä 1999. Balkanilla 
vierähti kaikkiaan 13 kuu-
kautta tilannepäivystä-
jänä, tiedustelu-upsee-
rina ja Cimic-upseerina. 
Seuraavan kerran Koso-
vo kutsui vuonna 2003, 
mutta sillä kertaa pesti jäi 
Niinan omasta pyynnöstä 
kesken jo kahdeksan kuu-
kauden jälkeen.

- Sain mahdollisuu-
den lähteä ETYJn (OSCE:
n) Wienissä toimivaan py-
syvään sihteeristöön kon-
fl iktinesto-keskukseen. Tein 
tilannepäivystäjän kolmivuo-
rotyötä lopulta kahden vuo-
den ajan.

Vanhoja rauhanturvaajia eli 
faittereita tai käiväröitä luon-
nollisesti kiinnostaa, millaisen 
auton Niina ulkomaankeikoil-
taan kotiin toi?  

- Ostin molemmilla kerroilla 
Audin A4-mallin ja värikin py-
syi samana. Taidan olla vähän 
tylsä tyyppi, Niina naurahtaa. 

Niina Mitikka sanoo ulko-
mailla vietettyjen vuosien an-
taneen ennen muuta arvo-
kasta elämänkokemusta, ne 
ovat opettaneet tuntemaan 
omankin persoonan entis-
tä paremmin.  

- Olen oppinut myös 
arvostamaan Suomen 
oloja paremmin. En ole 
enää niin kapea-alai-
nen kuin nuorempa-
na, eivätkä pienet 
asiat enää juurikaan 
hetkauta. Ainakaan en 
sorru valittamaan arkisista asioista.  

Poliisien työssäjaksamisesta ja työ-
hyvinvoinnista Itä-Suomen läänin alu-
eella vastaava reservin luutnantti sanoo 

empimättä, että lähtisi nykyisen elämän-
kokemuksensakin jälkeen armeijaan 
alokkaaksi, jos se vain olisi vielä mah-
dollista.  

- Rauhanturvaajaksi tuskin enää 
lähtisin, se tie on käyty minun koh-
dallani loppuun. Muut ulkomaankei-
kat sen sijaan kiehtovat edelleenkin.
Toistaiseksi Niina Mitikka keskittyy 
kuitenkin niin kotimaan töihin kuin jat-
ko-opiskeluunkin. Tavoitteena on saada 
keväällä terveystiedon maisterin paperit 
ulos. Gradunsa aiheeksi hän on valin-
nut naisten urakehityksen mahdollisuu-
det sosiaali- ja terveyshuollossa. Niinan 
mukaan hänen sopeutumistaan siviili-

elämään on varmasti helpottanut se, että 
myös avomies on kokenut rauhanturvaa-
ja. 

- Tuskin olisin koskaan lähtenyt yh-
teen siiviilipalvelusmiehen kanssa, hän 
miettii.  Haastattelun lopuksi Niina Mi-
tikalta ei malta olla kysymättä neuvoja 
armeijaan lähtemistä miettiville nuorille 
naisille. 

- Kannattaa ehdottomasti lähteä, mut-
ta tekemiseen siellä pitää suhtautua va-
kavuudella ja sisulla. Armeijassa ei pär-
jää, jos aikoo vaan tsuijailla. Homma 
toimii, kunhan tekee kaiken tosissaan.

MEDIAMANNEKIINI. Niina Mi-
tikka uhrautui toimittajien kuvat-

tavaksi ja haastateltavaksi,  kun 
ensimmäiset naiset aloittivat pal-
veluksesensa Porin Prikaatissa.
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”Aamujen talon” eli Ali-
upseerikoulun kasarmin 
pitkä historiallinen perin-
ne on katkeamassa, kun 
se ei enää ensi vuonna 
ota vastaan ”aamureppu-
ja”. ”Alikessun” natsoja 
kantavat ryhmänjohtajat 
koulutetaan ensi vuonna 
perusyksiköissä.

- Uuteen järjestelmään oli pakko siir-
tyä, koska kansainväliseen koulutukseen 
tuleville rotaatioille tarvitaan yhtenäinen 
koulutus- ja majoitustila. Sitä ei olisi ol-
lut muulla tavalla mahdollista järjestää, 
majuri Juha Niinikoski perustelee rat-
kaisua.

Aliupseerikoulutuksen Porin Prikaa-
tissa saa saapumiserästä noin 250 va-
rusmiestä. Tämän lisäksi kaikki Suomen 
Kansainvälisen Valmiusjoukon koulu-
tuksessa olevat saavat vähintään ali-
upseerin koulutuksen. Valmiusjoukon 
varusmiesaliupseerikoulutus on alusta 
pitäen suoritettu pääosin perusyksikössä 
eli 1.Jääkärikomppaniassa. 

Aliupseerikoulutus perusyksikössä ei 
ole mitään uutta, sillä itsenäisyyden al-
kuvuosina aliupseerien kouluttamises-
ta vastasivat pataljoonien komentajat ja 
koulutus järjestettiin perusyksiköissä. 
Perusyksikkökohtaista aliupseerikou-
lutusta on toteutettu jo useissa joukko-
osastoissa.

Aliupseerikoulun johtajan, majuri 
Juha Niinikosken mukaan perusyksik-
köön siirtyvässä aliupseerikoulutukses-
sa on paljon hyvää, mutta myös monia 
päänvaivaa aiheuttavia yksityiskohtia, 
jotka on ratkaistava pala palalta.

- Yksikkökohtaisessa aliupseerikou-
lutuksessa on mahdollisuus osallistua 
koulutushaaran mukaisiin aselajiharjoi-
tuksiin entistä joustavammin. Yksikön 
sisällä kouluttajien käyttö tulee olemaan 
joustavampaa. Tosin henkilökunnan uusi 

Aliupseerikoulutus siirtyy perusyksiköihin

Aamujen talossa 
valmistaudutaan 
muutokseen
Teksti ja kuvat: Samuli Vahteristo

palkkausjärjestelmä tehtäväkuvauksi-
neen saattaa jonkin verran mutkistaa ti-
lannetta, Niinikoski sanoo.

Monet yksityiskohdat, kuten erilais-
ten käytännön kokeiden ja RUK-valin-
tojen sekä oppilaiden tieto- ja taitotason 
laadullinen kokonaisarviointi on Niini-
kosken mukaan muuttuvassa tilanteessa 
vaikeampaa.

- Koulutuksen tasalaatuisuuteen saat-
taa eri yksiköiden välillä syntyä eroja. 
Painotetaan eri asioita, mutta niihin kuin 
muihinkin ongelmakohtiin löydetään 
varmasti ratkaisut. Pataljoonien komen-
tajilla on koulutuksen yhtenäistämisessä 
jatkossa vahva rooli. Tuloksia ei pidä ar-
vioida heti ensimmäisen vuoden jälkeen. 
Aika luo uudet toimintamallit ja vähin 
erin ne muuttuvat varmasti helposti hal-
littavaksi arkirutiineiksi, Niinikoski us-
koo. 

Luottavaisin mielin 
kohti uudistusta

Muutos tulee koskemaan prikaatis-
sa seitsemää perusyksikköä. Ensi maa-
liskuussa aliupseerioppilaan ”hikinau-
han” eli oppilasmerkkiä kiinnitetään 
innokkaasti Pioneerikomppaniassa, 
Panssarintorjuntakomppaniassa, Kra-

naatinheitinkomppaniassa, Viestikomp-
paniassa, Esikunta- ja Huoltokomppani-
assa ja 2.Jääkärikomppaniassa sekä 
kansainvälisen koulutuksen osalta edel-
leen 1.Jääkärikomppaniassa.     

Aliupseerikoulutuksessa joukkueiden 
koot vaihtelevat 15 – 40 oppilaaseen. 
Uudistus tulee väistämättä lisäämään 
perusyksikössä päällikön ja yksikkö-
upseerin työmäärä. Oppilaita koskeva 
hallinnollinen ja huollollinen työmäärä 
lankeaa heidän hoidettavakseen. Pääl-
likölle ja yksikköupseerille syntyy uusi 
rooli huolehtia myös oppilaiden kannus-
tuksesta ja ohjauksesta kohti vaativaa 
ryhmänjohtajan tehtävää. Se on osatta-
va tehdä tasapainossa muiden yksikös-
sä palvelevien varusmiesten motivaation 
kohottamisen kanssa. 

Panssaritorjuntalinjan johtaja, yli-
luutnantti Jarkko Tuominen siirtyy 
Aliupseerikoulusta Panssaritorjunta-
komppaniaan, jonka suojissa alkaa ensi 
maaliskuussa aliupseerikurssi.

- Panssaritorjuntalinjan muodostaa 
sinkojoukkue ja kaksi eri kalustotyypeil-
lä koulutuksen saavaa ohjusjoukkuet-
ta. Toimimme oman perusyksikkömme 
hallinnon lisäksi Satakunnan Pioneeri-
pataljoonan komentajan ohjauksessa. 
Samassa pataljoonassa toimii myös pio-10
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neerilinjan aliupseerikurssi.
Tuominen kohtaa uudistuksen luotta-

vaisin mielin.
- Sotilaat on opetettu luotsaamaan 

kohti käskyjen antamaa päämäärää. Hy-
viä koulutustuloksia syntyy varmasti 
ainakin aselajitaktiikan osalta, kun op-
pilaat pääsevät harjoittelemaan entistä 
laajemmissa puitteissa oman yksikön ja 
pataljoonan sisäisissä harjoituksissa. 

- Koulutuksen yhdenmukaisuus pe-
rusyksikön ja aliupseerikoulutuksen 
osalta kääntyy parempaan suuntaan. 
Asiat opetetaan samalla tavalla perus-
yksikössä ja AuK:ssa, eivätkä tuoreet 
alikersantit joudu perusyksikössä selit-
tämään, että AuK:ssa käskettiin opettaa 
näin, Tuominen selventää.

Aliupseerioppilas, ”viittä vaille” ali-
kersantti Jens Fingerroos ei luonnol-
lisesti osaa sanoa perusyksikköihin 
siirtyvästä aliupseerikoulutukseen muu-
toksesta sitä taikka tätä, mutta hän tietää, 
kuinka mukavalta tuntuu tulla valituksi 
aliupseerikurssille. 

- Omalla kohdallani tilanne oli mieltä 
ylentävä, kun yksikön pihassa valan jäl-
keen, omaisten läsnä ollessa, sain kuul-
la nimeni ”aamujen taloon” siirrettävien 
joukossa.

Eikä Fingerroosin mukava tunne ole 
hävinnyt, vaikka takana on lähes 16 vii-
kon tiivis aliupseerikoulutusrumba. 

- Alokasaikana harva tuvassa tunnus-
taa, että pyrkii AuK:uun. Se salataan, 
mutta monilla tiedon jälkeen on voito-
kas tunne. Aliupseerikoulutusta arvoste-
taan siviilissä. Se antaa perusteet ihmis-
ten johtamiseen ja käytännön tilanteiden 
hallitsemiseen. 

- Koulutus on ollut monipuolista ja 
odotan innolla, että pääsen Sotilaspolii-

Aliupseerikouluun 
pääsy synnytti 
voitokkaan tunteen

si- ja Tiedustelukomppaniaan sovelta-
maan johtamisen oppeja käytännössä.

Alikersantti Lauri Lehtosella on 
enää muutama päivä armeijan maaston-
värisessä asussa. Hän on koko palvelus-
uransa ollut samassa kasarmissa, vii-
meksi AuK:n apukouluttajana. 

Moottorialiupseerin koulutuksen saa-
neen Lehtosen mielestä ryhmänjohta-
jat tai ”santsarit” edustavat yhtä tärkeää 
lenkkiä tiedonsiirtoketjussa. 

- Tärkeintä on kyky selvittää ja näyt-
tää opetettavat asiat yksinkertaisesti 
alaisille. 

Lehtonen koki valintansa aikanaan 
Aliupseerikouluun vähän vastentahtoi-
sena, mutta mieli on muuttunut matkal-
la.

- Olen alkanut pitää opetustyöstä ja 
olen jättänyt hakupaperit sopimussoti-
laaksi.

JÄMÄTEHDAS. Aliupseerikoulun ka-
sarmi siirtyy Kriisihallintakeskuksen 
käyttöön. Alikersantti Lauri Lehtosel-
la, yliluutnantti Jarkko Tuomisella ja 
aliupseerioppilas Jens Fingerroosilla 
jää hienot muistot ”aamujen talosta” 
niin kuin varmasti myös tuhansille 
muille Huovinrinteellä alikersantin 
jämät hankkineelle reservin aliupsee-
rille.

KUVAKAVALKADI. Ensimmäinen aliupseerikurssi aloitti toimintansa Huovin-
rinteellä 12. syyskuuta 1964 majuri Risto Sipilän johdolla. Viimeisimmän kurs-
sin on johtanut majuri Juha Niinikoski.
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Porin Prikaati käännetään 
uuteen asentoon vuoden 
2007 alussa. Muutokset 
tulevat koskemaan pri-
kaatin toimintaa kaikil-
la tasoilla niin perus- ja 
joukkoyksiköissä kuin 
esikunnassakin.

 

Muutoksen sanotaan olevan ny-
kymaailmassa ainoa varmana 
pidettävä asia. Porin Prikaa-

tin lähitulevaisuudesta löytyy useita eri 
tekijöitä, jotka edellyttävät reagointia 
jo nyt. Yksi tärkeimmistä on prikaatin 
joukkotuotantotehtävät, ts. se, millai-

Organisaatiomuutoksella 
vastataan tulevaisuuden 
haasteisiin

KOMENTAJA

ESIKUNTA

Länsi-Suomen
Viestipataljoona

Satakunnan
Jääkäripataljoona

Satakunnan
Pioneeripataljoona

Kriisinhallinta-
keskus Huoltokeskus

1.Jääkärikomppania
(Kansainvälinen koulutus) Viestikomppania 1.Pioneerikomppania

GBG
(Saksa-Hollanti-Suomi-

taisteluosasto)
Varasto-osasto

2.Jääkärikomppania
(ml. panssaritiedustelu)

Esikunta- ja
Huoltokomppania

Panssarintorjunta-
komppania

NBG
(Pohjoismainen
taisteluosasto)

Kuljetuskeskus

3.Jääkärikomppania
Kranaatinheitin-

komppania
(ml. sotilaspoliisit)

2.Pioneerikomppania Koulutuskomppania
(rotaatiot)

Terveysasema

Säkylän
Korjaamo

sia sodan ajan joukkoja Huovinrinteel-
lä jatkossa koulutetaan. Lisääntyneet 
kriisinhallintatehtävät yhdessä Puolus-
tusvoimien Kansainväliseltä keskuksel-
ta vuonna 2008 siirtyvien velvoitteiden 
kera sanelevat omat vaatimuksensa. Sa-
takunnan aluetoimiston perustamisen 
myötä vuoden 2008 alussa prikaati ottaa 
vastuulleen myös maakunnan maanpuo-
lustustoiminnan sekä asevelvollisten asi-
oiden käsittelyn ja valvonnan. AMOS- ja 
AMV-vaunujen käyttöönotto ja prikaatin 
mekanisointi asettavat omat lisävaati-
muksensa joukon koulutukselle ja kalus-
ton säilytykselle. Jatkossa Porin Prikaati 
vastaa siis perinteisen koulutustehtävän-
sä ohella yhä enenevässä määrin maa-
voimien kansainvälisistä tehtävistä sekä 
osasta nykyisten sotilasläänien tehtävis-
tä.

Kriha-keskus 
perustetaan

Keskeisin uudistus on Kriisinhallin-
takeskuksen perustaminen vuoden 2007 
alussa. Se tulee olemaan yksi joukko-
yksiköistä, joka vastaa prikaatille mää-
rättyjen kansainvälisten joukkotuo-
tantovelvoitteiden hoitamisesta. Näitä 
velvoitteita ovat nykyisellään mm. uu-
siin kriisinhallintaoperaatioihin lähetet-
tävien suomalaisjoukkojen perustami-
nen ja koulutus sekä käynnissä olevien 
operaatioiden vaihtohenkilöstön koulu-
tus. Varusmiesten kansainvälinen koulu-
tus kuitenkin säilyy edelleen Satakunnan 
Jääkäripataljoonassa.Lisäksi Kriisinhal-
lintakeskus osallistuu Euroopan unionin 
nopean toiminnan joukkojen toimeenpa-
noon. Sen kokoonpanoon kuuluvat esi-
kunnan lisäksi koulutuskomppania sekä 

Porin Prikaatin kokoonpano

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat ja kaaviot: Porin Prikaati

12
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Porin 
Prikaatin visio 

2008–2012
”Porin Prikaati on operatiivisesti 

korkeatasoisen maavoimien meka-
nisoidun valmiusyhtymän tuottaja, 
maavoimien sotilaallisten kriisin-
hallintajoukkojen perustaja, koulut-
taja ja kriisinhallintaoperaatioiden 
kansallinen johtoporras sekä Sata-
kunnan maakunnan asevelvollisten 
valvonnasta ja maanpuolustustoi-
minnasta vastaava joukko-osasto”

Esikuntapäällikkö

Operatiivinen osasto Henkilöstöosasto Huolto-osasto

Apulaisosastopäällikkö

Operatiivinen
valmiussektori

Operatiivinen
suunnittelusektori

Satakunnan
Aluetoimiston runko

Koulutussektori

Henkilöstösektori

Hallintosektori

Apulaisosastopäällikkö Apulaisosastopäällikkö

Logistiikkasektori

Materiaalisektori

Huoltosektori

hallinnollisesti EU:n taisteluosastojen 
suomalaisjoukot. Keskuksen toimitilat 
sijoitetaan vuoden alussa lakkautettavan 
Aliupseerikoulun tiloihin ja siellä tulee 
työskentelemään 11 henkilöä. Kriisin-
hallintakeskuksen johtajaksi on määrätty 
everstiluutnantti Rolf Kullberg, joka on 
toiminut viimeksi YK:n UNTSO-ope-
raation Etelä-Libanoniin sijoitettujen so-
tilastarkkailijoiden päällikkönä (Obser-
ver Group Lebanon , OGL). 

2.Jääkärikomppania 
palaa kokoonpanoon

Perusyksikkötasolla tehtävät muu-
tokset merkitsevät mm. Aliupseerikou-
lun lakkauttamista. Jatkossa aliupsee-
rikoulutus hoidetaan joukkoyksiköissä. 
Sotilaspoliisi- ja Tiedustelukomppania 
siirtyy myös historiaan, ja sen koulutus-

tehtävät siirtyvät Kranaatinheitinkomp-
panian ja perustettavan 2.Jääkärikomp-
panian vastuulle. Jatkossa pioneereja 
koulutetaan vain yhdessä komppaniassa. 
Uudistusten myötä prikaatissa on yksi 
selkeästi jääkärikoulutusta antava pa-
taljoona, Satakunnan Jääkäripataljoona 
sekä kaksi aselajipataljoonaa eli Länsi-
Suomen Viestipataljoona ja Satakunnan 
Pioneeripataljoona. 

Esikunta kolmeen osastoon

Esikuntapäällikön johdolla toimiva 
prikaatin esikunta organisoidaan nykyi-
sen neljän osaston sijasta kolmeen, kun 
koulutusosasto sulautetaan henkilös-
töosastoon. Jatkossa kultakin osastolta 
löytyy osastopäällikön ohella apulais-
osastopäällikkö. Osastot jakaantuvat eri 
sektoreihin ja ne edelleen toimialoihin.

Esikunnan kokoonpano
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Aliupseerikoulutus muuttuu tam-
mikuussa. Kysyttäessä Porin 
Prikaatin viimeisiltä Aliup-

seerikoulun oppilailta uudesta koulutus-
järjestelmästä, mielipiteet vaihtelevat.

- Pidän positiivisena sitä, että pe-
ruskoulutuskauden jälkeen ei joudu 
muuttamaan pois siitä yksiköstä, missä 
palveluksensa on alottanut. Näin ollen ei 
myöskään joudu eroamaan kavereistaan, 
joihin on juuri ehtinyt tutustua. Luulen 
myös, että uusi järjestelmä auttaa sekä 
kouluttajia että koulutettavia keskit-
tymään selkeästi siihen koulutukseen, 
mitä linjalla tarjotaan. Negatiivisena 
pidän taas sitä, että uudet oppilaat eivät 
tule kokemaan samanlaista yhteishenkeä 
mitä meillä tällä hetkellä on. Nykyisessä 
järjestelmässä saa myös helpommin 
tietoon esimerkiksi siitä, mitä muilla 
linjoilla tapahtuu, toteaa oppilas Olli 
Sairanen Aliupseerikoulun tukilinjalta.

Johtajakoulutuksen ohella 
hienoja kokemuksia

- Vaikea vastata, mutta kyllä sen 
myöhemmin sitten näkee, miten järjest-
elmä vaikuttaa. Negatiivisena puole-
na näen tässä sen, että ryhmänjohtajien 
yhteistyökoordinaatio ja yhteinen linja 
saattavat heikentyä, kertoo oppilas Aki 
Kahra Aliupseerikoulun jääkärilinjalta.

Motivaatio korkealla

Uudet ja innokkaat ryhmänjohtajat valm-
istautuvat tammikuun saapumiserän 
alokkaiden saapumiseen. Edessään heil-
lä on puolen vuoden mittainen johtaja-
kausi.

- Olen tässä touhussa mukana 
korkealla motivaatiolla. Pyrin pitämään 
reilua ja tasapuolista linjaa uusien alok-
kaiden kanssa, mutta kuitenkin kuria 
myös sen verran, ettei löysäilyä pääse 
tapahtumaan. Jos hommat eivät suju niin 
kuin pitäisi, niin silloin kuri myös tiuk-

kenee, pohtii 19-vuotias lietolainen Olli 
Sairanen. 

- Aion myös pitää reilua linjaa ja tiuk-
kaa kuria sillä periaattella, että pyrin 
poistamaan turhan juoksuttamisen. Alok-
kaiden motivaation ylläpito korkealla on 
yksi tavoitteistani, Aki Kahra täydentää.

Panssaritorjuntakomppaniasta lähtöi-
sin oleva Sairanen ja 1.Jääkärikomppa-
niasta lähtöisin oleva Kahra hakeutuivat 
Aliupseerikouluun omasta tahdosta. Su-
urimmiksi syiksi he listaavat johtajak-
oulutuksen saamisen ja hienojen koke-
muksien hakemisen.

- Koulutus kestää vain vuoden, mutta 
se tarjoaa silti todella paljon monipuol-
isia ja mahtavia kokemuksia kuten es-
imerkiksi erilaisten aseiden käsittelyä 
ja ammuntaa tai oman fyysisen kun-
non kohentamista. Yhteishenki muiden 
oppilaiden kanssa on erittäin hyvä, 
Sairanen tokaisee.

MOTIVAATIO. Oppilas Aki Kahra ai-
koo pitää uusien alokkaiden motivaati-
on korkealla.

REILU JA TASAPUOLINEN. 
Oppilas Olli Sairanen pitää 
huolen siitä, että uudet alokkaat 
eivät löysäile.

Teksti ja kuva: 
Mikko Kurri
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- Tarvitsen johtamistaitoja mahdol-
lisiin tuleviin ulkomaan operaatioihin. 
Lisäksi armeijan tarjoama johtajakou-
lutus on ainutlaatuinen, jota ei mistään 
muualta saa, Helsingissä asuva 22-vuo-
tias Kahra sanoo.

Kärsivällisyyttä ja malttia 
johtajatehtävissä

Yksi useimmiten kysytyistä kysy-
myksistä liittyy armeijan tarjoaman 
koulutuksen hyötyyn siviilielämässä. 
Molemmat oppilaat ovat samaa mieltä 
johtajakoulutuksen ja -kokemuksen saa-
misesta ja sen tarjoamasta hyödystä. 

- Tulen nykyään toimeen parem-
min erilaisten ihmisten kanssa ja pidän 
sitä hyödyllisenä tulevaisuutta ajatel-
len. Käytän myös järkeäni monipuoli-
semmin eli mietin erilaisia vaihtoehtoja 
sen sijaan, että lähtisin päätä pahkaa on-
gelmia ratkomaan. Yksi suuri hyöty on 
myös liikuntaharrastuksen uudelleenak-
tivoituminen, sanoo Sairanen.

- Olen oppinut kärsivällisyyttä ja 
malttia sekä pitämään kuria tilanteen 
niin vaatiessa. Mahdollisissa tulevai-
suuden johtajatehtävissä näistä on suur-
ta hyötyä. Kykenen myös delegoimaan 
tehtäviä hyödyllisemmin, pohtii Kahra.

Aliupseerioppilaiden tähänastiset ko-
kemukset armeijasta ovat olleet positiivi-
sia.Panssaritorjuntakomppaniaan aliker-
santiksi siirtyvä Sairanen pitää huonoja 
kokemuksia hyvinä opetuksina ja siten 
kääntää ne hyödyksi itselleen.

- Parasta armeijassa on kyllä ehdot-
tomasti kaverit. Lisäksi kunnon nouse-
minen ja vastuun ottaminen ovat olleet 
kivoja asioita.Varusmiestoimikunnan 
puheenjohtajaksi siirtyvä Kahra pitää 
hyvinä ja huonoina puolina hieman toi-
senlaisia asioita.

- Olen oppinut käyttämään aikaani 
tehokkaammin hyödyksi enkä vain jää 
paikoilleni istumaan. Tästä johtuen huo-
noin asia on ollut levon puute. 

Varusmiespalveluksen  jälkeen opis-
kelemaan tai työelämään siirtyvä Saira-
nen ja yrittäjäksi astuva Kahra halusivat 
vielä antaa pari neuvoa tuleville alok-
kaille.

- Ota heti vastuu omista teoista äläkä 
hukkaa mitään. Tulette kuulemaan vie-
lä sanan materiaalivastuu, neuvoo Sai-
ranen.

- Älä “gonahda” eli älä väsähdä ar-
meijan touhuihin, sanoo Kahra lyhyesti 
ja ytimekkäästi.

ASIANTUNTEVAA PALVELUA
VIIMEISTÄ PIIRTOA MYÖTEN

alumiini-ikkunat
alumiiniovet
julkisivurakenteet
valokatot
puu/alumiini-ikkunat

I K K U N A T E H D A S

Hakamäentie 17
48400 Kotka

puh. (05) 2265 100
faksi (05) 2287 211

www.lasivuorimaa.fi

RAKENNUS-
INSINÖÖRITOIMISTO

LEENA RANNE 
 

rakennesuunnittelu
rakennussuunnittelu 

vastaavan työnjohtajan tehtävät

Salon seutu

Koulutie 9, 25130 MUURLA 
puh/fax  (02)7320 599 

ja 044 5320 599
email leena.ranne@baana.net  



KOMPPANIAN ISÄ JA ÄITI. Yliluutnantti Sini Kouri (oik.) 
on johtanut Kranaatinheitinkomppaniaa lokakuusta alkaen. 
Komppanian ”äiti” eli yksikköupseeri, luutnantti Petri Rytsölä 
pitää huolta siitä, että hallinto ja arjen rutiinit hoituvat.

 16



17

Porin Prikaatissa, ku-
ten ei Väinö Linnan 
”Tuntemattomassa so-
tilaassakaan”, komp-
panianpäälliköitä valita 
huutoäänestyksellä. Su-
kupuolellakaan ei tänä 
päivänä ole merkitystä; 
riittää, että osaa hom-
mansa. Yliluutnantti Sini 
Kouri lienee maavoimien 
ensimmäinen naispuo-
linen komppanianpääl-
likkö. Hän kokee uuden 
roolinsa haasteellisena, 
muttei pelottavana.

- Mukavaa, että minuun luotettiin ja 
annettiin tällainen mahdollisuus, Sini 
Kouri sanoo. 

Innostus sotilasammattiin hakeutumi-
sesta syntyi aikoinaan isän työn kautta. 
Sini Kourin ura alkoi naisten vapaaeh-
toisella asepalveluksella Hyrylässä Hel-
singin Ilmatorjuntarykmentissä v. 1996. 
Asepalveluksen jälkeen it-tykkiryhmän 
johtaja ja reservin alikersantti aloitti vä-
liaikaisena kouluttajana ensin Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentissä ja 
myöhemmin Kaartin Jääkärirykmentis-
sä.

”Kouri 
komppanianpäälliköksi!”
Teksti: Matti Vihurila
Kuva: Mikko Kurri

Kokemukset ammattisotilaan työs-
tä olivat siinä määrin myönteiset, että 
Sini hakeutui ensin Maanpuolustusopis-
toon Lappeenrantaa ja sieltä yleisjakson 
jälkeen edelleen 86. Kadettikurssille v. 
1999. Jalkaväkilinjan opinnot päättyivät 
v. 2003, mistä lähtien yliluutnantti Kouri 
on työskennellyt Porin Prikaatin Kranaa-
tinheitinkomppaniassa. Tulenjohtueen, 
tulijoukkueen ja komentopaikan kou-
luttajan tehtävien kautta hän siirtyi yk-
sikön varapäälliköksi ja viime lokakuus-
sa päälliköksi. Kouri kertoo viihtyvänsä 
työssään varusmiesten kouluttajana.

- Kranaatinheitinkouluttajan työ on 
monipuolista eikä kahta samanlaista päi-
vää löydy.

 
”Miksei silloin ollut nai-
sia, kun minä olin intissä”

Armeija miellettiin pitkään miesten 
viimeisimpänä linnakkeena, kunnes va-
paaehtoinen asepalvelus avautui naisille 
v. 1995. Sini Kouri ei ole kokenut työs-
kentelyä miehisessä ympäristössä ongel-
malliseksi. Kohtelu on aina ollut tasa-
puolista ja rehtiä. 

- Mielestäni meidän naisten ei pidä 
mitenkään erityisesti korostaa itseämme 
armeijassa. Täällä samat säännöt päte-
vät kaikkiin sukupuolesta riippumatta. 
Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pitäi-
si luopua naisellisuudestaan. Kun kah-
vipöydässä miehet kertoilevat auto- ja 

metsästysjuttujaan, me luutnantti Lotta 
Kotkasaaren kanssa turisemme omia tyt-
töjen juttuja, Sini Kouri kertoo.

Turussa asuva 29-vuotias komppani-
anpäällikkö ei ole kohdannut ennak-
koluuloja kasarmien ulkopuolellakaan, 
päinvastoin. Suhtautuminen maastopu-
vussa ostoksiaan tekevään naiseen ollut 
kannustavaa.

- ”Miksei silloin ollut naisia, kun 
minä olin intissä” –tyyppiset kommentit 
ovat melko yleisiä, Kouri tietää.

Lähitulevaisuus tuo tullessaan kiirei-
tä monellakin saralla. Vuoden vaihteen 
organisaatiouudistus merkitsee Kranaa-
tinheitinkomppanian osalta siirtymistä 
uuden joukkoyksikön alaisuuteen ja vas-
tuuta sotilaspoliisikoulutuksen järjestä-
misestä prikaatissa. Amos-projektin jat-
kuminen ja  tammikuun saapumiserän 
140 alokasta pitävät päällikön koulut-
tajineen taatusti liikkeellä. Toivottavasti 
eivät kuitenkaan niin kiireisinä, etteikö 
rouva yliluutnantti ehtisi aika ajoin sa-
libandykentälle SB Naantalin väreissä. 
3.Divisioonan joukkueella on haavee-
na nousu pykälää ylemmäs. Sini Kourin 
omalta sotilasuralta pidemmän tähtäi-
men tavoitteet vielä uupuvat. Tässä vai-
heessa on kuitenkin jo selvää, että elä-
mää täytyy olla työn ulkopuolellakin.

- Katsotaan nyt rauhassa, mihin rah-
keet riittää.
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Porin Prikaatin turvallisuuspääl-
likkö, kapteeni Keijo Elonen 
tunnusti joulukuun alkupäivi-

nä olevansa varuskunnan vihatuin mies. 
Hänen vastuullaan oleva uusittu  kulun-
valvonta pakottaa henkilökunnan hyl-
käämään totutut tapansa ja omaksumaan 
uudet käytännöt. Marras-joulukuun 
vaihteessa käyttöön otetut järjestelyt 
koskevat myös varuskunnassa vierai-
levia. - Oman väen on vaikeinta tähän 
tottua, sanoi Elonen, jonka korva aina-
kin kuvaannollisesti punotti kymme-
nistä purnauspuheluista, joihin hän oli 
muutaman  päivän aikana saanut vastata.  
Varuskunnan pääportti valvomoraken-
nuksineen on tulijaa vastassa satakunta 
metriä aiempaa aikaisemmin.  Esikunta-
rakennus, jonka pysäköintialuetta saattoi 
vapaasti käyttää esimerkiksi  sotilasko-
dissa vieraillessaan, on nyt aidan takana 
eikä sinne ole asiaa ilman asianmukais-
ta kulkulupaa. - Tarkoituksena on sallia 
esteetön kulku kasarmialueelle 24 tuntia 
vuorokaudessa kaikille niille varuskun-
nassa työskenteleville henkilöille, joil-
le on myönnetty alueelle pääsyoikeus. 
Lupapiste vanhassa liikerakennuksessa. 
Vierailijoille on rakennettu uusi pysä-
köintialue Huovinrinteen entisen  liike-
rakennuksen etupuolelle. Varuskunnan 
käytössä olevaan, nykyisin Salmela-
na  tunnettuun rakennukseen on perus-
tettu lupahallintopiste, jossa vierailijoi-
den  tulee ilmoittautua. Kirjautumisen 
ja henkilötietojen tarkastuksen jälkeen 
saa vierailijakortin, joka on pääsylippu 
kasarmialueelle.  - Pääsyn edellytykse-
nä on, että vierailu liittyy virka-, työ- tai  
palvelustehtäviin tai että on muu asialli-
nen syy. Vierailulla pitää aina olla isäntä, 
Elonen selvitti.   

Varuskunnassa työskentelevät käyt-
tävät turva-avainta, joka lukulaitteeseen  
työnnettynä avaa portin. Musta liuska on 
jo ehditty nimetä lakuksi. 

- Noin 650 henkilöä on jo saanut tur-
va-avaimen, Elonen kertoi. 

Pääportilla on sisääntuloa varten kol-
me kaistaa: valvomoa lähinnä oleva ajo-
neuvoa käyttäville turva-avaimettomille 
vierailijoille, keskimmäinen vakituisille 

Säkylän varuskuntaan ei 
mennä enää ilman lupaa
Teksti: Jorma Pihlava
Kuvat: Mikko Kurri

tulijoille ja oikeanpuoleinen jalankulki-
joille ja pyöräilijöille. Esikunnan vieres-
sä sijaitsevaan, suomalaisten veteraani-
en uroteoista kertovaan Kunnianpolkuun 
tutustuminen on yksi Elosen tarkoitta-
mista sisäänpääsyyn oikeuttavista asi-
allisista syistä. Etenkin kesäaikaan pol-
ku on veteraanien suosittu käyntikohde. 
Ryhmävierailut pitää sopia erikseen va-
ruskunnan henkilöstöosaston kanssa. 

Sotilaskotiin 
pääsee luvatta 

Sotilaskotiin pääsee edelleen lupaa 
anomatta. Ajoneuvot pysäköidään Sal-
melan  pysäköintialueelle, josta kulje-
taan jala sotilaskotiin uutta kevytväylää 
porttivalvomon vasemmalta puolelta. 

Sotilaskotiin mennään alakerran kautta. 
Kasarmialueen puoleinen pääovi jää va-
rusmiesten ja henkilökunnan käyttöön. 
Varuskunnan kuntotaloon kuljetaan soti-
laskodin takapihan kautta portista. 

- Luvaton oleskelu sotilasalueella on 
rangaistavaa. Liikennesääntöjä tai lii-
kennettä ohjaavan sotilaan merkkejä on 
noudatettava, Elonen muistutti. Säkylän 
varuskunnan uusien turvajärjestelyjen 
ensimmäinen vaihe toteutettiin jo kol-
misen vuotta sitten, kun iso osa varus-
kunta-aluetta aidattiin. Nyt sisäänajossa 
olevaa kakkosvaihetta seuraa vielä yksi, 
jossa muun muassa viimeisetkin por-
tit sähköistetään ja kameravalvontaa li-
sätään. Sotilasvalaan ja muihin isoihin 
yleisötilaisuuksiin kulku järjestetään ta-
pauskohtaisesti. 
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Puomien 
sisäpuolelle 
lupahallin-
topisteen 
kautta
Teksti: Matti Vihurila

Entiseen ostoskeskukseen sijoitettu 
lupahallintopiste palvelee varuskunnas-
sa asioivia henkilöitä virka-aikana. Ar-
kisin klo 7.00 – 16.00 siellä päivystää 
yksi sotilasammattihenkilö, joka myön-
tää tarvittavat luvat. Lyhytaikaista käyn-
tiä varten on viikon voimassa oleva vie-
railijakortti. Pysyvämmät luvat voidaan 
myöntää enintään viideksi vuodeksi. Lu-
pahallintopisteestä on anomuksesta saa-
tavilla myös turva-avaimet eli lakut.

- Normaalisti turva-avaimella pääsee 
sisään varuskunnan porteista eli pääpor-
tista, raskaan liikenteen portista, huolto-
tien portista ja luolantien portista. Kul-
kuoikeuksia muihin kohteisiin voidaan 
myöntää hakijan esimiehen esityksestä, 
kapteeni Elonen kertoo.

Virka-ajan ulkopuolella luvan tarvit-
sijan tulee ilmoittautua pääportin soti-
laspoliisille. Tämä on yhteydessä vuo-
rossa olevaan valvomopäällikköön, joka 
myöntää vierailijakortin. 

Puolustusvoimien nykyiset henki-
lökortit ovat kelvollisia 30.6.2007 asti. 
Sitä ennen henkilöstön tulee hankkia 
itselleen uudenmallinen henkilökortti. 
Lupahallintopiste aloittaa näiden myön-
tämisen ensi vuoden alussa. Ohjeet kort-
tien uusimisesta tullaan antamaan lähiai-
koina.

LUPA LAATIKKOON. Kersantti Hen-
ry Lempinen esittelee porteille sijoitet-
tavaa postilaatikkoa, johon vierailijan 
tulee palauttaa vieralijakorttinsa pois-
lähtiessään.
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Porin Prikaatiin siirtyneet

Pääesikunnasta:
Everstiluutnantti Sakari Wallinmaa 
1.12.2006

Kaartin Jääkärirykmentistä:
Everstiluutnantti Rolf Kullberg 
1.11.2006

Reservistä:
Sotilasammattihenkilö Pauli Pekola 
5.12.2006
Sotilasammattihenkilö Tatu Hannukai-
nen 1.11.2006
Sotilasammattihenkilö Topi Nieminen 
1.11.2006

EUBG (reservistä siirtyneet):
Luutnantti Ossi Leander 1.12.2006
Kersantti Vesa Kivinen 16.11.2006

Porin Prikaatista 
siirtyneet

Maanpuolustuskorkeakouluun:
Majuri Seppo Vainio 1.12.2006

Pohjois-Karjalan Prikaatiin:
Luutnantti Matti Niemeläinen 1.12.2006

Turun ja Porin Sotilasläänin 
esikuntaan:
Majuri Mauri Rauhala 1.11.2006

Reserviin:
Toimistosihteeri Anne-Mari Touru 
5.11.2006
Varastotyöntekijä Jouko Antero Seppä 
1.11.2006
Varastomies Sirpa Pohjanoksa 
1.11.2006
Määräaikainen reservinupseeri, vänrikki 
Timo Naakka 23.10.2006
Alikersantti Rebekka Lalli 6.10.2006

PORILAISEN PÄIVÄKIRJA

Ylennykset 6.12.

Eversti Markku Nikkilä 
prikaatikenraaliksi
Everstiluutnantti Mauri Koskela 
everstiksi
Majuri Esko Liimatta 
everstiluutnantiksi
Kapteeni Juha Niinikoski majuriksi
Kapteeni Pasi Sunila majuriksi
Kapteeni Janne Varjonen majuriksi
Yliluutnantti Lauri Kajava kapteeniksi
Yliluutnantti Risto Kohonen 
kapteeniksi
Yliluutnantti James Mashiri 
kapteeniksi
Yliluutnantti Jussi Tammisto 
kapteeniksi
Yliluutnantti Jari Ojala kapteeniksi

Insinööriluutnantti Heikki Tähkänen 
insinööriyliluutnantiksi
Alikersantti Harri Ritari 
insinööriluutnantiksi

Jalkaväen tarkastajan 
6.12. myöntämä 
Jalkaväen Ansioristi

Majuri Joni Lindeman
Kapteeni Jouni Koskinen
Kapteeni Jyrki Kuusrainen
Kapteeni Mika Ventelä
Kapteeni Raimo Turtinen
Yliluutnantti Mika Lehtimäki
Yliluutnantti Jarkko Tuominen
Luutnantti Pasi Halonen
Luutnantti Antti Kohtanen
Luutnantti Jari Ruski

”Porilaiset” kenraalin 
komentoon

Porin Prikaatin komentajana runsaan 
vuoden toiminut eversti Markku Nik-
kilä ylennettiin itsenäisyyspäivänä pri-
kaatikenraaliksi. Ylennyksen myötä 
kaikkien kolmen maavoimien valmius-
yhtymän (Kainuun Prikaati, Karjalan 
Prikaati, Porin Prikaati) komentajat kuu-
luvat kenraalikuntaan. 

Koskelasta eversti

Prikaatin esikuntapäällikkö, everstiluut-
nantti Mauri Koskela lisäsi 6.12. ar-
vomerkkeihinsä yhden ison ruusukkeen. 
Vuoden vaihteessa eversti Koskelaa 
odottavat uudet haasteet, hänen aloit-
taessaan Niinisalossa sijaitsevan Puolus-
tusvoimien Kansainvälisen Keskuksen 
johtajana.
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Suomalaisten pohjoiset asuinsi-
jat ovat olleet pitkään naapuri-
en himoitsemia  valtauskohtei-

ta. Vaikka upeaa luontoamme on pidetty 
karuna ja ankeana, on se aina antanut 
elannon ja toimeentulon asukkailleen. 
Mukautuminen olosuhteisiin on kas-
vattanut meidät kunnioittamaan luon-
toa, pakottanut jatkuvaan ahkeruuteen ja 
työntekoon sekä kehittämään itseämme 
parempaan huomiseen. Seurauksena on 
ollut kiintyminen tähän ihmeenä pidet-
tävään kokonaisuuteen, rakkaus isän-
maahan. Isänmaanrakkaus huipentui 
vanhimman, osin vieläkin elossa olevan 
sukupolvemme  tahtoon, uhrautuvaisuu-
teen ja sisuun pitää Suomi vapaana, itse-
näisenä kansakuntien joukossa. Yhtenä 
miehenä puolustusvoimien rinnalla suo-
riuduttiin   nykyihmiselle käsittämättö-
mästä, ylivoimaisesta haasteesta. Syvä, 
kunnioittava kiitos kaikille sotiemme 
veteraaneille isänmaastamme!  

Kuusi viimeistä vuosikymmentämme 
ovat olleet kansainvälisenä ihmeenä pi-
detty kehityksen kausi. Isiltä peritty yh-
teinen sisu ja tahto ovat johtaneet meidät 
valtioiden eliittiin, mitattiinpa arvojam-
me millä mittarilla tahansa. Vieläkin puh-
das luonto välttämättömine anteineen, 
ihmisten tasa-arvo, koulutuksemme ja 
terveydenhoitomme, yrittäjyytemme ja 
elinkeinoelämämme, tiivistettynäisän-
maamme, täyttää ylivertaisesti sivistys-
valtion vaatimukset. Niitä ei voi mitata 
rahassa  Isänmaamme Suomi on edelleen 
puolustamisen arvoinen. Nopea kansain-
välistyminen on tuonut uusia, erilaisia 
haasteita maanpuolustuksellemme. Va-
kaa käsityksemme  on, ettei meitä uhkaa 
mikään naapurimme. Historiallinen to-
tuus kuitenkin on,  että kaikissa maissa 
on aina sotilaita, omia tai vieraita. Meillä 
mieluimmin  omia. Olemme myös joutu-
neet toteamaan, että ihminen ei koskaan 
opi: loputon itsekkyys, vallan- ja koston-

halu päätyvät valitettavasti aina aseelli-
seen yhteenottoon. Kansainvälistymisen 
seurauksena erilaiset kriisit, jopa sodat, 
ovat yhä  lähempänä myös Suomea. 
Omakin sukupolveni muistaa, kuinka 
herkkä isänmaa arvoineen on vahingoit-
tumaan näissä tiimellyksissä. Esimerkit 
useissa muissa maissa ovat päivittäi-
siä. Niinpä turvallisuutemme edellyttää 
kaikkien  kriisipesäkkeiden sammutta-
mista, missä ne sitten ovatkin. Ne ovat 
huomenna lähempänä kuin tänään. Jo 
pelkästään itsekäs vastuu omasta tur-
vallisuudestamme  suorastaan pakottaa 
meidät osallistumaan rauhan kaikkinai-
seen turvaamiseen.  Puolustusvoimam-
me on onnistunut kiitettävästi koulutta-
essaan nuoriammevastuunkantoon myös 
rajojemme ulkopuolella, erilaisten, mei-
tä ihmetyttävienkin  arvojen keskellä. 
Tiedot ja taidot ovat luoneet suomalai-

sista kysyttyä voimavaraa näissä teh-
tävissä korkeasta johdosta rivimieheen 
asti. Valtiovaltamme on viisaasti nähnyt 
maanpuolustuksen kokonaisuuden. Re-
surssimme  eivät tietenkään riitä toimi-
maan tällä saralla yksin, vaan haluamme 
toimia  yhteistyössä merkittävien toimi-
joiden kesken. Olemme osa EU:a, joten  
luonnollisinta on löytää sen sisällä meil-
lekin sopiva kokonaisuus. Paras asian-
tuntemuksemme näissä toimissamme on 
puolustusvoimissamme ja -ministeriös-
sä. Olen näköalapaikallani saanut tietää, 
että ylivoimaiset resurssit alalla omaa 
Nato. Myös mm. YK ja EU turvautuvat 
sen koko maapallon kattavaan alan inf-
rastruktuuriin. Suomen linjana on ollut 
sovittu yhteistyö, ei jäsenyys. 

Nato on sotilasliitto, jota on alet-
tu kutsua myös puolustusliitoksi. Ta-
vallisen kansalaisen mielestä nimi ei 
ole muuttanut tapoja. Oikein tai väärin, 
mutta Natoa pidetään USA:n itsekkäänä 
kassarana omien talous- ja valtapoliittis-
ten tavoitteiden ajamiseksi väkivalloin. 
Suomalaisten kasvava enemmistö ei ha-
lua olla tässä mukana. Rohkenen olettaa, 
että talous ei ole kantaamme ratkaissut. 
Eiväthän isänmaan arvot ole rahassa 
mitattavissa. Paras vaihtoehdoistam-
me olisikin uudenlaisen arvomaailman 
omaava Nato. 

Säkylästä on tullut kenraalikunta. Pri-
kaatimme komentaja Markku Nikkilä on 
ylennetty prikaatikenraaliksi ja on seu-
rassamme huolimatta kutsusta Suomen 
arvokkaimmalle vastaanotolle. Yhdessä 
elämänkumppaninsa Virpin kanssa he 
ovat tänään, prikaatin kotikunnassa, itse-
näisyyspäivänä, alttaritauluna Porin Pri-
kaatin ensimmäinen lippu, sanoneet toi-
silleen: tahdon! Tämä liitto on varmasti 
vahva. Malja Isänmaalle, malja meille 
kaikille!

Esko Eela

Isänmaalle
Porin Prikaati ja Säky-
län kunta järjestivät tänä 
vuonna ensimmäistä 
kertaa yhteisen itsenäi-
syyspäivän vastaanoton 
Huovinrinteen varuskun-
takerholla. Juhlallises-
sa tilaisuudessa Säkylän 
kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja, teollisuus-
neuvos Esko Eela piti pu-
heen isänmaalle.
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Sähköä ja 
paljon muuta 

 - sähkön myynti 
 - sähkön siirto 
 - sähköasennuspalvelut 

  Loimijoentie 65, Alastaro, puh. (02) 76 431 
 www.sallilaenergia.fi 

ALASTARON OSUUSPANKKI
ALASTARON

OSUUSPANKKI
Loimijoentie 78

32440 ALASTARO
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KEVYEMMIN
KULJET

ASFALTILLA

TURKU  puh. (02) 433 99000

SOTILASVARUSTEITA 
SÄKYLÄSTÄ

TULE OSTOKSILLE!
SOTILASVARUSTERMYYMÄLÄ 
ON TÄYNNÄ
army-varusteita Suomesta, Nato-maista ym. 

maastojalkineita, maasto- ja pakkaspukuja, 

kenttäpaitoja, molskihousuja, vöitä, lakkeja, 

pilottitakkeja, makuupusseja, sadevarusteita, 

maiharitakkeja, villapaitoja, naamioverkkoja, 

merkkejä, ym.

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

Köörnummi, 27800 Säkylä

MYÖS POSTIMYYNTI
TILAA ILMAINEN ESITE

Puh. (02) 867 0431
fax (02) 867 1731 Email: milpro@netti.fi 

www.satanet.fi /milpro

LINNAREISSU. Prikaatissa työsken-
televä UKK-Instituutin tutkimuskoor-
dinaattori Anu Mylläri edusti itsensä 
ohella ansiokkaasti kaikkia ”Porilai-
sia” tasavallan presidentin itsenäi-
syyspäivän vastaanotolla Presiden-
tinlinnassa. Anu on tullut tunnetuksi 
suomalaisille mm. adoptiolapsen elä-
mästä kertovasta kirjastaan Adoptoitu 
(Otava 2006). Aiemmin tänä vuonna 
hänet palkittiin Vuoden hyvin tapojen 
lähettilään –tittelillä. Anu Mylläri ker-
toi viihtyneensä juhlissa mukavasti ja 
tansittajiakin kuulemma riitti.
- Kun suora tv-lähetys päätty klo 22, 
parketti tyhjeni kuin itsestään ja väki 
siirtyi muihin tiloihin, Anu naurahtaa.

YHTEYDET KUNNOSSA. Porin Pri-
kaati sai tunnustusta hyvin hoidetusta 
viestinnästä Lappeenrannassa marras-
kuussa järjestetyillä viestintäalan neu-
vottelupäivillä.                                         

23



24

VIITTÄ VAILLE VALMIS. Muonituskes-
kuksen peruskorjaus lähenee loppuaan. 
Parhaillaan ovat menossa viimeistelytyöt.
- Tilat otetaan vaiheittain käyttöön tammi-
kuun aikana, kertoo työmaan päävalvoja, 
rakennusmestari Janne Lehtonen.   

UUSI KOTI. Porin Prikaatissa palvelevat 
sotakoirat ovat saaneet uudet tarhatilat. 
Prikaatissa on tällä hetkellä kaikkiaan 
kuusi kotikoirasopimuksellista sotakoi-
raa, jotka kulkevat ohjaajiensa mukana 
niin työssä kuin arkenakin. Tarhaa käy-

tetään lähinnä taukotilana koiran ollessa 
työvuorossa.
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HÄLYTYSHÄLYTYS
VARUSMIES!VARUSMIES!

Harrastit sitten
yksilöurheilua tai

joukkuelajeja
kaikki varusteet kaikkeen

urheiluun ja retkeilyyn
parhaasta ja laajimmasta

valikoimasta Sinulle
parhaaseen hintaan!

Håll fanan högt pojkar!

IV-Pelti Luuri Oy

Poppanatuotteita 
tilauksesta

Maija Korpiaho
Perho 

puh. 06-8634814, 
O40-7732138

http://kasesoft.fi /
yritysportaali/kotisivut/

index.php?id=59
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Kulunut vuosi on ollut kiltamme 
toiminnan kannalta merkittävä. 
Olemme saaneet pitkäaikaisen 

hankkeemme, Turun kasarmin pienois-
mallin, toteuttamisen päätökseen. Oli 
hienoa olla mukana todistamassa pie-
noismallin julkistusta Porilaismuseossa 
ja Turun Yliopiston Educarium-raken-
nuksessa. Tämän kaikkiaan noin kym-

Hyvät Porilaiset!

menen vuotta kestäneen suunnittelu- ja 
rakentamistyön on mahdollistanut kil-
tamme valtuuskunnan johtama ja evers-
tiluutnantti evp. Toivo Lehmusvirran 
toteuttama tuloksellinen varojen keräys. 
Pienoismallin suunnittelijan Kari Savo-
lan ja sen rakentajan Erkki Kauniston 
sitkeän uurastuksen ansiosta pienois-
malli on nyt meidän ja myös jälkipol-
vien nähtävissä.  Näin on säilytetty osa 
perinnettä ja myös prikaatimme edeltä-
jäjoukko-osastojen historiaa. Kunnioit-
tavat kiitokset kaikille, jotka monin eri 
tavoin olette edesauttaneet tämän hank-
keen onnistumisessa.

Lähiajan tavoitteena on pääkaupun-
kiseudulla olevan alaosaston toiminnan 
kehittäminen.  Nyt on sovittu iltatilai-
suudesta 16.1.2007, jossa kerromme 
killan ja alaosastojen toiminnasta ja toi-
vottavasti voimme myös suunnitella lä-
hitulevaisuudeen aktiviteettejä. Toisaalla 
tässä lehdessä on kutsu, joka on osoitettu 
kaikille kiltamme pääkaupunkiseudulla 
oleville jäsenillemme.

Tulevan vuoden suunnitelmissa on 
mm. toiminnallisen Porilaispäivän jär-
jestäminen Porin Prikaatissa. Suunnitel-
tu ajankohta on elo –syyskuussa, jolloin 
tarkoituksena on tutustua ajanmukaiseen 

maanpuolustuskoulutukseen autenttisis-
sa olosuhteissa. Tämän kaltaista tilai-
suutta on jäsenistön keskuudessa toivot-
tu useissakin saamissani viesteissä.

Internetsivumme ovat jäsenistön tie-
dotuskanava myös hallituksen suuntaan. 
Kaikki palautteena kirjoitetut viestit tu-
levat kyllä perille. Mikäli lähettäjä odot-
taa viestiinsä vastaus, toivon hänen jättä-
vän myös omat yhteystietonsa. 

Vuoden päättyessä haluan kiittää kil-
lan hallituksen ja –valtuuskunnan jäse-
niä, sihteeriä sekä kaikkia alaosastojen 
edustajia hyvästä yhteistyöstä kuluneen 
vuoden aikana.  

Haluan osoittaa kiitokseni Porin Pri-
kaatin komentajalle, -henkilökunnal-
le, Porilainen-lehden toimituskunnalle, 
Säkylän Sotilaskotiyhdistykselle ja va-
ruskuntakerhojen henkilökunnalle. Kii-
toksia myös kaikille tukijoillemme ja 
yhteistyökumppaneillemme.

Toivon kaikille Rauhallista Joulua ja 
turvallista vuotta 2007.

Jorma Koivisto
Porin Rykmentin – Porin Prikaatin 
killan puheenjohtaja 

Kutsumme kaikki Helsingin ja lähi-
kaupunkien ”Porilaiset” kiltamme 

pääkaupunkiseudun osaston teemailtaan 
keskustelemaan kiltatoiminnan kehit-
tämisestä ja kuulemaan Porin Prikaatin 
toiminnasta.

Kokoonnumme Handelsbankenin 
aluepääkonttoriin osoitteessa Aleksante-
rinkatu 11, Helsinki (sisäänkäynti Kluu-
vikadun puolelta) tiistaina 16.1.2007 klo 
18.00.

Ohjelmassa mm.
• Handelsbankenin esittely   
 Henrik Carlstedt, liiketoimintajohtaja
• Porin Prikaati tänään   
 Esko Liimatta,  everstiluutnantti
 Länsi – Suomen Viestipataljoonan 
 komentaja
• Kiltatoiminta alaosastoissa 
 Jorma Koivisto, puheenjohtaja 
• Porin  Rykmentin - 
 Porin Prikaatin kilta
•  Pääkaupunkiseudun alaosaston 
   toiminta
• Yhteinen keskustelu ja päätökset.

Tervetuloa!

Porin Rykmentin - 
Porin Prikaatin Kilta ry
Hallitus

Pyydämme ilmoittamaan osallistumi-
sesta Jorma Koivistolle, puh. 040 842 
1810 tai sähköpostilla jorma.koivisto@
pp3.inet.fi  8.1.2007 mennessä.

KUTSU
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Porin Rykmentin - Porin Prikaa-
tin kilta ja Autojoukkojen Turun 
kilta virittelevät yhteistyötä, jos-

sa on päästy jo alkua pidemmälle. Kum-
mankin killan Salon alaosastot vakiin-
nuttavat hyvää vauhtia ja tuloksekkaasti 
yhteistoimintaa; kutsu käy esimerkiksi 
retkille ja eri tilaisuuksiin killalta toisel-
le. Alaosasto toimii myös Porissa. 

Kiltojen puheenjohtajat Jorma Koi-
visto ja  Hannu Mäkilä eivät ole suin-
kaan esittämässä, että killat sulautuisi-
vat yhteen ja yhdeksi killaksi, jossa olisi 
muuten noin 2 500 jäsentä, reilusti yli 
puolet autokiltalaisia. Puheenjohtajat ar-
velevat, että yhteiset tapahtumat antaisi-
vat mahdollisuuden järjestää isojakin ti-
laisuuksia.

- Onhan se aina mukava saada kun-
nolla yleisöä paikalle, kun on nähty vai-
vaa jonkin tapahtuman eteen.

Porin Prikaati on killoille selkeästi yh-
teinen nimittäjä. Kun Varsinais-Suomen 
Ilmatorjuntarykmentti lakkautettiin ja it-

koulutus siirtyi Hämeenlinnaan, autopo-
rukka muutti Turusta Säkylään. Prikaa-
tista rekrytöidään myös autojoukkojen 
kiltaan paljon jäsenkuntaa autopuolelta 
ja jatkossa ehkä Pasi -kuljettajiakin.

- Meillä on toimialueen koko entinen 
Turun ja Porin lääni, Varsinais-Suomi 
ja Satakunta. Huovinrinteen lisäksi vie-
railemme jatkuvasti esimerkiksi kotiut-
tamistilaisuuksia tietysti myös Tykis-
töprikaatissa Niinisalossa ja Pansiossa 
Saaristomeren Meripuolustusalueella.

Autojoukkojen kilta järjesti äskettäi-
nen Säkylän ja Niinisalon varusmiehille 
liikenneturvallisuuskoulutusta.

- Piakkoin tuomme muun muassa Sä-
kylästä korpraaleiksi ylennetyt auton-
kuljettajat Turkuun vierailumatkalle, 
jolla esittelemme myös kiltamme omaa 
toimintaa.

Retkeily ja matkailu kuuluvat vah-
vasti ohjelmaan. Tänä vuonna kilta teki 
matkan Latviaan jääkärien jäljille ja ensi 
kevään Saksan matkalla on kohteena 

Killat yhteistyöhön
Teksti ja kuva: Kari Nummila

mm. Hitlerin Kotkanpesä. Matkan ve-
tää eversti evp., sotahistorioitsija Sampo 
Ahto.

- Isänmaallisuus ja maanpuolustus-
hengen vahvistaminen ovat vahvoja vai-
kuttimia toiminnassamme, Mäkilä ko-
rostaa.

Autokillan lehti, Vetoakseli, ilmes-
tyy myös neljästi vuodessa. Numerossa 
4 esitellään ensi vuoden ohjelmaa, johon 
kuuluu mm. 13.3. klo 18 Pekka Visurin 
multimediaesitys “Suomi kylmässä so-
dassa” Heikkilän kasarmin auditoriossa. 
Tervetulleita ovat silloinkin myös “Pori-
laiset”

TUOMAANPUISTOSSA. Kiltojen puheenjohtajat Hannu Mäkilä ja Jorma Koivisto ovat yhteistyön kannalla.
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Venäläisten valloitettua Suomen 
Napuen taistelun jälkeen 1714, 
perääntyi maan puolustusta joh-

tanut Armfelt joukkoineen Västerbotte-
niin. Joukot olivat yli kolme vuotta Uu-
majan seudulla, joka oli silloin täynnä 
Suomesta ja Liivinmaalta tulleita pako-
laisia. Kaarle XII:n palattua Turkista 
kotimaahan vuonna 1715 alkoivat myös 
rauhanneuvottelut venäläisten kanssa. 
Neuvottelujen ollessa käynnissä hyväk-
syi tsaari Pietari, että Karjalassa ja Bal-
tiassa tapahtuvienaluemenetysten korva-
ukseksi Ruotsi voisi valloittaa Tanskalta 
Norjan.

Syksyyn 1718 mennessä Kaarle oli 
onnistunut kokoamaan noin 30 000 
miestä käsittävän armeijan. Näillä jou-
koilla kuningas hyökkäsi Etelä-Norjaan. 
Kenraaliluutnantti Armfeltin komen-
nossa oli noin 10 000 miestä käsittävä 
armeija, joista noin puolet oli suoma-
laisia, mm. Porin Rykmentti. Tällä jou-
kolla kenraali hyökkäsi Keski-Norjaan 
tehtävänään Trondheimin valtaus. Kaar-
le XII epäonnistui omassa yrityksessään 
ja kaatui Fredrikshaldin linnoitusta pii-
rittäessään 30.11.1718. Myös Armfelt 
epäonnistui tehtävässään. Saatuaan tie-
don kuninkaan kaatumisesta joulukuun 
lopulla, hän käski joukkojaan peräänty-
mään, jotta ne eivät joutuisi eristyksiin. 
Kun marssi Tydalenista alkoi uudenvuo-
denaattona, oli matkaa Ruotsin puolen 
lähimpiin kyliin 90 km.

Ilma oli lähdettäessä kirkas ja kylmä, 
mutta kun ensimmäiset kolonnat ehtivät 
metsävyöhykkeeltä autioille tuntureille, 
näkyivät Atlantilla tummat lumipilvet. 
Ankara pakkanen ja lumimyrsky koitui-
vat väsyneille joukoille kohtalokkaiksi. 
Ensimmäinen leiri pystytettiin Essandin 
järven rantaan. Polttopuiden puuttees-
sa joukot polttivat rekensä ja kiväärin-
peränsä, ja nuotiot sammuivat jo ennen 
aamua. Leiriin jäi satoja kuoliaaksi jää-
tyneitä sotureita. Perääntymisen toisena 
päivänä Enajoen rannat muodostuivat 
kuoleman kentiksi, joilla tuhannet ka-
roliinit jäätyivät. Katajapensaiden kät-
köistä löydettiin myöhemmin kokonai-
sia luurankovuoria. Kolmantena päivänä 
etujoukot saapuivat Handölin kylään 

Karoliinien kuolemanmarssi, 

Suuren Pohjan sodan 
loppunäytös!
Teksti: Pekka Kinkku

Jämtlannissa, missä oli vain kolme asut-
tua taloa. Kyläläiset sytyttivät ulkosal-
le suuria nuotioita ja jakoivat joukoille 
viinaa. Handölissä menehtyi kuitenkin 
noin 600 karoliinia. Tuntureilta saapui 
vielä monena päivänä vaivalloisesti liik-
kuvia yksittäisiä taistelijoita.

Kaikkiaan Norjan retken tunturimars-
silla lasketaan kuolleen noin 3 000 mies-
tä ja marssin jälkeen lähes tuhat. Ennen 
marssin alkua armeija oli huvennut noin 
5 000 mieheen. Armfelt, joka oli jakanut 
joukkojensa vaivat, palellutti toisen pos-
kensa. Jämtlantiin saapui vain surkei-
ta jäännöksiä suuresta armeijasta, joka 
oli lähtenyt sieltä noin neljä kuukautta 
aikaisemmin. Armeija ei kaiken lisäk-
si osallistunut koko aikana yhteenkään 
varsinaiseen taisteluun. Norjaan lähdet-

täessä Porin Rykmentissä oli ollut 14 up-
seeria sekä 213 alipäällystöön ja miehis-
töön kuuluvaa. Näistä kahakoissa kaatui 
tai katosi 66, paluumarssilla paleltui 
kuoliaaksi 83 ja paleltumavammojen in-
validisoimina jouduttiin palveluskelvot-
tomina hylkäämään vielä 26.

Syksyllä 1719 rykmentin vahvuus 
oli 79 henkeä. Norjan retkellä Porin 
Rykmenttiä komensi everstiluutnantti 
Christoffer Conrad Bildstein. Retken 
tapahtumat on aikoinaan taltioinut Nils 
Danielsson Idman, joka sotilaspappina 
koki Ruotsi-Suomen armeijan kohtalot 
Narvantaistelun päivistä Norjan retkeen. 
Idman oli syntynyt Huittisissa 20.6.1680 
ja toimi myöhemmin Huittisten kirkko-
herrana rauhan solmimisesta 1721 vuo-
teen 1749.

ANKARA PALUU.
 Albert Edelfeltin maalaus Pori-
laisten marssi on saanut innoi-
tuksensa Norjan retkestä.
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Kari Nummila on 
Loimaan Lehden

toimittaja
ja reservin vääpeli

Aluksi todettakoon, että kolumni 
on aina kirjoitus, joka on kir-
joittajan kannanotto. Joidenkin 

mielestä Suomi on valmis NATO-maa, 
“vain töpseli puuttuu seinästä”. Suomi 
onkin viisaasti huolehtinut NATO-yh-
teensopivuudesta, vaikka emme  ole jä-
sen kuten melkein kaikki EU- ja rahaliit-
tokumppanimme.

Puhutaan NATO-optiosta, jota muka 
käytettäisiin hädän tullen. Tuskin on-
nistuu enää, jos tuli jo palaa. Suomi on 
rauhanturvaamisen suurvalta  50 vuoden 
takaa. Se on saajille elintärkeää apua ja 
meille hyvä sijoitus, joka kohentaa tai-
tojamme ja ulkoista uskottavuuttamme-
Suomesta tuli v. 1948 YK:nkin jäsen 
ikäänkuin vaivihkaa, kun Suomi oli ollut 
kauan iso toimija YK:ssa. Suomi jatkaa 
NATO-johtoisessa kriisinhallinnassa, 
vaikka ei saa vaikuttaa sen päätöksiin.

Suomi ja Ruotsi hinkuvat pääsyä 
NATO:n päätöksentekopöytiin.

  Ruotsi hyödynsi NATO -yhteyksiään 

Vaalit 
vaientavat

jo kylmän sodan aikana. 
NATO, Atlantin puolustus-
liitto, helpotti paljon Suo-
menkin asemaa; joutuihan 
N-liitto ottamaan sen huo-
mioon toimissaan. Mauno 
Koivisto hoki, että hän ajoi 
Suomea EU:iin turvalli-
suussyistä, vaikka Suomi ei 
halua turvatakuita edes EU:
lta liittoutumattomuutensa 
takia.

  NATO on ja pysyy sii-
hen kuuluvien maiden yk-
kösasiana, jota EU:n oma 
puolustus ei voi korvata. 
Moni luulee, että Suomi on 
puolueeton. Ei ole, koska 
se kuuluu EU:iin. Isoissa 
kriiseissä emme ole vali-
tettavasti pärjänneet yksin. 
Ruotsi ei antanut  sotilas-
koulutusta jääkäreillemme, 
joilla oli visio itsenäisyy-
destämme. Saksa suostui ja 
pelasti tavallaan Suomen, 
kun Vapaussodassa kukis-
tui itänaapurin tukema val-

lankumousyritys.
Näyttää siltä, että II Vapaussodas-

samme, Talvisodassa, puolustuksemme 
ollessa romahtamassa, lännen viesti py-
säytti Stalinin. III Vapaussodassamme, 
Jatkosodassa osin aseveljemme Saksan 
avulla estettiin helmikuussa 1944 Hel-
singin tuhoamisyritys, jota Stalin yritti 
massiivisilla ilmapommituksilla. Kesäl-
lä 1944 Kannaksella ei olisi kestetty il-
man Saksan moninaista apua. Sotilasop-
pimme mukaan turvaamme itsenäiseen, 
uskottavaan puolustuksen ilman sotilaal-
lista liittoutumista.

Sotilaallisesti liittoutuneita olimme 
viimeksi 1948 - 1991 eli YYA -sopimuk-
sen ajan. Kansalla on valtava tiedonvaje 
NATO:sta. Eduskuntavaalitkin näyttä-
vät tyssäävän NATO-keskustelua. Aika 
moni poliitikko pelkää “väärän” asian 
esilleoton pilaavan vaalimenestystä.

  Kansa luulee yhä  esimerkiksi, että 
1) vain NATO yksin ratkaisisi, minne 

sotilaitamme viedään, 

2) tai että yleinen asevelvollisuus lak-
kaisi NATO:n takia. 

Paavo Lipponen (sd) on jyrähtänyt 
parikin kertaa sanoilla “mikä vika sii-
nä NATO:ssa muka on?” Tarja Halo-
sen äskeisen uudelleenvalinnan kansa-
laisvaltuuskunnan puheenjohtaja Kaari 
Utrio  totesi taannoin, että “mentäköön 
NATO:oon niin pian, kuin päästään”. 
Utrion kanssa NATO:sta on samaa miel-
tä ja samasta syystä europarlamentaarik-
ko Lasse Lehtinen (sd), joka kirjoittaa 
Kanavassa (n:o 8) “Kansa tietää sisim-
mässään saman kuin maamme johta-
jat,  että Suomella on aina turvalli-
suusvaje Venäjän suhteen. Miksi  
muutoin ylläpidämme vahvaa ar-
meijaa? Norjan vaiko Ruotsin 
varalta?”. Perin selkeää tekstiä. 
Martti Ahtisaari (sd) kysyi Sä-
kylän aikaansa edellä olleessa 
seminaarissa jo v. 2002 “mihin 
kansan laaja NATO -vastustus 
pohjaa? Jäävätkö suomalaiset 
historiansa vangeiksi. Mikä 
uudessa maailmantilantees-
sa on se syy, miksi meidän 
pitäisi jättäytyä NATO:n 
ulkopuolelle”?

Siinäpä 
kysymys.
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Hyvät 
sisaret

Yhdistyksemme 43. toimintavuosi lä-
hestyy loppuaan. Kulunut vuosi on tehty 
perinteistä sotilaskotityötä tärkeimmän 
päämäärämme eli tyytyväisen varusmie-
hen hyväksi. Itsekin olemme koittaneet 
virkistyä. Tammikuussa haimme uutta 
tyyliä Pirjo Laitilan opastuksella, hel-
mikuussa opettelimme katuturvallisuut-
ta jne. Elokuun sisarretkemme teimme 
Hämeeseen, Pälkäneelle ja Kangasalle. 
Tuusulan sisaret tekivät retken vieraak-
semme syksyllä eli kaikenlaista ohjel-
maa on kuluvana vuonna ollut.

Elokuun lopulla tasavallan president-
ti Tarja Halonen vieraili varuskunnassa 
tarkistamassa nopean toiminnan joukko-
ja, ja minulla oli ilo ja kunnia osallistua 
lounaalle. Toivottavasti munkit maistui-
vat…

Lokakuun lopulla ajelimme ensi lu-
men pyryssä Tikkakoskelle sotilaskoti-
liiton syyskokoukseen. Kokous valitsi 

Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen 
syyskokouksessa 30.11. valittiin 
uusi johtokunta vuodelle 2007.

Varsinaiset jäsenet:
- Puheenjohtaja Susanna Vuorinen
- Varapuheenjohtaja ja tiedottaja 
   Marjaana Vihottula
- Liikkuva sotilaskoti Terttu Inkinen
- Koulutusvastaava Marja Syrilä 
- Tarjoiluvastaava Marita Torkkeli
- Tarja Putko 
- Pirjo Vaano 
Varajäseninä:
- Helena Koivisto (uusi)
- Päivi Seppä (uusi)

Yhdistyksemme sääntöjen mukaan 
johtokunnasta ovat vuonna 2006 ero-
vuorossa Eeva Luoto ja Liisa Räsä-
nen. Eeva Luodon vastuulla on ollut 

yhdistyksen uusien sisarten koulutus ja 
alokastilaisuuksien järjestäminen. Liisa 
Räsäsen vastuulla on taasen ollut soti-
laskodin kirjaston toiminnan organisoin-
ti ja kehittäminen. Kiitoksia Eeva ja Lii-
sa kaikesta siitä vapaaehtoisesta työstä 
ja sitoutumisesta, mitä yhdistyksen joh-
tokunnassa toimiminen vaatii.

Yhdistyksen syyskokouksessa tehtiin 
myös valintoja kokousedustajiksi. Soti-
laskotiliiton kokouksiin valittiin yhdis-
tystämme edustamaan varsinaisina edus-
tajina seuraavat henkilöt:

Marjaana Vihottula, Päivi Seppä, 
Seija Heiska sekä varajäseninä Päivi 
Perälä, Elina Halminen, Merja Lan-
kinen, Airi Kuusisto, Reija Kuusisto, 
Seija Pietilä ja Susanna Vuorinen.

Turun ja Porin sotilaskotialueen so-
tilaskotipäälliköksi on valittu Marita 
Torkkeli Säkylän sotilaskodista. Onnea 
Marita!

Sotilaskotiliitto

Luonetjärven Sotilaskodissa Tik-
kakoskella 28.10. järjestetyssä syys-
kokouksessa Sotilaskotiliiton uudek-
si puheenjohtajaksi vuosille 2007-2009 
valittiin Satu Mustalahti Hämeenlinnan 
sotilaskotiyhdistyksestä.

Tulevia sisartapahtumia:

- Nauruterapia 18.1.
- Satakunnan Sotilassoittokunnan 
  konsertti sunnuntaina 4.2.
- Yhdistyksen kevätkokous 29.3.
- Luontoretki 26.4.
- Saunailta 24.5.
- Valtakunnallinen sisarpäivä 
  Santahaminassa Helsingissä 9.-10.6.
- Naisten Turvapäivä 9.6.
- Kesäretki Mänttään ja 
  Ruovedelle 11.8.
- Koulutusristeily 29.9. Aiheina poikke-
usolokoulutus ja palveluetiketin sovelta-
minen käytäntöön.
- Liukkaan ajon -kurssi 6.10.
- Kädentaito Messut Tampereella 17.11.
- Yhdistyksen syyskokous 29.11.
- Konsertti- tai teatterimatka.

Toimintavuosia on yhdistyksellä kohta 
takana 43. Kiitos kaikille sotilaskotisisa-
rille varusmiesten hyväksi tekemästänne 
työstä. 

Sotilaskotiliitolle uuden puheenjohta-
jan, Satu Mustalahden Hämeenlinnas-
ta. Liiton hallitukseen valittiin varsinai-
siksi jäseniksi Kirsi Tulkki Tampereen 
seudun sky:stä ja Rauni Myllyaho Ou-
lun sky:stä sekä varajäseneksi Hannele 
Lindsténin Tuusulan yhdistyksestä.

Tulevaksi vuodeksi sisarillemme on 
taas mietitty tapahtumia naurujoogasta 
liukkaan ajon -kurssiin. Muutamia ret-
kiäkin on tarkoitus tehdä, joten eiköhän 
sieltä löydy jokaiselle jotakin. Ollaan 
aktiivisia ja ennakkoluulottomia tehdes-

sämme tätä arvokasta maanpuolustus-
työtä nykypäivän ehdoilla ja tartutaan 
ajan haasteisiin innolla. Yhdistyksemme 
asiat ovat kunnossa: talous vakaa, henki-
lökunta osaavaa ja sisarjoukko aktiivis-
ta. Tästä on hyvä jatkaa. Ja odotellaan 
rauhassa sitä sotilaskodin remonttia, ei-
köhän se sieltä jo raota ovea…

Lämpimät kiitokset yhdistyksemme 
sisarille, henkilökunnalle ja johtokun-
nalle kuluneesta vuodesta. Kiitokset 
myös kaikille yhteistyökumppaneillem-
me ja tukijoillemme sekä tietysti jokai-
selle varusmiehelle.

Toivotan Teille ja läheisillenne rau-
hallista joulunaikaa ja hyvää uutta vuot-
ta!

Susanna Vuorinen
Säkylän Sotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja
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Johtokunnan toinen uusi varajäsen 
Päivi Seppä olisi nuorempana ha-

lunnut vapaaehtoiseen asepalvelukseen, 
mutta tuolloin se ei ollut vielä mahdol-
lista. Onneksi vapaaehtoisen maanpuo-
lustuksen saralta naisille löytyy vaihto-
ehtoja.

- Sotilaskotityö on mukava ja toi-
saalta hieman erilainen harrastus. Va-
rusmiesten parissa toimiessa saa tuntea 
itsensä tarpeelliseksi. Kaiken kaikkiaan 
tästä tulee hyvä olo, kahden alle koulu-
ikäisen lapsen äiti tietää.

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopis-
tossa opiskelevan Päivin työvuorot kir-
jastossa ja liikkuvassa sotilaskodissa 
ajoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. 
Atk-asioihin hyvin perehtyneenä hän 
on työvuoroillaan opastanut muita kir-
jastosisaria uuden lainausjärjestelmän 
käytössä. Kotona kynnys harrastuksen 
pariin lähtemisessä ei ole korkea, sillä 
vaimon pukiessa ”vihreän virkapuvun ”
päälleen, aviomies ottaa mukisematta 
lastenhoitovastuun itselleen.

Päivi Seppä sanoo suoraan olevansa 
hieman otettu valinnastaan johtokunnan 

Sotilaskotiyhdistyksen johtokunnan 
varajäsenenä aloittavalle Helena 

Koivistolle vapaaehtoinen maanpuolus-
tustyö on aina ollut lähellä sydäntä. Suu-
rin innoittaja on ollut omien vanhempien 
tarjoama esimerkki.

- Isäni toimi jo Suojeluskunnassa ja 
äiti puolestaan rintamalottana, Helena 
Koivisto kertoo. 

Silloisen naapurin rouvan innoitta-
mana hän liittyi yhdistykseen v. 1995. 
Sittemmin hän on toiminut pääasiassa 
kirjastossa ja jonkin verran myös liikku-
vassa sotilaskodissa. Koiviston mukaan 
sotilaskotityön myötä hän on päässyt 
osallistumaan moniin sellaisiin tapah-
tumiin, joihin muuten ei olisi ollut mah-
dollisuutta.

- Monta uutta ovea on auennut. Hy-
vänä esimerkkinä käy Santahaminassa 
järjestetty Sahara 2005 –harjoitus, jossa 
arjen turvallisuutta lisäävien koulutus-
aiheiden ja mukavan yhdessäolon ohel-
la tarjoutui tilaisuus tutustua linnakkeen 
elämään, Koivisto hehkuttaa.

Johtokunnan varajäsenillä on koko-
uksissa puhe- muttei äänestysoikeutta. 

”Tästä tulee hyvä olo”

”Sotilaskotityön myötä monta uutta 
ovea on auennut”

varajäseksi. Hän on ollut toiminnassa 
mukana viimeiset kolme vuotta.

- Yhdistystoiminnan hallintoon osal-
listuminen on minulle uutta sarkaa. Tun-
tuu mukavalta, että minut on kelpuutettu 
johtokuntaan näinkin lyhyen mukana-

PERINTEET VELVOITTAVAT. Helena Koivisto sai kipinän 
maanpuolustustyöhön omilta vanhemmiltaan.

olon jälkeen. 
Tällä hetkellä hänellä ei ole vielä uu-

sia ideoita toiminnan kehittämiksi, mut-
ta uskoo, että kokemuksen myötä niitä-
kin saattaa syntyä.

Helena Koivisto kokee uuden roolinsa 
yhdistyksessä haastavana.

- Olen ymmärtänyt niin, että varajäse-
nyys on eräänlaista opettelua mahdollis-
ta varsinaista jäsenyyttä ajatellen.

Oma tytärkin on jo mukana toimin-

nassa, ja pojan varusmiespalvelus tulee 
ajankohtaiseksi lähivuosina. Silloin on 
mahdollista, että äiti ja poika kohtaavat 
toisensa useasti – tosin myyntitiskin eri 
puolilla.

TARPEELLINEN. 
Päivi Sepästä sotilas-

kotityö on mukavaa 
siksikin, että varus-

miehiä palvellessaan 
saa tuntea itsensä 

tarpeelliseksi.

Teksti: Matti Vihurila
Kuvat: Tuija Ryömä ja Mikko Kurri
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Aliupseerikurssin henkilökunta on-
nittelee Teitä kurssin suorittamisen 

ja ylennyksenne johdosta. Olkaa ylpei-
tä saamastanne kurssirististä ja arvomer-
keistä.

Perusyksiköt odottavat saapumistan-
ne, ja työnne alkaa täydellä teholla seu-
raavan saapumiserän astuessa palveluk-
seen.

Te olette saaneet ryhmänjohtajan vaa-
tivan peruskoulutuksen. Ette kuitenkaan 
ole vielä valmiita johtajia, vaan johta-
juuteen kasvetaan kokemuksien kautta 
läpi elämän. 

Teidän kasvamista tukee koko Porin 
Prikaatin henkilökunta.

Käyttäkää kasvamisen apuvälineenä 
Teille jaettua johtajakansiota. Kerätkää 
ja taltioikaa palautteenne säännöllisesti 
omiin kansioihinne ja tätä kautta pyrki-
kää muuttamaan omaa johtamiskäyttäy-

Ylennetyt alikersantit
tymistänne - tavoitteena tulla parem-
maksi johtajaksi.

Teidän vastuunne seuraavan saapumi-
serän koulutustuloksista, valinnoista jat-
kokoulutukseen, sopeutumiseen ja eri-
tyisesti joukon suorituskykyyn on suuri: 
olette avainasemassa.

Muistakaa kouluttaessanne, että ajas-
ta on aina puutetta. Keskittykää olen-
naiseen eli tekemiseen. Puuttukaa ja 
korjatkaa heti havaitsemanne virheet. 
Myöhemmin virheen iskostuttua sen 
korjaaminen on työlästä. Erityisen tark-
kana pitää olla toimittaessa aseiden, am-
pumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden 
kanssa. Tällöin jopa sormen eri asento 
voi olla ratkaiseva tekijä. Pelisilmää.

”Joukko on niin vahva kuin sen hei-
koin lenkki”. Antakaa koulutettavil-
le hyvä koulutus ja kohtelu, ei ”heikon 
lenkin”. Te koulutatte miehiä ja naisia, 

joista tulee meidän taistelutovereitamme 
mahdollisen kriisin sattuessa. Auttakaa 
taistelutovereitanne omissa toimissaan 
parhaan kykynne mukaan. 

Huolehtikaa fyysisestä ja henkisestä 
kunnostanne. Fyysisen kunnon ylläpi-
to on periaatteessa helppoa: pitää vain 
liikkua riittävän usein ja monipuolises-
ti. Henkinen kunto tulee osaltaan siinä 
sivussa. Lisäksi henkiseen kuntoon vai-
kuttaa muun muassa se, miten suhteet 
kotiväkeen on hoidettu. Kovaa työtä ja 
yritystä seuraa menestys.

Toivotan Teille onnea ja menestystä 
tulevissa tehtävissä ja elämässä yleensä.

Aliupseerikoulun johtaja

Majuri Juha Niinikoski

Yliluutnantti Jarkko Tuominen, yli-
luutnantti Tom Malmström,
majuri Juha Niinikoski, kapteeni 
James Mashiri, yliluutnantti Erik 
Fabritius,  luutnantti Jouko Haan-
pää ja toimistosihteeri Anne Joki-
nen.



33

Jääkärilinja

Ahvonen Jukka 23 v 
Opiskelija, Turku
Tätä jätkää ei edes triplagines het-
kauta.
Motto: ”Aamu kerrallaan.”

Akkanen Esa 22 v  
Autonkuljettaja, Tampere
Ykkösen voimapesä.
Motto: ”Se on voima, joka ratkai-
see.”

Anttila Joni 21 v
Opiskelija, Vammala
Kuninkaallisen kolmosen särmä so-
turi.
Motto: ”Ei ne karhutkaan koko ajan 
tappele, ne syö marjoja välillä.”

Harinen Juha 20 v
Teräspaaluttaja, Oripää
Mukava Harisen poika, sykkii kuin 
siili syyssateella.
Motto: ”Kaikki tai ei mitään!”

Jankkari Juhani 20 v
Opiskelija, Ulvila
Hermot on kuin hevosella.
Motto: ”Ei oo enää paljoo jäljellä.”

Johansson Mikko 20 v
Kokki, Uusikaupunki
Suuren luokan sekopää.
Motto: ”Mua ei kyl taaskaa yhtään 
kiinnosta tää homma.”

Järvinen Jarno 20 v
Opiskelija, Turku
Särmä Järvä.
Motto: ”En ois missään muualla mie-
luummin kuin täällä.”

Kallio Ville 19 v
Opiskelija, Turku
Tuleva tähtitieteiden tutkija.
Motto: ”Tehkää niin kuin käsken, ei 
niin kuin teen.”

Kattilakoski Tuomas  19 v 
Opiskelija, Kaustinen
Kaustisten casanova.
Motto: ”Voittaja ei koskaan luovuta, 
eikä luovuttaja koskaan voita!”

Kivinen Jani 20 v 
Opiskelija, Loimaa
Loimaan lahja Suomen puolustus-
voimille.
Motto: ”Naisia ei saa lyödä, niitä pi-
tää iskeä.”

Koskinen Joni 20 v 
Opiskelija, Taivassalo
Jos tällä jätkällä on virrat päällä, ni 
se on ihme.
Motto: ”Elämä on liian lyhyt yhdelle 
ihmiselle koettavaksi.”

Kukkonen Iiro 20 v 
Opiskeleva ylioppilas
Eihän se ny näi mee, tietenkä. Tohto-
ri Kukkonen yhtä oikeassa kuin kris-
tallipallo.
Motto: ”Jos en olisi täällä, olisin jos-
sain muualla.”

Kutila Jesse 21 v 
Astronautti, Huittinen
Minuutti! Voiko härvätä?! Sanoo sen 
minkä muut jättää sanomatta.
Motto: ”Yritys on ensimmäinen as-
kel epäonnistumiseen. ”

Kylänpää Keijo 19 v
Opiskelija, Rauma
Laaauuukaaus!! Käsikranaatti lentää 
luutnanttia pidemmälle.
Motto: ”Mikä ei tapa, se vahvistaa.”

Laaksonen Tiina 19 v 
Lähihoitaja, Masku
Tiina ”särmäpunkka” Laaksonen.
Motto: ”Armeijassa on hauskaa, se 
on vaan asenteesta kiinni.”

Laine Ville 20 v
Sukellusvenekuljettaja, Turku
Meikä ainaki sluibaa tän harjotuk-
sen. Särmä jätkä.
Motto: ”Turha parkua kun paskat on 
housuissa, valuu lahkeen kautta lat-
tialle vaan.”

Lehtinen Minni 20 v 
Opiskelija, Lahti
Lapset, lapset; olkaas ny kiltisti.
Motto: ”Pessimisti ei pety koskaan.”

Lehtonen Teemu 20 v 
Leeko-insinööri, Uusikaupunki
Puu per puupää, polvelta jonotetaan. 
Käytöspoliisi.
Motto: ”Kyl sen viel ehtii…”

Lepistö Lauri 22 v 
Kauppatieteiden yo, Huittinen
Ikkunat kiinni, täällä vetää! Profes-
sori ja tapafi losofi  tietää kaikesta jo-
tain.
Motto: ”Kun parhaansa yrittää, sen 
on riitettävä.”

Lähteensuo Jussi 19 v 
Ravintolakokki, Turku
Oppilasjohtaja, antakaa mun elää, 
tää kestää viä pari päivää. Pitkätuk-
kanen pullakuski.
Motto: ”Älä tee tänään mitään, jonka 
voit huomenna teettää muilla.”

Marila Juho 20 v 
Maailmanmatkaaja yo, Kiukainen
Tää ei sit oo mikää tornari! Tää jätkä 
suunnistaa aina punkkaan.
Motto: ”Maailma avartaa, armeija 
kaventaa.”

Mäkinen Rami 20 v 
Pesulatyöntekijä, Turku
” mulla on ikävä… onks teil kark-
kia?!”
Motto: ”Armeija on ihmisen paras-
ta aikaa! (Harmi vaan että se täytyy 
viettää intissä.)”

Pessala Niina 20 v 
Ylioppilas, Turku
”SYÖKSYYN!” – Housut jäi mat-
kalle…
Motto: ”Sisulla siitä selviää.”

Reunanen Heidi 19 v 
Ylioppilas, Rauma
Voik tän tul?
Motto: ”Mitä piänist, ko ei piänekkä 
meist.”

Saarenmaa Jaana 19 v 
Ylioppilas, Pori
Ei kuunnella vihollisen käskyjä, ei 
edes spollen, jumankauta!
Motto: ”Se, mikä ei tapa, se vahvis-
taa.”

Sahlström Eeva-Lotta 20 v 
Ylioppilas, Paimio
Näkkileipää rakastava kuorsaaja.
Motto: ”Lopussa ei kaduta asiat, joi-
ta tehtiin, vaan asiat, jotka jätettiin 
tekemättä.”

Teerinen Heidi, 20 v 
Tekniikan yo, Punkalaidun
Ampumaradalla: Hyvä ruoka, pa-
rempi mieli!
Motto: ”Vastoinkäymiset kasvattavat 
luonnetta!”

Tuominen Tiina 20 v
Teollinen pintakäsittelijä, Pori
Tiina Suominen, herra alikersantti, 
vai oliko se nyt Tuominen…
Motto: ”Täytyy olla HULLU, ettei 
sekoa.”

Välimaa Katri 18 v 
Luonnontieteiden yo, Vammala
Miss Tonnikalasalaatti.
Motto: ”Lopussa kiitos seisoo, jos 
seisoo.”

1. Jääkärijoukkue
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Achren Lotta 20 v  
Ylioppilas, Halikko
Auttaa kaveria hädässä, 1/06 köllik-
kämestari.
Motto: “Kun elämä potkii, potkitaan 
takaisin.”

Hiekkala Tia 20 v 
Hevosenhoitaja, Raisio
Särmä kaveri, joka on aina valmis 
sykkimään.
Motto: “What? OMG! Pitäis lotossa-
kin voittaa.”

Jaakkola Heidi 20 v 
Sotkusisko, Säkylä
Jäätävän särmä rukki säkki. Ei enna-
koida.
Motto: “Vaik’ läpi kiven harmaan.”

Kaharisto Heidi 19 v 
Ylioppilas, Raisio
Sisukas pieni neito, jolla on aina pu-
helin hollilla.
Motto: “Jollei voimalla, niin sisul-
la!”

Koskinen Elina 21 v 
Yo-ravintolakokki, Turku
Hellyydenkipeä vauhdikas vipeltä-
jä, joka on aina tilanteen tasalla ja 
enemmänkin.
Motto: “Toivotaan parasta ja pelä-
tään pahinta eli pessimistinä sitä jäl-
kimmäistä.”

Vähätalo Laura 20 v 
Ylioppilas, Uusikaupunki
Naurulle ei näy loppua! 1/06 taiste-
lija. Sukset+Vähis = verta ja suolen-
pätkiä.
Motto: “Jos ei tiedä, onko parempi 
nauraa vai itkeä, niin parempi nau-
raa, koska se on hauskempaa.”

Kaarne Kari 22 v 
Asentaja, Turku
Taistelukenttien duracel-pupu , ei 
pysähdy koskaan.
Motto: “Täysillä mennään, vaik’ ei 
tarvi!”

Nukki Tomi 24 v 
Tietotekniikan insinööri, Turku
Insinööri, mutta muuten terve vapau-
tusmies.
Motto: “Tehdään mitä osataan!”

Nuora Aleksi 20 v 
Ylioppilas, Turku
Unissataistelija, nukkuukin korpos-
sa.
Motto: “Kaikkia sieniä voi syödä, 
joitakin vain kerran!”

Nylund Rami 20 v 
Opiskelija/pelinhoitaja, Turku
Heittää käkrit alahuulella.
Motto: “Kaikkien on pelattava niillä 
korteilla, mitkä on jaettu!”

Ojala Antti 20 v 
Opiskelija, Turku
Dindendon lumoissa - ei kuule eikä 
näe mitään.
Motto: “Ei ole korpon voittanutta.”

Paju Ilkka 20 v 
Opiskelija, Turku
Jumalan nähnyt, perunan etsijä.
Motto: “Muu maa mustikka, oma ka-
mina mansikka.”

Penttilä Juhani 19 v 
Opiskelija, Uusikaupunki
Kunnon ja ketteryyden erikoismies.
Motto: “Kaiken mitä, aiot tehdä huo-
menna - tee se jo tänään!”

Perämäki Niklas 20 v 
Ylioppilas, Turku
Ampuu kuin japsitykki.
Motto: “Mua silkkisellä kämmenellä 
elo kättelee.”

Prusi Mikko 20 v 
Hiihtäjä, Alastaro
Mies paikallaan, muttei koskaan pai-
kalla.
Motto: ”No pain, no gain!”

Rannikko Joonas 20 v 
Ylioppilas, Salo
Vartiomies on karvainen mies.
Motto: “Virheitä tekemällä oppii te-
kemään parempia virheitä.”

Ruonti Juha 20 v 
Lieto, Ylioppilas
Säätää ja härvää koko rahan edestä.
Motto: “Jopa rikkinäinen kello osuu 
joskus oikeaan!”

Rusi Ville 20 v 
Ylioppilas, Turku
Neljä pumadaa päivässä pitää mie-
hen tiellä.
Motto: “Hiljaa hyvä tulee, jos sil-
loinkaan.”

Ylijoki Markus 19 v 
Ylioppilas, Rauma
Ei mikään kiirehtijä. Tuleehan se 
punkka yhtä valmiiksi myöhässäkin.
Motto: “Komennusmies on eri 
mies.”

Ränkman Esa 20 v 
Tekniikan yo, Lappi
Se tuntui silloin niin hyvältä.
Motto: ”Lisää liikettä, enemmän rä-
hinää!”

Salminen Eero 20 v 
Ylioppilas, Raisio
PKM + kovat kuulat + Salminen = 
täystuho.

Sandell Henry 20 v 
Tietojenkäsittelytieteen yo, Loimaa
YlPalvO:n sivu 133 esimerkki 4: ar-
meijassa saa.
Motto: ”Armeija on ihanaa ja AuK 
ihmisen parasta aikaa.”

Savolainen Jussi 20 v 
Merkonomi, Salo
Kattellaan, meitsi lähtee uv:lle.
Motto: ”Noo…Kyl se siin pyörii.”

Sillsten Samuli 21 v 
Elektroniikka-asentaja, Turku
Kaveri nukkuu 24/7, vaikka tetsa-
tessa. Epävireinen jukeboxi, ”viilee 
jätkä”.
Motto: ”Älä tee tänään mitään, jonka 
voit teettää huomenna toisella.”

Soppa Petri 20 v
Sähköasentaja, Huittinen
Niin kiero mies, ettei sateessa kastu.
Motto: “Life is gambling… I´am all 
in.”

Sällyllä Tommi 21 v 
Kokki, Turku
Rankaisee vahvasti vasemmalla kä-
dellä.
Motto: ”Se ei pelaa, joka pelkää, 
mutta pakko kai on pelata.”

Vainio Jari 20 v 
Lvi-Asentaja, Huittinen
Napalmin uhri, linjan paras nurmi-
pora.
Motto: ”Se joka toista haukkuu on ite 
kova jätkä.”

Haapakangas Kimmo 20 v 
Opiskeleva yo, Turku
Lipastajien aatelia. **tun ovi.
Motto: ”Ei se kuitenkaan satamaan 
ala.”

Haataja Mikko 20 v 
Ylioppilas, Raisio
Mää lähen kyl veksiin. Sana hallus-
sa.
Motto: ”Se huutaa, joka pelkää.”

Janovski Evgeni 24 v 
Insinööri, Turku
Mä voin ottaa sen kipinän.
Motto: ”Ei mitään mottoja, mikä 
motto?”

Jääkärilinja

2. Jääkärijoukkue
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Fingerroos Jens 20 v 
Ylioppilas, Turku
Billy Elliot.
Motto: ”Kiitän, herra kokelas.”

Jääkärilinja

Sotilaspoliisi-
joukkue

Haverinen Ilari 20 v 
Ylioppilas, Nummi-Pusula
Kuntakinte.
Motto: ”Smells like spol stuff!”

Högman Matti 25 v 
Oikeustieteen maisteri, Turku
Kynttilä.
Motto: ”Siitä tulikin mieleeni…”

Pakula Niko 19 v
Ylioppilas, Säkylä
Botox.
Motto: ”Kyllä ne sudet sen sieltä 
syö.”

Rossi Antton 20 v 
Ylioppilas, Turku
Salskea perhonen.
Motto: ”Katsokaa nostoväki, kun 
sissi syöksyy.”

Sippel Joonas 19 v 
Ylioppilas, Rauma
Hulk.
Motto: ”Mitä keijoja noi tyypit oi-
keen on?”

Suni Erno 20 v 
Ylioppilas, Pori
Sonni.
Motto: ”Ananas parantaa makua.”

Vauramo Pyry 20 v 
Tekniikan ylioppilas, Tampere
Akilles.
Motto: ”Omenan kohtalo on kara.”

Eläkkeellä ollessaan moni joutuu selviytymään puolella totutusta tulotasosta. Veritaksen yksilöllisellä Avec-
eläkevakuutuksella panostat mukavaan elämään jatkossakin. Tarkista, miten paljon tienaisit eläkeaikana, jos aloittaisit 
säästämisen nyt: www.veritas.fi/elakelaskuri. Ja asia on pihvi.

Maistuisiko koko annos
eläkkeelläkin?

Valtakunnallinen palvelunumero: 010 550 10
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Jääkärilinja

Annala Juho 18 v
Ylioppilas, Alavus
Motto: “Komiat pärjää aina.”

Halén Jarno 20 v 
Opiskelija, Turku
Motto: “Pullat suuhun!”

Heikkonen Matti 19 v 
Kauppatieteen ja oikeustieteen yo, 
Turku
Motto: “Tärkeintä ei ole, että oikeus 
voittaa. Tärkeintä on, että minä voi-
tan.”

Ilmonen Samuli 20 v 
Ylioppilas, Forssa
Motto: “Pumada ja kahvi pitää go-
nan tiellä.”

Jouttenus Ilkka Aleksi 19 v
Ylioppilas, Viiala
Motto: “Tällänen ceissi tänään, toi-
senlainen huomenna.”

Juhala Tuomo 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Motto: “Ennemmin turpaan ottami-
nen kuin nuoleminen.”

Jussila Antti 19 v
Lääketieteen yo, Naantali
Motto: “Viisi laukausta päähän riit-
tää!”

Kaarela Juha 20 v
Tekniikan yo, Tampere

Kahra Aki 22 v
Kauppatieteen kandidaatti, Helsinki
Motto: ”:-)”

Kalleinen Roni 20 v 
Ylioppilas, Turku
Motto: “Pieni lepäämään.”

Kananen Karri 19 v 
Ylioppilas, Jyväskylä
Motto: ”Pelosta puhtia.”

Kangasniemi Juha 19 v 
Ylioppilas
Motto: ”Voimme vain oppia, mitä on 
opittavissa ja elää.”

Kinnunen Jussi 19 v 
Opiskelija, Kinnula
Motto: ”Anna hevosen murehtia 
puolestasi. Sillä on enemmän aikaa 
ja isompi pää!”

Koskinen Matti 19 v 
Opiskelija/TEEKKARI, Turku
Motto: ”Mulla mitään mottoo oo.”

Kuokkanen Juhani 21 v 
Vartija, Helsinki
Motto: ”Muut tekee mitä ne osaa, 
minä teen mitä haluan.”

Leikas Erkka 18 v 
Opiskelija, Kerava
Motto: ”Kaikki hommat kaatuu aina 
eteenpäin.”

Mehto Petri 20 v 
Opiskelija, Vammala
Motto: ”Elä aikaa jota elät, koska et 
voi muuta.”

Nikolenko Anton 20 v 
Ylioppilas, Helsinki
Omaa prikaatin ”särmimmän” pun-
kan? Tietää tj-prosentit neljän desi-
maalin tarkkuudella.
Motto: ”Ei se ole hukassa, en vain 
tiedä, missä se on.”

Polojärvi Hannu-Pekka 19 v 
Ylioppilas, Taivalkoski
Lapinpojan puhe venyy kuin särmäri 
konsanaan.
Motto: ”Intti on kuin lankakerä, se 
alkaa ja loppuu.”

Puhakka Timi 19 v 
Ylioppilas, Rymättylä
Naturistiparkourkikkailijaninjanu-
disti.
Motto: ”Miksi elää, jos ei tunne elä-
vänsä?”

Rantanen Olli 20 v 
Tekniikan yo, Tampere
Onko kaikki 90-syntyneet jo 16?
Motto: ”Päivä tuli, päivä meni, eikä 
mitään taaskaan tullut tehtyä.”

Tulenjohtue

Reipas Joni 19 v 
Tekniikan yo, Noormarkku
Mekaanikko Reippaalla jukeboxi 
kunnossa.
Motto: ”Armeijassa ensimmäinen 
aamu on pahin, mutta kaikki loput 
on sitten ihan samanlaisia.”

Saarinen Antti-Einari 20 v 
Ylioppilas, Rauma
Have u seen my baseball? Sokka ir-
toilee iltaisin.
Motto: ”Naiset ovat kuin intin kami-
nat, huonosti syttyviä tai syttymättö-
miä.”

Saarinen Kalle 19 v 
Ylioppilas, Eura
Prikaatin nokkelin tervehtijä.
Motto: ”Varmaan särmätään vähä li-
sää viel.”

Suomi Niko 20 v
Ylioppilas, Turku
Tuvan herätyskello.
Motto: ”Tuleeko nasse mukaan?”

Suvikas Tatu-Petteri 20 v 
Ylioppilas, Rauma
UV:t palo, lepo!
Motto: ”Minullako valtaa? Mitä se 
on, voiko sitä syödä?”

Takala Lauri 23 v 
Opiskelija, Turku
Aina rauhallinen kuin talviunta nuk-
kuva karhu
Motto: ”Kaikella on tarkoitus, mutta 
millään ei ole merkitystä.”

Väisänen Henri 20 v
Tekniikan yo, Tampere
I am your baseball! Nakkimagneet-
tiposliinihöylä.
Motto: ”Vähemmän puhetta, enem-
män lepoa.”

www.loimaanpesula.fi

LOIMAAN PESULA OY
Oppipojankatu 5, 32200 Loimaa
Ma-pe 6.30-16.30 • P. (02) 762 1144

20 v.
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1. Pioneerijoukkue

Aronen Matti  22 v
Opiskelija, Espoo
Palveluspuku m/2006, Mustanaami-
on trikoosetti.
Motto: “Tavoitteet korkealle!”

Färm Tomi 25 v
Yrittäjä/Urakoitsija, Kokemäki
Ei “pikku” fl unssa miestä tiputa.
Motto: “Kyl se täst lähtee ku vähän 
vedetään.”

Gråsten Harri 20 v
Rakennusmies, Turku
Ihan sama.
Motto: “Tuvan jääpalakone.”

Harmaajärvi Janne 20 v
Ylioppilas, Parainen
Ei puuroa kiitos... ja luti tykkää. 
Nuuskamuikkunen.
Motto: “No pain, no gain!”

Hellsten Joonas 20 v
Ylioppilas, Piikkiö
Vuoristosairaalan matkaopas.
Motto: “Tyhmää olla aina järkevä.”

Hiltunen Arto 20 v
Opiskelija, Turku
Polttaa vain vapailla... ja *piip*.
Motto: “Yö on ihmisen parasta ai-
kaa.”

Jaakkola Juho 20 v
Opiskelija, Kokemäki
Ampuma - asento - maaten... ja ke-
tuksi.
Motto: “Ei tässä oo vielä mikään kii-
re - vasta kakkonen päällä.”

1./2. Pioneeri-
joukkue

Juntunen Sami 21 v
Vartija, Rauma
Ruutujuntunen.
Motto: “Kun ei nappaa, niin ei nap-
paa.”

Järvenpää Markus 20 v
Opiskelija, Pori
Saapumiserän 2/06 gonahtanein hep-
pu... jo AuK 1:n aikana.
Motto: “Kakkonen on ykkönen!”

Karlsson Julius  27 v
Maanrakennusmies, Turku
Julle-Pappa.
Motto: “Teen parhaani ja katson, mi-
hin se riittää.”

Kiviranta Turo 20 v
Opiskelija Alastaro
Puutti-Pete, Mr.STK 2006?
Motto: “Kunnia meni, mutta maine 
kasvaa.”

Koskinen Tommi 20 v
Yo-puuseppä, Salo
Sormipuoli-kossu.
Motto: “Niillä mennään, mitä on.”

Lahti Ossi 20 v
Kauppatieteiden opiskelija, Turku/
Vaasa
Kahdet nahkahanskat ja yhdeksät 
hukassa.
Motto: “Pusuja ja haleja.”

Mäkinen Joni 20 v
Elektroniikka-asentaja, Pori
Nyt sattuu Jonii leukaan.
Motto: “Paine on voima.”

Mäkinen Jussi 20 v
Datanomi, Ato-operaattori, Salo
Nyt se kaappi kii!
Motto: “Battery keeps me going!”

Nguyen Hoai Han 23 v
Rakennusmies, Australia
En ummarra!
Motto: “En ummarra!”

Niemeläinen Pekka Tapio 20 v
Yo, ultimatisti, Turku
Emma.
Motto: “Laulu päivässä piristää.”

2. Pioneerijouk-
kue
Nurmi Niko 20 v
Ylioppilas, Turku
Kaikki muu paitsi VP on sykkimistä.
Motto: “Ei mul oo mottoa.”

Raatikainen Antti 20 v
Järjestyksenvalvoja, Salo
Mertsilt terveisii.
Motto: “Ei näin.”

Rantama Hannu 20 v
Opiskelija, Eura
No pist vaik kahest kuuteen, en mä 
sinne kuitenkaan mee!
Motto: “Maailma on peltiä täys.”

Riikonen Erno 20 v
Opiskelija, Nousiainen
Mies, tosimies, aseseppä.
Motto: “Turha sykkiminen ei oo ter-
veellistä.”

Rummukainen Petri 20v
Opiskelija, Lieto
RUK=Rummukaista Uudelleen Ku-
setettu.
Motto: “Nyt rupee taas potuttaa.”

Rämö Matti 20 v
Rakennusmies, Kuusjoki
Maailman pisin 150-senttinen.
Motto: ”Mitä pienempi mies, sitä 
isompi auto.”

Saarimäki Jesse 23 v
Lähihoitaja/sosionomi, Turku
Ässä pukee yksinkertaisen lauseen 
pariinkymmeneen uuteen.
Motto: “Kieli poskella eteenpäin.”

Salokoski Atte 20 v
Opiskelija, Kaarina
Ahkera siivousalan ammattilainen.
Motto: ”Shit happens when partying 
wasted.”

Stengård Niko 20 v
IV-asentaja, Turku
Tuvan oma Kuk Norris.
Motto: “Left foot do the walking and 
left hook do the talking.”

Turta Tapio 20 v
Opiskelija, Rusko
Särmä jantteri, jolla menee hermot 
muiden särmättömyyteen.
Motto: “Pitää syödä, että jaksaa.”

Vahteristo Jukka 20 v
Opiskelija, Pori
Me ollaan aina sanottu...”kuttumaisin 
vääpeli”.
Motto: “Tiutau tulkku, hyvin luis-
taa...intti!”

Wiklund Daniel 20 v
Ylioppilas, Turku
Taistelija, joka nukkuu käsi kone-
huoneessa.
Motto: “Aina löytyy hetki unelle.”

Virtanen Antero Sebastian 
19 v
Tekniikan ylioppilas, Turku
Sluibaava hifi mies ja naissankari.
Motto: “Melkein kiinnostaakin.”

Vuorte Eero 19 v
Kauppatieteen & oikeustieteen yo, 
Turku
Siivoava Pst:n pioneeri.
Motto: “Musta lippu viihdyttää - tyh-
jä arpa yhdistää.”

Värri Mikko 20 v
Opiskelija, Pöytyä
Miehen ja telamiinan symbioosi.
Motto: “Painitaanko?”
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Alanen Antti 19 v 
Ylioppilas/työtön, Helsinki
Alainen 24/7.
Motto: ”Tulin, näin ja koitin.”

Hollmèrus Rami 21 v 
Ylioppilas, Turku
Stk:n jäinen lahja kranaatinheitin-
joukkueelle.
Motto: ”Vielä ehtii.”

Holopainen Hannes 20 v 
Opiskelija, Kaarina
Tuvan manageri.
Motto: ”Parempi.”

Ikola Tapani 18 v
Ensihoitaja, Lapua
Yhtä vahva kuin kalju.
Motto: ”Kyllä suru murheeksi muut-
tuu.”

Kemppainen Joona 19 v
Opiskelija, Kerava
Rukkiin, jos pysyy hereillä.
Motto: ”Vastusta väkivaltaa, ammu 
takaisin.”

Kuoppamäki Ville 19 v 
Ylioppilas, Vaasa
Member of tre kronor. 
Motto: ”Elämä on kuin piikkilanka.”

Leppänen Nico 20 v 
Ylioppilas, Raisio
Mies vaan valvoo.
Motto: ”Ei sota yhtä Leppästä kai-
paa.”

Pelkonen Samu 19 v 
Opiskelija, Espoo
Tahtomattaankin pois leireiltä.
Motto: ”Itko pitkästä ilosta.”

Pitkänen Lasse 20 v 
Varastotyöntekija, Turku
Kirjaviisas akateemikko.
Motto: ”Sieltä mennään, missä aita 
ei ole kovin korkea.”

Prajogo Natan 19 v 
Opiskelija, Espoo
Heitinmies Lissabonin yöstä.
Motto: ”Se on aina pelkkää plus-
saa!”

Santalainen Juhana 20 v 
Kauppatieteiden opiskelija, Espoo
Siivousmestari.
Motto: ”Better than thee.”

Tähtinen Veli-Pekka 20 v 
Opiskelija, Helsinki
Välillä turhankin vaatimaton 
kaveri.
Motto: ”Live like you’ll die to-
day, dream like you’ll live for-
ever.”

Vauhkonen Petri 19 v 
Ylioppilas-basisti, Pihtipudas
Hevimies armeijan vihreissä.
Motto: ”Ei tällä naamalla.”

Vesa Klaus 20 v 
Ylioppilas, Tampere
Wannabe-kiväärimies.
Motto: ”Jos et voi voittaa, hui-
jaa!”

Vuorimaa Sauli 19 v 
Ylioppilas, Kotka
Mallia SA-INT.
Motto: ”Varaudu aina pahim-
paan.”

Väisänen Antti 19 v 
Ylioppilas, Kuopio, Silent kil-
ler.
Motto: ”Pyrkiä, ponnistella 
koskaan luovuttamatta.”

Rantanen Taru 22 v 
Ylioppilas/media-assistentti, 
Alahärmä
Pohojammaan häjy lakeuksil-
ta.
Motto: ”Mikä ei tapa, se ka-
raasoo.”

Kranaatinheitin-
joukkue
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Airio Mikko 21 v  
Turvallisuusvalvoja, Rauma
Ohjusmiehestä raskaan singon raa-
haajaksi, toinen kerta toden sanoo. 
Motto: ”Rappiolla on hyvä olla.”

Eskola Martin 20 v
Yo-merkonomi, Pori
Rukkiin vaikka selkänahalla.
Motto: ”Muista tulevaisuus.”

Finnholm Markku 20 v  
Painotuotanto-assistentti, Raisio
Miten tuo vieläkin jaksaa? 
Motto: ”Pakko jaksaa.”

Halminen Joni 20 v  
Lasittaja ja media-assistentti, Loi-
maa
Elää kaksoiselämää: päivällä Jim 
Carrey, yöllä Adolf Hitler.
Motto: ”Kerran sykähdin!”

Holma Mikael 20 v  
Opiskelija, Pälkäne
Tuvan nopein parrankasvu, ”ajetaan, 
taas”.
Motto: ”Sykkimällä voittoon!”

Huhtala Antti 19 v  
Opiskelija, Pori
Rento kuin rautakanki.
Motto: ”Jos kaikki tekee, niin asiat 
luonaa.”

Hämäläinen Juha 20 v  
Opiskelija, Loimaa
Sitkeä kumiukko.
Motto: ”Kun katsot korkealta, näet 
kauas.”

Hämäläinen Veli 21 v  
Opiskelija, Rauma
Punkansärmääjä 2006.
Motto: ”Emme valloita vuoria vaan 
itsemme.”

Jokinen Olli 20 v  
Eläinlääketieteen yo, Turku
Aktivisti, huolehtii eläimistä ja mie-
lipiteistään.
Motto: ”Ihminen on ainut eläin, joka 
menee nukkumaan kun ei vielä väsy-
tä ja herää kun vielä väsyttää.”

Josefsson Jan 20 v  
Opiskelija, Turku
Tuvan 2 gangsta. 
Motto: ”Minkä taakseen jättää, sen 
edestään löytää.”

Kankainen Antti 20 v 
Ylioppilas, Nokia
Harmaakarhu vai Jorma Uotinen. 
Motto: ”Pakko on paras muusa.”

Kantola Marko 20 v 
Ajoneuvoasentaja, Kankaanpää
Kovinta runtua antaa unissaan.
Motto: ”Älä tollasta pidä.”

Keihäs Tommi 18 v  
Sekatyömies, Lieto
Sairas pieni mies.
Motto: ”Ronkelit tumputtaa!”

Kinnunen Teemu 19 v 
Sähkömies, Lohja
Jälkipään johtaja.
Motto: ”Sujuu kuin kiskoa uittais.”

Konttila Joonas 18 v
Ylioppilas, Vihti
Pökäle.
Motto: ”Ei sitä saa ottaa liian vaka-
vasti…”

Koskelainen Jussi 18 v 
Ylioppilas, Turku
Pääsee ku koira veräjästä.
Motto: ”Meitä tyhjä arpa yhdistää.”

Koskinen Ville 20 v  
Ajoneuvoasentaja, Tampere
Joo joo, mä nousen kohta. 
Motto: ”Onko se kiellettyä, jos ku-
kaan ei näe?”

Laine Riku 19 v  
Ylioppilas, Lohja

Niemi Pentti 20 v
Ylioppilas, Askainen
Veli igor! 
Motto: ”Ei kiinnosta, on niin vähä!”

Pajunen Jori 19 v 
Peruskoululainen, Turku
Hiihtää kuin Pajander!
Motto: ”Jätä pätkät.”

Pulkkinen Ville-Eemeli 19 v  
Kokki, Hyvinkää 
Keravan kolli.
Motto: ”Lle mitä olet kuha olet hil-
jaa.”

Roininen Mikko 20 v  
Ylioppilas, Hämeenlinna
Jääpää. 
Motto: ”Ja silloin liikkuu…”

Panssarintorjun-
tajoukkue

Rosenqvist Niko 21 v 
Opiskelija, Helsinki
Ai rosarillako laktoosi-intoleranssi? 
Motto: ”Vain osumaton ratkaisee.”

Rönkkö Juho 19 v  
Ylioppilas, Porvoo
Porvoon paroni. 
Motto: ”Ei tää satu, oikeesti.”

Sairanen Olli 19 v  
Ylioppilas, Lieto
Jeppiskamaa. 
Motto: ”Ohrapirtelö on juomista 
ylin.”

Savikurki Juho 18v 
Ylioppilas, Rauma
Kurahaikara.
Motto: ”Ei se oo niin tarkkaa.”

Takanen Henri 19 v 
Ylioppilas, Nummela
Kaikki tallessa.
Motto: ”Kyl ne viel löytyy.”

Tihveräinen Joakim 20 v  
Ylioppilas, Vammala
Kävelevä jukebox/beatbox.
Motto: ”Älä tee mitään, minkä joku 
toinen tekee kuitenkin.”

Toivonen Mikko 20 v  
Opiskelija, Alastaro
Motto: ”Mitään en oo ottanu.”

Vaihinen Jussi 21 v  
Autoasentaja, Raisio
Kustavin kunkku.
Motto: ”Täst vast tuleekin täydelli-
nen.”

Vuori Mika 18 v  
Metallimies, Fiskari
Pinna pidempi kuin palvelusaika.
Motto: ”Mä lyön ihan just.”



40

Tukilinja

Alanko Jaakko 20 v
Elektroniikka-tietoliikenneasentaja, 
Honkajoki
Räjähdysvaara.
Motto: ---

Alasentie Henri 19 v
Opiskelija, Toijala
Lipastuksen Tiger Woods.
Motto: ”Täysillä päin ja paareilla 
pois –mielummin vihollinen.”

Alapiha Aki 20 v
Tietoliikenne- ja www-asiantuntija, 
Jyväskylä
Oikeassa tuvassa, mutta väärässä 
joukkueessa.
Motto: ”Ei voi valittaa, kun ite 
halusin.”

Alaverronen Sami 19 v
Kirkkonummi, Opiskelija
*Puff *, kamat hävis.
Motto: ”Eletään päivä kerrallaan ja 
murehditaan vasta huomenna.”

Ant-Wuorinen Risto 19 v
TKK-opiskelija, Kauniainen
Jäämies vailla vertaa.
Motto: ”Otetaan rauhallisesti.”

Arvonen Eero-Pekka 20 v
Opiskelija, Turku
Seiskatuvan beatbox.
Motto: ”Ikinä ei voi voittaa.”

Brigatti Ville 21 v
Elektroniikka- ja tietoliikennetek-
niikka-asentaja/opiskelija, Rovanie-
mi
Daddy Deep, tähti on syntynyt!
Motto: ---

Dukpa Joonas 20 v
Opiskelija, Tampere
Stressilelu.
Motto: ”Pitäiskö käydä kaupassa?”

Eilola Jaakko 20 v
Opiskelija, Oulu
Elmo ei ole ilkeä mies. Hänestä kum-
puaa vain puhdas pahuus.
Motto: ”Ei se pituus, vaan kuinka 
monta metriä sekunnissa.”

Eriksson Joonas 20 v
Kauppatieteen yo, Hyvinkää
Nakkia paossa.
Motto: ”Ole viisas, mutta näytä tyh-
mältä.”

Erkkilä Tommi 20 v
Opiskelija, Säkylä
Mitä vempalla, kun on UV.
Motto: ”Pelimies on erimies.”

Faarinen Joonas 21 v
Ravintolakokki, Tornio
Melkein saa eikä oo kiire ku tupa-
kalle.

1. Viestijoukkue

Motto: ”Asiahommat hoidetaan, 
mutta tähän pelleilyyn hajoaa pää.”

Grönroos Jukka 19 v
Työtön varusmies, Ulvila
Mikään ei ole liian vanha syötäväk-
si.
Motto: ”Loma TJ 4.”

Hakala Markus 19 v 
Ylioppilas, Karkku
Tuvan, komppanian, ehkä koko pri-
kaatin matalin profi ili.
Motto: ”Ei hermoilla turhanpäiten.”

Halmela Eetu 19 v 
Opiskelija, Sipoo
Vapaa-ajan vääpeli: vastaa tuvan va-
paa-ajalle pääsystä.
Motto: ”Se on kaikki kotiinpäin.”

Hannonen Antti 20 v 
Datanomi, Rauma
Käinä 24/7. Tuvan SM-liiga –tu-
lospalvelu, parempi kuin livescore.
com.
Motto: ”Kuttuilu voittaa väsymyk-
sen.”

Hattara Simo 20 v 
Matematiikan opiskelija, Turku
Suunnistaja, tuvan isä- ja äitihahmo.
Motto: ”Älä tee tänään sitä, minkä 
voit tehdä huomenna.”

Heikkonen Ville-Tuomas 19 v
Opiskelija, Luhia
Ei päivääkään hajoamatta, kiroami-
sen monitaituri.
Motto: ”5,2,1 - valmista jo!”

Hiltunen Mika 19 v 
Opiskelija, Porvoo
Pelimies.
Motto: ”Keilaten eteenpäin!”

Hirvikangas Sam-Peter 20 v
Ylioppilas,  Kaarina
Vartiomies vailla vertaansa, tuvan 
kelamiehen bravuurina tien ylityk-
set.
Motto: ”Mua potkittiin. Ensimmäi-
nen kuttuilu niin meikäläinen lopet-
taa hommat.”

Hoffren Henri 19 v
Hoffnar, yksi tuvan viestiasemavas-
taavista.
Motto: ”En mä kyl nyt.”

Holmberg Harry 20 v
Opiskelija, Kaarina
Kaarinan kultapoika, viestiaseman 
perustaja, maston pystyttäjä.
Motto: ”Ai joo vai?”

Höglund John 19 v 
Opiskelija, Vaasa
Motto: ”Ja e ändå här 362 dagar!”

Inkeroinen Esko 21 v
Opiskelija, Helsinki
Särmää ehkä eniten, nakeissa vapaa-
ehtoisena mukana, se mies ovella!
Motto: ”Edustamme sentään Porin 
Prikaatia!”

Intonen Timo 20 v
Jokapaikanhöylä, Turku
Pitää huolen tuvan yleisestä elämäs-
tä.
Motto: ”Kitaransoitto on parasta, 
mitä mies voi housut jalassa tehdä.”

Isotalo Mikko 20 v
Ylioppilas, Huittinen
Todellinen maalaispoika. Hanskat 
hukassa, mutta toinen tallessa.
Motto: ”Jokanen vetää tyylillään.”

Jalonen Lauri-Henrik 20 v
Opiskelija, Turku
Hidas yllättäjä.
Motto: ”Lomat palo, lepo!”

Juntunen Paavo 19 v
Ylioppilas, Ylösjärvi
Mukana hommissa, omalla tyylil-
lään.
Motto: ”Kiirettä ei ole.”

Kahra Otto 19 v
Ylioppilas, Tampere
Puhdasverinen manselainen, myö-
hässä mutta särmästi.
Motto: ”Nyt virta päälle Ju*****ta!”

Kaihoniemi Henri 19 v
Ylioppilas, Laitila
Tuvan ilmanraikastin.
Motto: ”Nallepuku päällä kesäsääl-
lä!”

Kauppinen Ilpo
Ylioppilas, Vieremä
Näkyy, muttei kuulu.
Motto: ”Vois mennä huonommin-
kin.”

Kemppainen Tapio 20 v
Tekniikan yo, Rauma
Pro lipastaja.
Motto: ”Sissipastillit pelastaa päivän 
kuin päivän.”

Kiviniemi Mikko 21 v
Autoasentaja, Turku
Movetron II/06.
Motto: ”Älä tsemppaa vaan vemp-
paa.”

Korsimo Tero 19 v
Sähköasentaja, Lemu
Tuvan särmin, joka paikan höylä.
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Koskinen Mikko 20 v
Ylioppilas, Parainen
Siivotkaa nyt, niin pääsee sotkuun!
Motto: ”Ei jaksa ressata, kyl sen 
huomennakin ehtii tehä.”

Kuusisto Arto 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
Pöytyän komein ja ärein kauluri-
mies.
Motto: ”Turha puhua huomisesta 
nyt, kun tämäkin päivä on kesken.”

Kuutti Sami 20 v
Opiskelija, Turku
Näkymätön ja äänetön sissi.
Motto: ”Ei oo pakko, jos ei tarvi.”

Källi Juha 20 v
Opiskelija, Turku
Hiljainen pinkkamies.
Motto: ”Aateluus velvoittaa.”

Laitinen Arto 20 v
Opiskelija, Turku
Tunteikas yöteknologi.
Motto: ”En mä hidas ole, ei vaan oo 
kiire mihinkään.”

Laskujärvi Markku 18 v
Ylioppilas, Korpilahti
Minä, sinä ja sisustus.
Motto: ”Ajatus on tärkein.”

Lehto Pasi 21 v
Opiskelija, Liminka
Arvostettu häiriönpoistaja pohjoi-
sesta.
Motto: ”Kyllä se siitä lähtee!”

Louke Sampo 19 v
Opiskelija, Vaasa
Mies, joka voisi hukata itsensä.
Motto: ”Sekavat asiat selvitetään ja 
selvät asiat sekoitetaan.”

2. Viestijoukkue

Louramo Harri 20 v 
Paimio
Miehellä pyssy hukassa ja jäpitys 
vinkuu.
Motto: ”Jos ei helpolla, niin sisulla.”

Luomaranta Samuli 19 v
Ylioppilas, Kuortane
Tupa 10 hengellinen johtaja.
Motto: ”No tällä kertaa se meni näin 
päin.”

Luotonen Henri 20 v
Opiskelija, Rauma
Joogaava YlPalvO:n osaaja.
Motto: ”Kai määkin sit, ku muutki 
pojat.”

Luukka Markku 20 v  
Sähkömies, Turku
Maailman miehekkäin aivastus.
Motto: ”No nyt meni kuva, kohta 
menee varmaan äänikin.”

Makkonen Juho 20 v  
Ylioppilas, Turku
Jokaisessa meissä asuu pieni mak-
konen. 
Motto: ”Makkonen on ykkönen.”

Mannila Antti 19 v 
Pori 
Tuvan keho.
Motto: ”Kehitys päättyy tyytyväi-
syyteen.”

Manninen Miro 19 v  
Ylioppilas, Kemi
Kaikenlaista sieltä lumilinnasta si-
kiää. 
Motto: ”Oho, savun hälvettyä tarkis-
tamme kytkennän.”

Maskulin Lauri 18 v  
Ylioppilas, Naantali
Hei poju.
Motto: ”Ei ole kivaa aina olla pa-
ras.”

Mattila Tapio 19 v 
Automaatioasentaja, Pöytyä  
Pumadaa suoneen 
Motto: ”Päätöksistä tekoihin.”

Moilanen Teemu 18 v  
Ylioppilas, Kuopio
Kaikki muut ovat säkkejä paitsi 
minä. 
Motto: ”Mitäpä luulet, Einstein?”

Muñoz-Laitinen Hamsa 21 v
Sähkömies, Turku
Suomen lahja aikuisviihdeteollisuu-
delle.
Motto: ”Tilanteen mukaan.”

Muntola Matti 20 v  
Yo-varastonhoitaja, Turku
Mies, joka aina menee liian pitkälle.
Motto: ”Palataan asiaan vuoden 
päästä.”

Murashev Alexandr 20 v  
Ylioppilas, Pori
Hiki säästää kavereita.
Motto: ”Heikosta ei voi kehittyä kuin 
vahvemmaksi.”

Mustonen Juhana 23 v
Ylioppilas, Turku
Poliittinen, emotionaalinen, epäkor-
rekti hypoteettikorpraali.
Motto: ”Tavoitteiden saavuttamisek-
si tulee joskus olla hyvin kärsivälli-
nen.”

Mäkelä Miro 20 v
Opiskelija, Turku
Hissukka miinankantaja.
Motto: ”Tyyli vapaa, mutta pakolli-
nen.”

Mäkilähde Aleksi 20 v
Filosofi an yo, Turku
Ninjaileva eläintohtori.
Motto: ”Vain luovuttaja voi olla hä-
viäjä.”

Mäkinen Jyri 19 v  
Ylioppilas, Tampere
Punkan rypyt uhkaavat painovoi-
maa.
Motto: ”Ei parane hötkyillä tur-
haan.”

Mäkipää Mikko 19 v
Ylioppilas, Loimaa
Dmx kakkonen, pikku-g ykkönen.
Motto: ”Ihan sama, kuhan pääsee lo-
mille.”

Niemi Antti 20 v 
Sekatyömies, Perniö
Bodomia luukuttava tupahäirikkö 
Perniöstä.
Motto: ”Never forgive, never for-
get.”

Nieminen Juha-Pekka 19 v 
Ylioppilas, Turku
Tuvan hiljainen hiippailija.
Motto: ”Hyvällä asenteella selviää 
kaikesta.”

Nousiainen Jussi 20 v
Elektroniikka-asentaja/yo, Rovanie-
mi
Tumma ja tulinen rovaniemeläinen, 
kv-jätkiä.
Motto: ”Elämä on täynnä valintoja.”

Paajanen Teemu 20 v
Moniala-osaaja, Turku
Aina rötväämässä, kun siihen pieni-
kin tilaisuus aukenee.
Motto: ”Ei varmaan herätetä ku vas-
ta vitosen ja kakkosen puolessa vä-
lissä.”

Valli Jaakko 18 v
Ylioppilas, Uusikaupunki
Tykistöprikaatin lahja Säkylälle, tu-
van juniori.
Motto: ”Tyhmä saa olla, muttei tyk-
kimies.” 

Tukilinja



Tukilinja

Pakkanen Kaarle 19 v
Ylioppilas, Ypäjä
Lähdetään jätkään vapaa-ajalla met-
sään leikkimään jääkäreitä.
Motto: ”Ei se oo niin justiinsa.”

Partanen Juuso 20 v
Tekniikan yo, Salo
Puhelias partiolainen Salosta.
Motto: ”Mitä rankempi reissu, sen 
parempi.”

Peltonen Ville 20 v
Filosofi an yo, Turku
Rauhallinen mies kehonrakentajan 
muotissa.

Pesonen Henri 20 v 
Opiskelija, Joensuu 
Syö, nukkuu, kiipeilee.
Motto: ”Liiku, lue, älä hätäile.”

Puranen Juha 18 v
Ylioppilas, Seinäjoki 
Varusmies.
Motto: ”Päivä kerrallaan, toisinaan 
useampi.”

Pylvänäinen Joona 19 v 
Automaatioasentaja, Vilppula 
Vuoden muotinuori.
Motto: ”Ei karhutkaan riehu koko ai-
kaa, välillä ne vetää puolukoita.”

Pöllänen Mikko 20 v 
Opiskelija, Kuhmo 
1001 kättä ja akuankkailmeet.
Motto: ”Ei juosta pakoon saa, jos eh-
tii kävellen.”

Ranne Juha-Pekka 20 v 
Sähköasentaja, Muurla 
Ei mikään ranteenvahvuinen rento 
jätkä. 
Motto: ”Ota löysin rantein, älä jän-
nitä.”

Ranta-Aho Atro 20 v 
Tekniikan yo, Muurame 
Punkansärmääjä -06.
Motto: ”Peliliikkeitä, peliliikkeitä!”

Ratola Juha-Pekka 24 v 
Kasvatustieteiden maisteri, luokan-
opettaja Turku Pitkä ja rauhallinen 
ope.
Motto: ”Teet sitä taikka tätä, älä ka-
verias pulahan jätä. Ei ne aamut vaan 
ne ihanat nakit.”

Reuter Lauri 20 v 
Ylioppilas, Jyväskylä 
Polvivammainen karate-jim.
Motto: ”Jos ei järjellä ja tahdolla, 
niin suklaalla ja hyvillä unilla.” 

Ruohola Raine 20 v 
Opiskelija, Tampere 
Camelinratsastaja, jolla ei rukkipai-
neita.
Motto: ”Huominen on aina uusi päi-
vä.”

3. Viestijoukkue

Räisänen Juha 20 v 
Elektroniikka-asentaja, Turku 
Tuvan tietopankki.
Motto: ”Maailma on erilainen vakio-
vemppaajan silmin.”

Saarinen Antti 19 v 
Ylioppilas, Punkalaidun 
Laitumen karvaisin koni.
Motto: ”Ennakoi, jos et muuten ker-
kee.”

Saastamoinen Arto 19 v 
Ylioppilas, Kyrö 
Sössökoski, enemmän tavaraa latti-
alla ku tuvalla yhteensä kaapeissa.
Motto: ”Ei tappio paljon mieltäni 
paina, olen taistellut usein ja hävin-
nyt aina.”

Sallmèn Markus 19 v
Opiskelija, Turku 
Viestitekniikan ihmelapsi.
Motto: “Jonotan ainoastaan maise-
mavessaan.”

Salo Perttu 19 v
Opiskelija, Hikiä
Salo johtaa tyylillään.
Motto: “Kyllä se aurinko nousee 
huomennakin.”

Salonen Martin 18 v
Opiskelija, Vaasa
Member of tre kronor. Suomenruot-
salainen tyhjäntoimittaja ja rokki-
bändin rumpali.
Motto: “Rähinä päälle!”

Savolainen Lauri 19 v
Opiskelija, Tampere 
KV-kivenkova.
Motto: “Pienetkin osaa potkia.”

Sillanpää Juha 20 v
Opiskelija
Bemarilla ajeleva Lahden mäkikot-
ka. Särmä suuntamies, muista läh-
töaskel.
Motto: “No mitä pienistä.”

Sundberg Jaakko 20 v
Tekniikan yo, Tampere
Tuvan kärkitaistelija.
Motto: “Täysillä, mutta rennosti.”

Suni Sami 19 v
Nuoriso-ohjaaja, Forssa
Laiskanpulskea nuoriso-ohjaaja. 
Leireillä ei luovu piposta eikä sissi-
takista.
Motto: “Go with the fl ow.”

Torniainen Petri 19 v
Kauppatieteiden yo, Turku
Viestimies henkeen ja vereen. Lin-
jamme suunnistuksen piilokärki. Tu-
kilinjan kovin mersumies.
Motto: “Viestimies on timanttinen 
tiedemies.”

Uitto Jussi 20 v
Tekniikan yo, Tampere
Urheilijanuorukainen Paneliasta! 
Mitä turhaan odottaa lomia, onhan 
urheiluvapaatkin keksitty.
Motto: “Älä Hätäile!”

Uusi-Hakimo Mikko Johan-
nes 19 v
Ajoneuvo-asentaja, Ähtäri
Ähtärin iloinen poika, joka ei loma-
tj:stä välitä. “Jos mä oisin kotona...”
Motto: “Ei oo häpee olla nopee!”

Vainio Joonas
Tekniikan yo, Piikkiö
YlPalvO:n asiantuntija.
Motto: ”Asiat ei vain ole, niihin on 
joku syy.” 

Wasama Sami 22 v 
Opiskelija, Lieto
Hoitaa hommat tajuttoman kovalla 
sykkeellä.
Motto: ”Elämä on laiffi i, kuolema on 
dethii.”

Vienonen Jari 20 v
Opiskelija, Turku
Säkylän Mauno Koivisto.
Motto: ”Tänään yritän olla hajoa-
matta”

Viljakainen Jouko 19 v 
Opiskelija, Seinäjoki
Pohojammaan isäntä.
Motto: ”Älä tee sellaista tänään mitä 
myös huomenna voit jättää tekemät-
tä.”

Viljanen Tuomas 18 v 
Opiskelija, Helsinki
Väsynein viestimies.
Motto: ”Pitää nukkua, että jaksaa 
kukkua.”

Visapää Tuure 19 v 
Opiskelija, Lahti
Tuuren kuumalinja klo 10 jälkeen.
Motto: ”Ei oo mikään amerikan-
temppu.” 

Väisänen Heikki 19 v 
Opiskelija, Tampere
Nakkien välttelijä.
Motto: ”Paha saa palkkansa, hyvä 
jos jää omilleen.”

Humalajoki Mikko 20 v 
Ylioppilas, Turku 
Osaa lipastaa kaiken paitsi patruu-
noita
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Sotkussa Sotkussa 
tuoksuutuoksuu

kotoisastikotoisasti
lämmin pulla ...lämmin pulla ...

Avoinna
ma-to klo 8.30-20.30,

pe 8.30-20.00,
la 16.00-20.00 ja
su 12.00-20.00.


