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Nuoremme kasvavat tänä
päivänä kulutusyhteis-

kunnassa, jossa erilaisten
elämysten hankkiminen on
keskeisessä asemassa. Nuo-
rille on kaikki tarjolla ilman
sen suurempia ponnisteluja
tai uhrauksia. Itsestään selviä
perusoikeuksia tuntuvat ole-
van niin erilaiset ajanvieton
muodot kuin ruoka ja seksi-
kin. Tällaisessa elämänympä-
ristössä kyllästyminen ja ma-
sennus voivat helposti iskeä.
Kun sopivia haasteita ei muu-
ten löydy, haetaan oikotietä
onneen päihteiden avulla. Ja
tätä kaikkea ymmärtävä ja
salliva yhteiskuntamme kat-
soo kuin apaattinen ulkopuolinen!

Vuonna 2000 jäi Suomessa 201:ltä nuoru-
kaiselta astumatta varusmiespalvelukseen huu-
meiden käytön takia ja palvelus keskeytyi
166:lta samasta syystä. Arvailujen varaan jää,
moniko aineita käyttänyt selvisi varusmiespal-
veluksen läpi.

Tänä päivänä joukko-osastojen arkea ovat
seuraavanlaiset tapahtumat:

“Kouluttajan vihjeestä suoritettiin yksikön
erään varusmiehen tarkastus epäiltynä huumaa-
vien aineiden käytöstä. Varusmieheltä löytyi
taskusta reseptitön purkki Tenox-merkkistä lää-
kettä. Lisäksi kaapissa oli runsaasti Oxepam-pil-
lereitä, Cipramilia, Buranaa ja resepti Xanor-
tableteille. Samalla tarkastettiin myös varusmie-
hen komennuspaikan kaapit, jolloin toisen va-
rusmiehen kaapista kenttäpuseron taskusta löy-
tyi muovipussillinen marihuanaa, jota varusmies
myönsi myös käyttäneensä.”

“Joukko-osaston eräässä yksikössä tehtiin
huumausainevalvontatarkastus komentajan käs-
kystä yksiköstä saatujen vihjeiden perusteella.
Tarkastuksessa löytyi erään varusmiehen tupa-
kaapista hasispiippu, jonka huumekoira merkka-
si välittömästi tupaan tultuaan. Muita aineita ei
löytynyt. Lisäksi koirat merkkasivat neljä muuta
kaappia, mutta aineita ei löytynyt.”

“Yksiköstä saatiin vihje eräälle varusmiehelle
saapuvista epäilyttävistä kirjelähetyksistä. Ne oli-
vat A4-kokoisia, pehmustettuja ja sisälsivät pienen
pakkauksen. Lähetyksiä oli tullut säännöllisesti
muutaman viikon ajan. Viimeisin lähetys tutkittiin
poliisin ja asianomaisen vastaanottajaksi merkityn
varusmiehen yhteistyönä. Lähetys sisälsi lasiam-
pulleja, joissa oli punttisalikäyttöön tarkoitettuja

Huumeista on saatava
torjuntavoitto!

“lisäravinteita”.”
Huumeiden käyttäjä on

palveluskavereilleen suuri
riski. Aseiden, ampumatar-
vikkeiden ja räjähdysainei-
den käsittely fyysisen ja
henkisen rasituksen alaise-
na voi joku päivä saada ai-
kaan rumaa jälkeä jonkun
“jälkitripin” seurauksena.
Vaarana on myös, että pal-
veluskavereiden ja puolus-
tusvoimien materiaalia va-
rastetaan huumekauppojen
rahoittamiseksi. Esimies-
asemassa olevien huumei-
den käyttö aiheuttaa var-
masti lisävaikeuksia ja vaa-
ratilanteita. Hormonival-

misteiden käyttö saattaa johtaa väkivaltaiseen
käyttäytymiseen, jonka seuraukset voivat olla
myös kohtalokkaat.

Olen sitä mieltä, että suomalaisen yhteis-
kunnan on lopetettava pehmoilu huumeasiassa.
Pehmoilulla annamme lastemme tulevaisuuden
valua hukkaan psykologisen oikeaoppisuuden
nimissä. Kotien vastuu lasten ja nuorten kasvat-
tamisessa on jakamaton. Muutaman kulttuuri- ja
urheilumonumentin rakentamiseen tai huippu-
urheilun tukemiseen käytettävien verovarojen
osittaisella suuntaamisella koulujen huumetes-
teihin ja puolustusvoimien kutsuntojen huume-
testeihin saataisiin aikaan hyvä keino huumei-
den käytön ehkäisemiseksi. Riittävän varhaises-
sa vaiheessa paljastunut huumeiden käyttö voi-
daan vielä korjata. Taloudellisten, teknisten ja
poliittisten esteiden poistaminen testeiltä on yh-
teiskunnan päättäjien käsissä.

Puolustusvoimien palvelukseen tuleva hen-
kilöstö tulee testata kokonaisuudessaan. Positii-
vinen testitulos merkitsee välittömästi palvelus-
suhteen loppumista. Puolustusvoimien koko
henkilöstön ja asevelvollisten testaaminen vuo-
sittain aiheuttaisi arvioiden mukaan noin 10 - 15
miljoonan markan kustannukset. Summa on mi-
tätön, kun otetaan huomioon asian merkitys
koko yhteiskuntamme tulevaisuudelle ja sen
mukana myös puolustuskyvyllemme. Pilvessä
olevalla teknoarmeijalla voi jäädä strateginen
isku torjumatta!

Everstiluutnantti

Turkka Heinonen
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Paras kyky
koko maailmassa

Porin Prikaatille Gustav Hägglund antaa
erityiset kiitokset siitä, että joukko-osasto
on onnistunut samaan aikaan niin sodan-
ajan joukkoja tuottavana valmiusprikaati-
na kuin kansainvälisen kriisinhallintajou-
kon kouluttajanakin.

- Kosovo on paras osoitus koulutuk-
sen onnistumisesta. Suomalaisen patal-
joonan toiminta siellä on osoittanut sekä
onnistumista että suomalaisen sotilaan so-
peutumiskykyä. Meidän reaktionopeu-
temme ei ehkä ole ihan samaa luokkaa
kuin ammattiarmeijoilla, mutta nykyisellä
järjestelmällä kykymme ylläpitää kriisin-
hallintajoukkoa on varmasti paras koko
maailmassa.

Hägglundin mukaan koulutus ei kui-
tenkaan lähtenyt liikkeelle aivan kivutto-
masti. Yksi suurimmista syistä tähän oli
siinä, ettei tarjolla ollut riittävästi Libano-
nin kaltaisista todellisista kriisipesäkkeis-
tä kokemusta saaneita kouluttajia.

- Alussa keskityttiin ehkä liikaakin
perinteisen helpohkon YK-tyyppisen ope-
raation hoitamiseen. Siinä on olemassa
suuri vaara, että koko koulutus menee par-
tiopoikatyyppiseksi näpertelyksi, miettii
Hägglund.

Raha tehostaisi
rekrytointia

Kansainvälisen kriisinhallintajoukon ko-
koamisen suurimpana ongelmana Gustav
Hägglund näkee kuitenkin vaikeudet rek-
rytoinnissa. Empimättä hän ilmoittaa, että
järjestelmän pitäisi olla nykyistä oikeu-
denmukaisempi.

- Itse ajoin jo kriisinhallintakoulutuk-
sen alkuvaiheessa sitä, että valmiusjouk-
koon vaikkapa kolmeksi vuodeksi sitou-
tuva nuori saisi kyseiseltä ajalta esimer-
kiksi tuhannen markan kuukausikorvauk-
sen. Se saattaisi olla ratkaiseva porkkana
nuorille, jotka empivät sitoutumista esi-

Puolustusvoimain komentajan tehtävät lippujuhlapäivänä
amiraali Juhani Kaskealalle luovuttanut kenraali Gustav
Hägglund summaa kuusi ja puoli vuotta kestäneen komenta-
jakautensa yhteen lauseeseen: enimmäkseen onnistunut.

Epäonnistumisia EU:n sotilaskomitean johtajaksi valittu
Hägglund löytää äkkiseltään vain yhden. Se on puolustuspo-
liittisen selonteon viivästyminen.

Mutta onnistumisia on sitäkin enemmän.
- Kaikkein tärkein oli tietysti varusmiesten koulutus- ja

palvelusaikajärjestelmän uudistaminen. Jos sitä ei oltaisi to-
teutettu, niin koko yleinen asevelvollisuus olisi ollut vaarassa,
Hägglund muistuttaa.

Kenraali Hägglund tiivistää, että nykyjärjestelmällä sodan-
ajan joukkojen runko pystytään kokoamaan jo varusmiesai-
kana. Kysymys on kaikessa yksinkertaisuudessaan toimivan
joukon hitsaamisesta mahdollisimman yhtenäiseksi.

Vastaavan kokoluokan asiana Hägglund nostaa esiin syk-
syllä voimaan astuvan henkilökunnan koulutusuudistuksen.

- Ensimmäisen kerran olemme päässeet liikkeelle puhtaasti
puolustusvoimien tarpeista, eikä suinkaan siitä, mitä ammat-
tiyhdistys tai akateemiset haluavat, hän tiivistää.

Kosovo oKosovo 

Kenraali Hägglun

4
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merkiksi työpaikan takia.
Hägglund korostaa, että luonnollisesti

kuukausirahaan pitäisi liittää myös sank-
tiopykälä.

- Sopimuksen purkaminen aiheuttaisi
jo maksetun rahan palauttamisen tai vas-
taavasti raha voitaisiin maksaa könttänä
vasta kolmen vuoden jälkeen tai sitten ko-
mennuksen alkaessa.

Säkylän henkilöstötilanne
valtakunnan vaikein

Kenraali Hägglundin mukaan Kosovo-
operaatio on yksi syy siihen, miksi nimen-
omaan Porin Prikaati kärsii tällä hetkellä
erittäin pahasta henkilöstövajauksesta.
Kenraali myöntää, että ti-
lanne prikaatissa on valta-
kunnan vaikein.

- Tässä vaiheessa voin
sanoa varmasti vain sen,
että toimenpiteet on käyn-
nistetty tilanteen korjaa-
miseksi, hän selvittää.

Yksi vaihtoehto voisi
olla puolustuspoliittisen
selonteon myötä mahdol-
lisesti lakkautettavien va-
ruskuntien henkilöstön
siirto Säkylään. Toinen
apu löytyy päällystön uu-
desta koulutusjärjestel-
mästä, joka tuo henkilö-
kuntaa kentälle entistä no-
peammalla tahdilla.

Hägglund tähdentää,
että Kosovo ei ole Porin
Prikaatille suinkaan pel-
kästään ammattitaitoista
henkilökuntaa kuppaava
suo, vaan sieltä saadaan
myös selkeitä hyötyteki-
jöitä.

- Kosovon kautta val-
miusjoukkoa kouluttava
prikaati saa kuin luonnos-
taan ammattitaitoisia,

kentällä riittävän kokemuksen hankkinei-
ta kouluttajia.

Tasapuolista
kehitystyötä

Porin Prikaatin asemaan muiden valmius-
prikaatien eli Kainuun ja Karjalan Prikaa-
tien rinnalla kenraali Hägglund ei ota tar-
kempaa kantaa. Hän tyytyy vain totea-
maan, että kaikkia kolmea prikaatia on
tarkoitus kehittää mahdollisimman tasa-
puolisesti.

- Ehkä suurimmat näkyvät erot liitty-
vät varustukseen, joka on räätälöity kun-
kin prikaatin osalta mahdollisimman hy-
vin vallitseviin olosuhteisiin soveltuvaksi.

Kalustoa ajatellen tällä hetkellä parhaassa
asemassa lienee Kainuun Prikaati, jolla on
jo tarvittava määrä Nasu-telakuorma-au-
toja.

- Porin Prikaatinkin kuljetuskalusto
saadaan kuitenkin pian hyvään kuntoon,
kunhan uusia parannettuja Paseja alkaa
tulla linjastolta. Tilaukset Norjassa ja
Hollannissa kokeillusta mallista on jo teh-
ty, korostaa Hägglund.

Kalustoa ajatellen heikoin tilanne on
Karjalan Prikaatissa, joka käyttää ruotsa-
laisvalmisteisia CV-90-tyypin panssari-
ajoneuvoja.

➔ ➔ ➔

osoitus onnistumisestaosoitus onnistumisesta

ndilta kiitos Porin Prikaatille:
Teksti: Asko Tanhuanpää, kuvat: Samuli Vahteristo ja SA-kuva
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- Ruotsalainen ajoneuvo on tulivoi-
maltaan Pasia parempi, mutta vastaavasti
se häviää liikkumisessa. Pasi on kuin teh-
ty kansainvälisiin operaatioihin, hän ver-
taa.

Kenraali Hägglund viittaa myös kul-
jetushelikoptereihin, joita on tulossa kaik-
kiin kolmeen valmiusprikaatiin. Niitä
Hägglund nimittää toiseksi siirtymistiek-
si.

- Missään nimessä emme saa unohtaa
myöskään taisteluhelikoptereita, jotka
ovat tärkeitä tulituen antajina. Tämän päi-
vän tilanteessa niitä ei välttämättä tarvita,
mutta kymmenen vuoden päästä tilanne
voi olla täysin toinen. Eikä silloin mennä
ostamaan kopteria suoraan kaupan hyllyl-
tä.

- Me emme saisi jäädä ajan vangeiksi,
viittaa Hägglund puolustuspoliittisen se-
lonteon yhteydessä esille nousseisiin viit-
tauksiin uhkatekijöiden vähenemisestä.

Varusteiden on
oltava kunnossa

Hägglund korostaa, että suurhyökkäyksen
laaja-alainen torjunta ei ole nykysodan-
käynnissä enää kovinkaan todennäköinen
vaihtoehto. Sen sijaan Suomen kaltaisen
pienen maan pitäisi varautua poliittiseen
uhkaukseen, johon liittyy myös sotilaalli-
sella voimalla uhkaaminen.

- Sellainen tilanne voisi kestää hyvin-
kin kauan, mutta sitä vastaan voisi puolus-
tautua suhteellisen pienellä miesmäärällä.
Tämä onnistuu kuitenkin vain siinä tapa-
uksessa, että varusteet ovat kunnossa.

Kehitettävistä varusteista kenraali
Hägglund nostaa esiin pimeänäkölaitteet.
Hänestä valmiusprikaatien tulee voida
toimia niin, että niille yökin on päivä.

- Myös muita aseita pitää kehittää,
Niinisalon ikävästä onnettomuudesta huo-
limatta myös kranaattikonekivääriä, ken-
raali miettii.

Esimerkkinä suomalaisesta huippu-
konseptista Hägglund nostaa esiin Pasiin
sijoitettavan Amos-kranaatinheitinjärjes-
telmän.

- Sen parempaa ei löydy mistään maa-
ilmasta. Se ei ole haavoittuva. Ennen kuin
kranaatti on edes maassa, on ajoneuvo jo
poissa. Ampujan tunnistus osuman jäl-
keen tapahtuu sekunneissa, joten hyvä
liikkuvuus on ensiarvoisen tärkeä asia.

Lisää yhteistyötä
Euroopan sisällä

Työssään EU:n sotilaskomitean johdossa
kenraali Gustav Hägglund sanoo pyrki-

➔ ➔ ➔

vänsä mahdollisimman laajamittaiseen
yhteistyöhön maanosan sisällä. Mahdolli-
sista yhteistyömuodoista hän mainitsee
muun muassa panssarivaunujen rakenta-
misen, lentäjien koulutuksen ja huollon
järkeistämisen.

- Yksi Euroopan perinteisistä heikko-
uksista on ollut siinä, että jokainen maa
haluaa tehdä kaiken itse, hän muistuttaa.

Suomi voisi Hägglundin mukaan toi-
mia jatkossa esimerkiksi laajamittaisen
rauhanturvaajakoulutuksen keskuksena.
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”Muuttuvassa maailmassa arvot ovat yhä tärkeämmässä asemas-
sa.” Tämä lausahdus kuultiin moneen otteeseen Porin Prikaatissa
järjestetyillä Puolustusvoimien hengellisillä päivillä toukokuus-
sa. Joka vuosi eri aihetta käsittelevän tapahtuman teemana oli
tänä vuonna ”Arvot tukenamme.” Arvokeskustelun ohella aikaa
oli toki myös hiljentymiseen.

Pitkät perinteet omaavalla Puolustusvoimien hengellisillä
päivillä on oma tilauksensa. Tänä vuonna osanottajia saapui
Huovinrinteelle parisensataa ympäri Suomea. Myös varusmiehiä
ja -naisia saapui paikalle, sillä aikaisemmin Puolustusvoimien
henkilökunnan hengelliset päivät –nimellä kulkenut tilaisuus on
nyttemmin avoinna myös heille.

Arvoista kuultiin päivien aikana monenlaisia mielipiteitä,
kun ajatuksiaan vaihtoivat kansalaiset varusmiespalvelustaan
suorittavista eläkeläisiin yhdessä yritysmaailman edustajan, po-
liitikon ja monen muun eri asemassa olevan kanssa.

- Yhteiskunnassa on paljon keskusteltu arvoista, muttei
niinkään siitä, mitä ne merkitsevät. Arvot eivät voi olla irrallisia
niin kuin syksyn lehdet, jotka tuuli vie.

Näin tämän vuoden teeman valintaa perusteli päiviä johtanut
kenttäpiispa Hannu Niskanen. Aihevalintaa voikin pitää onnistu-
neena ainakin, jos merkkinä siitä pidetään teeman johdattamana
syntynyttä keskustelua. Kaikissa päivillä järjestetyissä avoimissa
mielipiteenvaihtotilaisuuksissa kysymyksiä ja kommentteja riitti
enemmän kuin mitä aika antoi myöten niitä esittää.

Arvot tukenamme
Arvokeskustelun ohella tämänkertaisten Puolustusvoimien

hengellisten päivien ohjelma koostui lisäksi muun muassa kirk-
kokäynneistä Säkylään ja Köyliöön. Mukaan mahtui toki myös
laulua ja yhdessäoloa monin tavoin ohjelman ulkopuolella.

Papit maastossa entistä useammin

Puolustusvoimissa erilaisia varusmiehille ja kantahenkilökun-
nalle järjestettyjä hengellisiä tapahtumia kertyy vuosittain useita.
Kirkollisen työn pitääkin olla joustavaa ja sen on mukauduttava
järjestelmään. Uusien palvelusaikojen myötä metsäleirejä on en-
tistä tiiviimmässä tahdissa ja myös papit vierailevat maastossa
useammin kuin ennen.

- Kirkollinen työ on aina kuulunut sinne missä on suomalai-
sia sotilaita, totesi kenttäpiispa Hannu Niskanen. Hengellisten
päivien avajaistilaisuudessa puhunut Porin Prikaatin komentaja,
eversti Arto Räty antoi kuvan kriisiaikana tehtävästä hengellises-
tä työstä.

- Vasta Kosovossa todella ymmärsin kirkollisen työn arvok-
kuuden. Sotilaspapit ovat kriisin aikana komentajan tärkeitä työ-
kumppaneita, hän vakuutti.

Kaksi päivää kestäneiden Hengellisten päivien ohjelma päät-
tyi Köyliön kirkossa jumalanpalvelukseen ja sankarihaudoilla
käyntiin. Hyvässä säässä juotujen kirkkokahvien jälkeen alkoi
useille pitkä paluumatka arvatenkin arvoista keskustellen.8

YHDESSÄ. Kenttäpiispa Hannu Niskasen johtamille Puolustusvoimien hengellisille päiville osallistui
palkatun henkilöstön ohella myös varusmiehiä.

Teksti ja kuvat: Tomi Saarinen



9

- Katsomalla elämäänsä taaksepäin voi nähdä
omat arvonsa. Näin kiteytti Turun arkkihiippakun-

nan piispa Ilkka Kantola Puolustusvoimien
hengellisten päivien ensimmäisessä keskus-

telutilaisuudessa. ”Arvot tukenamme” alus-
tuksessaan Kantola käsitteli arvoja sekä teori-

an että käytännön näkökulmasta.
- Klassisen etiikan mukaan on kaksi tapaa

siihen, miten ihmisen toiminta ohjautuu. Joko
henkilön sisällä syntyy ajatus oikeasta ja väärästä

tai sitten joku ulkopuolinen asettaa toiminnalle tie-
tyt rajat. Kun ihminen ohjautuu sisältä päin se tapah-

tuu arvojen kautta. Arvot kuvaavat siis myös toimin-
nan päämäärää.

Kantola aloitti alustuksensa vertaamalla kahta puo-
lustusvoimiin liittyvää käsitettä, asevelvollisuutta ja
maanpuolustushenkeä.

- Maanpuolustushenki on käsite, jossa päällimmäise-
nä ei ole velvollisuus, vaan vapaaehtoisuus. Näistä kah-
desta maanpuolustushenki on siis arvo. Kun tiedostamme arvom-
me antaa se paremman tuen kuin velvollisuuksien noudattami-
nen.  Näinä muutoksien aikoina arvoilla on kaiken lisäksi koros-
tunut merkitys. Niinpä jokaisen pitääkin kysellä itseltään mitkä
ovat minun arvoni. Arvoista keskustelu onkin omiaan, kun halu-
taan rakentaa ”arvotukiverkkoa”.

Koulun antamalla opetuksella on merkittävä osuus nuoren
arvomaailman rakentumiseen. Piispa Ilkka Kantola puuttui myös
kysymykseen erilaisten kouluaineiden vapaaehtoistamisesta.

- Koulussa on tärkeää säilyttää muutkin aineet kuin matema-
tiikka ja fysiikka, hän lausahti.

Anneli Taina: ”Kirkolta kannanotto
ihmisalkioiden kloonaamiseen”

Hengellisillä päivillä järjestetty paneelikeskustelu kantoi teemaa
”Millaisilla arvoilla huomiseen.” Entinen puolustusministeri,
projektisihteeri Anneli Taina nosti piispa Ilkka Kantolan tapaan

Piispa Ilkka Kantola: ”Kouluissa
syytä opettaa muutakin
kuin matematiikkaa ja

fysiikkaa”

esiin muutoksen ja sen tuomat haasteet.
- Muutoksessa perusarvot korostuvat. Tulevaisuuden ja jo

tämän hetken suuria kysymyksiä on muun muassa ihmisalkioi-
den kloonaus. Päättäjät joutuvat vaikeiden päätöksien eteen ja
niinpä arvoperustan tunteminen on juuri nyt tärkeää. Jos ja kun
arvoperustat ovat erilaiset, syntyy kiistoja. Olen odottanut kirkol-
ta kannanottoa kloonauskysymykseen, mutta vielä sellaista en
ole kuullut.

Taina nosti alustuksessaan esiin myös muita kiperiä kysy-
myksiä. Luonnon säilyttäminen, tietotekniikan syrjäyttämät,
nuorten huumeiden käyttö sekä sukupolvien välinen mahdollinen
arvokuilu olivat asioita, joita Anneli Taina pohdiskeli yhdessä
yleisön kanssa.

Lentovarikolla Tampereella työskentelevät Aune Tulokas ja Riit-
ta Vesanen ovat molemmat osallistuneet Puolustusvoimien hen-
gellisille päiville kymmenisen kertaa. Reilun kahdenkymmenen
vuoden uran varikolla tehneen Aunen mielestä arvoista keskuste-
lu oli erittäin kiinnostavaa.

- Kaikissa tilaisuuksissa tänäkin vuonna kävin ja aihe oli mielei-
nen. Keskustelua syntyi paljon, mutta aikaa sille oli mielestäni liian
vähän. Aikaisemmin mielipiteitä on vaihdettu pienemmissä ryhmis-
sä ja samaan pitäisi palata uudelleen, hän ehdotti.

Samoilla linjoilla oli myös Riitta Vesanen.
- Paljon oli sanottavaa, mutta aikaa oli liian vähän. Työpai-

kallaan hengellistä piiriä vetävä Riitta toivoi myös iltaseuroille
seuraavalla kerralla lisää pituutta.

- Arvoista keskustelu on tarpeellista ja siksi sille soisi enem-
män aikaa. Muuten päivät olivat mieleiset, totesivat Aune ja Riit-
ta yhdestä suusta.

”Pidempiä keskusteluja
pienemmissä ryhmissä”

9
TARPEEN. Aune Tulokkaan (vas) ja Riitta Vesasen
mielestä arvoista keskusteleminen on tarpeellista.
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Jokaiselle tuttu klishee on ‘’ajan hurja
riento’’.
Tämä taitaa sopia aika hyvin jo  viral-

liseen sotilasoppiimme, jota on orjallisesti
noudatettu vuosikymmenet ja kuulutettu
näin ikään: itsenäinen, uskottava puolus-
tus ilman sotilaallista liittoutumista.

Meitä suomalaisia on niin luterilai-
sesti kuin YYA-henkisestikin opetettu py-
symään tiukasti ruodussa ilman pulinoita,
vaikka terve talonpoikaisjärki panisi hant-
tiin.

Nyt taitaa olla aika luopua tästä nyky-
aikana ahtaaksi käyneestä ajattelun pak-
kopaidasta ja miettiä myös esimerkik-
si Suomen mahdollista sotilaallista liittou-
tumista.

Muistettakoon vain, että hädän hetkil-
lä Suomi on itsenäisyytensä aikana tur-
vautunut liittoutumiseen tai vieraaseen
apuun pariinkin kertaan.

Vapaussodan lopputuloksen kannalta
ei ollut ratkaisevaa saksalaisten sotajouk-
kojen apu, jota he tietysti tarjoilivat oman-
kin etunsa nimissä.

Toisaalta Saksa auttoi Suomea mer-
kittävästi siinä, että vajaat 2 000 suoma-
laista jääkäriä sai siellä sotilaskoulutusta
ja rintamakokemusta. Tällä oli vaikutuk-
sensa Vapaussodan lopputulokseen ja
Suomen puolustusvoimien kehitykseen it-
senäisyyden alkuvuosikymmeninä sekä
tietysti myöhemmissä sodissamme.

Aina tiukasti oman etunsa turvaava
Ruotsi ei suostunut kouluttamaan Suomen
poikia. Siksi lähdettiin Saksaan.

Yhä yleisemmin ollaan valmiita
myöntämään, että ilman Saksan apua Suo-
mi ei olisi ehkä pärjännyt Kannaksella ke-
sällä 1944 lopulta voitokkaissa torjunta-
taisteluissa.

Jos rintama olisi silloin pettänyt, olisi
meidän käynyt ehkä vielä huonommin
kuin Baltian maiden.

Talvisodassa Neuvostoliitto hyökkäsi
Suomeen ja sen suoranainen jatke oli Jat-
kosota, johon Suomi ei ajautunut vaan va-
litsi tietoisesti harkiten puolensa.

Jatkuvaa
päivitystä

Uhkakuvat tuntien suomalaiset haki-
vat apua sieltä, mistä sitä saivat. Yksin ei
uskallettu jäädä, mikä olisikin voinut olla
tuhoisaa.

Vaikka historiaa ei voikaan tutkia
kontrafaktisesti eli verrata absoluuttisella
varmuudella erilaisten ratkaisujen tuomaa
lopputulosta keskenään, voinee väittää,
että yksin jääneen Suomen yli olisi kävel-
ty raskailla rautasaappailla ehkä kahteen-
kin kertaan. Sellaisen ‘’liikenteen’’ lop-
putulos olisi rankonut raa’asti koko Suo-
mea.

Korostettakoon, että tässä on kyse ko-
lumnipalstasta, jonka linjanvedot mene-
vät tiukasti allekirjoittaneen omaan piik-
kiin.

Puolustusvoimiemme uusi komenta-
ja, amiraali  Juhani Kaskeala tuli lausu-
neeksi paitsi poikkeuksellisen järkeviä
niin myös mitä suurimmassa määrin eetti-
sestikin sangen viisaita sanoja todetes-
saan, että Baltian maiden liittymineen
NATOON vakauttaisi Itämeren alueen
oloja.

Amiraalin puhe oli virkistävä ja roh-
kea avaus, jolle ei tiettävästi hurrattu kui-
tenkaan kaikilla tahoilla.

Kaikki lähtee siitä, että suvereenilla
valtiolla täytyy olla oikeus päättää omasta
turvallisuusratkaisustaan ilman naapurien
painostusta. Yhdysvaltain uusi presidentti
George W. Bush on todennut, että kaikilla
todella demokraattisilla valtioilla on mah-
dollisuus ja suorastaan oikeus päästä
NATO -jäseneksi.

On arveltu, että länsimaat haluaisivat
nyt jo hiukan hyvittää NATO-jäsenyydel-
lä Baltian maille sitä hirveyttä, joka niille
aiheutui ahdistavasta neuvostomiehityk-
sestä.

Eikö jotain hyvitystä pitäisi meillekin
tippua samalla periaatteella?

Presidentti Mauno Koivisto on toden-
nut monta kertaa, että Suomen EU-jäse-
nyyden tärkein peruste oli hankkia lisää
turvatakuita.

EU ei anna kuitenkaan mitään konk-

reettista sotilaallista turvaa.
Ehkä sillä on jokin hippunen ennalta-

ehkäisevää vaikutusta.
Ministeri Max Jakobson perusteli ta-

kavuosina Suomen NATO-jäsenyyttä juu-
ri ennalta ehkäisevällä vaikutuksella.
Vaikka kuinka rakennettaisiin NATO-yh-
teensopivuutta, hädän hetkillä tuskin enää
saa hypätä kyytiin, jos jäsenpaperit eivät
ole olleet kunnossa.

Puolustusmäärärahojemme niukkuu-
desta ja niiden tasokorotuksesta käytiin
osin epäasiallinenkin keskustelu. Ei ole
asiallista rinnastaa puolustusbudjettia esi-
merkiksi köyhyyspakettiin. Pahimmassa
tapauksessa sotaväen säästöt maksetaan
verellä!

Poliitikot ja julkinen sana välttivät vi-
susti kertomasta esimerkiksi sitä, että
Ruotsi käyttää yhä 28 miljardia markkaa
Suomen rahassa vuodessa puolustusme-
noihin ja Norjakin vajaat 18 miljardia
markkaa.

Meillä liikutaan kymmenen miljardin
markan tasossa, johon on odotettavissa
vain vähäistä lisäystä. Norjan ja Ruotsin
puolustusmenojen osuus bruttokansan-
tuotteesta on noin 2,3 prosenttia. Meillä
jäädään 1,2 prosenttiin.

 Strategisesti meidän asemamme on
hankalampi kuin esimerkiksi Ruotsin.

Ollaanko siis meillä vai Ruotsissa
väärässä?

Luotetaanko meillä sopivasti vai lii-
kaa korkeaan maanpuolustustahtoomme.

Uskotaanko yhä niin, että kun meillä
puolustusvoimat on saanut tähän saakka
ihmeen paljon aikaan vähillä rahoillaan
niin koulutuksessa kuin varustelussakin,
sama tahti jatkuu aina vain.

Kysymyksiä riittää, mutta vastauksia
puuttuu.

Kirjoittaja on loimaalainen toimittaja ja
reservin vääpeli, joka tutkiskelee
maapuolustusasioita reserviläisen silmin.

Kolumni
Kari Nummila
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Valmiusjoukkokoulutuksen kasva-
vaan suosioon on syynä kaveripii-
reissä leviävä sana. Porin Prikaa-

tissa annettava koulutus on havaittu hy-
väksi ja se rohkaisee yhä useampia hakeu-
tumaan kansainvälisiin tehtäviin, uskoo
majuri Erkki Kallio. Hakemuksensa tä-
män vuoden valintoihin lähetti vajaat vii-
sisataa henkilöä, joista osa karsittiin pois
jo hakemusten käsittelyn yhteydessä. Hyl-
käämisten syynä on yleensä siviilielämäs-
sä tehdyt rikkeet. Kun osa hakemuksensa
lähettäneistä jäi tulematta, oli valintaraa-
dilla edessään vajaan viikon aikana reilut
neljäsataa hakijaa. Näistä 360 läpäisi tes-
tin hyväksytysti.

- Meille haluavat ovat yleensä hyvin
motivoitunutta porukkaa. Nuorten kunto
sen sijaan on jatkuva huolen aihe. Kyllä
kunnon suhteen ollaan selvästi alamäessä.
Suuri osa valintakokeessa hylkäämisistä
tapahtuu juuri fyysisten ominaisuuksien
takia, päivittelee Kallio.

Fysiikan lisäksi valmiusjoukkoon ha-
keutuvilta kysytään muun muassa englan-
nin kielen taitoa.

Joka vuosi muutamalla kymmenellä li-
sääntynyt Suomen Kansainvälisen Valmius-

joukon valintatilaisuuteen hakeutuvien mää-
rä hipoi tänä vuonna jo viidensadan rajaa. Vuo-

sittain toukokuussa järjestettävien ennakkovalin-
tojen kautta pyritään täyttämään pääosa kahden

seuraavan saapumiserän vahvuudesta.  Nyt heinäkuus-
sa koko saapumiserän kansainvälinen joukko on ensim-

mäistä kertaa lähes täynnä.

Heinäkuun saapumiserä jo ennakkoon miltei täyteen

Valmiusjoukkokoulutuksen
suosio kasvaa edelleen

Ylioppilaaksi itsensä lukeneen Kari
Hietalan taustalta löytyy lisäksi kalliokii-
peilyä, kamppailulajeja ja vahtimestarin
työtä. Moniin erilaisiin asioihin siviilissä
tutustuneena vaihtelua on saatava myös
varusmiespalvelukselta.

- Jäin yhden pisteen päähän laskuvar-
jojääkärin koulutuksesta. Kun sinne ei ovi
auennut, oli toisena vaihtoehtona valmi-
usjoukko. Moni ystäväni on suorittanut
palveluksensa Huovinrinteellä ja heidän
suosittelunsa olivat rohkaisevia. Kuule-
mani mukaan valmiusjoukossa koulutus
on monipuolista ja mielenkiintoista, hän
kertoo.

Valmiita suunnitelmia ei 22-vuotias
Kari ole vielä tulevaisuudestaan tehnyt.
Sotilasura on yhtä mahdollinen vaihtoeh-
to kuin mikä tahansa muukin. Nyt ensisi-
jalla on kuitenkin varusmiespalvelus ja
sen aloittaminen mahdollisimman pikai-
sesti.

- Heinäkuussa pitäisi päästä aloitta-
maan ja niin pitkälle mennään kuin mah-
dollista. Katsotaan tulevaisuutta sitten va-
rusmiespalveluksen jälkeen.

Teksti ja kuva: Tomi Saarinen

- Saan jatkuvasti yhteydenottoja, jois-
sa nuori pelkää oman kielitaitonsa olevan
riittämätön. Tämä on kuitenkin usein har-
haa, sillä englannin koe on yleisen kieli-
taidon huomioon ottaen varsin helppo.
Ylioppilas ei myöskään tarvitse olla.
Meillä on runsaasti käyttöä eri alojen am-
mattimiehille, rohkaisee Kallio tulevai-
suuden hakijoita.

Hikeä ja haastatteluja

Haastatteluja, englannin kieltä ja kunto-
testejä. Tällaiseen pyöritykseen joutui
vaasalainen Kari Hietala, joka monen
muun tapaan osallistui Porin Prikaatissa
toukokuussa järjestettyyn Suomen Kan-
sainvälisen Valmiusjoukon valintatilai-
suuteen. Suomalaisia nuoria on arvosteltu
liian mukavuudenhaluisiksi, mutta lasku-
varjojääkäriksi alun perin halunnut Kari
on ainakin toista maata.

- Ei kassulle vaan metsään!
- Kun on miltei koko elämänsä harras-

tanut muun muassa partiota, ei kasarmi-
elämä kiinnosta. Metsään on päästävä.

11

KERRAN VIELÄ. Huono
fyysinen kunto on

useimpien valintakokeessa
hylätyiksi tulleiden

riesana.
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Nato antaisi suojan

Suomen turvallisuuden kannalta vaakaku-
pissa Nato-jäsenyyden puolesta painaa
ennen kaikkea sotilasliiton jäsenilleen an-
tama kollektiivisen puolustuksen suoja;
Jos Suomi kuuluisi Natoon, mahdollinen
hyökkäys Suomea vastaan olisi hyökkäys
kaikkia liittokunnan maita vastaan.

- Suomi saisi Naton koko sotilaallisen
ja ennen kaikkea poliittisen tuen antaman
turvallisuuden ja äärimmäisessä tapauk-
sessa USA:n ydinsateenvarjon suojan.
Tuskin kenenkään kannattaisi hyökätä
pieneen Suomeen ja saada USA:n vastais-
ku ja viime kädessä ydinisku vastaansa,
totesi eversti Heikki Hult.

Hänen analyysinsä mukaan Nato-jä-
senyys helpottaisi Suomen tilannetta jo
kansainvälisen jännityksen kohotessa ja
kansainvälisessä kriisitilanteessa. Hän
kiinnitti huomiota myös Naton jäsenilleen
antamaan aineelliseen tukeen ja turvaan.

- Jäsenenä Suomi voisi tukeutua tar-
vittaessa Naton huoltovarmuusvarastojär-
jestelmään. Nato on ainoa ylikansallinen
organisaatio, jolla on huoltovarmuusva-
rastojärjestelmä. Suomen huoltovarmuus-
taso on ratkaisevasti heikentynyt yhteis-
kunnalle elintärkeän modernin teknolo-
gian, kuten informaatiotekniikan laitteis-
tojen ja niiden varaosien, osalta. Sama
koskee mitä suurimmassa määrin myös
lääkehuoltoa.

- Jäsenenä Suomi pääsisi osalliseksi
puolustusvälineyhteistyöstä, jossa oma-
varaisuutemme on nyt lähes kokonaan
loppunut, vaikka sen pitäisi olla itsenäisen
puolustuksen perusedellytys.

- Suomeen sijoitettaisiin Naton puo-
lustustarvikevarastoja, jotka olisivat tar-
vittaessa ennen kaikkea Suomen puolus-
tusvoimien käytettävissä.

- Saisimme jatkuvasti käyttöömme
Naton tiedustelutiedot ja Suomeen sijoi-
tettaisiin nykyaikaisia tiedustelu- ja val-
vontajärjestelmiä, jotka parantaisivat ja
nopeuttaisivat välitöntä tiedustelutietojen
saantia sekä analysointia ja siten reagoin-
tinopeuttamme.

- Suomi saisi Natolta rahallista tukea
puolustuksen ylläpitämiseksi.

Nato-jäse
monta 

Asiantuntijat
analysoivat pyynnöstä
kysymystä, joka on
herättänyt kiihkeätäkin
keskustelua.

Turun yliopiston Jean Monnet -keskuksen professori
Esko Antola, Maanpuolustuskorkeakoulun strategian
laitoksen johtaja, eversti Heikki Hult, Ulkopoliittisen
instituutin johtaja, dosentti Tuomas Forsberg ja tutki-
muspäällikkö Teija Tiilikainen Helsingin yliopistosta
analysoivat pyynnöstä kysymystä, mitä hyötyä ja mitä
haittaa Suomelle olisi Nato-jäsenyydestä. Lähtökohdiksi
nousivat Suomen turvallisuus, alueellinen vakaus, jäse-
nyyden kustannukset, vaikutusvalta Euroopan turvalli-
suuskehityksessä ja EU:ssa, Suomen identiteetti ja Naton
rooli. Nato-jäsenyydestä löytyy kaikista näkökulmista
katsottuna sekä hyötyjä että haittoja.

Maamme turvallisuuspolitiikan perustana on uskottava
kansallinen puolustus. Tästä peruslinjauksesta on pidet-
ty tiukasti kiinni, mutta julkisuudessa on käyty kiihkeä-
täkin keskustelua siitä, pitäisikö Suomen liittyä Naton
jäseneksi vai ei. Mielipiteitä on esitetty laidasta laitaan ja
erinäisiä henkilöitä on leimattu joko Nato-myönteisiksi
tai -kielteisiksi, mutta kysymyksen analysointi on jäänyt
vähäiseksi.

Tek
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Nato toisi vakautta

Ulkopoliittisen instituutin joh-
taja, dosentti Tuomas Fors-
berg katsoo, että Suomen
Nato-jäsenyys vaikuttaisi
myös alueelliseen vakauteen.
Hänen analyysinsä mukaan
Suomen, Ruotsin ja Baltian
maiden Nato-jäsenyys loisi
Pohjois-Eurooppaan lyhyellä
aikavälillä epävakautta, mutta
saattaisi tuoda pitkällä aikavä-
lillävakautta.

- Sotilaallisessa ajatte-
lussa Suomen asema olisi
selkeä ja tämä voisi lisätä alueellista va-
kautta. Jos Suomi olisi Naton jäsen, Suo-
messa tuskin keskusteltaisiin, pitäisikö
Nato-jäsenyydestä luopua vai ei. Nyt kes-
kustellaan pitäisikö Natoon liittyä vai ei,
Forsberg totesi.

Hän arvioi myös, että jäsenyys olisi
todennäköisesti itsenäistä puolustusta
kustannustehokkaampi vaihtoehto. Toi-
saalta jäsenyys nostaisi puolustusmenoja,
mikä olisi kielteinen tai myönteinen asia
näkökulmasta riippuen.

- Jäsenenä Suomen pitäisi nostaa puo-
lustusmäärärahansa 1,7 - 2 prosenttiin
bruttokansantuotteesta, jota voidaan pitää
maan koon ja arvioidun puolustuskapasi-
teetin minimitasona. Nyt Suomi häilyy
päätöksenteossaan ja on aina valmis siir-
tämään ikävältä tuntuvaa päätöstä, eversti
Heikki Hult sanoi. Hänen näkemyksensä
mukaan päätös puolustuksemme kunnos-
tamiseksi on tehtävä ennen pitkää riippu-
matta siitä, onko Suomi liittokunnan jäsen
vai jatkaako maa ns. itsenäistä puolustus-
ta. Hän tähdensi vielä, että kustannukset
ovat sitä suuremmat, mitä kauemmaksi
päätös siirtyy.

Yksi Nato-jäsenyyttä puoltava näkö-
kohta on, että Suomi pääsisi osallistu-
maan Naton päätöksentekoon tasavertai-
sena jäsenenä. Jäsenyys avaisi oven mui-
hinkin pöytiin, joissa asioista päätetään.
Lisäksi Suomi kuuluisi Euroopan unionin
ytimeen ja samaan arvoyhteisöön Nato-
maiden kanssa.

- Suomi voisi hyötyä esimerkiksi sii-

tä, että Nato-maiden kesken on EU:n si-
sälläkin tiettyä solidaarisuutta. Hägglun-
din valinta tietysti osoitti, ettei tämä huoli
ollut niin ylipääsemätön. Suomi voisi
myös ottaa nykyistä paremmin kantaa esi-
merkiksi siihen, pitääkö Naton laajeta
Baltiaan, Forsberg sanoi.

Nato veisi itsenäisyyden

Suomen vaikutusvaltaa koskeva näkökul-
ma voi olla toinenkin. Dosentti Tuomas
Forsbergin analyysin mukaan Suomi me-
nettäisi Natoon liittyessään oman
“nichensä” sotilaallisesti liittoutumatto-
mana maana, eikä saisi välttämättä sa-
naansa kuulumaan kovinkaan hyvin.

nyydessä
puolta

➔➔➔

- Pienillä mailla ei ole Natossa etenkään krii-
sipäätöksenteossa kovinkaan paljon vaiku-
tusvaltaa. Suomi joutuisi vedetyksi mukaan
konflikteihin. Forsberg arvioi vielä, että Suo-
mi voi vaikuttaa Euroopan unionissa muu-
tenkin kuin Naton jäsenenä ja että monien
mielestä Suomen identiteetti on Natosta ir-
rallinen. Hänen mielestään Suomen ei pidä-
kään välttämättä edustaa Naton arvoja.

Eversti Heikki Hult kiinnitti huomiota
myös siihen, että Suomen puolustusvoi-
mat menettäisivät itsenäisyyttään erityi-
sesti kriisin ja sodan aikana. Tämä tietäisi
monenlaisia sotilaallisia haittoja.

- Vaikka olisimme edelleen ja yhä
enemmän vastuussa alueemme sotilaalli-
sesta puolustuksesta, toimintaa johdettai-
siin rajojemme ulkopuolella - nyt Tans-
kassa - olevasta esikunnasta, johon tietysti
sijoitettaisiin suomalainen korkea upseeri,
mutta tuskin korkeimmalle paikalle. Nor-
maaliaikoina ei todennäköisesti olisi ha-
vaittavissa merkittäviä muutoksia.

- Omiin esikuntiimme ja komento-
paikkoihimme tulisi ulkomaisia upseerei-
ta, jotka eivät välttämättä tuntisi olojam-
me kovin hyvin, eivätkä olisi motivoitu-
neita. Ammattiarmeijoiden upseereilla
olisi myös vaikeuksia ymmärtää suoma-
laisia reserviläisiä ja varusmiehiä sekä
heidän suorituskykyään.

- Meillä ei olisi enää pelkästään omia
operatiivisia suunnitelmia eli puolustus-
suunnitelmia sodan varalta, ja suunnitte-
luesikunnissamme olisi liittolaismaiden
upseereita.

- Maassamme vierailisi vieraita am-
mattisotilasjoukkoja harjoituksissa ja hei-
dän juridinen asemansa saattaisi olla eri-
lainen. Väestön ja vieraiden välillä voisi
syntyä kitkaa, joskin ehkä vain olutravin-
tolatasolla. Pohjois-Norjassa väestö ja
vieraat sotilaat ovat tulleet jo vuosikym-
meniä toimeen ilman erityisiä ongelmia.

- Liittolaismaat haluaisivat varmasti

tulla ilmavoimillansa harjoittelemaan eri-
tyisesti Lappiin, sillä Keski-Euroopassa
ilmavoimien harjoittelu, erityisesti mata-
lalentoharjoittelu on rajoitettu haittojen
takia minimiin.

Nato rikkoisi naapurisuhteet

Merkittävä turvallisuuspoliittinen haitta
olisi Suomen ja Venäjän hyvien
naapurisuhteiden rikkoutuminen; Venäjä
reagoisi Suomen jäsenyyteen todennäköi-
sesti sekä poliittisesti että sotilaallisesti.

- Suurimpana ongelmana olisi poliit-
tispsykologinen ajattelun muutos, jolla
olisi heijastusvaikutuksia. On vaikea sa-
noa, miten Venäjän politiikka muuttuisi,

mutta Suomi mielletään Ve-
näjällä nyt positiivisemmin
kuin, jos Suomi olisi Naton
jäsen, dosentti Tuomas Fors-
berg arvioi.

- Venäjä nostaisi uudel-
leen Leningradin sotilaspiirin
jokahetkistä sotilaallista
toimintavalmiuttaan ja de-
monstroisi ydinaseen ryhmi-
tysmuutoksilla Suomen lähi-
alueella, jossa on toki nytkin
runsaasti ydinaseita, eversti
Heikki Hult totesi. Hän arvioi
myös, että Venäjä tiukentaisi
uudelleen Suomen vastaisen
rajansa valvontaa ja voisi häi-

ritä kaupallisia yhteyksiä. Rajavalvonnan
tiukentuminen olisi toisaalta hyväkin asia.

- Nykyiset haittatekijät, kuten rikolli-
suuden läpikulku ja salakuljetus, väheni-
sivät.

Naton rooli ratkaiseva

Professori Esko Antolan mielestä Suomen
Nato-jäsenyyttä punnittaessa olisi ensiksi
tehtävä arvio Naton roolista eurooppalai-
sessa turvallisuuspolitiikassa vaikkapa
10 - 15 vuoden tähtäimellä. Lähtökohdak-
si hän esittää kysymyksen, onko Nato
enää Suomessa muodostetun kuvan mu-
kainen turvallisuuspolitiikan ankkuri.

- Suomessa Nato nähdään edelleen
suurin piirtein 1950-luvun perspektiivis-
tä: joko hampaisiin asti aseistettuna turva-
na, johon Suomen on ehdottomasti pääs-
tävä Venäjän uhan vuoksi, tai kylmän so-
dan instrumenttina, joka vie Suomen
seikkailupolitiikan tielle (esimerkiksi Er-
vasti-Laakso). Todellisuus on jo nyt
ihan muuta. Nato on vanhanaikaisen kol-
lektiivisen puolustuksen järjestö, henki-
vakuutus, joka on otettu ihan muita tilan-
teita varten kuin missä vakuutuksenottajat

sti: Esa-Pekka Avela, kuvat: Samuli Vahteristo
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Nato-jäsenyydessä monta puolta

Suurin osa suomalaisista vastustaa
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan, MTS:n, viime vuoden lopulla
teettämän tutkimuksen mukaan suurin osa suomalaisista on edelleen sotilaallisen
liittoutumattomuuden kannalla. Liittoutumattomuutta kannatti 66 prosenttia väes-
töstä.

Toisaalta tutkimus osoitti, että liittoutumisen kannatus on hiukan nousussa.
Liittoutumista kannatti viime vuoden lopulla joka neljäs suomalainen, kun
liittoutumisen kannalla oli edelliskeväänä joka viides. Miehet kannattivat naisia
useammin liittoutumista. Hyväksyttävin liittoutumisen vaihtoehto on suomalaisten
mielestä puolustusliitto Nato. Kun kansalaisilta kysyttiin mieluisinta vaihtoehtoa
siinä tilanteessa, että Suomi joka tapauksessa päättäisi liittoutua, 48 prosenttia il-
moitti mieluisimmaksi vaihtoehdoksi Nato-jäsenyyden. EU:n kehittämistä sotilas-
liitoksi suosi 20 prosenttia ja puolustusliittoa Ruotsin kanssa 17 prosenttia vastaa-
jista. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta teetti tutkimuksen loka-marras-
kuussa Suomen Gallupilla. Haastatteluihin osallistui 1 015 yli 15-vuotiasta suoma-
laista.

 Suomen Nato-jäsenyyden hyötyjä ja hait-
toja voi arvioida kansallisesta näkökul-
masta, kuten tässä lehdessä tehdään.
Nato-jäsenyyden plussia ja miinuksia voi
tässä tapauksessa tarkastella yhtä hyvin
jäsenyyden poliittisten, taloudellisten
kuin sotilaallistenkin vaikutusten osalta.
Lopullinen päätöksenteko asiaan liittyen
perustuu kuitenkin aina poliittiseen har-
kintaan. Yleensä asiat etenevät niin, että
ilmaantuu jokin argumenttirepertuaarin
ulkopuolinen tekijä, joka vie painon sel-
keästi jompaankumpaan vaakakuppiin.
Ruotsin EU-jäsenhakemus oli Suomen
EU-jäsenyyden kohdalla tällainen tekijä.

Toisaalta, Suomi tekee valintojaan
varsin kansainvälisessä toimintaympäris-
tössä, ja siksi Suomen turvallisuuspoliitti-
siin valintoihin vaikuttaviin kansainväli-
siin tekijöihin olisi myös kiinnitettävä
huomiota. Kansainvälisestä kehityksestä
seuraa, etteivät Suomen Nato-jäsenyyden
edut ja haitat pysy muuttumattomina,
vaan ne elävät Suomen keskeisen poliitti-
sen toimintaympäristön muutosten myötä.

Viimeisten vuosien ajan Euroopan
unioni on muodostanut Suomen keskeisen
poliittisen ja turvallisuuspoliittisen toi-
mintaympäristön. Suomi liittyi Euroopan
unioniin liittoutumattomana maana, mutta
sen tavoitteena on silti ollut ottaa poliitti-

sen unionin kautta saatava turvallisuuspo-
liittinen hyöty. Tämän päämäärän saavut-
tamiseksi Suomen politiikkana on ollut
vahva sitoutuminen EU:iin integraation
kaikilla osa-alueilla. Nykyisessä tilantees-
sa Suomen osallistumiselle EU:n toimin-
taan ei aiheudu haittaa siitä, että Suomi ei
ole Naton jäsen. EU-maat eivät ole kovin-
kaan yksituumaisia puolustuspoliittisissa
suuntautumisissaan. Se neljän liittoutu-
mattoman EU-maan viitekehys (Irlanti,
Itävalta, Ruotsi, Suomi), jossa Suomi
EU:ssa toimii, ei ole Suomen kannalta
millään tavoin hankala. Suomen kansain-
välisen toimintaympäristön näkökulmasta
voikin sanoa, että tilanne, jossa Suomi on
ajanut itsensä vahvasti sisälle EU:n muo-
dostamaan poliittis-taloudelliseen liittoon
- ja tätä kautta myös transatlanttisen suh-
teen vaikutuspiiriin - on Suomelle varsin
edullinen.

Mutta suuret muutokset tässä Suomen
kannalta ensisijaisessa toimintaympäristös-
sä ovat jo nähtävissä. Kun Euroopan unioni
ja Nato laajenevat, keskenään puolustuslii-
tossa olevien EU-maiden lukumäärä kas-
vaa. Samalla Naton eurooppalainen siipi
vahvistuu edelleen, mikä väistämättä lisää
eurooppalaisen vastuunoton tarvetta oman
mantereen turvallisuudesta. Tilanteessa,
jossa kahdestakymmenestä EU-maasta 16
on keskenään puolustusliitossa, liittoutu-
mattomien rooli muuttuu hankalammaksi.
Yhtäältä on oletettavaa, että muiden EU-
maiden taholta kohdistuu paineita littoutu-
mattomuuspolitiikan muuttamiseksi ’va-
paamatkustajuuden’ välttämiseksi. Toisaal-
ta, liittoutumattomuuden ulkoinen uskotta-
vuus heikkenee sen marginalisoituessa
vaihtoehtona EU:n sisällä.

Suomen EU-jäsenyydestä käydyssä
keskustelussa jäsenyyttä tukevat ja sitä
vastustavat argumentit kulkivat maatalou-
den asemasta elintarvikkeiden hintoihin ja
hyvinvointivaltion tulevaisuuteen. Lopul-
lisen päätöksenteon yhteydessä ratkaise-
vana tekijänä oli kuitenkin Suomen pai-
kan valitseminen Euroopassa. Kaikki sei-
kat viittaavat siihen, että Suomen Nato-jä-
senyyden kohdalla käy samalla tavoin.

ovat nyt. Professori Antola kysyy myös,
onko Nato Euroopan vakauden takaajana
oikea instrumentti. Tämän hän asettaisi
suomalaisen keskustelun ydinkysymyk-
seksi.

Kaksi keskeistä muuttujaa ovat pro-
fessori Esko Antolan mielestä: kuinka pit-
källe jäsenvaltiot ovat valmiita kehittä-
mään Euroopan unionia kriisinhallin-
tainstrumenttina ja kuinka EU:n ja USA:n
suhteet muuttuvat.

Avainasemaan hän nostaa EU:n ja
USA:n suhteet ja näissä suhteissa kaksi
keskeistä kysymystä: Kuinka pitkälle
USA näkee EU:n haastajana ja kuinka
nopeasti ja minkälaisen taloudellisen ja
poliittisen järjestelmän USA ja EU
kykenevät luomaan keskinäisten suhtei-
densa ja yhteisten etujensa ajamiseksi.

- Atlanttisissa suhteissa haetaan nyt
uutta tasapainoa ja järjestelyä, jossa
taloudelliset ja poliittiset instrumentit ja
rakenteet ovat keskiössä Naton sijasta.
Tämä tulee vaikuttamaan Naton tulevai-
suuteen, eikä enää päinvastoin, professori
Esko Antola sanoi. Hän kiinnitti samalla
huomiota Suomen linjaan EU-jäsenyyden
aikana; Kriisinhallinta liitettiin aikoinaan
Suomen ja Ruotsin aloitteesta EU:n
toimivaltaan Amsterdamin sopimuksessa,
ja Suomen linjana on ollut korostaa EU:n
kriisinhallintakykyä.

- EU on Suomen kannalta solidaari-
suusyhteisö, muttei kollektiivisen puolus-
tuksen väline. Tämä on hyvä linja myös
tulevaisuutta ajatellen. Suomen pitää olla
valmis kehittämään unionin kriisinhallin-
takykyä. Tämä edellyttää myös oman
puolustuskyvyn arviointia eurooppalai-
sessa perspektiivissä. Juuri tästä on pe-
rimmältään kyse meneillään olevassa
puolustuspoliittisessa keskustelussa.
Nato-suhteemme ratkeaa EU:n puolustus-
ulottuvuuden kautta ja Yhdysvallat-EU-
suhteen laajan kokonaisuuden osana.

Tutkimuspäällikkö Teija Tiilikainen, Helsingin yliopisto:

Suomen kansainvälinen
toimintaympäristö ratkaisee
Nato-jäsenyyden kohtalon
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Sveitsin armeija lyhyesti:
- Koostuu maa- ja ilmavoimista, jonka tehtävänä on puolustaa maata ja sen ihmisiä.
- Kaikki miehet asevelvollisia. Naisilla (18-28v.)  mahdollisuus vapaaehtoiseen pal-

velukseen. Myös siviili- ja aseeton palvelus mahdollinen.
- Kokonaispalvelusaika 300 - 1300 päivää koulutuksesta riippuen. (Esim. miehistö

300 päivää, aliupseerit 460 päivää.) Peruskoulutus kestää 15 viikkoa. Suurin osa
asevelvollisista osallistuu kolmen viikon kertausharjoituksiin kahden vuoden välein.
Parhaillaan käynnissä on muutos, jossa peruskoulutuskautta ollaan pidentämässä
kuuteen kuukauteen.

- Taistelutaitojen ylläpito vapaaehtoisesti suosittua.
- Pääosa sotilaista säilyttää kaiken henkilökohtaisen materiaalinsa (myös aseet) kotonaan.
- Palvelemattomien maksettava ”armeijaveroa” (military tax).
- Sveitsin armeijan vahvuutta pienennettiin kolmanneksella vuoden –95 alussa. Nyt

vahvuus on noin 400 000 henkilöä. Kesäkuussa järjestetyn kansanäänestyksen poh-
jalta Sveitsin armeijan vahvuutta ollaan pienentämässä puolella.

- Armeijassa noin 3500 ammattisotilasta.
- Armeijan kalustossa mm. 151 taisteluhävittäjää ja 87 helikopteria.

  Sveitsin puolustusministeri
                                 Säkylässä

Pitkään ilman ampuma-asei-
ta rauhaa turvanneet sveitsi-
läiset saavat lähitulevaisuu-
dessa armeijan puukkojen
rinnalle myös rynnäkköki-
väärit. Lakikäsittelyä vaille
valmis uudistus sai taakseen
maansa kansalaisten niukan
enemmistön kesäkuussa jär-
jestetyssä äänestyksessä. Tou-
kokuussa Porin Prikaatissa
vieraillut puolustusministeri
Samuel Schmid kertoi Sveit-
sin armeijan olevan myös
muunlaisten muutosten kyn-
nyksellä.

Säkylän vierailullaan Samuel Schmid
sai tuntumaa siihen, miten suoma-
laiset rauhanturvaajat tekevät työ-

tään. Prikaatin komentaja, eversti Arto
Räty jakoi tietoa varusmiesten saamasta
koulutuksesta.

- Kansainvälisissä tehtävissä pitää
tulla ihmisten kanssa hyvin toimeen. Ko-
rostammekin harjoittelussa normaalien
sotilastaitojen lisäksi myös psykologiaa,
Räty kertoi. Alppimaan ministeri totesikin
koulutuksen laadun.

- Tällainen harjoittelu on avain me-
nestyksekkääseen toimintaan kansainväli-
sissä tehtävissä, hän arvioi. Maastossa mi-
nisterille näytettiin, minkälaista toiminta
on käytännössä. Tarkastusasemalla järjes-
tetyssä näytöksessä rauhanturvaajat jou-
tuivat taltuttelemaan muun muassa puu-
koilla aseistautuneita siviilejä. Ministeri
Schmid delegaatioineen kiitteli hyvin jär-
jestettyä ohjelmaa.

Vaikka Sveitsi aikookin ottaa tulevai-
suudessa osaa rauhanturvaoperaatioihin
aseellisesti ei Schmidin mukaan Suomen
toiminnasta kuitenkaan oteta suoraa mallia.

- On mielenkiintoista nähdä miten täällä
toimitaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä,
että aikoisimme itse toteuttaa samanlaista
koulutusta kuin te, hän selvensi. Schmid
painotti kuitenkin molempien maiden välil-
lä tapahtuvaa tietotaidon vaihtoa.

Sveitsin armeija muutosten
kourissa

Sveitsin armeijan vahvuutta supistettiin
viimeksi viime vuosikymmenen puolivä-
lissä. Nyt edessä on karsitun joukon karsi-
minen puolella.

- Tällä hetkellä Sveitsissä on sotilaita
noin 400 000. Lakiuudistuksen jälkeen
heitä on noin 200 000 ja heistäkin vajaat
100 000 on reservissä, ministeri kertoi.
Myös Sveitsissä annettavaa sotilaskoulu-

tusta tullaan muokkaamaan. Tällä hetkellä
noin neljän kuukauden peruskoulutuskau-
si pitenee kahdella kuukaudella. Tämä
muutos vähentää samalla myös kertaus-
harjoitusten tarvetta.

Porin Prikaatissa vieraillut Sveitsin de-
legaatio tutustui prikaatin alueella muun
muassa Porilaismuseoon. Aurinkoisen vie-
railupäivän päätteeksi helikopterilla prikaa-
tin urheilukentälle laskeutunut ministeri
seurueineen suuntasi kohti Niinisaloa.

Puolueettoman alppimaan rauhanturvaajille aseet
Teksti: Tomi Saarinen, kuva: Matti Vihurila

TIETOTAIDON VAIHTOA. Vaikka Sveitsi aikookin ottaa tulevaisuudessa osaa
rauhanturvaoperaatioihin aseellisesti, Suomen toiminnasta ei kuitenkaan oteta
suoraa mallia, Samuel Schmid  (2. oik) totesi Säkylässä.
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Elettiin kevättä 1963, jonka Alho
vietti RUK:n oppilaana Haminassa.
-  Nyt voin jo tunnustaa, että oppi-

laskunnan hallitukseen kuuluminen antoi
mahdollisuuksia. Hallituksen huoneessa
taisi mennä perinteinen Kirkkojärven
marssikin, hän paljastaa.

Olli Alho oli RUK-aikanaan kurssi-
julkaisu Sohlon päätoimittaja, minkä li-
säksi hän toimi kurssin 112 oppilaskun-
nan varapuheenjohtajana. Puheenjohtaja
oli sittemmin Hymyn päätoimittajaksikin
kohonnut Jorma K. Virtanen.

- Mutta otin minä osaa koulutukseen-
kin, tuskin olisin muuten saanut jäädä Ha-
minaan varusmiessantsariksi, Alho puo-
lustelee.

Hetken mietittyään Alho lisää, että
santsareiksi pääsivät siihen aikaan etu-
päässä kiltit ja ystävälliset oppilaat.

Yleisradion ohjelmajohtaja Olli
Alho on tunnetusti velvollisuuden-
tuntoinen, isänmaallinen ja tun-
nontarkka mies, mutta varusmies-
aikanaan Alhokin antoi itselleen lu-
van eräänlaiseen etuoikeutettuun
lintsaamiseen.

Kirkkojärven marssikin meni RU
 Olli Alho tohtii jo tunnustaa lievän lintsau

Koripallotausta
auttoi kestämään

Olli Alho on syntyjään sääksmäkeläinen,
vuosimallia 1943, mutta nuoruutensa vuo-
det hän on varttunut Varsinais-Suomessa,
Kuusjoella ja Turussa.  Se kasvualusta vei
nuoren miehen kuin luonnostaan vielä
tuohon aikaan Turussa toimineen Porin
Prikaatin riveihin.

- Minun onneni oli, että olin pelannut
ennen armeijaan lähtöäni varsin aktiivi-
sesti koripalloa. Sieltä hankittu kuntopoh-
ja auttoi selviytymään fyysisistä hanka-
luuksista, mutta kaikesta huolimatta kunto
nousi alokkaana vietettyjen kuukausien
aikana vielä kohisten.

- Rankinta oli kovilla pakkasilla, jot-
ka nousivat alokastalvenani usein 30 as-
teen ikävämmälle puolelle, hän muistaa.

Pakkasta lukuun ottamatta Olli Alhon
muistot armeijasta ovat läpikotaisin mu-
kavia. Se on fakta, jota hän tunnustaa itse-
kin aika-ajoin ihmetelleensä.

- Ehkä kysymys oli asenteesta, ehkä
minulla oli jo siihen aikaan oikeanlaista
itseluottamusta.

Alho muistaa alokasaikansa myös oi-
vallisena elämänkouluna, joka opetti nuo-
relle miehelle kosolti ihmistuntemusta ja
ymmärrystä erilaisuutta kohtaan. Vii-
meistään armeijassa hän tuli huomaa-
maan, että Suomi pitää sisällään muun-
kinlaisia miehiä kuin pelkkiä urheilevia
ylioppilaita.

- Oikein hoidettu johtaminen piti kui-

SIKARIMIES.Yleisradion
ohjelmajohtaja Olli Alhosta on
tullut yksi Suomeen vahvasti
levinneen sikaribuumin keula-
hahmoista.

16
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KIRKKIKSELLÄ? Oppilas Alho (vas.) syviin ajatuksiin vaipuneena RUK:n
oppilaskunnan hallituksen tiloissa. Vierellä lepäävän aseveljen lempinimi
oli osuvasti “Nukku-Rolf Andersson”.

K:n hallituksen huoneessa
ksen:

tenkin huolen siitä, että tavoit-
teet pysyivät koko ajan yhteisi-
nä, hän kuittaa.

Ylennystä ei
ole kuulunut

Varusmiesaikansa jälkeen Olli
Alho on osallistunut valtakun-
nalliselle maanpuolustuskurs-
sille numero 69, mutta kertaus-
harjoituksissa filosofian tohtori
ja kulttuurin tutkija ei ole juuri-
kaan ehtinyt käydä. Ilmeisesti
juuri tästä syystä hänen sotilas-
arvonsa on edelleenkin reservin
luutnantti.

- Valehtelisin jos väittäisin,
etten ole odottanut ylennystä,
Alho myöntää.

Ylennyksen viipyminen ei
ole kuitenkaan vaikuttanut viimeiset 12
vuotta Radio Ylen Ykkösen ohjelmajoh-
tajana toimineen Olli Alhon positiiviseen
maanpuolustushenkeen. Viimeisin osoi-
tus hänen suhtautumisestaan saatiin lippu-
juhlapäivänä, kun Ylen Ykkösen väki ko-
koontui perinteiseen kevätjuhlaansa.

- Olimme kaikki sotilasasuissa ja la-
vastevarasto oli pannut parastaan oikean
tunnelman luomiseksi. Minä pidin tilai-
suudessa hyvin isänmaallisen puheen,
jonka päätin Hans von Weimarin Maan-
puolustuksen marssin viimeisiin säkei-
siin, paljastaa Alho.

Reino Hirvisepän suomentamat sä-
keet kuuluvat seuraavasti:

“Täys onni on sen,
joka maataan saa
edes palvella hivenen verran”

- Korostin työtovereilleni, että me
olemme etuoikeutettuja saadessamme
puolustaa Ylessä suomalaista kulttuuria,
Alho tarkentaa. Olli Alhon vastuulle
Yleisradiossa on sälytetty niin taiteet, tie-
teet, radion sinfoniaorkesteri, yhteiskun-
nalliset kysymykset kuin hartausohjel-
matkin. Niitä Alho sanoo koordinoivansa
samalla tavalla kuin päätoimittaja johtaa
sanomalehteä.

- Minä nautin erityisen paljon siitä,
että tässä työssä läheisyys tuotteeseen on
hyvin lyhyt.

Teksti: Asko Tanhuanpää, kuvat: Asko Tanhuanpää ja Olli Alhon kotialbumi

Sikarikulttuurin
puolestapuhuja

Viime aikoina Olli Alho on tullut tunne-
tuksi myös suomalaisen sikarikulttuurin
johtavana elvyttäjänä ja puolestapuhuja-
na. Alhon ja Jari Ehrnroothin sikarikirjat

ovat saaneet ansaittua tunnus-
tusta myös maamme rajojen
ulkopuolella.

Olli Alhon armeijakave-
ri, jazz-mies Jyrki Kangas,
muistaa tämän raittiina mie-
henä, mutta tosiasiassa sikari
paloi Alhon huulessa jo tuo-
hon aikaan.

- Yritin kuitenkin vältellä
sikarin polttamista armeijas-
sa. Esimiehet eivät välttämät-
tä olisi katsoneet hyvällä pak-
sua sikaria tupruttelevaa alo-
kasta, hän naurahtaa.

Sikarien maailmaan Olli
Alho kasvoi itse asiassa jo
kotonaan. Hänen äitinsä toi-
mi Rettigin palatsin emäntänä
eli Alhon voi sanoa kasva-
neen sanan täydessä merki-

tyksessä tupakkatehtaan varjossa.
- Kaikkea en minäkään ole sentään si-

karien maailmasta saanut kokea. En ole
nimittäin käynyt koskaan Kuubassa, mut-
ta eiköhän sekin aukko sivistyksessä vielä
täytetä, Alho miettii.

”Alho muistaa alokasaikansa myös
oivallisena elämänkouluna, joka
opetti nuorelle miehelle kosolti ih-
mistuntemusta ja ymmärrystä eri-
laisuutta kohtaan. Viimeistään ar-
meijassa hän tuli huomaamaan,
että Suomi pitää sisällään muun-
kinlaisia miehiä kuin pelkkiä ur-
heilevia ylioppilaita.

- Oikein hoidettu johtaminen piti
kuitenkin huolen siitä, että tavoit-
teet pysyivät koko ajan yhteisinä,
hän kuittaa.”

17
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Liian löysää ei parintuhannen asuk-
kaan Lehtimäen kunnasta tulevalla
aliupseerilla ole kuitenkaan ollut.

- Varsinkin Rovajärven 18 päivän lei-
rillä sietokyky kasvoi. Olin siellä ryhmän-
johtajana ja silloin huomasin, kuinka pie-
nistäkin asioista voi tulla suuria. Välillä
kipinävuorolistastakin tuli riitaa. Kyllä ju-
nassa istuskelu tuntui sen leirin jälkeen
taivaalta, hän muistelee.

Ryhmänjohtajana toimiminen oli Mi-
kolle kuitenkin mieleen.

- Leirillä johtaminen oli opettavaista.
Pidin siitä ja muutenkin johtajakoulutus
on maistunut.  Halusin AuK:uun ja välillä
olen ollut touhusta jopa innoissani, hän
hihkaisee.

Johtajakoulutuksesta
innostunut

Ulkomailta lisää
elämänkokemusta

- Jälkeenpäin on hieman harmittanut, et-
ten pyrkinyt RUK:uun. Olisin voinut sin-
ne jopa päästäkin. Olin kuitenkin kuullut,
että reservinupseerikoulun käynyt ei pää-
se yhtä nopeasti mukaan kansainvälisiin
tehtäviin kuin aliupseeri. Minulla nimen-
omaan tavoitteena on päästä nopeasti ul-
komaille.

Valmiusjoukkoon Mikko haki vasta
varusmiespalveluksen alettua. Puolet alo-
kasajasta kului 1. Pioneerikomppaniassa,
jonka jälkeen hän siirtyi Kranaatinheitin-
komppaniaan. Sieltä ura eteni AuK:uun ja
tukilinjan kranaatinheitinjoukkueeseen.

Valmiusjoukkoon pyrkiminen on hänellä
ollut mielessä jo pitkään.

- Sotahistoria on kiinnostanut minua
aina. Kansainväliselle komennukselle
olen valmis lähtemään, koska uskon sen
tuovan lisää elämänkokemusta. On var-
masti opettavaista nähdä sodan seurauk-
set, hän miettii.

Opettajaksi haluava, ylioppilaaksi it-
sensä lukenut Mikko uskoo, että aliupsee-
rikoulun läpäiseminen saattaa olla etu tu-
levaisuudessa myös työelämässä.

- Vanhemmat työnantajat varmasti ar-
vostavat täällä saamaani koulutusta.
Nuorempien kohdalla tilanne voi olla toi-
nen.

Ennen opiskelujen alkua edessä on
kuitenkin vielä puoli vuotta tulevien alok-
kaitten kouluttamista.

- Mikäli saan oman ryhmäni toimi-
maan, se on tästä työstä paras kiitos. On
hienoa jos johdettavat ovat niin motivoi-
tuneita, että he itse myös toimivat omasta
vapaasta tahdostaan. Pyrkimyksenäni on
olla kaikille tasapuolinen vaikka se var-
masti tuleekin olemaan vaikeaa, hän lu-
paa.

- Jos tulevat alokkaat eivät heittele valokuvaani tikkoja, olen
mielestäni onnistunut tavoitteessani. Näin tulevaa johtajakaut-
taan kesäkuussa mietti 21-vuotias aliupseerioppilas Mikko
Silvonen.

Pohjanmaalta Säkylään saapunut Mikko on saanut huoma-
ta, ettei aliupseerikoulu välttämättä olekaan sellainen kuin
mitä alokasaikana kerrotut tarinat ovat antaneet ymmärtää.

- Tämä on helpompaa kuin mitä kuvittelin!

PUSSITTAJA.
Musiikkia aktiivisesti
harrastavan aliupsee-
rioppilas Mikko
Silvosen lajivalikoi-
miin kuuluu myös
biljardi.

Teksti ja kuva: Tomi Saarinen
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Sotilassukuun kuuluvalle Artulle ar-
meija oli ainoa vaihtoehto. Porin
Prikaatiin tulon syynä oli halu kan-

sainvälisiin tehtäviin.
- Uskon valmiusjoukkokoulutuksen

olevan mielenkiintoista. Lisäksi halusin
saada vähän etäisyyttä kotiin. Armeijan
jälkeen aionkin muuttaa pois Hangosta.
Mistään kotipaikkavihasta ei kuitenkaan
ole kysymys vaan Arttu myöntää, että hän
mieluusti viettäisi suven kesäkaupunkina
tutuksi tulleessa kotipaikkakunnassaan.

- Vaan kyllähän se kesä on kesä myös
täällä Huovinrinteellä, hän lausahtaa.

Vastakkaisuuksien mies

Pariin otteeseen oppilasjohtajana toimi-
neella Artulla ei ole ollut vaikeuksia tot-
tua esiintymään suurelle yleisölle. Taus-
talta löytyy niin musisointia kuin näytte-
lemistäkin. Omien sanojensa mukaan
kohtuullisilla papereilla ylioppilaaksi kir-
joittaneella Artulla on silti ollut opettele-
mista siinä, ettei joka tilanteessa voi ko-
rostaa omaa itseään.

- Kyllä vanhasta esiintymiskoke-
muksesta on ollut hyötyä. Ainakin ”poke-
rinaaman” pitäminen on minulle helppoa.
Toisaalta sitä tuo välillä itseään liikaakin
esiin.

Arttu myöntääkin aliupseerikoulun
myös harjaannuttaneen esiintymistaitoja.

- Rohkeus on kasvanut ja täällä on op-
pinut myös ilmaisemaan itseään selvem-
min.

Asiat on ajateltava ennenkuin niitä
päästelee suustaan. Arttu ottaa esiintymi-
sen vakavasti, sillä tulevaisuudessa haa-
veena on työskentely musiikin parissa.

- Onhan muusikon ura täysin vasta-

”Kersantin natsat
seuraava tavoite”

1. Jääkärikomppaniasta ali-
upseerikoulutukseen pääsy ei
ole itsestäänselvyys. Kun lä-
hes jokainen valmiusjoukko-
koulutukseen hakeutunut ha-
luaa johtajaksi, on alokas-
kautena annettava kaikkensa.
Hankolainen Arttu Silvast
myöntää kutsun johtajaksi
tulleen pienenä yllätyksenä.

kohtaista kuin olo armeijassa. Kaikkeen
kuitenkin tottuu!

”Enemmän tekijä kuin lukija”

Aliupseerikoulua kutsutaan usein varus-
miesten keskuudessa toiseksi alokaskau-
deksi.

- Kurssin alkuaikoina se kyllä kieltä-
mättä tuntuikin siltä. Nyt kun johtajakou-
lutus on  edennyt pidemmälle, ei tunne ole
enää sama. Aliupseerikoulu on kuin sir-
kus. Siellä jokaisella on omat temppunsa,
joiden on onnistuttava täydellisesti.

Alokasaika oli Artulle kilpailua pää-
systä johtajakoulutukseen. Kun tavoite to-
teutui alkoi uusi kisa siitä, ketkä katkaise-
vat reserviupseerikoulun maalinauhan.

- Oma innokkuuteni ei kuitenkaan ol-
lut riittävä. Kun muut lukivat iltamyö-
hään, en itse jaksanut nähdä riittävästi vai-
vaa. Minusta tulee kuitenkin parempi ali-
upseeri kuin kokelas, hän vakuuttaa.

Vaikka kilpailua on riittänyt moneen
lähtöön, ei Arttu myönnä stressanneensa
siitä liikaa.

- Tulenjohtue voitti Rovajärvellä Ne-
nosen tulenavauskisassa Suomen mesta-
ruuden. Se kertoo siitä, että meillä on
joukkueessa tosi hyvä henki. Ilman tuota
henkeä armeija olisi paljon ikävämpi
paikka, hän vakuuttaa.

Teksti ja kuva: Tomi Saarinen 19

ALIUPSEERI JA
KITARAMIES.
Arttu  Silvast'in tulevai-
suuden haaveena on
työskentely musiikin
parissa.



20

Näin toteaa VMTK-pääsihteeri
Toni Varis. Porin Prikaatissa huh-
tikuun lopussa järjestetyillä valta-

kunnallisilla varusmiestoimikuntapäivillä
käsiteltiin poikkeuksellisen iso nippu
aloitteita, joista monet puuttuivat juuri
päivärahan riittämättömyyteen. Rahan
ohella toinen päivien kestopuheenaihe on
vuodesta toiseen ollut erilaiset lomiin liit-
tyvät asiat. Näitten kahden seuraksi on
viime vuosina noussut keskustelu toimi-
kuntien sähköisten palveluluiden - kuten
internetin – kehittämisestä. Näitä ja muita
varusmiesten jokapäiväiseen elämään liit-
tyviä asioita pohti Huovinrinteellä puoli-
sensataa VMTK-toimihenkilöä.

Tarkalleen Säkylässä käsiteltiin kol-
men päivän aikana 111 aloitetta. Keski-
määrin varusmiestoimikuntapäivien aloi-
tekansio on puolta ohuempi. VMTK-pää-
sihteeri Toni Varis ei kuitenkaan myönny
ajatukseen, että tällä hetkellä asiat olisivat
aikaisempia vuosia huonommalla tolalla.

 - Mielestäni siitä ei missään tapauk-
sessa ole kyse. Pikemminkin on niin, että
nyt on herätty huomaamaan varusmiestoi-
mikuntien voima. Aloitteet on todellinen
keino vaikuttaa. Kyllä minusta tämänker-
tainen aloitteiden tulva on vain osoitus sii-
tä, että varusmiestoimikunnat todella toi-
mivat.

Jokavuotisten päivien tarkoituksena
on yhtenäistää varusmiestoimikuntien
työtä. Aloitteiden ja esitysten muodossa

  - Jos tämänvuotisesta aloitepinosta jonkun yhteenvedon tekee
niin varmaa on ainakin se, että nykyinen päiväraha on varus-
miehille riittämätön.

VMTK
- Varusmiesten muodostamat varusmiestoimikunnat ovat osa puolustusvoimien
sosiaaliorganisaatiota.
- VMTK löytyy jokaisesta joukko-osastosta.
- Toimikuntien päämääränä on edistää maanpuolustustahtoisten ja taitavien soti-
laiden kasvatusta ja koulutusta.
- Toimikuntien näkyvin tehtävä on varusmiesten viihtyvyydestä huolehtiminen.
VMTK seuraa ja raportoi suoraan komentajalle joukko-osastossa palvelevien
asemaan, sosiaalisiin oloihin, palvelusolosuhteisiin sekä oikeudellisiin ja talou-
dellisiin kysymyksiin liittyviä tarpeita ja tekee niitä koskevia parannusesityksiä.
Toimikunta toimiin siis suoraan joukko-osaston komentajan alaisuudessa.
- VMTK:n tehtävänä on myös varusmiesten auttaminen muunlaisissa konkreetti-
sissa ongelmissa (esimerkiksi opiskeluun liittyvät asiat).
- Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, sihteeri sekä eri alojen asiamiehiä. Jokai-
sesta yksiköstä valitaan toimikuntaan yksikköedustajat. Varusmiestoimikuntien
kokoonpanot vaihtelevat muun muassa joukko-osaston koosta riippuen.
- Kuluva vuosi on varusmiestoimikuntien 30-vuotisjuhlavuosi. Toimikunnat pe-
rustettiin 1.7.1971.

käydään läpi ajankohtaiset varusmiehiä
koskettavat asiat. Päivillä hyväksyttyjen
aloitteiden pohjalta laaditaan esitykset,
jotka lähetetään eteenpäin muun muassa
Kelaan ja puolustusministeriöön jatkokä-
siteltäviksi. Sisäiset asiat hoidetaan pää-
esikunnassa.

- Varusmiesten tekemät aloitteet ovat
suurimmilta osiltaan asiallisia ja myös to-
teuttamiskelpoisia. Turhaa aloitetta ei oi-
keastaan ole olemassakaan, sanoo Varis.

Päivärahaan korotus?

Lomia ja rahaa ei varusmiehillä ole kos-
kaan liikaa. Sen osoittaa koko toimikunti-
en kolmekymmentävuotinen historia. Päi-
värahaan asetetut korotuspaineet saavat-
kin vastakaikua, sillä summia tullaan
mahdollisesti korottamaan Euroon siirty-
misen yhteydessä ensi vuoden alussa. Päi-
värahan korottamisen ohella 27. VMTK-
päivillä myös kotiuttamisraha sai suuren
kannatuksen. Aloitteiden pohjalta päädyt-
tiin esittämään 2 000 markan suuruista
summaa, joka maksettaisiin varusmiehille
kotiuttamisen yhteydessä.
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Aloitteissa on voimaa!
Vaikka kolme päivää kes-

tänyt toimikuntien edustajien
tapaaminen piti sisällään
runsaasti töitä, oli pääasi-
assa eri joukko-osastojen
toimikuntien puheen-
johtajista koostuvalla
työryhmällä aikaa
myös vapaa-ajan
viettoon. Iltaoh-
jelma koostui
muun muassa
seinäkiipei-
lystä ja väri-
kuulasodas-
ta. Porin Pri-
kaatin varusmies-
toimikunta ja muut
tilaisuuden onnis-
tumisen eteen töi-

LISÄÄ LIKSAA. Pääosa VMTK-
päivien aloitteista koski pävärahan
korotusta. Alikersantti Miikka Autiota
(vas.) ja pääsihteeri Toni Varista se ei
yllättänyt.
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Lomat norjalaistenkin
varusmiesten mielessä

Kuten Suomessa myös Norjassa on
yleinen asevelvollisuus. Silti Nor-
jassa varusmiespalveluksen suo-

rittaa vain hieman yli puolet siihen velvol-
lisista. Tästä huolimatta varusmiestoimi-
kunnilla riittää töitä, sillä Norjassa varus-
miesten palvelus kestää kaikilla vuoden.
Erillistä aliupseerikoulutusta ei järjestetä
vaan alikersantit valitaan miehistön joukos-
ta vastaavasti kuin korpraalit Suomessa.
        - Varsinaista käskyvaltaa ei aliker-
santeilla kuitenkaan ole. Käskemisestä
huolehtivat pääasiassa kersantit, jotka
ovat jo suorittaneet varsinaisen palveluk-
sensa ja ovat tämän jälkeen pestautuneet
armeijaan vähintään vuodeksi, kertoo
Kenneth Amundsen.

Myös Kennethin oma asevelvollisuus
on suoritettu. Varusmiesten asiat ovat hä-
nelle silti edelleen läheisiä, sillä nykyään
Kennethin työpaikka löytyy Oslosta, Nor-
jan puolustusministeriön tiloista. Siellä
toimii maa-, meri- ja ilmavoimista koottu
kolmihenkinen neuvosto, joka on erikois-
tunut varusmiesten asioiden hoitamiseen.
Varusmiestoimikuntien yläpuolella toimi-
van neuvoston tehtäviin kuuluu muun mu-
assa yhteyksien ylläpito mediaan sekä
oman lehden julkaisu.

- Varusmiesten kaikenlaisista asioista

Teksti ja kuvat: Tomi Saarinen
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tä tehneet saavatkin VMTK-pääsih-
teerin kehut osakseen.

 - Erittäin hyvin organisoitu tapah-
tuma. Järjestäjiltä ehdottomasti kiitettä-

vän arvoista toimintaa, kiitteli Varis.
Myös koko maan varusmiestoimikun-

tien yleiseen toimivuuteen pääsihteeri on
tyytyväinen. Kuitenkin petrattavaa löytyy
aina. Toimikuntien tulevaisuus saa Toni
Variksen puhumaan VMTK-palapelistä.

 - Tulevaisuudessa voimien keskittä-
minen tulee yhä tärkeämmäksi. Kaikki
mukaan toimintaan ja peli on valmis!

Valtakunnalliset varusmiestoimikuntapäivät saivat osakseen
myös ulkomaalaisten huomion, kun Porin Prikaatiin saapui
joukko tarkkailijoita Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Kaksi-
päiväisellä vierailulla kävi selväksi muun muassa se, että toi-
mikuntia eniten työllistävät asiat ovat samankaltaisia koko
pohjolassa. Tarkkailijoitten joukossa Huovinrinteelle saapui
myös varusmiesten hyvinvoinnin puolesta kotimaassaan työs-
kentelevä norjalainen Kenneth Amundsen.

huolehtiminen on kuitenkin se tärkein työ.
Meillä aivan kuten Suomessakin varus-
miestoimikuntapäivien kestopuheenaihe
ovat erilaiset lomiin liittyvät asiat, kertoo
neuvostossa varusmiespalveluspaikkansa
mukaan ilmavoimia edustava Kenneth.
Norjassa varusmiestoimikunnat toimivat
Suomen tapaan jokaisessa joukko-osas-
tossa ja varusmiestoimikunnassa palve-
lustaan suorittaa yleensä yhdestä kahteen
varusmiestä. Toisin kuten Suomessa nor-
jalaiset varusmiestoimikunnat eivät niin-
kään keskity erilaisten tapahtumien ja
muun viihdyketoiminnan järjestämiseen.

-  Meillä varusmiestoiminnat toimivat
viestinvälittäjinä henkilökunnan ja varus-
miesten välillä. Vapaa-ajan toiminnasta
huolehtii kokonaan oma organisaationsa,
hän kertoo.

Varusmiestoimikuntapäivien pohjois-
maalaiset tarkkailijat pääsivät näkemään
Porin Prikaatia muun muassa kiertueaje-
lun merkeissä. Vaikka Kennethin mukaan
pohjoismaissa varusmiesten olot ovatkin
hyvin samankaltaiset löytyy vertailussa
jotain, joka eroaa Norjan ja Suomen välil-
lä jälkimmäisen eduksi.

- Meillä kasarmit ovat vanhempia ja
rapistuneemmassa kunnossa kuin teillä,
hän tiivistää.
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Soittokunnan esiintymisvahvuus oli 33
puhaltajaa. Vierailu toteutettiin kertaus-
harjoituksena, johon pääosa soittajista oli
määrätty. Samaan koulutukseen osallis-
tuivat kuitenkin kaikki ikään ja sukupuo-
leen katsomatta. Miinaturvakoulutus,
maastontiedustelu ja ammunta kuuluivat
ohjelmaan. Tytöt yllättivät kovilla ryn-
näkkökiväärituloksillaan, vaikka heillä ei
aikaisempaa kokemusta aseesta ollutkaan.

Kolme keikkaa  päivässä

Viikon ohjelma oli tiukka ja raskaskin,
sillä keskimäärin kolme esiintymistä päi-
vässä kaluston ”roudauksineen” kysyi
sekä henkistä että fyysistä kanttia. Tutus-
tuminen maahan ja tilanteeseen siellä oli
kuitenkin niin mielenkiintoista, että se li-
säsi kestävyyttä. Soittajat saivat kokonaan
uudenlaisen kuvan niin Kosovosta kuin
rauhanturvaamistyöstäkin.

- Kaikki näyttää ulospäin niin rauhal-
liselta, että on vaikea uskoa pinnan alla
kytevän niin vahvasti koko ajan, todettiin
useammallakin suulla.

- Matka oli todella täysosuma, kertoo
Porilaissoittokunnan johtaja Ahti Laine.
Meidät on otettiin todella hienosti vas-
taan. Ehkäpä saatoimme osaltamme vai-
kuttaa eri osapuoliin positiivisesti. Aina-
kin meitä kohdeltiin kovin ystävällisesti
niin paikallisen väestön kuin rauhantur-
vaajienkin taholta. Matkan ja harjoituksen
onnistumisen kannalta oli erityisen tär-
keää, että saimme johtajaksemme musiik-
kimajuri Raimo Maarasen. Hän tunsi pai-
kalliset olosuhteet ja mahdollisuudet ja
pystyi organisoimaan kaiken parhaalla
mahdollisella tavalla.

Porilaissoittokunta
Kosovossa kertaamassa

Harjoitus avasi myös näköalan rau-
hanturvaajien arkeen. Työ on jatkuvaa va-
ruillaan oloa, valmiutta puuttua asioihin,
jos tilanne niin vaatii.

Pataljoonien leireissä eivät vapaa-
ajan viettomahdollisuudet ole kovin mo-
nipuoliset. Pallopelit, hölkkääminen, kun-
tosali ja messi, siinä ne vaihtoehdot ovat.
Muurin ulkopuolelle kun ei ole asiaa il-
man suojavarustusta ja asetta. Henki vai-
kuttaa kuitenkin hyvältä ja paikallinen vä-
estö, niin albaanit kuin serbitkin tervehti-
vät suomalaisia iloisin ilmein. Valitetta-
vasti vain yhteydenottomahdollisuudet si-
viili-ihmisiin ovat kovin vähäiset.

Camp Villen kirkko – avaus
suvaitsevaisuuteen

Sotilaspastori Risto Kantosen aloitteesta
aikaansaatu kirkko Camp ”Villeen”, suo-
malaisten päätukikohtaan avattiin viralli-
sesti äitienpäivänä. Porilaissoittokunnan
kvartetti huolehti tilaisuuden musiikista.

Suomalaisten kirkko on ensimmäinen
monikansallisten rauhanturvajoukkojen
alueella. Vihkiäistilaisuuden teki histori-
alliseksi se, että paikalliset hengelliset
johtajat olivat ensi kertaa moneen
vuosikymmeneen yhdessä saman
katon alla. Alueen serbipappi, al-
baanien imaami ja katolinen kroaat-
tipappi istuivat jumalanpalveluk-
sessa rinnakkain.

- On ilahduttavaa, että Suomen patal-
joonaa arvostetaan niin paljon, että etniset
ristiriidat voidaan unohtaa edes hetkeksi ja
kaikki uskonnolliset johtajat voivat näyttäy-
tyä yhdessä saman katon alla, totesi pastori
Kantonen. Myös Suomen pataljoonan ko-
mentaja, eversti Sakari Honkamaa oli mu-
kana tilaisuudessa ja iloinen jonkinlaista
lähentymistä merkitsevästä askeleesta.

- Meidän on turha yrittää vaikuttaa ai-
kuisväestöön. Heidän mielipiteitään ei he-
vin muuteta. Suvaitsevaisuuskasvatus on
aloitettava lapsista. Siksi Porilaissoitto-
kunnan koululaiskonsertit olivatkin erin-
omainen avaus tähän suuntaan, totesi
Honkamaa.

Porilaissoittokunnan vierailu sai Suo-
men pataljoonan esittämään vastaavan-
laisten tapahtumien ottamisen pataljoonan
toimintasuunnitelmaan. Ajankohdaksi
esitetään puolustusvoimien lippujuhlapäi-
vää, itsenäisyyspäivää ja komentajien
vaihtopäiviä.

Porilaissoittokunta on valmis uudista-
maan vierailunsa. Meille jäi tuntuma siitä,
että saatoimme pieneltä osalta olla muka-
na rauhanturvaamistyössä ja saimme jo-
tain aikaan tuossa levottomassa maassa.

Porin Prikaatissa Säkylässä
toimiva, pääosin reserviläi-
sistä koottu Porilaissoitto-
kunta osallistui omalta osal-
taan rauhanturvaamistyö-
hön Kosovossa vierailemalla
viikon ajan suomalaisen pa-
taljoonan tukikohdissa ja
paikallisen väestön keskuu-
dessa.

Teksti ja kuvat: Reijo Virmavirta

 KAUKANA KOTOA. Konsertti Lipljanin keskustassa oli yleisömenestys.

22

RINNAKKAIN - VIHDOINKIN.
Camp Villen kirkossa olivat
rinnakkain niin serbien kuin
albaanienkin johtajat. Pieni
askel rauhaan – suomalaisten
ansiosta?
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Työryhmän puheenjohtaja, prikaati-
kenraali Antti Numminen toteaa,
että vaikka testit ovat vapaaehtoi-

sia, kieltäytyminen voi olla esteenä soti-
lasuralle. Nummisen mukaan puolustus-
voimilla on myös perusteet muuta yhteis-
kuntaa jyrkempään kantaan huumekysy-
myksessä.

- Puolustusvoimien toiminnan keskei-
nen erityispiirre on toiminnan yleisvaaral-
lisuus. Palveluksessa tapahtuva aseiden,
ampumatarvikkeiden ja räjähteiden käyttö
yhdistettynä fyysiseen ja henkiseen rasi-
tukseen on riski silloin, jos joukossa on
huumeiden käyttäjiä.

Puolustusvoimissa palvelee vuosittain
noin 30 000 varusmiestä, 25 000 reserviläis-
tä ja 17 000 palkattua henkilöä. Puolustus-
voimien huumestrategian lähtökohtana on
terveyttä ja turvallisuutta edistävän päihteet-
tömän elämäntavan tukeminen.

Prikaatikenraali Nummisen mukaan
jyrkän kielteinen kanta kaikkiin huumaa-
viin aineisiin edellyttää säännönmukaista
ja kattavaa valvontaa.

- Puolustusvoimissa ei toistaiseksi ole
huumeongelmaa. Haluamme, että tilanne
pysyy sellaisena vastakin ja että voisimme
omilla toimillamme osaltamme myös tu-
kea muuta yhteiskuntaa huumeiden vas-
taisessa taistelussa.

Työryhmä ehdottaa huumetestien ja
tehotarkastusten lisäksi puolustusvoimien
omien huumekoirien koulutuksen käyn-
nistämistä.

Teksti ja kuva: Samuli Vahteristo

Puolustusvoimien huumestrategiaa
valmistellut työryhmä esittää, että
puolustusvoimissa otetaan ensi vuoden
aikana käyttöön vapaaehtoiset huume-
testit. Kohderyhminä olisivat sotilas-
uralle, rauhanturvatehtäviin, virka- ja
työsuhteeseen hakeutuvat sekä tietyis-
sä erityistehtävissä, kuten esimerkiksi
moottoriajoneuvojen, merivoimien
alusten ja ilma-alusten kuljetustehtä-
vissä toimivat asevelvolliset ja palkattu
henkilöstö.

Huumeet johtavat palveluksen
keskeyttämiseen

Huumeiden käytön yleistyminen näkyy
puolustusvoimissakin. Esimerkiksi viime
vuoden kutsunnoissa 201 asevelvollisen
palvelukseen astumista lykättiin tai se pe-
ruttiin huumeiden käytön vuoksi koko-
naan. Vuonna 1997 luku oli 63. Porin Pri-
kaatin ylilääkäri Markku Toivonen pitää
puolustusvoimien huumestrategiaa val-
mistelleen työryhmän linjauksia oikeaan
osuneena.

- Tarvitsemme tehokkaita keinoja huu-
meita vastaan käytävässä taistelussa, sillä
huumeiden käytön lisääntyminen näkyy
myös puolustusvoimien piirissä.  Kutsunta-
tarkastuksissa seuloutuu kuitenkin pahim-
mat tapaukset pois. Ennen aineiden käyttäjät
olivat lähinnä vankilakundeja, mutta nykyi-
sin kuka tahansa tavallisen oloinen nuoru-
kainen voi olla huumaavien aineiden käyttä-
jä, kertoo Toivonen.

Viime vuonna Porin Prikaatissa tulo-
tarkastuksen yhteydessä palvelukseen as-
tuvista 10 prosenttia ilmoitti joskus käyt-
täneensä huumeita. Säännöllisesti käyttä-
viä oli noin  prosentti. Toivonen sanoo,
että todellista kokeilijoiden määrää on
vaikea arvioida.

-  Kaikki eivät ilmoita huumekokei-
luistaan. Se lienee kuitenkin vähintään 20
prosentin luokkaa. Viime vuonna huumei-
den vuoksi palvelus keskeytettiin Porin
Prikaatissa lähes 30 varusmieheltä.

Intissä vaikea päästä
kuiville

Jotkut huumeiden käyttäjät ajattelevat sel-
viytyvänsä kuiville varusmiespalvelun ai-
kana. Huovinrinteen varuskuntasairaalas-
sa saadut kokemukset puhuvat kuitenkin
karua kieltään.

- Tiedossani ei ole yhtään tapausta,
jossa huumeita käyttänyt olisi selvinnyt
kuivilla varusmiespalveluksessa, kertoo
mielenterveys ja psykiatriaan erikoistunut
sairaanhoitaja Maarit Karilainen.

Hänen mukaansa käyttäjät kertovat
itse avoimesti käytöstään ja pyytävät rau-
hoittavia lääkkeitä selviytyäkseen palve-
luksesta.

- Silloin, kun joku pyytää unilääkettä,
alkavat meillä hälytyskellot soida. Kaikki ei
voi olla kohdallaan, jos joku rankan palve-
luksen jälkeen tarvitsee unilääkettä. Usein
taustalta paljastuu huumeiden käyttö.

Sairaanhoitaja Karilainen on huolis-
saan nuorten muuttuneista asenteista.

- Liian monet näyttävät suhtautuvan
myönteisesti pehmeinä pidettyihin huu-
meisiin, kuten kannabikseen. Se on kui-
tenkin portti kovempiin aineisiin ja jo
kannabis aiheuttaa riippuvuutta sekä ter-
veydellisiä haittoja. 23

Puolustusvoimiin
ehdotetaan
huumetestejä

OIKEA SUUNTA. Ylilääkäri
Markku Toivonen ja sairaanhoi-
taja Maarit Karilainen pitävät
uuden huumestrategian linjauk-
sia oikean suuntaisina.
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Paraatikatselmuksen suorittanut Turun
ja Porin Sotilasläänin komentaja, pri-
kaatikenraali Finn-Göran Wennström

kiitti puheessaan lämpimästi sotiemme ve-
teraaneja.

- Puolustusvoimat tervehtii kiitollise-
na teitä, sotiemme veteraanipolven miehiä
ja naisia. Teidän saavutustenne ansiosta
me voimme tänään juhlistaa paraatikent-
täämme sekä sinivalkoisin värein että so-
tilasläänin alueen joukko-osastojen lipuil-
la ja maakuntien värejä kantavin veteraa-
ni- ja reserviläisjärjestöjen lippulinnoin.

Wennström toi esiin myös kansainvä-
lisen yhteistyön merkityksen puolustus-
kykyymme.

Kenraali kiitti sotiemme veteraaneja

“Porilaiset” paraatissa Porissa
Prikaatin joukot osallistuivat
puolustusvoimien lippujuh-
lan päivänä Turun ja Porin
Sotilasläänin paraatiin Poris-
sa. “Porilaisten” lisäksi pa-
raatiin osallistui joukkoja Ty-
kistöprikaatista, Varsinais-
Suomen Ilmatorjuntaryk-
mentistä ja Saaristomeren
Mer ipuo lus tusa luee l ta .
Eversti Arto Rädyn komenta-
mien paraatijoukkojen koko-
naisvahvuus oli yli 1 000 soti-
lasta ja 70 ajoneuvoa. Sata-
kunnan ja Varsinais-Suomen
veteraani- ja maanpuolustus-
järjestöt olivat myös näyttä-
västi mukana.

Teksti: Matti Vihurila, kuvat: Tomi Saarinen

- Maamme sotilaallinen liittoutumat-
tomuus ei ole esteenä sille, että olemme
aktiivisesti mukana kansainvälisissä krii-
sinhallintaharjoituksissa ja resurssiemme
puitteissa monikansallisissa kriisinhallin-
taoperaatioissa. Tästä on hyvänä esimerk-
kinä sekä Suomen pataljoonan toiminta
Kosovossa että suomalaisten varusmies-
ten ja reserviläisten osallistuminen Nordic
Peace -harjoitukseen Norjassa. Kansain-
välinen yhteistoiminta vahvistaa toiminta-
kykyämme ja tukee samalla oman puolus-
tusvalmiutemme kehittämistä, joka tähtää
oman maan puolustamiseen. Samalla vah-
vistuu maamme kansainvälinen asema,
prikaatikenraali Wennström totesi.
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LIPPU KÄRJESSÄ. Ryhdikkäät sotiemme veteraanit seurasivat tämän päivän
maanpuolustajien ohimarssia levollisin mielin.

Säkylän Korjaamo on toinen maavoimien joukko-
osastojen korjaamo, jonka toimintajärjestelmä
täyttää ISO 9002 -standardissa asetetut vaatimuk-
set. Todistuksena tästä merkittävästä saavutuksesta
puolustusvoimien laatupäällikkö, insinöörieversti
Markku Ahlberg luovutti Säkylän Korjaamolle laa-
tujärjestelmäsertifikaatin.

- Sertifikaattia on mahdoton saavuttaa ilman
koko työyksikön henkilöstön aktiivista panosta,
Ahlberg korosti sertifikaatin luovutuspuheessaan.

Parhaimmat onnittelut korjaamon väelle hie-
nosta työstä!

Korjaamolle
laatujärjestelmä-
sertifikaatti
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PORILAISEN PÄIVÄKIRJA
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Prikaatiin siirtyneet:

Maanpuolustuskorkeakoulusta
Yliluutnantti Lauri Kajava 4.6.2001
Yliluutnantti Risto Kohonen 4.6.2001
Yliluutnantti James Mashiri 4.6.2001
Yliluutnantti Anne Miettinen 4.6.2001
Yliluutnantti Jani Reijonen 4.6.2001

Suomenlahden Meripuolustusalueelta
Sotilasmestari Erkki Olkkonen 1.6.2001

Varsinais-Suomen Ilmatorjuntarykmentistä
Teknikkoluutnantti Pasi Lönnberg 1.6.2001

Reservistä
Ylikersantti (sopimussotilas) Jussi Segler 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Ruusa Vanhanen 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Janne Lakkala 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Tommi Hämäläinen 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Tuomas  Kulmala 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Matti Uotila 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Tommi Sippel 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Arni Hukari 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Vesa-Matti Routsi 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Teemu Viitala 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Risto Katila 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Mirva Heikkilä 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Nina Ruuhivirta 9.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Aleksi Aulavuori 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Jukka Laine 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Kantola 1.7.2001
Opistoupseerioppilas (sopimussotilas) Lauri Kinnunen 9.7.2001
Korpraali (sopimussotilas) Mikko Koskinen 1.7.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Janne Paavilainen 1.7.2001

Prikaatista siirtyneet:

Turun ja Porin Sotilasläänin Esikuntaan
Luutnantti Ville Salminen 1.5.2001

Ilmavoimien Teknilliseen Kouluun
Vänrikki Janne Heikkilä 1.6.2001

Jääkäriprikaatiin
Vänrikki Jarmo Neitola 1.6.2001

Pääesikuntaan
Yliluutnantti Olli Pajamäki 1.7.2001

Reserviin
Yliluutnantti Pekka Väänänen 16.5.2001
Korpraali (sopimussotilas) Mikko Katainen 9.4.2001
Luutnantti Tommi Heino 9.4.2001
Varastonhoitaja Timo Savolainen 9.4.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Toni Ketola 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Ville Härkänen 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Aaro Mustonen 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Antti Ollikainen 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Jouni Saari 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Juho Sibelius 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Jarmo Autio 30.6.2001
Ylikersantti (sopimussotilas) Tomi Aalto 9.7.2001
Korpraali (sopimussotilas) Laura Linnatsalo 30.6.2001
Korpraali (sopimussotilas) Toni Laurila 30.6.2001

Ylennykset 4.6.2001

Kapteeni Juha Majala majuriksi
Yliluutnantti Mikko Kurko kapteeniksi
Lääkintäluutnantti Juha-Petri Ruohola lääkintäyliluutnantiksi
Vänrikki Tommi Mäkinen luutnantiksi
Vänrikki Marko Nurminen luutnantiksi
Vänrikki Petri Pusala luutnantiksi
Vänrikki Heikki Saarinen luutnantiksi
Vänrikki Juha Seppä luutnantiksi
Vänrikki Juhani Soranko luutnantiksi

Ylennykset reservissä
Alikersantti Tero Rissanen kersantiksi
Alikersantti Olli Ruohomaa kersantiksi
Alikersantti Antero Seppä kersantiksi

2. luokan Vapaudenristi
Eversti Arto Räty

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
Everstiluutnantti Turkka Heinonen

Suomen Leijonan I luokan ritarimerkki
Majuri Eero Hiitola

Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi
Yliluutnantti Ari Elonen
Yliluutnantti Timo Lehtimäki
Yliluutnantti Timo Lehtonen
Yliluutnantti Juha Rantanen
Yliluutnantti Harri Sallinen
Yliluutnantti Kari Salo
Yliluutnantti Soini Valtonen
Yliluutnantti Petteri Vuorinen

Tasavallan presidentin myöntämät kunniamerkit

Suomen Leijonan ansioristi
Luutnantti Kai Rahkonen
Luutnantti Petri Rytsölä
Luutnantti Teppo Suominen
Luutnantti Markku Virtala

Suomen Valkoisen Ruusun mitali
Ravitsemistyöntekijä Pirjo-Riitta Pulkkinen

Puolustusvoimain komentajan
myöntämät sotilasansiomitalit

Ravitsemispäällikkö Tarja Kalliola
Everstiluutnantti Jari Kytölä
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Viherhiukkaset Koonnut Marjaana Vihottula
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

●  8.3. pidettiin 16 uuden sisaren koulutustilaisuus sotilasko-
dissa.
● 17. - 18.3. yhdistyksen puheenjohtaja, sihteeri, kouluttaja ja
tiedottaja osallistuivat koulutuspäiville Hämeenlinnassa. Päi-
vien aiheena oli “Ajan tuulet sotilaskodin arkeen”.
● 22.3. pidettiin Säkylän Sotilaskotiyhdistys ry:n kevätko-
kous. Kokouksessa tarkastettiin yhdistyksen toimintakerto-
mus vuodelta 2000 sekä myönnettiin vastuuvapaus vastuuvel-
vollisille. Kokoukseen osallistui 29 sisarta, ja sen päätteeksi
sisarille näytettiin sotilaskodin uusi esittelyvideo.
● 27.4. sotilaskodissa järjestettyyn Veteraanipäivän kahviti-
laisuuteen osallistui kuusi ikivihreää sisarta.
● 28.4. sisaret osallistuivat veteraanijuhlan järjestelyihin
Huittisten Risto Ryti -salissa.
● 5.5. sotilaskodin risteilyllä Ahvenanmaalle oli mukana 50
sisarta. Risteilyn koulutusteemana oli ensiapu- ja asiakaspal-
velukoulutus.
● 9.5. järjestettyyn sotilaskodin henkilökunnan koulutus- ja
virkistyspäivään Turussa osallistui 13 henkilökuntaan kuulu-
vaa.

● 9.6. sotilaskodin huutokaupassa myytiin vuosien aikana
kertynyttä poistettavaa ylimääräistä tavaraa, astioista ja teks-
tiileistä aina käyttökunnossa oleviin vanhoihin koneisiin.
● 11. - 15.6. vapaaehtoiset sotilaskotisisaremme olivat muka-
na Läntisen Maanpuolustusalueen järjestämässä sotaharjoi-
tuksessa Niinisalon kankailla.
● 18.6. oli tutustumisretki Esihistorian Euraan, mukana 37
sisarta.

● 11.8. järjestetään sisarten perinteinen kesäretki Tampereen
kesäteatteriin katsomaan “Aatamin puvussa ja vähän Eevan-
kin” näytelmää.
● 27.9. sotilaskodissa pidetään pienoismessut.
● Marraskuussa yhdistyksen syyskokous.
● 1.12. Sotilaskotiliiton 80-vuotisjuhla Helsingissä.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vihreät sisaret sinisillä aalloilla

Säkylän Sotilaskoti järjesti sisaril-
leen jo perinteiseksi muodostunut
päivän kestävän koulutusristeilyn

Ahvenanmaalle. Yhdistys oli varannut
risteilylle 50 paikkaa, jotka menivät kuin
“kuumille kiville”. Viime vuonna ristei-
lyn teemana oli poikkeusolokoulutus ja

tänä vuonna aiheina olivat ensi-
apu- ja asiakaspalvelukoulutus.

Varusmiehille tehtiin ke-
väällä 2001 asiakaspalvelukyse-
ly, ja siitä saatujen tulosten poh-
jalta laadittiin osa risteilyn kou-
lutusrungosta. Ensiapukoulu-
tusta piti Raija Rinne ja asiakas-
palvelukoulutuksesta vastasi
Merja Lankinen.

Viime vuonna otimme toi-
mintasuunnitelmaamme vuoden
2001 tavoitteeksi parantaa vielä
enemmän jo ennestään laadu-
kasta vapaaehtoisten ja vaki-
tuisten sisarten asiakaspalvelu-
osaamista. Johtokunnassa pää-
timme tehdä kodissamme asia-
kaspalvelukyselyn varusmiehil-
le, jonka pohjatyön allekirjoitta-
nut yhdessä Nina Pohjalaisen
kanssa toteutti. Keskityimme
kyselyssämme selvittämään asi-
akkaidemme kokemuksia ja
mielipiteitä tuotteistamme, ym-
päristöstä, palvelutapahtumasta
ja henkilökohtaisesta asiakas-
palvelusta.

Koulutusristeilyllä asiakas-
palvelukoulutuksessa tarkastel-
tiin asiakaspalvelijalta vaaditta-

via ominaisuuksia. Yhteiseksi mielipi-
teeksemme tuli, että sotilaskotisisaret
ovat palveluhenkisiä jo hakeutuessaan
toimintaan mukaan. Lisäksi olemme ystä-
vällisiä, vastuuntuntoisia ja rehellisiä.

Ensiapukoulutuksessa saimme tieto-
paketin vuoden 2001 alussa tulleesta uu-

desta ohjeistuksesta, mikä herätti meidät
pohtimaan omaa toimintaamme ja osaa-
mistasoamme yllättävissä ensiapua vaati-
vissa tilanteissa. Koulutus oli mielenkiin-
toista, sillä kouluttajamme kertoi runsaas-
ti käytännön esimerkkejä eri tapauksista.

Risteily ei ollut pelkästään kuuntele-
mista ja keskustelua. Sisaret pääsivät
maistelemaan myös kehitteillä olevia lei-
pien suolaisia täytteitä, joista suurimmak-
si suosikiksi tuli kalapohjainen täyte.
Aika näyttää ovatko asiakkaamme samaa
mieltä vai pitävätkö he enemmän liha- tai
kasvistäytteistä.

Risteily oli myös mukavaa yhdessä-
oloa ja tutustumista uusiin ihmisiin, sillä
toimiessamme eri jaostoissa emme välttä-
mättä tutustu muiden jaostojen sisariin.
Sotilaskotityö on mukavaa ja antoisaa, ja
mielestämme varusmiehiä on ilo palvella,
koska he ovat niin ystävällisiä ja välittö-
miä niin meillä Säkylässä kuin varmasti
muuallakin Suomessa.

Teksti: Marjaana Vihottula

ASIAKAS ON AINA OIKEASSA? Merja
Lankinen kertasi sisarille asiakaspalvelun
perusteita.

KOEMAISTAJAT. Koulutuksen
lomassa maisteltiin leipien uusia
täytteitä.
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Sotilaskodin
asiakaspalvelu-

kysely
valmistui

Sotilaskodin
asiakaspalvelu-

kysely
valmistui

Kyselylomake sisälsi sekä monivalinta- että avoimia kysy-
myksiä, joissa selvitettiin vastaajien tuotetoiveita ja haet-
tiin parannusehdotuksia sotilaskodin palveluihin.

Palveluun liittyvät kysymykset kartoittivat sotilaskodin eri-
laisia palveluita ja niiden joustavuutta. Vastaajista 89 % oli sitä
mieltä, että palvelukokemus sotilaskodissa on positiivinen. Vas-
taajat kokivat, että heitä arvostetaan asiakkaina ja ilmapiiri ko-
dissa on ystävällinen. Parannusta vastaajat halusivat Sode-grillin
palveluun, lähinnä heitä harmitti palvelutapahtumaan liittyvä jo-
notus. Myös sotilaskodin jonotukseen vastaajat kiinnittivät huo-
miota, ja toivoivat useampia kassoja ruuhka-ajoiksi.

Sotilaskotiauto oli vastaajien mukaan ollut useammin vää-
rässä paikassa väärään aikaan kuin siellä, missä vastaajat olisivat
sen toivoneet olevan. Tätä mieltä oli 60 % vastaajista.

Sotilaskodin tarjoamiin palvelulinjaston tuotteisiin, niiden
tasalaatuisuuteen, saatavuuteen ja hinta-laatusuhteeseen olivat
vastaajat 90-prosenttisesti tyytyväisiä. Toivomuksia tuli runsas-
täytteisemmistä pitsoista, täytetyistä patongeista sekä kevyem-
mistä välipala- ja salaattivaihtoehdoista.

Asiakaspalvelukyselyn avoimissa kysymyksissä vastaajat
toivoivat sotilaskodin myyntivalikoimaan “intin” vaatteita ja
pikkutavaraa ostettavaksi esimerkiksi hävinneiden tilalle. Erilai-
set sotilaslehdet olivat vastaajien toivomuslistalla, samoin mies-
puoliset vastaajat toivoivat heille kohdennettua viihdelukemista.

Asiakaspalvelukyselyn vastaajien määrän ollessa suhteelli-
sen pieni ja rajattu voidaan vastauksia pitää vain suuntaa antavi-
na. Kuitenkin sotilaskoti on saanut hyvää tietoa siitä, missä ol-
laan onnistuttu ja mitä on palvelussa parannettava. Tuotekehitte-
ly on sotilaskodissa jo aloitettu. Sotilaskotisisarten kevätretken
yhteydessä mukana olleet sisaret jo maistelivat ensimmäisiä pa-
tonkien täytevaihtoehtoja. Seuraavaksi osa sotilaskodin asiak-
kaista pääsee kertomaan mielipiteensä uusista täytteistä.

Kyselystä saatujen tulosten perusteella sotilaskodin tulee kehit-
tää edelleen asiakaspalveluaan ja tuotteitaan. Kodissa on jo tehty
paljon pieniä uudistuksia, ja syksyllä uudistustahti vain tehostuu.

Kaikkia vastaajien toivomuksia ei voida toteuttaa, mutta laa-
dukas palvelu on tavoitteena kaikessa sotilaskodin toiminnassa.

Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille ja sen käytännön jär-
jestelyissä mukana olleille. Hyvässäkin palvelussa on aina paran-
nettavaa ja ilman asiakkaiden tukea ja ideoita sotilaskoti ei voi
kehittää palvelujaan.

Säkylän Sotilaskoti teetti pienimuo-
toisen asiakaspalvelukyselyn maa-

liskuussa 2001 arvalla valitussa yksi-
kössä. Vastaajat olivat kotiutuvia varusmie-

hiä ja vastausprosentti oli 80. Asiakaspalvelu-
kyselyn tavoitteena oli saada konkreettista tie-
toa vastaajilta sotilaskodin palvelutapahtumi-
en ja tuotteiden kehittämiseksi.

Teksti: Marjaana Vihottula ja Tomi Saarinen, kuvat: Tomi Saarinen

Mitä mieltä sotkun
palveluista?

Korpraalit Toni Teini ja Marko Hannula 2. PionK
Asentajina 2.Pioneerikomppaniassa palvelevat korpraalit
Toni Teini ja Marko Hannula vierailevat sotilaskodissa
lähes päivittäin. Sotku onkin heille paikka rentoutumiseen
palveluksen jälkeen.

– Sotilaskodin palveluissa ei ole suuremmin valitta-
mista. Toinen kassa saisi tosin olla auki useammin, sillä
välillä jonotus kestää turhan pitkään. Myös pelikoneita
voisi tulevaisuudessa hankkia lisää. Pääasiassa aika kui-
tenkin kuluu rattoisasti munkkeja syöden sekä kahvia ja
ykkösolutta juoden, pojat toteavat.

Alikersantti Marko Sulin
Sotilaspoliisi- ja tiedustelukomppania
Lahdesta Säkylään palannut alikersantti Marko Sulin vuo-
dattaa vuolaita sanoja paikallisen sotilaskodin puolesta.

– Hämeen Rykmenttiin verrattuna Huovinrinteen sot-
ku toimii erinomaisesti. Etenkin alakerran kioski moni-
puolistaa palvelua. Yleensä istuskelen kahvikupin ja leh-
den ääressä noin puolisen tuntia kerrallaan, hän kertoo.

Jääkäri Peter Eriksson 1. JK
Tietoverkkojen kanssa siviilissä töitä tekevä jääkäri Peter
Eriksson 1.Jääkärikomppaniasta toivoo sotilaskodin kir-
jastoon lisää internet-yhteyksiä.

– Kirjastossa olisi hyvä olla useampia tietokoneita.
Myös kirjaston aukioloaikaa voisi pidentää. Jonkinlaisia
teemailtoja ja live-musiikkia voisi sotilaskotiin myös jär-
jestää. Noin yleensä olen saanut sotkusta kuitenkin hyvää
palvelua ja pumadamunkit ovat tehneet kauppansa, hän
tuumii.
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Porin Rykmentin - Porin Prikaatin killan
vuosikokous ja  -juhla pidettiin Porin Pri-
kaatissa 19. toukokuuta. Päivän juhlalli-
suudet alkoivat seppeleenlaskulla Pori-
laispatsaalle, jonka jälkeen oli vuorossa
vuosikokous. Killan puheenjohtajana jat-
kaa edelleen loimaalainen ekonomi Pentti
Eskola. Muut hallituksen jäsenet ovat
everstiluutnantti Turkka Heinonen (Tur-
ku), yliluutnantti evp. Kauko Anttila (Sä-
kylä), pankinjohtaja Eino Järvinen (Säky-
lä), majuri evp. Pekka Kinkku (Säkylä),
myyntiedustaja Osmo Suominen (Piik-
kiö), sotilasmestari Olli Linden (Säkylä),
maanviljelijä Esa Ruohola (Köyliö), luut-
nantti evp. Mikko Saarinen (Turku) ja
kauppias Markku Ruisla (Säkylä). Halli-
tuksen varajäseniksi valittiin markkinoin-
tipäällikkö Jorma Koivisto (Loimaa), in-
sinööri Raimo Prusi (Alastaro) ja opiske-
lija Timo Jokinen (Ulvila).

Prikaatin uudessa koulutushallissa,
Hornin hallissa pidetyssä vuosijuhlassa
juhlaesitelmän piti eversti Arto Räty ai-
heesta “Porin Prikaati 2000-luvulla”. Ti-
laisuudessa palkittiin myös ansioituneita
kiltalaisia.

Kilta-ansioristi
karhutunnuksin

Eversti Arto Räty
Pankinjohtaja Eino Järvinen
Ekonomi Pentti Eskola
Toimitusjohtaja Simo Palokangas

Kilta-ansioristi numeroituna

Yliluutnantti evp. Kauko Anttila
Kiinteistönhoitaja Timo Nummijoki
Maanviljelijä Seppo Yli-Nissilä
Kapteeni Kari Toivonen

Killan standaari

Everstiluutnantti Turkka Heinonen
Pankinjohtaja Jouko Rajala
Yliluutnantti Matti Vihurila

Kilta vietti vuosikokoustaan ja -juhlaansa Huovinrinteellä

Eskola jatkaa puheenjohtajana

Teksti: Matti Vihurila kuvat: Tomi Saarinen

KILTA YHDISTÄÄ. Yliluutnantti Harri Sallinen (oik) esitteli uutta koulutus-
hallia kiltalaisille.

KILTA PALKITSEE. Kari Toivonen (oik), Timo Nummijoki, Seppo Yli-Nissilä
ja Kauko Anttila palkittiin numeroidulla kilta-ansioristillä.

Soittokunnan konsertti, kenttähartaus ja juhlallinen lipunlasku
Satakunnan Sotilassoittokunnan perinteinen ulkoilmakonsertti pidetään

Huovinrinteellä tiistaina 31.7. klo 19.30 alkaen.
Konsertin jälkeen on vuorossa koko prikaatin yhteinen kenttähartaus ja juhlallinen lipunlasku.

Kaikki kiltaveljet ja -sisaret, tervetuloa joukolla mukaan kesäiseen tapahtumaan hyvän musiikin ja
menneiden muistelun merkeissä.
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Kartanon päärakennus, joka on rakennettu
harmaasta kivestä, oli mielenkiintoinen
kohde. Kaksikerroksinen, kiviportainen ja
holvikaarinen rakennus luo tunnelmaa
vanhasta kartanokulttuurista. Rakennus
on tiettävästi maamme vanhin tänä päivä-
nä käytössä oleva asunto. Se on tyyliltään
keskiaikaan viittaava, mutta tarkkaa ra-
kennusvuotta ei ole tiedossa.

Päärakennus on aikoinaan ollut aivan
meren rannalla ikään kuin vahtimassa Ha-
likon lahtea mereltä päin tulevilta tunkei-
lijoilta. Alatasanteella on vielä muistona
vanha kanuuna suunnattuna merelle päin
puolustamaan Halikkoa mahdolliselta vi-
holliselta.

Salolaiset retkellä Halikossa
Porin Rykmentin-Porin Pri-
kaatin Killan Salon osasto ret-
keili Halikossa. Kohteena oli
Vuorentaan kartano, jossa
syntyi Porin Prikaatin perus-
taja Arvid Horn. Kartanoa
esitteli meille sen nykyinen
omistaja Carl Armfelt, joka
yhdessä Riitta-puolisonsa
kanssa edustaa Vuorentaassa
sukunsa kahdeksatta polvea.

Teksti ja kuva: Leo Leino

Kiltamme Salon osasto piti
40-vuotisjuhlakokouksensa
Salossa hotelli Rikalassa 6.
helmikuuta. Illan isäntänä oli
Salon Seudun Osuuskauppa.
Kiltaveljiä oli eversti Arto Rä-
dyn ja puheenjohtaja Pentti
Eskolan johdolla paikalla yh-
teensä 35 henkeä.

.
Varsinaisten vuosikokousasioiden lisäksi
kuulimme konttorinjohtaja Jarmo Niinis-
tön kokoaman ja esittämän Salon osaston
historiikin. Esitys oli mielenkiintoinen,
asiapitoinen ja selkeä. Se kuvasi hyvin
Salon seudun miesten toimintaa ja aktiivi-

Salon paikallisosastolla
merkkipäivä

suutta yhtenä kiltamme vanhimmista ja
aktiivisimmista osastoista. Samalla tulivat
hienosti esiin entisen prikaatin ja puolus-
tusvoimain komentajan Yrjö Keinosen
panos Salon osaston perustamisvaiheessa.
Salon Porilaispäivät olivat vuonna 1962
loistava osoitus hyvin järjestetyistä ja on-
nistuneista ohjelmista, näyttävistä paraa-
teista ja taistelunäytöksistä, joita seurasi
monituhatpäinen yleisö. Maanpuolustus-
juhla oli seudulla ensimmäinen näyttävä
ja voimakas osoitus maakunnan puolus-
tushengestä ja –tahdosta sotien jälkeen.

Osaston toiminta on pysynyt vireänä
nykypäiviin asti, mistä ovat osoituksena
monet vierailut varuskuntiin, eri laitoksiin
ja museoihin. Puheenjohtaja Pentti Eskola
ja eversti Arto Räty kiittävätkin osastoa
hienosta toiminnasta ja toivottavat voimia

ja menestystä myös tulevina vuosina. Ti-
laisuuden lopuksi palkittiin Salon osaston
vastuuhenkilöitä standaareilla ja pienois-
lipuilla. Aivan erityiset kiitokset ansaitsee
illan onnistumisesta Salon Seudun Osuus-
kauppa ja hotelli Rikalan henkilökunta.
Tilat olivat hienot ja keittiö oli onnistunut
loihtimaan pöytiin hienon aterian. .

           Teksti: Pekka Kinkku

Näitä aateliskartanoita on Halikossa
kolme: Joensuu, Viurila ja Vuorentaka.
Näistä suurin on Joensuu. Pitkään näillä
kolmella aateliskartanolla oli enemmän
tai vähemmän yhteinen historia. Jopa niin,
että ne on liitetty toisiinsa. Isäntä kertoi
talon silloisesta omavaraisuudesta, esi-
merkiksi omasta rahasta ja viinaprännistä.

Isäntä itse ei ole enää vuosiin viljellyt,
koska on ryhtynyt säveltäjäksi. Meille hän
soitti viimeiseksi oman sävellyksensä.
Retkemme oli hyvin mieleenpainuva ja
antoisa.

HISTORIAN HAVINAA. Salolaisten kiltaveljien vierailun kohde, Vuorentaan
kartano, on maamme vanhin käytössä oleva asunto.
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Joukkojenhallintaa virkaJoukkojenhallintaa virka
Uutisista tutut poliisien mellakkakilvet kalisivat huhtikuus-
sa Porin Prikaatissa. Kyseessä ei kuitenkaan ollut tositilan-
ne vaan Turun kihlakunnan poliisilaitoksen järjestämä
joukkojenhallintakoulutus. Ensimmäistä kertaa
Huovinrinteellä järjestetyllä kurssilla
oli mukana parisenkymmentä
poliisia ja puolisenkymmen-
tä sotilaspoliisia. Koulutus
vaihteli psykologian oppi-
tunneista napalminuken
sammuttamiseen.
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miesyhteistyöllämiesyhteistyöllä
Teksti ja kuvat: Tomi Saarinen

Kurssin neljännen päivän ohjelmaan kuu-
lui juuri tulessa toimimisen harjoittelua.
Puolen päivän jälkeen aurinkoiselle Huo-
vinrinteen suojeluradalle oli järjestetty
neljä eri pistettä, joista kolmessa harjoitel-
tiin alkusammutusta ja viimeisenä vuo-
rossa oli ehkä koulutusviikon kuumin
paikka, napalmihaudassa kävely. Porin
Prikaatin pelastusupseeri, yliluutnantti
Pekka Sunila antoi ennen harjoitusta tie-
toiskun siitä, miten kuumuudelta tulee
suojautua:

– Vaikka teillä nyt päällä olevat po-
liisin erikoishaalarit onkin tehty suojaa-
maan liekeiltä, tulee silti muistaa palo-
miesten käyttämä kerrospukeutuminen.
Ulkokuori antaa suojaa, mutta useampi
alla oleva, oikeista materiaaleista tehty
vaatekerros estää ihon pinnalla olevan
hien kiehumisen tulen läheisyydessä.

Tämä Sunilan neuvo sai osan kurssi-
tettavista selvästi huolestumaan, sillä
lämmin kevätpäivä oli jo karsinut monien
vaatekerroksia.

Hermot ja kunto kovilla

Viisi päivää kestäneen koulutuksen aika-
na pahemmilta palovammoilta kuitenkin
vältyttiin. Hiki sen sijaan virtasi myös
suojeluradan ulkopuolella. Kurssin kou-
luttaja, Tampereen poliisikoulun opettaja
Markku Hänninen painottaakin poikkeus-
tilanteissa tapahtuvan suurten ihmismas-
sojen hallinnan rankkuutta.

- Tässä kysytään sekä hyvää psyyk-
kistä että fyysistä kuntoa. Väsyneenäkään
ei ole lupa menettää malttiaan. Tällainen
koulutus on omiaan juuri hermojen hallin-
nan harjoittamiseen.

Vapaaehtoinen koulutus keräsi Säky-
län omien sotilaspoliisien lisäksi sininut-
tuja muun muassa Vaasasta ja Turusta.
Vaikka joukkojenhallinta onkin osa  jo-
kaisen poliisin koulutusta, on hyvä muis-
tella jo opittuja taitoja. Suomessa esimer-
kiksi mellakoihin tarkoitettuja suojakilpiä
ei ole vielä koskaan käytetty tositilantees-
sa ja niinpä käytännön kokemusta ei juuri-
kaan ole saatavilla.

Poliisit näkyvät Huovirinteellä
myös jatkossa

Poliisien viisipäiväinen vierailu prikaatis-
sa näkyi koko henkilökunnalle. Siitä piti-
vät huolen esillä ollut poliisin kalusto ja
jatkuva läsnäolo. Kurssilaiset ”maastou-
tuivat” prikaatin oloihin kuitenkin hyvin.
Ulospäin virkavallan varuskunnan sisällä
viettämä aika muistuttikin hyvin paljon
varusmiehille tyypillistä elämää. Vieraat
myös söivät ja nukkuivat ”talon tapaan”.
Ruokailuista huolehti muonituskeskus ja
majoituksesta Sotilaspoliisi- ja tiedustelu-
komppania.

Kurssi järjestettiin Huovirinteellä nyt
ensimmäistä kertaa, mutta jatkoa on mah-
dollisesti luvassa jo syksyllä.

– Kyseessä oli nyt ensimmäinen,
mutta ei varmaankaan viimeinen kerta Po-
rin Prikaatin maastossa. Muutenkin tärke-
ää virkamiesyhteistyötä on syytä harjoit-
taa myös tällä saralla, sanoi Markku Hän-
ninen tyytyväisenä viikon antimiin.
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"Porilaiset" kranaatinheitinmiehet veivät voiton tulitoimintakilpailussa,
joka pidettiin  tykistön- ja kranaatinheittimistön sota- ja ampumaharjoituk-
sessa Rovajärvellä toukokuun loppupuolella.

- Tulitoimintakilpailun kiertopalkintoa on jouduttu metsästämään liian
kauan. Viimeksi palkinto on ollut "porilaisten" hallussa runsaat 20 vuotta
sitten, kertoo yliluutnantti Teijo Heinonen.

Kilpailuun sisältyneet viisi osasuoritusta, marssi, asemaanajo, am-
pumavalmius, tulenjohtosuoritukset ja itse tulitoiminta sujuivat notkah-
duksitta.

- Tällä kertaa kaikki meni nappiin. Koulutuksessa emme ole keskit-
tyneet kilpailun voittamiseen, vaan opettamaan varman perussuorituk-
sen. Tällä kertaa se riitti ykkössijaan, kertoo Heinonen vaatimattomaan
sävyyn. Taustalta kuultaa kuitenkin kokeneen kouluttajan tyytyväisyys:
kauan himoittu kiertopalkinto on nyt meidän.

Tulenjohtopaikalta kilpailusuoritusta seurannut vänrikki Kristian
Soranko tilitti jälkikäteen tuntojaan.

- Oli helpottunut tunne, kun näki jo ensimmäisten vakautuslaukaus-
ten osuvan maaliin. Tiesin, ettei mikään voi enää pilata suoritusta, siksi
hyvin tuli lepäsi maalissa.

KAUAN  HIMOITTU. Arvostettua tulitoimintakilpai-
lun kiertopalkintoa esittelevät yliluutnantti Teijo
Heinonen (vas), jääkäri Jarmo Saranpää ja vänrikki
Kristian Soranko.

Kauan himoittu palkinto Kranaatinheitinkomppanialle

POKAALI. Mannerheim-ristin ritarien lahjoitta-
maan komeaa kiertopalkintoa esittelevät ylikersantti
Mirva Heikkilä (vas), viestimies Kimmo Santala ja
vänrikki Marko Eskola.

Viestimiehille Ritarimalja
Viestijoukkojen välinen valtakunnallinen Ritarimalja-kilpailu 1/2001
käytiin kahdessa eri harjoituksessa 11.5. - 13.6. Tulokset osoittivat, että
Länsi-Suomen Viestipataljoonassa (L-SVP) koulutetaan valtakunnan
kovimmat viestiosaajat. L-SVP:n tulos oli 3.91. Kaikkien viiden kisaan
osallistuneen joukkoyksikön keskiarvoksi muodostui 3.68.
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Tammikuun puolivälissä toteutettu
ensimmäinen rekrytointivaihe toi
joukko-osastoihin 40 kenttäsai-

raanhoitajaa. Heistä Läntiselle Maanpuo-
lustusalueelle jalkautui kaikkiaan kolme-
toista.

Tehtävä kiinnosti odotetusti tervey-
denhuollon ammattilaisia, sillä viiden
vuoden määräaikaisiin virkoihin tuli tois-
ta tuhatta hakemusta. Porin Prikaatissa
kahta paikkaa tavoitteli noin 60 sairaan-
hoitajaa.

- Kelpoisuusehdoissa ei vaadittu en-
nalta suoritettua sotilaskoulutusta. Varus-
miespalvelus tai naisten vapaaehtoinen
asepalvelus katsottiin kuitenkin hakijalle
eduksi, sanoo nelisen vuotta sitten ensim-
mäisten naisvänrikkien joukossa Huovin-
rinteeltä kotiutunut Päivi Kuusela.

”Uusi on aina uutta”

Euralaissyntyisellä kenttäsairaanhoitajal-
la riittäisi kyllä sotilaallista taustaa enem-
mänkin. Takana on puolentoista vuoden

pesti Porin Prikaatin ylikersanttina. Pari
kesää on lisäksi mennyt sijaisena Säkylän
varuskuntasairaalassa.

Porilainen Turo Vahekoski siirtyi
Huovinrinteelle lähes suoraan Kosovosta,
missä hän toimi lääkintäryhmän vetäjänä.
Kansainvälistä kokemusta on karttunut
myös vuoden mittaisella YK-komennuk-
sella Libanonissa.

Kolmikymppisen Vahekosken varus-
miespalveluksesta on ehtinyt vierähtää jo
kymmenkunta vuotta. Niinpä kenttäsai-
raanhoitajan hakupaperit tuli naputeltua
ennemminkin hyvien ulkomaankomen-
nusten rohkaisemana.

Työnsä Säkylässä Turo myöntää vas-
tanneen ainakin pääosiltaan ennakko-odo-
tuksia.

- Uusi on kuitenkin aina uutta. Kun ei

Puolustusvoimien kenttä-
lääkinnässä siirrytään val-
lan uuteen ajanjaksoon.
Toimintatapoja ollaan päi-
vittämässä viimeisimmän
tiedon vaatimalle tasolle.
Samanaikaisesti ensim-
mäiset kenttäsairaanhoita-
jat ovat aloittaneet työnsä
lääkintähuollon vaativassa
hoitoketjussa.

Toivelistalla mm. ensihoidon moottoripyörä

Kenttäsairaanhoitajat
uusilla urilla

Te

TIPPA SUONEEN. Kenttäsairaan-
hoitajat Turo Vahekoski ja Päivi
Kuusela huolehtivat lääkintähuollosta
mm. leireillä ja sotaharjoituksissa.
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ole olemassa mitään valmista putkea, teh-
täviä täytyy kehitellä koko ajan.

Myöskään 27-vuotiasta Päivi Kuuse-
laa ei ole tehtävien laaja kirjo päässyt pa-
hemmin yllättämään. Sen sijaan kasar-
meille pesiytynyt byrokratia ei saa nuorel-
ta naiselta päänsilitystä.

- Kenttäsairaanhoitajan ammatti on
monipuolinen ja itsenäinen. Toimintata-
pojen kehittely olisi näin suhteellisen
helppoa, mutta järjestelmän kankeus hi-
dastaa valitettavasti asioiden pikaista ete-
nemistä.

Samaan sijoituspaikkaan

Kuuselan ja Vahekosken päätyö prikaatis-
sa on varusmiehille annettava terveyskas-
vatus sekä koko henkilöstön kenttälääkin-
tä- ja ensiapukoulutus. Prikaatin komenta-
jan antaman haasteen mukaisesti tavoit-
teena on, että jokainen kantahenkilökun-
taan kuuluva on seuraavien kahden vuo-
den kuluessa suorittanut Ensiapu 1 -kurs-
sin. Lisäksi he vastaavat osaltaan mm. pe-
ruskoulutuskauden lääkintäoppitunneista,
leirien ja harjoitusten vastaanotoista sekä
tulo- ja kotiuttamistarkastuksista. Osansa
ajankäytöstä vaativat myös tutkimus-, ke-
hittämis- ja kokeilutoiminnan asiantunti-
jatehtävät.

Hoiturikaksikko paljastaakin, että
päivän mittaan tulee vaihdettua työasua
kuin kameleontti konsanaan väriä. Oppi-
tunnit kun pidetään pääosin siviilivaat-
teissa ja maastoharjoitukset sotilasvarus-
teissa. Varuskuntasairaalassa kenttäsai-
raanhoitajat tunnistaa taas tutun valkoi-
sesta työtakistaan.

Turo on tällä hetkellä kirjoilla Sata-
kunnan Jääkäripataljoonan esikunnassa ja
Päivi Esikunta- ja Huoltokomppaniassa.

Uusia uria aukovat ammattilaiset ha-
luavat lisää panostusta etulinjassa työs-
kentelevien lääkintämiesten koulutuk-
seen. Taistelukentän siihen osaan, josta
toiminta kriisitilanteissa lähtee liikkeelle.

Kehittelyn alla on myös tapa, millä
ammattiapu kaikissa tilanteissa ja mah-
dollisimman nopeasti saadaan siirrettyä
potilaan luo. Oma resepti ratkaisulle on jo
mietittynä, mutta sen toteutuminen vaatii
toki vielä laajempaa hyväksyntää.

   - Toivelistalla on ensihoidon tar-
peilla varustettu moottoripyörä. Se olisi
eräänlainen lääkäriauton vastine Säkylän
varuskunnan maasto-oloihin, selventää
pitkään Porin ambulanssitoiminnassa mu-
kana ollut Turo Vahekoski.
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eksti: Jarmo Metsänranta, kuva: Matti Vihurila

Erilainen veteraanipäivä

Takaisin etulinjaan
Kansallista veteraanipäivää, 27. huhtikuuta, on totuttu viet-
tämään kahvitilaisuuksien ja juhlapuheiden merkeissä.
Kahvia ja puheita oli toki tarjolla niille veteraani- ja lotta-
järjestöjen edustajille, jotka prikaatin komentaja ja varus-
miestoimikunnan puheenjohtaja kutsuivat vieraakseen
Huovinrinteelle. Pääosa päivästä kului kuitenkin varus-
miesten seurassa maastossa, etulinjassa.

Kymmenkunta lotta- ja veteraanijärjestöjen edustajaa vietti Kansallista veteraani-
päivää seuraamalla Porin Prikaatin varusmiesten jokapäiväistä koulutusta. Päivä
aloitettiin kahvitilaisuudella sotilaskodissa, mistä vieraat siirtyivät varusmies-isän-
tiensä johdolla maastoon joukkojen pariin. Euralainen veteraani, Heikki Nieminen,
tutustui Panssarintorjuntakomppanian koulutukseen upseerikokelas Teemu Jylhän
ja jääkäri Heikki Asikaniuksen johdolla. Säkylänharjun mäntymaastossa Nieminen
seurasi silmä tarkkana raskassinkojoukkueen toimintaa. Tulenavauksen pitkittämi-
nen huolestutti veteraania. Taistelujen tauottua joukko saikin Niemiseltä palautetta.

- Kyllähän se ihan hyvin meni. Minä en kylläkään olisi odottanut noin kauan
ampumista. Tärkeintä näissä hommissa on nopeus, sillä nopeat elävät pisimpään,
Heikki Nieminen opetti itse eletyn oikeudella.

Niemisen oma sotatie alkoi v 1941, heti sotaväen jälkeen. Suomen rannikon
puolustamiseen osallistunut matruusi oli mukana mm. kuuluisassa Bengtskärin ma-
jakkasaaren taistelussa. Euran Rintamaveteraanien pitkäaikainen puheenjohtaja
muisteli päivän päätteeksi luokkaan kokoontuneelle varusmiesjoukolle omia sota-
kokemuksiaan. Veteraani Niemisen viesti nykypäivän varusmiehille oli lyhyt ja yti-
mekäs.

- Maanpuolustus on edelleenkin tärkeä asia meille suomalaisille.

YHTEISELLÄ ASIALLA. Heikki Nieminen puolusti isänmaata 60 vuotta
sitten. Upseerikokelas Teemu Jylhä (oik) ja jääkäri Heikki Asikanius
jatkavat Niemisen ja muiden sotiemme veteraanien viitoittamalla tiellä.

Teksti: Matti Vihurila, kuva: Tomi Saarinen
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AuK:n kurssin
I/2001 priimus

Alik Kuisma Kinnunen

Linjojen parhaat

Jääkärilinja
Alik Kuisma Kinnunen

Sotilaspoliisilinja
Alik Antti Huhtala

Tiedustelulinja
Alik Petri Okkeri

Tulenjohtolinja
Alik Markku Saari

Panssarintorjuntalinja/
ohjus
Alik Jussi Luopajärvi

Panssarintorjuntalinja/
sinko
Alik Markus Hietamäki

Pioneerilinja
Alik Jukka Pöllänen

Viestilinja
Alik Jari Mäihäniemi

Kranaatinheitinlinja
Alik Mikko Silvonen

Aliupseerikoulun henkilökunta onnittelee Teitä
kurssin suorittamisesta ja ylennyksestänne.
Kantakaa ylpeinä saavuttamianne kurssi- ja ar-
vomerkkejä.

Ulkoiset tunnusmerkit eivät tee kuitenkaan
Teistä vielä johtajia, vaikka niiden perusteella
Teidät asetetaan esimiesasemaan. Hyväksi joh-
tajaksi kasvaminen on jatkuva, pitkäaikainen
prosessi.

Alaisten luottamus ja arvonanto on ansait-
tava vähitellen taidollisella etevyydellä, onhan
johtajan ammattitaito kaiken johtamisen perus-
ta. Ryhmänjohtajana Teidän pitää tehdä itse
alaistenne kanssa ja näyttää kaikessa hyvää esi-
merkkiä. Samalla luotte johtamaanne joukkoon
hyvän hengen, jota ei saavuteta käskyjä, määrä-
yksiä ja kieltoja latelemalla.

Ryhmänjohtajat
Kohdelkaa alaisianne oikeudenmukaisesti

ja tasapuolisesti. Teidän on tunnettava omat
alaisenne niin hyvin, että voitte tehtäviä jakaes-
sanne ottaa huomioon kunkin yksilölliset kyvyt.
Alaisistaan huolehtiminen pitää olla jokaisen
johtajan kunnia-asia.

Johtajan saavuttamaa luottamusta ja kunni-
oitusta ei voida koskaan pitää saavutettuna ar-
vona, vaan sen hyväksi on tehtävä työtä päivit-
täin. Jo saavutettukin kunnioitus voidaan nope-
asti tuhota alaisten epäasiallisella kohtelulla tai
ala-arvoisella johtamiskäyttäytymisellä.

Tulette saamaan vastuullisen  tehtävän seu-
raavan saapumiserän astuessa palvelukseen.
Koulutatte oman ryhmänne sijoitettavaksi so-
dan ajan kokoonpanoon. Toivotamme menes-
tystä vaativassa tehtävässänne.

Kurssin I/2001 apukouluttajat.

Toimistosihteeri Katariina Varjonen, koulun johtaja, majuri Matti Vihottula (kesk)
ja koulun vääpeli, yliluutnantti Olli Pajamäki.
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Johtaja yliluutnantti Kalle Leinonen
JääkärilinjaJääkärilinja

I Joukkue

Tupa 1

Anttonen Ari-Matti Juhani 19 v
Ajoneuvoasentaja, Lammi
Aina varman nakkisuojan löytäjä. Yksittäi-
sen taistelijan etenemistavan varsinainen
Duracell-pupu. Aloitti armeijan särmästi,
mutta tajusi, että pääsee helpommallakin. Il-
taisin puhelinmaratoonit muijan kanssa, pu-
helinlasku suurempi kuin armeijan vuosi-
budjetti. Motto: “Aivan sama...ei oo penniä-
kään kiinni!”

Eerola Jussi Matti Tapani 19 v
Ajoneuvoasentaja, Forssa
Sulkeisten suurruhtinas...”käännös oikeaan
- MARS - ei ku...” Kepan housut kuin
sukelluspuku...ei ainakaan tuuli ota lahkei-
siin. “Mikä se käsky oli?” Vauhti veressä,
ainakin auton ratissa. Tupa 1:n elävä Säky-
lä/Loma TJ-kampa. Motto: “Ei jaksa kiin-
nostaa näillä aamuilla!” (Säkylä TJ 17)

Ala-Laurila Juha-Matti Tapani
20 v Ylioppilas, Viljakkala
12.30 MAP, kotimatkaa 100 km. Aina bai-
laamassa 6 t muita ennen. Aina säätämässä.
Mettässä kamat aina hukassa. Hälytyksen
sattuessa Nalle-puvussa taisteluun. “Suuri
sotilas” -> “säälittävää” -> ja Rk 95 laulaa.”
Motto: “Panokset kovenee!”

Helminen Sami Juhani 19 v
Ajoneuvoasentaja / kuljettaja,
Riihimäki
Tyhjä laukaus, varmistus. Tietysti räkäpäät
piipussa. “Suosittelen 50 etunojapunnerrus-
ta”. Tuvan ehdoton vemppakone. Motto:
“...”

Ahola Markus Antero 23 v
Elämäntapaintiaani, Espoo
Tuvan pappa suoraan Espoosta. Kova pyrki-
mys RUK:uun. Saas nähä kuinka äijän käy.
Uusi “hellä” johtamistapa. “Mennään vähän
aikaisemmin syömään”. Viettää puolet elä-
mästään Brasiliassa, toisen puolen yöker-
hoissa bailaten, mikäs siinä! Motto: “Kaik-
keen tottuu, sano renki ku naulan päälle
istu.”

Haikama Jyrki Santeri 19 v
Ylioppilas, Hamina
“Ikinä en oo vartiossa nukkunu. Joo mä otan
sen KK:n tälle leirille. Ikinä en enää ota.
Mitä siä meinaat? Miä oon Haminasta... Ja
murre sen mukaan!” Motto: “Denial of facts
leads to misery.”

Hylkinen Leo Jyrki Petteri 20 v
Ylioppilas, Oulu
Tuvan Gona-pappa. Peliliikkeet aina mie-
lessä. Ikiyrittäjä, “Lapin kova konkari”. TJ
(aika wäbä). Tuli 2. JK:sta jälki-AuK:uun,
joten Oulussa kasvaa isoksi ja tyhmäksi.
Motto: “Niin se Jeesuskin sanoi, kun leipää
mursi: ei tästä pojat kaikille riitä.”

Heimonen Jukka Sakari 21 v
Ylioppilas, Jyväskylä
Pyrkii täydellisyyteen, oma “ärsyttävä” joh-
tamistapa. “Hemohes”, tuvan toinen tyhjä
laukaus räkäpäät piipussa. Motto: “U can’t
loose what you ain’t never had.”

Fred Joni Kaj Cristian 20 v
Ylioppilas, Vähäkyrö
1.JääkJ:n ylivoimainen häröpallo. Aina pi-
halla. Motto: “Joks se sotkuauto tuli?”

Tupa 3

Luukas Santtu Olavi 19 v
Talonrakentaja, Hämeenlinna
“Kyl mä nää asiat tiedän...Ku meillä Hä-
meen rykmentissä...” Hämeenlinnan ratsu-
mies, josta skapparitkin pitävät. Aina val-
mis tetsaan...”Hra ylil, saako lähtee kier-
tään?” Tuvan junnu, poika vain. Motto:
“Aitaa kaatuu ja tanner tömisee!”

Sundén Erik Kaarlenpoika 19 v
Ylioppilas, Rauma
Rauman atk-mies...metsässä aina jotain
hukassa...”Lainaaks pakkia...?” “Se on ko-
kemus mikä puhuu...YH äidit kunniaan!”
Motto:  “...mut enpä taida jaksaa...”

Sahamies Teuvo Sakari 19 v
Oraakkeli, Lahti
Luutnanttikin ihastui: “Hyvähän se on ku on
kroppa kunnossa.” Aina vaiheessa, muttei
koskaan myöhässä. Kultasta jellonaa odotel-
lessa. Big Bad Räppäri. “Tuvassa jonoon jär-
jesty! Jakkaroille... suojaan!” Motto: “Kuka
tän nyt tosissaan ottaa!? Nakkisuojaa!”

Ronkainen Petri Mikael 20 v
Ylioppilas, Joensuu
Naistenmies susirajalta...todisteita vaan ei
ikinä näkyny. Kevyt olo Rauman keikan jäl-
keen. Ainespesialisti. Kosovo-girls täris-
kää! Suomipehkot, älkää vaivautuko. Mot-
to: “Ei musta mitään miestä täällä tuu!”

Mäkelä Antero Aleksi 19 v
Ylioppilas, Perho
Pitkäkalsari-kostaja Perhon takametsistä.
Intti ei kasvattanut muuta kuin puhelinlas-
kua, mutta sitä sitten muunkin edestä (ehkä
vaan pari tonnia kuussa). Kultasormi vel-
voittaa. Monte Negro, here I come! Motto:
“Rip, Rap vauhtia! Niin joo justiin.”

Viitala Sampo Oskari 19 v
Sähköasentaja, Pori
“The Viittakeppi”, jonka suunta aina kohti
kotia, mutta kun kokeet tuli, mies jäi. Mot-
to: “Born to be wild...”

Salminen Jussi Lauri Ilari 20 v
Fys. ylioppilas, Lahti
“Tyhjälaukaus”, varmistus. Lainaa
parikymppii...saat maanantaina ne
takas...tuvan toinen gold finger! Motto:
“Paistaa se päivä risukasaankin...ehkä...”

Selin Joonas Oskari 19 v
Ylioppilas, Tampere
Tavoitteena vemppaamisen piirimesta-
ruus... tulikin maailmanennätys... (palve-
lusluokka E) Motto: “Sykkien veksiin!”

Ojanen Niko Pauli Antero 19 v
Ylioppilas, Vammala
“Mitäs se Ojanen taas rötvää...? Mua väsyt-
tää...! Kuka ton ikkunan avas?? Mul on kyl-
mä...” Meinas ekana päivänä repiä naaman-
sa irti kun tehtiin kaappijärjestystä. Motto
“...”

Nuotio Timo Tauno Tapio 20 v
Tekn. ylioppilas, Kankaanpää
Tuvan grand old man! Ei mikään insinööri,
vaan tuleva diplomi-insinööri. Motto:
“Skorpioneissa on potkua!”

Talvitie Juho Tapio 19 v
Ylioppilas, Kaarina
Suuri metsästäjä Kaarinan jahtimailta, saa-
liiksi kelpaa kaikki kanasta tipuihin. Sota-
hullu! “Tiukka on hyvä, mutta ei väljän
voittanutta.” Motto: “Iha tavuttamal vaa, nii
kyl se menee helposti.”

Tupa 2

Kananoja Tommi Sakari 20 v
Ylioppilas, Kauhajoki
Kauhavan pilotti gonahti heti 1. viikon jäl-
keen. Löytyy aina tuvan nurkasta lattialta
nukkumasta. “Gonanoja”. Motto: “Ei elä-
mästä selviä hengissä.”

Joentausta Teppo Matias
Hemminki 20 v
Oikeust. ylioppilas, Nastola
Tuvan lakimies ja ratsumies. Motto: “...”

Levä Jarkko Eino 20 v
Nurmijärvi
Pitkä mies, pitkät piuhat. Ruokajonossa
melkein paikallaan. Motto: “Tääkin nyt
meni taas mönkään!”

Kaumi Jussi Joel 19 v
Saalistaja, Turku
Pieni ja leppoisa metallimies, jota ei kanna-
ta liikaa ärsyttää. Motto: “God is nothing
more than me!”

Lampimäki Viivi Margareeta
20 v
Terveydenhoitaja-opiskelija,
Alajärvi
Ainoa kaunis taistelija koko joukkueessa.
Kova hinku miesten kanssa nukkumaan sa-
maan tupaan. Motto: “Aivan sama...”

Järvinen Mikko Matias 19 v
Ylioppilas, Kerava
Mister Koe-gines. Keravan kolli. “Kyllä
nää hommat läpi menee, kun tarpeeks mon-
ta kertaa yrittää. Kaverille kanssa...” Motto:
“Virtaa, sitä riittää.”

Kokkila Kimmo Ilari 19 v
Tekn. ylioppilas, Kuortane
Vannoutunut heavymetallisoturi, jolla on
AuK:n surkein punkka. Ei turhia jännitä:
“Tiedän kyllä, että olen vaiheissa, ei paniik-
kia jätkät!” Motto: “Ei kunniaa, ei kipua.”

Kuivanen Tero Juhani 18 v
Avaruuslentäjä, Tampere
Tuvan juniori ei kyllä siivousvälineisiin se-
kaannu, hänellä on VSP (vapautus siivous-
palvelusta). Motto: “Jonkun pitäis siivo-
ta...”

Kivinen Teemu Olavi 19 v
Ylioppilas, Riihimäki
Soneran osake kääntyy laskuun, kun ei enää
kerkiä puhuun tunnin maratonia muijansa
kanssa joka ilta. Kivinen hoitaa homman
kuin homman... Motto: “Kunniani on elä-
mäni.”

Jussi-Pekka Timo Antero 19 v
Ylioppilas, Vantaa
Mies, joka on täynnä kysymyksiä ja nollat
taulussa. Minuutilla vielä kaapilla ja Kinder
-munien hintakysely menossa... Vessa-
au:lla sotkun rusinat kadoksissa. Motto:
“Onks jotain huudettu?”

Kurkela Jussi Heikki Adolf 20 v
Tekn. ylioppilas, Nokia
Kysymys: “Kuka haisee?” Vastaus: “Kur-
kela!!!” Minuutilla särmää jäpitystä hattu
päässä. Pähkinämies. Motto: “...”

Yliluutnantti Timo Hyttinen, vänrikki Ari Sirkka
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II Joukkue

Tupa 9

Jurva-Sihto Ari Mikko
Johannes 20 v
Lihanleikkaaja, Ilmajoki
Ikkunat auki! Tuvan ärripurri! Tuntee outoa
vetovoimaa muiden tavaroihin! Made by E-
HK... Motto: “Ikkunat on tarkoitettu pidet-
täväksi auki.”

Jalasjoki Kalle Oskari 20 v
Ajoneuvoasentaja, Tammela
Lada-tieteen professori. Tuvan Zetori, nuk-
kuu jopa istualtaan. Motto: “Meneeks ny
vahvasti...? Ei varmaanka avauduta...”

Hiukka Jussi Tuomas 19 v
Opiskelija, Saarijärvi
AuK:n nopein suksija. Motto “Ei asiaa - ei
puhetta.”

Haakana Simo Petteri 20 v
Sekologian tohtori, Orimattila
Tuvan nuuskamuikkunen. Motto: “On sitä
vähemmästäkin ihmisiä tapettu...”

Hynninen Timo Johannes 19 v
Cnc-koneistaja, Äetsä
Opel-tieteiden maisteri. Metsässä alkaa vä-
litön avautuminen. 12 tuntia unta ei riitä täl-
le taistelijalle. Motto: “Älä tee sitä tänään,
minkä voit tehdä vasta huomenna.”

Juuti Mikko Antti Johannes 19 v
Opiskelija, Pietarsaari
“En ole ikinä siivonnut intissä, enkä sii-
voa!” Snot-man. Motto: “Energiaminimi!”

Hänninen Teemu Tapio 20 v
Maanviljelijä/opiskelija,
Kuhmalahti
Porojouni! AuK:n kovin maajussi. Motto:
“Ei ole Valmetin voittanutta!”

Gustafsson Jani Kristian 20 v
Piikkiö
Ryhmän huputtaja!! Kävelevä lääkekaappi,
jos ei ole syöny itse vielä kaikkia. Motto:
“Tauti on kuolemaksi, jos multa ei löydy sii-
hen lääkkeitä.”

Kantola Miikka Teppo Pellervo
19 v Ylioppilas, Turku
Tuvan kovin avautuja. Motto: “...”

Hopearuoho Matti Juhani 19 v
Rekkapena, Vammala
Hukkaa omat ja muiden tavarat. Aina vai-
heessa! Punkan särmäys on hänelle tunte-
maton käsite. Kaikki jää viime minuuteille.
Motto: “Mitä sillä on väliä, kunhan kerki-
ää...”

Hynnälä Henrik Petter 19 v
Ajoneuvoasentaja, Nummela
Potee pahanlaatuista Saabismi-sairautta. Tun-
tee vetoa sukupuoleen katsomatta! Nauraa
kuin hevonen. Motto: “Nuori on kaunista.”

Tupa 11

Saanio Janne Juhani 20 v
Järjestyksenvalvoja, Vaasa
“Lonkka-lepo, lonkka-lepo, lipas-lepo, luk-
ko-lepo, lonkka-lepo!” Ilmasotakoulun lah-
ja AuK:lle. “...Sain...” Motto: “Kahta en
vaihda: Turun Sinappia ja Ilmasotakoulua.”

Särkipaju Harri Johannes 18 v
Rakentaja, Seinäjoki
Mies pystyy nukkumaan kaminankin päällä
ja ties missä. Uskomattomat unenlahjat.
Nukkui silloinkin kun sai oppilasvääpelin
nakin. Tämä mies varoittaa vain
kerran...Tetsarista löytyy Mora... Motto:
“Parasta, mitä mies voi tehdä housut jalassa,
on palvella ilmavoimissa.”

Vihervirta Jari Antero 19 v
Telakkaduunari, Loimaa kk
Lomilla tämä Loimaan ori on hyvinkin aktii-
vinen. AuK:n sluiba-aliupseeri eli Lepi-au.
Lahjattomat harjoittelee, Jarza luottaa tuuriin.
Karaokelavojen kuningas. Ryhmänjohtajien
aatelia: “Vihollista kello kahdessatoista- suo-
ja-asemaan!” Motto: “Elämä on kovaa, mutta
ilman “kovaa” ei ole elämää.”

Streng Mikko Sebastian 19 v
Tyhjäntoimittaja, Helsinki
Korkkarit ja sotaleffat on Strengin alaa. Der
Gruppenführer. Miehen karvalakki lienee
prikaatin ainoa, jolla on nimi (se on myös
prikaatin pörröisin). Tuleva morttien kauhu,
the Taakse poistuttaja, skappareista seuraa-
va alaspäin. Upseerikerho odottaa. Sanoit-
taja saapuu - mää. Motto: “Meneekö nyt
vahvasti? Kertokaapa minulle!”

Skogs Harri Mikael Johannes 20 v
Opiskelija, Vaasa
Hiihdon suunnattoman suuri ystävä. Pitää
muutenkin kaikista SA-siirtymistavoista.
Juosten, polkien, rekan lavalla... Tua asenne
johtaa vain tuhoon... Motto: “Ketä mä saan
lyödä?!”

Satela Jere Topi Eljas 19 v
Hämeenlinna
Mies, joka omistaa taisteluvyön ja kompo-
siittikypärän siviilissäkin!!! Tosi sotilas.
Sissipuukon terävyys on tälle taistelijalle
kunnia-asia. Motto: “Miksi tehdä helpolla,
kun voi tehdä armeijan tavalla.”

Vanhanen Veli-Matti 19 v
Kangasala
Vaihe-Vanhanen. Old man. “Sä et enää
ehdi, SÄ ET ENÄÄ EHDI!!!” Mies, jota ei
saa päästää silmistä, tai se eksyy. Motto:
“Ikkuna auki, tänne kuolee!”

Saranpää Pasi Matti 19 v
Sähkömasentaja, Koskenkorva
Aina Yrjölän kanssa röökillä. Kahden
maastoyön jälkeen tämä taistelija alkaa näh-
dä tähtiä jo teltan katossakin. Vartiovuorot
menee seisoskellessa ja tupakkaa poltelles-
sa. Suomen “motivoitunein” taistelija. Mot-
to: “Ei paljo kiinnosta, perjantaina lomille.”

Yrjölä Ville Petteri 19 v
Koneistaja, Vähäkyrö
Teltan kamina-au. “Kookoo laulamaan!!
KK naputtaa ja vihollinen tulee vaan...” Vä-
häkyrön hurjin sonni, joka on aina valmis
auttamaan naista kuin naista hädän hetkellä.
Juuri niin kuin kelpo alikessun tuleekin!
Motto: “Lisää jimppaa!”

Sarajuuri Noora Maria Eufemia
20 v
Opiskelija, Helsinki
Täydellinen taistelija, ainakaan temppera-
menttia ja ripeyttä ei puutu! “Kaikki tapahtuu
rip rap, tai muuten...” Solmujen mestaritaita-
ja... Motto: “Kaiken takana on nainen...”

Saarinen Jouni Tapani 19 v
Lahti
AuK:n Mr. Cool. Ei ota lämpöä mistään.
Avautuu yhtä usein kuin peruskallio. Motto:
“Mitä nopeammin, sitä enemmän.”

Yli-Leppälä Vesa Petteri 19 v
Opiskelija, Tampere
Mies, joka nukkuu aina onnensa ohi. EHK:n
priimus ja alikessujen kalakaveri! Ulkonä-
kö pettää pahan kerran... Motto: “Jos haluat
pilkkoa puita, niin ota kännykkä mettään!”

Tupa 10

Kinnunen Kuisma Pellervo 19 v
Ballerina-”boy”, Rovaniemi
Tuvan tanssijapoju. Ja aina niin
“särmää”...jaa-a? Gonahti kuukauden jäl-
keen AuK:ssa...ja vielä tuleva kv-mies.
Tykkää olla metsässä... varsinkin kun sissi-
takki on mallissa “mummo”!!! “Ois asiaa
toimistosihteerille, tarvis saada lentoliput.”
Motto: “Tanssien tähdeksi, rynkyllä Koso-
voon.”

Koskinen Pentti Leo Olavi 18 v
Kassaneiti, Helsinki
Tavarat aina levällään! Minuutilla keittää
kahvia. Minuutti on suhteellinen käsite. An-
taa lapsilleen nimeksi Esa ja Pekka... Ryö-
mii nopeammin kuin moni mies juoksee!
Kulkee hame päällä siviilissä...? Motto:
“Eihän täs oo ees kiire!”

Kämäräinen Terho Tapio Ensio
19 v
Poromies, Sodankylä
Poromiehellä pesä Turussa. Pääsi irti lupaa-
vasta vemppaputkesta. Aina ajoissa! Asu-
nut ikänsä Lapissa ja silti aina jäässä. “Koit-
takaa ny vähäse ees pittää kiirettä” näi lap-
palaisittain sanottun. Tuleva poro-au. Mot-
to: “Pistäkää se ikkuna kiinni...!”

Lahdenperä Juhani Markus 20 v
Rokkistara, Oulu
Tuvan pelimies. Peliliikkeitä joka lähtöön.
Yksi puolikas päivä leirillä... kunnon street
fighteri...kunhan paikat kestää! Motto:
“Tehtyä ei saa tekemättömäksi, mutta teke-
mättömän saa tehdyksi...jos on pakko.”

Lahtinen Risto Tapio 19 v
Moppimies, Orimattila
Ja siivouspalvelu toimii. 2. joukkueen ainut
b-mies, mutta silti varmaan särmin heppu.
“Nyt kyllä ei jaksa lukee...” Motto: “Hei nyt
siivotaan, ihan oikeesti!”

Latvala Jussi Heikki Kalervo 20 v
Fyysikko, Turku
Pakkomielteenä RUK. Iltavahvarin jälkeen
Latvalan peiton alla säteilee... Unta palloon
aina kun ehtii. RUK:lla saa ja rahalla pää-
see... vai mitenkä se olikaan? Motto: “Kun-
nia, velvollisuus ja tahto.”

Leeve Veikko Johannes 19 v
Ompelukonemekaanikko,
Pälkäne
Tuvan sukkamestari. Tältä mieheltä voit tie-
dustella sukkia malli SA-int. Tietää sukista
kaiken... Suosikkilukemistoon kuuluu mm.
SULKO (leirillä mukana...) Ainut, joka pu-
huu minuutin aikana kännykkään. Motto:
“Bisnes is bisnes, Mooses is Mooses.”

Lintunen Joni Petteri 19 v
Kaataja, Lahti
Mies, joka saa ihottumaa mopin
varresta...siivoo aivan sairaasti. Tuvan sär-
min vartiomies... Selvää RUK-ainesta...
ehkä seuraavassa elämässä! Gonahdus on
tyrmännyt tuvan Rocky Balboan. Motto:
“Tää tupa on aivan siisti...”

Nikkonen Harri Sakari 19 v
Tietokäsi, Joensuu
Mahtava oppilasjohtaja! Nauraa enemmän
kuin muut minuutin aikana. Todella tuima
käskynantaja. Ensimmäinen oppilasjohtaja,
joka tajusi poistuttaa mörhösakkia. Opiske-
lee tietokonenörtiksi! Ei hyvin mene... Mot-
to: “Tuvassa jonoon järjesty, jakkaroille!
Naama näkkärille, turvat tukkoon!”

Luutnantti Mika Lehtimäki, vänrikki Markku Korpela
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III Joukkue

Tupa 12

Mäenpää Matti “Tha Killah” 18 v
Palkkasotilas, Espoo
“Minä ja Gerberi!” Tuvan jukeboksi, kaikki
biisit löytyy spaissareista Janne Tulkkiin.
Mies, joka haisee pahemmalle kuin muut
yhteensä. Motto: “Who dares, wins!”

Niemi Markus Kari-Juhani 19 v
Kaljakauppias, Vääksy
RUK jäi haaveeksi, vemppapäiviä hiukan
liikaa (26). Tätä lukiessanne mies on luulta-
vasti kotiutettu E-miehenä. Motto: “Tää on
tulevan koulutuksen suoma etu.”

Luukko Perttu Pekka Johannes
19 v
Koneistaja, Padasjoki
“Mää oon ihan pihalla, mikä varustus? Joko
valmistautuminen on huudettu? Mä en tajuu
yhtää, sanokaa ny mitä tehdään.” Vaihees-
sa, koulutuksen tässä vaiheessa. Motto: “Se
kato riippuu vähän paikasta.”

Markkula Antti “The Man” 20 v
Gladiaattori, Tampere
Prikaatin kevyin täpö. Kävelevä nakkisuo-
ja. “Jos menis vähä rötvään..” “En mä ny oi-
keen kerkee puhuu, minuutti tuli jo.” Motto:
“Kyllä metsä tuulen kerää!”

Männistö Kalle Johannes 20 v
Ylioppilas, Honkajoki
“Ai toi vai? Se on metton sontaa, taitaa olla
linnut vähän sillä päällä.” Ampuu omat ja
kaverien räkäpäät mettäleirillä. Motto:
“Viikon päästä lomille!”

Perho Tero Tapani 19 v
Rekkamies, Turku
Ei ilmeisesti paljoa perusta liikennesään-
nöistä, ajaa usein päin punaisia. Motto:
“Kaikki on hyvin kunhan päästään nuk-
kuu.”

Ojala Janne Kalevi Birger 19 v
Kilometritehtailija, Salo
“Asemaan!!” Mies, joka on aina valmiina
lähteen nakkiin ku nakkiin. Motto: “Sylet-
täis jos kiinnostais.”

Puiseva 20 v
Kirjailija, Äetsä
Kahdenkymmenen päivän asennemurtuma.
“Itse olen korpraali.” Kirjoittaa kirjaa po-
jasta. Hmmm... Motto: “Rima pysyy paikal-
laan kun riman alittaa”

Patrikainen Anssi Olavi 19 v
Oloneuvos, Kauhava
Järkä, joka ei ole osallistunut vielä yhteen-
kään TKS:een. “Vois mennä tupaskal.”
Motto: “Vois lähtee mapilla!”

Pietikäinen Aki Tapani 20 v
Teräsmies, Tampere
“...” Motto: “...”

Tupa 4

Heinonen Kimmo Kalervo 19 v
Opiskelija/Geenitutkija, Lieto
Majurin poika. “Lauletaan nyt jotain mitä
me kaikki osataan.” Hyvä tsemppi jatkuvas-
ti päällä, toivo elää Kimmossa. Tuvan nap-
pitaulu. Motto: “Ei siellä varmaan paljon
sykitä.”

Lehtinen Jarkko Tapio 19 v
Ilmastointiputkiasentaja /
levyseppähitsari, Hollola
Hollolan apinamies. Natural Born rifleman.
Halusi pienenä laulajaksi ja nyt siitä kärsi-
tään. AuK:n ainoa, joka tutustui majuriin,
yliluutnanttiin ja kokelaaseen puhuttelujen
muodossa. Muisti hyvä, mutta lyhyt. Motto:
“Sä et oo läheskään niin tonttu kuin miltä
näytät!”

Harju Antti Juhani 20 v
Ammattijalkapalloilija,
Pirkkala
Futari. “En oo mikään naistenmies”. Tuvan
sportyspice. Särmä: komentaa öisin, kun
kaikki muut yrittävät nukkua. Pelottavan
normaali, täytyy olla luuranko kaapissa (sii-
nä pakkastakin takana). Motto: “...”

Huopainen Mika Juhani 19 v
Opiskelija, Helsinki
“Filosofityyppi”. Ei katso Uuno-leffoja,
koska ne ovat suomalaisia. Jäpittäessään
näyttää kieltä kavereilleen. Suomen Micha-
el Flatley - patsas. Saavutti täyden mielen-
tyhjyyden suorittaessaan aserataa. Motto:
“Maailmassa on monta napaa, mutta minul-
la on vain omani.”

Kauppila Mikko Kalevi 20 v
Ylioppilas, Turku
OJ:n kommentit: “Viimeinen sammuttaa
ovet”, “kulmana Muke, suuntamies ohjaa”,
“Ojennus...toiseen joukkueeseen, ojennus!”
Motto: “Ei tää kauan kestä...life is a bana-
na.”

Haapanen Hannes Toivo Tapani
19 v
Ylioppilas/jalkahoitaja, Vääksy
“Missä on mun tähtäimensiirtoavain?” Tu-
van särmin punkka. Särmää punkkaansa aa-
mulla tunnin. Hyppäsi voltin kahdesta kek-
sistä. Artikuloi ylettömän selvästi volttien
välissä. Motto: “Elämässä voittaa aina sil-
loin tällöin, jääkärinä ei koskaan.”

Kota-Aho Antti Johannes 20 v
Opiskelija, Turku
Kolme yeah yeah, ja sen kyllä huomaa: “En
mää, ota joku muu. Mä meen nyt paskalle.”
Turun lahja talous-AuK:lle?
Motto: “Pistäkää se teltta äkkiä pystyyn et
pääsen nukkuu”

Jylhä Sami Jaakko 26 v
Työnjohtaja, Helsinki
“Jääkärilinja!!” Särmäsi oppilasvääpelinä.

Luutnantti Jari-Pekka Mustonen, vänrikki Juha Rinta-Keturi
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IV Joukkue

Tupa 7

Sahi Juha Artturi Johannes 19 v
Ylioppilas, Pori
Aina särmä tupalainen. Tullut maailmalla-
kin kuuluisaksi nimestä “säästösilmä”. Ihan
reipas sotilas. Lukiolaisten logiikkaa: kaik-
ki on kummallista ja hämärää. Motto: “Miks
aina mua nakitetaan!?”

Salomaa Toni Antero 18 v
Metallimies, Pirkkala
Ikiliikkuja, jonka herne on aina jumissa. Ei
avauduta! Motto: “Röökille !!!”

Suutari Toni Pekka 19 v
Ylioppilas, Lahti
Hevosmiesten lahja Huovinrinteelle!! Kou-
lun kävelevä karkkikauppa, joka ruokkisi
vaikka kokonaisen komppanian! Motto:
“Yöt ei ole nukkumista varten!”

Takala Tapio Karinpoika 20 v
Sähköasentaja, Noormarkku
Haminan ryssien kauhu, Huovinrinteen
vemppapoliisi! Metsämies, jolla on piuhat
ja pistokkeet pahasti solmussa! Motto: “Pis-
tetään se tuohon...”

Tattari Jussi Tapani 18 v
Tampere
Kotihoidostaan kuuluisa. Tuleva EHK:n
diplomijääkäri! EVVK!! Motto: “Ilman
vemppaa ei ole elämää!”

Tupala Jukka Juhani 19 v
Ajoneuvoasentaja, Lammi
Lammin laiska. Rekkakuski, joka ajaa sääl-
lä kuin säällä ja vaikka paljailla vanteilla.
Motto: “Sä teet kun mä käsken!!”

Turunen Vesa Matti Aleksi 19 v
Ylioppilas, Järvenpää
Aito Pokemon-kouluttaja! Pistää Pikachut ja
Raichut ojennukseen. Osumia on tullut, mutta
on niitä myös jaettu!! Motto: “Turpa kiinni!!”

Varjola Harri Kalevi 19 v
Ylioppilas, Orimattila
HK. Orimattilan lenkkipeto! Herra päivys-
täjä, oppilas Varjola tulossa aamuvastaan-
otolta. Määrätty vapautus 1 x TL ! Motto:
“Kaminasta mansikka, teltasta Ibiza!”

Vartiainen Jari Juhani 19 v
Ylioppilas, Lahti
Ystävämme Charlie. Karvaa enemmän kuin
koiralla! Leirin kylmäverisin kipinämies ja
kuumaverisin hamstraaja. Motto: “Mä en oo
ikinä vaiheessa!”

Viitikka Janne Mikael 19 v
Opiskelija, Uusikaupunki
”Täällä on tukeva hiillos!! Ei voi paleltaa!”
Mies, jonka salaisuus on Total Gym!! Mot-
to: “Nii, no nii!!”

Tupa 5

Alanen Sami Hannu Sebastian
19 v
DJ, Vantaa
Natural born leader, mutta silti mies, jota ei
vois tämä touhu vähempää kiinnostaa! Asuu
kaapin vieressa lattialla = nakkisuojassa.
Sanoo joskus jopa vastaan. Motto: “Homma
ei tunnu etenevän...”

Gustafsson Paul Mikael 20 v
Ylioppilas/Tekninen piirtäjä,
Turku
Maailman rauhallisin mies, vaikka on mi-
nuutti päällä ja mies kaapilla, kalsareillaan.
Motto: “Peace and love.”

Harju Sampo Severi 19 v
Kasvatustiet. ylioppilas,
Nummela
Tuvan hymypoika, eräänlainen tuvan hen-
getär. Mahdollinen vääpeli. Motto: “Kiva
kun on kivaa!”

Honkonen Tomi Johannes 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Tuvan parhaat unenlahjat. Ei käytä kiellet-
tyä duaktia. Motto: “Ei oo paha!”

Juvela Ilkka Matti Valtteri 20 v
Järjestyksenvalvoja, Ikaalinen
Tuo nössiä rekalla himasta, kuningas tasa-
arvo ei kuulu tietoisuuteen. Motto: “Jumala
antaa anteeksi, minä en...”

Järvensivu Tero Iivari 20 v
Ylioppilas, Valkeakoski
Mappinsa ansainnut: matkaa 140 km. Jos et
sotkuun kerkeä, niin ei hätää: tämän miehen
kaapista kyllä tavaraa löytyy. Motto: “Kaik-
ki tai ei mitään.”

Järvinen Antti Tuomas 20 v
Ylioppilas, Kauhava
Mapille ennen kuin mies on lomilta palan-
nut. Jos et veikkaa, et voi voittaa. Motto:
“En oo menos, on nii wäbä.”

Ketola Kari-Pekka 19 v
Koneistaja, Honkilahti
Mutte-hirviö. Sukua varmasti Sherlok
Holmesille. Motto: “Meneeks vai eiks ny
mee vahvasti?”

Koppinen Matias Jan Johannes
19 v Ylioppilas, Kokkola
Entinen vihattu oppilasjohtaja, nykyään
vain “vihattu”. Maailman kovin... näppäi-
leen. Tauko 362 vrk, ei saa polttaa! Motto:
“Aika hiljasta, ja röökit sammuu nyt!”

Korkiasaari Timo Juhani 20 v
Ylioppilas, Turku
Viettää paljon vapaa-aikaa majuri Lehmuk-
sen ja yliluutnantti Leinosen kanssa. Kotoi-
sin Turuust. Motto: “Ei oo todellista! Minä-
kö muka avauduin?”

Kulmala Anna Maija 24 v
Vartija, Turku
Särmä naissotilas, moni mies kumartaa sy-
vään Annan edessä. Mutta on Turusta. Mot-
to: “Ku olis ees oma tupa!!!”

Tupa 6

Koskimaa Lauri Tapani
Johannes 19 v
Ylioppilas, Veteli
Albaanisissien tuleva kauhu! Mies, josta ei
ole mitään sanottavaa. Enemmän kokoa
kuin antaa ymmärtää. Motto: “Kosovoon
vaikka kengät lähtis!”

Kämäräinen Jukka Salomon 22 v
Ylioppilas, Lahti
Tuhannen ja yhden kysymyksen mies. Rä-
päyttää elämästään, tulevaisuudessa kuulet-
te kenties... Motto: “Olemalla oma itsesi
saavutat suurimmat voitot!!!”

Montonen Toni Patrik 19 v
Ylioppilas, Orimattila
Tuvan nohevin vemppaaja! Kadonneen ryp-
pyvoiteen metsästäjä! Motto: “Olis ihan
kiva päästä lomillekin joskus!!”

Pikkumäki Jussi Antero 19 v
Opiskelija/ylioppilas,  Kauhava
Mies, jonka punkka odottaa tekijäänsä,
vaikka olisikin juuri särmätty. Motto: “Ei
pysty ku on pyhätkin tulos!”

Poikkeus Mikko Henrikki 19 v
Ylioppilas, Honkajoki
Kadonneen motivaation metsästäjä (ei ehkä
haluakaan löytää). Laiska tekee vain kerran,
poikkeus ei kertaankaan. Motto: “Jou jou,
kai täs täytyy lepo ottaa.”

Pölkki Petri Mikael 20v
Ylioppilas, Lahti
Mies pakenee nakkia valonnopeudella. Me-
nee piiloon vaikka tetsariin. Kovimmankin
nakittajan painajainen. Motto: “Pitäkää
tunkkinne...”

Rahola Antti Juhani 19 v
Autonasentaja, Huittinen
Aina niin rauhallinen, mutta positiivisella
energialla varustettu nuori mies. Motto:
“Unta kuulaan!”

Rautiainen Sami Petteri 23 v
Projekti-insinööri, Tampere
Saako insinöörin ura jäädä, ja kauluspaita
vaihtua maastopukuun? Tämä mies jaksaa sä-
histä “pienistä” vastoinkäymisistä huolimatta-
kin. Motto: “V****tais, jos ei kiinnostais!”

Repo Juho Allan Antero 19 v
Ylioppilas, Heinola
Tuvan rauhallisin jannu, kunnes nakki nap-
sahtaa. “Lakki päästä, lakki päähän!” Mot-
to: “Muista laittaa rairuohot kasvamaan.”

Saarela Heikki Taneli 19 v
Ylioppilas, Oulu
Tuleva herra isoherra, joka synnyttää aina ja
joka asiasta. Ei se oo meillä niin justiinsa.
Motto: “Nakki odottaa taas tekijäänsä”

Luutnantti Juha Seppä, vänrikki Ville Toivanen



39

Tulenjohtue

Tupa 5

Manninen Perttu Matti
Johannes 19 v
Tekn. ylioppilas, Vantaa
Kassun lähivartiomies. Todellakin AINA
paikalla, jopa muiden ollessa leirillä. Mies,
joka tullaan vielä näkemään. Tuvan, ellei
jopa koko AuK:n vemppakuningas! Mie-
hestä olis vaikka mihin, mut terveys panee
hanttiin. Motto: “I’ll be back, no can do!”

Matikainen Toni Tapani 19 v
Tampere
Preussilainen kuri odottaa alokkaita ja taak-
se poistumista on luvassa, kun hra. Matikai-
nen pääsee johtajan paikalle. “Lihasmuisti
on paras muisti!” Motto: “No niin, puolet 3.
JK:sta lopettaa ekalla viikolla.”

Mäntyranta Olli Tapani 19 v
Ylioppilas, Säkylä
Härö 3.JK:n kasvatti. Kaappi aina sekasor-
ron vallassa. Ja gonahtaminen näkyy hys-
teerisenä nauruna. Sauna luvattu lämpimäk-
si ekalla IV:lla. Motto: “Onks kaljaa? Ota
kaapista...”

Puputti Juho Mikko 19 v
Ylioppilas, Säkylä
3.JK:n särmä taistelija. Varuskunnan oma
kasvatti. Jätkä, joka ei turhaan stressaa.
Motto: “En oo lähös RUK:uun!”

Remes Tuomas Henrik 20 v
Opiskelija, Oulu
Tuvan matikka! TJ-sekunnit hallussa. Se-
kunnit piiruiks ja päivät sekunneiks. Kiertä-
nyt Suomea kuin kulkuri. Asuu...missä?
“Kolmiriviin... OJENNUS!!!” Motto: “Hei
jätkät hei, arvatkaas paljoks on TJ-sekun-
nit?”

Rintala Kalle Santeri 19 v
Ylioppilas, Huittinen
Bad boy from PstK. Kahden homman hoito
ei taida olla oikein hallussa. 20 sek, ja kami-
na on koossa. Motto: “Ei näin, tää homma ei
todellakaan toimi.”

Rotkus Juha-Pekka Kalevi 20 v
Tekn. ylioppilas, Pori
RUK:uun menos. Parannettavaa metsäasen-
teissa, pojalla kun otsasarvi kasvaa muita
nopeammin. “Täällä hehkun mansikkana” -
Rotkus vai kamina? Tuvan painimestari.
Känny jatkuvasti latauksessa... akkukin lop-
puu, kun paljon soittelee... Motto: “En oo
menos!!”

Saari Markku Antero 20 v
Ylioppilas, Kaarina
Tuvan ja alueen siisteys stressaa miestä
enemmän kuin mikään muu. Välillä tuntuu
siltä, että moppi on miehen paras ystävä.
Pari vähäunista leiriyötä ja mies on pihalla
kuin lintulauta. Motto: “Muuttakaa Tur-
kuun ja opetelkaa puhuu!”

Tupa 6

Virkki Ville Samuli 19 v,
Valkeakoski
Särmä mies, pieni sänki metsässä ei juuri
rämmi. Virkistyy päivä päivältä... Motto:
“Joko kortit on jaettu??”

Silvast Arttu Kustaa 20 v
Työtön muusikko, Hanko
Mr. Proge, AuK:n persoonallisin järkä. Kä-
velevä syntikka. Viime minuutin härväri.
Motto: “Mä oon mikä oon!”

Timonen Harri Markus 19 v
Kuopio
Kylmä kaveri, kolea jätkä kalakukkojen ko-
timaasta. Tuvan suosituin jätkä. Ekana pun-
kassa.

Teräväinen Jarmo Krister 19 v
Nastola
Ainoa, joka on täältä johonkin lähdössä.
Hiihtää kuin Mieto, painii kuin Karelin.
Motto: “No guts, no glory!”

Tran Hoan Vu 18 v
Baarimestari, Järvenpää
Levotonta läppää, mies naisille. Aina oi-
keassa, ainakin omasta mielestään. Motto:
“Kyl mää tiedän tän homman!”

Teppo Aappo Tapio Ilmari 19 v
Espoo
Mies, joka ei asu missään. Viihtyy kasar-
milla ilman ongelmia. Kantaa cd-kauppaa
mukanaan. Aappo tarjoo musan. Motto:
“Emmä tajuu, tai jotain.”

Vuorinen Anton Ilmari 20 v
Ilmajoki
Kioski kaapissa. Särmin punkka ikinä. Lii-
an kaunis, viisas ja nopea spolliksi. Motto:
“Kromi kiiltää!”

Siiriäinen Sampo Ilmari 20 v
Taistelija, Tampere
Sirkku ei siivoo, Sirkku ei tiskaa, tetsari pai-
naa Sirkun niskaa. Gonahti 2.4. Motto: “En
oo siivoomassa!”

Tupa 4

Jokinen Jarmo Kalevi 20 v
Merkonomi, Loimaa
Ghettojen kasvatti suoraan Loimaan Bron-
xista, oppilasjohtaja Jumalan armosta... Kil-
pailee marssilaulattajan tittelistä armotto-
masti. Aina tuvan järkyttävin punkka. Aziz!
Hallitsee rautaisella otteella tuvan ilmaher-
ruuden. Ja kamina sammuu... Motto: “Tääl-
tä tulee T-Juu-Ee!”

Lundén Heikki Viljo Henrik 19 v
Ylioppilas, Pöytyä
Automaatio-gona, Spol- ja TiedK:n lahja
AuK:lle - AuK:n lahja maailmalle, hirnunta
paljastaa aina. “Hei, laita siihen et...” Tuvan
yksisarvinen... Motto: “Mieshän tarvii juu-
rihoitoa!”

Lepistö Antti Juhani 19 v
Ylioppilas, Vammala
Ehdottomasti suurimmat puhelinlaskut tu-
vassa. Piilohärö, jonka aamutoimet ovat
aina vaiheessa. ON / OFF -tyyppi. Motto:
“Last man standing”

Joronen Lassi Tapani 20 v
Ylioppilas, Turku
Joukkueen lapsisotilas, ehdoton maanpuo-
lustusintoilija! “Onks valmistautuminen
päällä? -On. No sit voi käydä vessassa...”
Sytyttää kaminan märilläkin puilla. Motto:
“Tjoo...”

Arsalo Juha Alpo Tapio 20 v
Tekn. ylioppilas, Oulu
“Viereisen muodon mukaan, joukkueväli
jättäen - asento!” Johtueen pappa. Sotilas,
joka tiedustelee leirillä aina ensimmäisenä
poteron. Herätettävissä vain kiväärin pii-
pulla. Kiertää lomilla kolmasosan Suomea
kerralla. Motto: “Mä olen reissumies, aina
tien päällä.”

Heinonen Perttu Aleksi 19 v
Fys. ylioppilas, Vilppula
Särmä jätkä, joka on aina väärässä paikassa
väärään aikaan. Syö sämpylää vaikka ilta-
vahvarissa. Vihkon sivut aina täynnä tava-
raa. Motto: “Sipa toimii (jopa leirillä)!”

Kallio Jere Rafael 19 v Ylioppi-
las, Perälä
Tuvan Casanova pohjan perukoilta. Kaveri,
joka todella pitää suklaasta ja kekseistä. Ke-
hittelee mielessään abstrakteja näkymiä,
joita itse Dalikin pitäisi esikuvinaan... Mot-
to: “Sä et tiedä musiikista mitään...”

Aarnio Markus Alpo Uolevi 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Tämä aliupseerikoulun fighteri pisti pääl-
leen hyvänhajuiset öljyt ja meni upseeriker-
holle heti kurssin ensimmäisenä
päivänä...aina kadoksissa. Motto: “En oo
menos!” -ja menee kuitenkin.

Porilaisen osoitteenmuutokset sekä killan jäseneksi liittyminen:

Kiltaveli Seppo Luoto

Tilitoimisto Tilistö

puh. (02) 867 1581

Alinentie 8  27800

Yliluutnantti Raino Kukonlehto, ylikersantti Antti Ollikainen
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Sotilaspoliisijoukkue

Tupa 1

Aaltonen Miika Antti 19 v
Ylioppilas, Turku
Natural born killer! Turun kauhu. Muut vie-
vät Hustlerin vessaan, niin Miika tempaisee
veitsikuvaston matkaansa. Viikon eväät
normaalisti 57 Snickersiä, 2 kiloa keksejä, 8
litraa mehua ja 4 hedelmäkakkua! Osaa ot-
taa rauhallisesti! Motto: “Oppilasjohtaja
määrää kaiken, että antaa mennä sen piik-
kiin vaan.”

Ahtiainen Kari Antero 19 v
Ylioppilas, Pori
Tuvan ikuinen nakkiautomaatti. Varsinkin
kokelas Köönikän tunkeuduttua Porin pojan
uniin ei edes häröily onnistu tuvan laiski-
mukselta. Ei IKINÄ paikalla ku pitäs toimia
joukkueena! Motto: “Eiks joku muu vois,
ku siinä tulee hiki?”

Alarotu Vänni Tapani 19 v
Ylioppilas, Kankaanpää
Punkkapartion priimus. Aina viimeisenä.
Kunnostautunut kovana puuron peloittelija-
na. Myöskin tuvan palomies. Motto: “Jätkät
hei! Tehkää mun punkka! Jätkät hei!”

Harviainen Juha Tuomas
Edvard 19 v
Ylioppilas, Kuortane
Tuvan härvääjä. Tästä jukeboxista ei ihan
heti laulut lopu. Lanteen liike reipas rento,
eikä mikään Juhan hento. Aina äänessä,
myös nukkuessaan. Motto: “ Mihnä täällä
saa rötvätä?”

Hatanpää Mikko Kalevi 20 v
Ylioppilas, Nokia
Hiukan ongelmia varustevaihtojen kanssa,
kun ei meinaa tarpeeksi isoja vaatteita löy-
tyä. Joukkueen kuski, joka hajotti ainoan
UAZin minkä käsiinsä sai. Motto: “Saama-
rin varastorotat, ku anto taas liian pienet
vaatteet!!!”

Haukijärvi Joonas Henrikki 18 v
Rakennusmies, Nokia
Maailman mahtavimmat unenlahjat. Nuk-
kui niin sikeästi, että sai siitä pekkaa. Mot-
to: “Mitä ny taas on tapahtunu, ku mä olin
vempassa?”

Huhtala Antti Juhani 19 v
Puualan artesaani, Alastaro
Yleisesti tuvan mallijäpittäjä. Aina särmänä
ja vapaaehtoisena, mutta kun kouluttajien
silmä välttää niin härväys alkaa. Valittaa
aina kovasta sykkimisestä (myös aurinkoa
ottaessa tauolla!) Motto: “Miks ei Kaisa oo
soittanu?!”

Järvinen Ari Tuomas 19 v
Ylioppilas, Keikyä
Kaikkien esimiesten kaveri, huutelee lepoa
alikersanteille kesken rastien. Aina naama
hymyssä, ehkä vähän liikaakin! Motto: “No
nii apinat, sillon sykähtää!”

Jönkkäri Jarno Markus
Kristian 19 v
Ylioppilas, Siikainen
Imasi heti herneen nenään, kun joutui oppi-
lasjohtajaksi! Muuten kovin tyyni sälli.
Aaltosen jälkeen kovin kauppojen tyhjentä-
jä, joten lomakassi repeää sämpylöistä etc.

Koski Miikka Tapani 18 v
Kaarina
Tuvan lätkäjätkä. Tepsin kasvatteja, joten
aina ihan kahvilla! Yleensä silti aina ensim-
mäisten joukossa valmiina jo. Motto: “Kui
äijä hakee niin kovaa huumaa?”

Lahdensuo Ville Heikki 20 v
Ylioppilas, Seinäjoki
AuK:n leirilomailija, aina ekana makuupus-
sissa ja viimeisenä ulkona! Vaikka jampalle
uni maistuukin, silti punkka aina päin ...
Motto: “Jaaha, kuis sitä sais käydä jo nuk-
kumaan?!”

Ojala Timo Tapani 19 v
Ylioppilas, Turku
Aina jossain hukassa kun johonkin tarvis
lähtee... Sanoo siivonneens vaikka siirto-
lohkareisiin meinaa kompastua! Hiukan ul-
kona aina kaikesta! Motto: “Eikä, ihan tosi
vai? Hä?!”

Tupa 2

Kortesluoma Juha Iisakki 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Lomilla aina kaikkensa antanut, heijastuu
varusmiespalvelukseen. AuK:n adonis!
“Hei Saari, lähe rukkiin niin mä voin lähtee
sun tilalle Kauhavalle!” Leirivarustus aina
“maksimaalinen”. Hiljaisuuden tultua alkaa
pitkät puhelinsessiot naisensa kanssa ja
tupa- kamut tykkää!! Tuvan shootfighter!
Motto: “Lomilla saadaan ja armeijassa voi-
daan.”

Olenius Risto Aarni Emil 19 v
Ylioppilas, Naantali
Lomilta tuo aina uudet ja entistäkin jännittä-
vämmät eväät! Vannoutunut sukkahousu-
hevin kuuntelija. Luukuttaa korvalappuja
joka tauolla volumet kaakos. “Voisko joku
muukin mennä välillä ovelle!?” Tuvan ky-
näilijä ja gaeshikoda. Motto: “Nyt jätkät
turpa kiinni jo!!!”

Olin Tomi Kristian 19 v
Ylioppilas, Espoo
Yrittää epätoivoisesti saada itselleen six
packiä!! Miks kukaan muu ei siivoa ku mä!?
Tuvan moppimaisteri. Krav Maga -spesia-
listi ja puukkojen keräiljä. Motto: “Pari vat-
saa vois tehdä...”

Pajula Kimmo Sakari 20 v
Ylioppilas, Kangasala
AINA vaiheessa! Nukkuu punkassa aina
kun on mahdollista. Valkoinen Michael Jor-
dan. “Where is my Jennifer?” Tunnettu peli-
liikkeistään. Motto: “Eihän tässä oo mikää
kiire, ei oo ees viittä minuuttia huudettu!”

Poikkimäki Rami Juhana 19 v
Cable Guy, Kurikka
Raudoitti kohdehenkilön lisäksi myös itsen-
sä. Ikävöi Kauhavaa päivin öin ja syö ikä-
väänsä tusinan sämpylöitä päivässä. TKS ei
ota onnistuakseen. Pakko saada patukkaa,
erittäin perso makealle! Motto: “Se on meil-
lä Kauhavalla KSE!!!”

Rand Teemu Juhani 19 v
Ylioppilas, Lieto
Lunttaa, mutta ei jaksa tehdä sitäkään kun-
nolla. “Rano” on tuvan epäaktiivisin olento.
Punkka on lähes aina “särmässä” kunnos-
sa!!! Motto: “Eihän täällä ees nää mitään!!”

Röppänen Juha Petteri 19 v
Merkonomi, Loimaa
“Räpsä”. Tuvan isoin pamppu. Nukkuu pie-
nimmilläkin tauoilla. Särmäysinto iskee
vain leireillä kun muut hajoaa! Tuvan härö-
tukka.

Saari Jari Marko 25 v
Perheenisä, Seinäjoki
Kolmen lapsen isä, ei muita harrastuksia.
Tuvan luottohenkilö. Tosi mies, sihteeri
Saari. RUK-ainesta. Gonahti täysin oppilas-
vääpelinä... Motto: “Jos te kusette minun
pakkiin, minä paskannan teidän pakkiin-
ne!!”

Sulin Marko Kalevi 20 v
Ylioppilas, Rauma
Tuvan filosofi, kyseenalaistaa useimmat
toimet. Jollei “Sulevia” näy, niin ainakin
ääni kuuluu. Tuvan jumppakärpänen &
“Herra Huumori”. Järjestys olla pitää vaik-
ka vähän huonompikin. Motto: “Voitasko
tästä äänestää!?

Vaihi Ville Samuli 19 v,
Turku
Tuvan tangoääni. Ville “Vaihe” pistää gäi-
sin huuleen ja hakee huumaa. Leireillä veis-
telee innokaasti mitä erilaisimpia esineitä...
Särmäsi oppilasjohtajana. Motto: “Kui SEE
nii nättii o?”

Viitala Mikko Iisakki 19 v
Ylioppilas, Pori
“Ooksä menos sotkuun? Tuo mulle...” Näp-
pärä mies, viipaloi ja pariloi sormensa kipi-
nässä. Viitalan proteiinipirtelöt, -juomat, -
jauheet, jne... Voimamies! Motto: “Onx sul-
la antaa jotain tilalle?”

Luutnantti Jussi Alanko

Varattu
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Kranaatinheitinjoukkue

Tukilinja
Johtaja yliluutnantti Esa Rautio

Vänrikki Mikko Lähdemäki, vänrikki Klaus Tapio

Tukilinja

Tupa 12

Björklund Sam 20 v Graafikko,
Helsinki
AuK:n ikivemppa. M62 vaihtui alta aikayk-
sikön nahkahousuihin. AuK aamut VS VKS
aamut 2 - 31 Motto: “Jos et vemppaa, et voi
voittaa”

Luutnantti Osmo Bräysy

Tiedustelujoukkue

Tupa 3

Alahonko Antti Aleksi 20 v
Ylioppilas, Honkajoki
Saa lomilla runtua upsopp-tyttöystävältä.
Tuvan ylisärmä jäpittäjäkuningas. Aikoo
“työhön, jolla on tarkoitus”, veri velvoittaa!
Motto: “Ei näillä aamuilla!”

Bang Arto Fredrik 19 v
Elokuva-ammattilainen, Turku
Turkulainen teknohärkä. Luotettava vartio-
mies. Vihollisen lähestyessä unohtaa il-
moittaa muille ja itse säntää aropupun lailla
karkuun. E-Au! Aurinkokuninkaan ex-
vävy. Motto: “Nii millon ne kokeet on? Tä-
nään?! En oo lukemas.”

Grönroos Juha Nikolai 20 v
Palkkasoturi, Parainen
Urheilija, joka hallitsee lajin kuin lajin.
Spollareiden kauhu. Huhun mukaan koske-
nut joskus moppiin. Motto: “Purtsi sanos...”

Jönkkäri Ilari Eemeli Mikael
19 v
Piponvirkkaaja, Kankaanpää
Tekee hommat vauhdilla, jotta jää enem-
män aikaa rötvätä! Elää pussiruuilla myös
siviilissä. Etsii positiiviset puolet vaikka gi-
neksistä. Motto: “Oli mulla se mukana,
mutta en mä paljon kattonu.”

Norri Pekka Tapani 21 v
Ylioppilas, Huittinen
“Nollataulu-Norton”, tuvan nestori. Mies,
joka ei kulje sieltä missä aita on matalin,
vaan sieltä, missä sitä ei ole ollenkaan. Sa-
distijohtaja, jonka mielestä kolmen päivän
harjoituksissa ei ole tarpeellista nukkua.
Motto: “Herra luutnantti, emmä ny välittäs
ampua…”

Okkeri Petri Niilo Mikael 19 v
Opiskelija, Punkalaidun
Jätti puolet joukkuekaapin tavaroista kas-
sulle, toinen puoli jäi metsää. Puhuu vähän
mutta asiatonta. Motto: “Heitä yks rööki.”

Vieras Ilkka Mikael 20 v
Kuminpaistaja, Invaby
Metsien mies. Taikataskuista löytyy aina
rusinoita ja näkkäriä. Aloitti hurjan hukari-
villityksen! LMpa:n säälittävin punkka.
Motto: “Kyllä on hyvää!”

Vähä-Jaakkola Tapio Oskari Jr.
19 v
Tekn. ylioppilas, Punkalaidun
Tuvan tykkimies. Aina kun koksun katse
välttää niin femman ruikka yläpetiin! Viet-
tää viikonloput itseään paremmassa seuras-
sa. Motto: “En oo menos veksiin!!”

Hakonen Toni Osku Tapani 20 v
Puutarhuri, Riihikoski
Tuvan pankkiautomaatti. Ehtii sotkuun
vaikka minuutissa. AuK:n nakkimagneetti
nro 1. ”Joo... ei todellakaan... olin just ei-
len...” Motto: “Mitä!? Meen röökille...”

Heikkilä Ville Sakari 20 v
Maalari, Turku
Turun kuntohullu, siivoaa vielä minuutilla-
kin. Motto: “Kun pitäis ollakin - ei vain tie-
tää...”

Heinonen Kimmo Juhani 19 v
Järjestyksenvalvoja, Tuusula
Kaljun kiillotus kerran viikossa. Pistää
koko Kosovon yksin järjestykseen. Motto:
“Hei pojat, kuka siivoo?”

Heiskanen Juho Markus 20 v
Teol. ylioppilas, Turku
Todellinen moottoriturpa. Sulautuu niin
pastorin kuin vajaaälyisen rooliin. Kokista
kuluu kuntsaritahtiin. Motto: “No niin, hil-
jaisuus! Sotamarsalkka saapuu!”

Hietala Lauri Tapio 19 v
DJ, Helsinki
Lukuintoinen, särmää minkä ehtii, silti aina
vaiheessa. ”Missä on mun pipo? Lainaako
joku?” Motto: “Kyl täs viel ehtii!”

Hiljanen Jani Hannu Ilmari 19 v
Sekatyömies, Eura
”Kuka katto vormulat viikonloppuna?” Yl-
lättää kaikki muut erilaisissa kokeissa ja
löytää itsensä vielä Haminasta. Pilsneri päi-
vässä pitää santsarit poissa. Motto: “En to-
dellakaan, ei vois vähempää kiinnostaa.”

➔ ➔ ➔
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Hirvelä Ilkka Mikael 20 v
Lossinkuljettaja, Eura
Energiaa löytyy kuin viritetystä Duracell-
pupusta. Haisee unissaankin. Alokkaat va-
rokoon, aamulenkit odottaa. Motto: “Nak-
kisuojaan ja äkkiä!”

Hissa Matti Mikael 20 v
Varastomies, Ulvila
Lyhyt pinna, luultavasti joukkueen paras
avautuminen. Alokkaat varokoon, jos nousee
väärällä jalalla. Motto: “Loppuis tääki jo!”

Hätinen Jani-Matti Antero 19 v
Entisöijä, Vihti
Matikkavirtuoosi ja vaatimattomasti nero,
alituisessa nakkisuojassa. Motto: “Kyl mä
ihan mielelläni, mut ku...”

Tupa 13

Laurila Vesa-Matti Ilmari 19 v
Työtön yo, Lempäälä
1. jee jeen poika, joka pääsi miesten kou-
luun. Tampereen gona, joka leikkii lomilla
menninkäistä. Ehkä ainoa oppilasjohtaja,
joka onnistui saamaan Porilaisaukion live-
matopeliareenaksi johtaessaan joukkoja
ruokailuun. Mr Skarface, “ja hypitään sii-
hen muotoon”. Luutnantti: “Oppilasjohtaja
Laurila: kerro kerro Juha Föhr”. Tykkää kir-
joittaa aineita keskimäärin 2/päivä. Motto:
“Aina ei voi voittaa, mutta aina voi hävitä”

Kumpulainen Teemu Samuli 19 v
Ylioppilas, Helsinki
Tosi Sepi ja tuvan oma lääkekaappi. Ylene-
mistahti hirveä: 3. JK:sta 1. JK:n kautta ku-
ninkaalliseen kranaatinheitinjoukkueeseen.
Tuvan uskollisin kirjemies. Pieni suuri mies
suoraan stadista. Motto: “Hiljaa hyvä tu-
lee.”

Jolkkonen Juha-Pekka 19 v
Ylioppilas, Viinijärvi
Mies, jonka puheesta kukaan ei ymmärrä
mitään.  Kun Jolkkonen puhuu, siirtyy vas-
tuu kuuntelijalle. Intohimona FRDF. Paha
kaveri, jäi kaappiin. Nukkuu nurkissa. Mot-
to: “Yks, kaks - valmista jo!”

Jaakola Mikko Oskari 20
Ylioppilas/sekatyömies, Pori
“Ketut vaeltavat yksin pimeässä metsässä”.
Tosimies, rakkauden kohteena mersut, eikä
muista tyttönsä puh. numeroa. Kettu on nöt-
köt-kuningas ja kaappihan pidetään aina
TKS-kunnossa. Jos et tiedä, kysy ketulta,
joka ainakin luulee tietävänsä. Väijyy aina
kun valot sammuu. Motto: “Täällä vallitsee
spartalainen kuri!”

Leino Mika Olavi 19 v
Kauppatiet. ylioppilas, Turku
Rakkaalla lapsella on monta nimeä: Leka,
Lepa, Leiska... ”Jos nopeasti käyt, voit just
keritä..”. Muut lukee Veikkaajaa, mutta
Leino lukee Optiota pää kaapissa, banaanei-
ta ahmien. Motto: “Se mikä ei tapa - vahvis-
taa!”

Kuoppala Lasse Juhana 20 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Aina kaapilla minuutilla. Käyttää MAP:tä
hyväksi välttyäkseen TKS:lta. “Kyllä tämän
voi vielä syödä!” Ase-aliupseeri. “Kuka
vaihtaa suklaamunkin pumadaan?” Ainoa
mies, joka pystyy nukahtamaan puuta vas-
ten seisaaltaan. Hengellisen johtajan poika,
itse henkinen johtaja. Entinen kuoropoika.
Motto: “Perästä kuuluu!”

Jokiranta Juha Mikael 19 v
Ylioppilas, Naantali
“Gonaranta”, private joker, käy omaa sotaa
Kivikosken kanssa. Naantalin lahja kranaa-
tinheitinjoukkueelle. Lähes lentäjä, 1.JK:n
särmin nurmipora... Osaa vältelä nakkeja
ylitehokkaasti. Jokkeri. FRDF-paraatisoti-
las. Motto: “Ei karhukaan jaksa aina riehua,
sekin vetää välillä puolukoita.”

Kastman Janne Petteri 19 v
Ylioppilas/talonmies, Turku
Tuvan dinosaurus, minuutin ikuinen här-
vääjä. Tuleva skappari, joka omistaa punai-
sen pasgonan. Hampaaton hiihtäjä, kalju fe-
tissi, tuvan munkkikone nro 2 jne. Koulun
ilo, suru ja ääni. Das ist gestman. 100 kiloa
raakaa lihaa pinkan päässä väijymässä kär-
päsiä. Motto: “Haistan pelkoa ilmassa!”

Kivikoski Krister Henrik 20 v
Ylioppilas, Turku
Kavereiden kesken vain Krisu. Tuvan
munkkikone numero 1. Syö enemmän
munkkeja kuin muut yhteensä. Tuvan, jouk-
kueen, ehkä jopa koulun rakastunein mies.
Alapedin räyhääjä pohtii ja pohtii, mutta
usein ilman tulosta. Hamina kutsuu, mutta
mitä sanotaan kotona? Motto: “Munkki - tai
seitsemän -, pitää miehen tiellä.”

Koski Juha Antti Aleksi 19 v
Ylioppilas/lehtori, Kaarina
Tuvan opettajamies, jonka pitää ajaa viik-
sensä joka päivä. Mies, jolla on enemmän
“tyttöystäviä” kuin monilla varpaita. Kos-
keljooni yrittää sykkiä RUK:uun, mutta mi-
ten siivousautomaatin käy? Pleikkari ja
polttoaine ei ole kovin hyvä yhdistelmä,
mutta aamulla piimää ja taas mennään. Tu-
van kovin mies väittelemään. Motto: “Olo
on kuin käellä - aika ylivoimainen!”

Krapi Pauli Tapani 19 v
Ylioppilas-farmari, Äetsä
Alapedin hiljainen krapistelija. Halusi trak-
torikuskiksi, mutta joutui AuK:uun. Pelkää
yli kaiken RUK:uun joutumista. Tuvan pa-
ras kankimies. Ylisärmä. Puuttuuko munkki
tai sämpylä, no Krapi myy kohtuuhintaan...
Motto: “Särmä sen olla pitää.”

Tupa 15
Peräaho Heikki Samuli 20 v
Fil. ylioppilas, Ilmajoki
Tuvan aivot. Harvemmin tulee vastaan sär-
mempää punkkaa. Palauttaa meidät muut
rasavillit ruotuun. Motto: “Mulla ei oo tapa-
na kiroilla, mutta nyt tekis mieli sanoa pari
sanaa!”

Pietikäinen Ilkka Tapani 19 v
Ylioppilas, Nokia
“Ei oikeen nappaa, mutta silti...” Iso gonah-
dus koko ajan lähellä. Tuvan kylmähermo-
isin kaveri. Motto: “Miksei nappaa?”

Pulkkinen Sami Juhani Kristian
19 v
Ylioppilas, Kiikoinen
Välillä särmä mutta joskus avautuu tosi
pahsti. “Tuus käymään täälä... Se oli sit vii-
mine kerta!” Tuttuja joka paikassa - kaikki-
en kaveri. Motto: “Jos lapsi tehdään 9 kuu-
kaudessa, niin ei miestä sen nopeammin.”

Rauhala Ville Pekka 20 v
Ylioppilas, Muonio
Mister HL. Tuvan oma poromies ja Suomen
toiseksi paras koskimeloja. Kiero lappalai-
nen, joka pitää yhdeksän päivän lomia. “Nyt
mie oon niin kännissä, ettei voi lähteä kel-
kalla, pitää otta auto.” Motto: “Mitä? Mihin

te ootte menossa?”
Ropponen Antti Johannes 19 v
Ylioppilas, Helsinki
“Stengaa se fönsteri tai muuten ruppee stik-
kaa snögöö inee.” Nenän alla on aina ikitip-
pa. “Herra kokelas. Nyt minulla ei taida olla
ollenkaan terve olo.” Motto: “Pitäisköhän
mun lähtee veksiin?”

Sahlstein Juha Henrik 19 v
Fil. ylioppilas, Köyliö
Tuvan vaihekone, aina myöhässä. Lukee öi-
sin Suomen Kuvalehteä ja nukkuu kokonai-
set 2 tuntia. Major one, majurin oikea käsi.
Motto: “Armeija elää ruuasta.”

Savioja Tero Jaakko Johannes
20 v
Kauppatiet. ylioppilas, Jalasjärvi
Ei halua RUK:uun vaikka onkin “paras”. Ja-
lasjärven John Wayne. “Minoon viimeesen
päälle häjy.” “Mä en oo ainakaan lukenu
yhtään.” Motto: “Ei oo kyllä hääviä.”

Silvonen Mikko Johannes 19 v
Ylioppilas, Lehtimäki
AuK:n hupiveikko on Mikko-eläin. “Katto-
kaa mikä täältä mun navasta tulee”. Motto:
“Luonto on ihmeellinen.”

Tanner Heikki Juhani 19 v
Ylioppilas, Turku
Tuntee kokevansa aina vääryyttä. “Nakki-
suojaan!” Keitto maistuu myös siviilissä.
Hurja mies omien puheiden mukaan. Nuk-
kuu yönsä rappukäytävissä. Motto: “Ei täs
oo mittää järkee.”

Tuliniemi Jesse Jani Juhani 18 v
Autonkuljettaja, Vihti
“Vois lähtee röökille, mut ku ei  jaksa”. Kel-
lo viiden herätyskello. Pieni suuri mies, ja
alokkaat tulevat huomaamaan sen. Motto:
“Mä hajoon tänne.”

Viitanen Tuomo Antti Ilari 19 v
Ylioppilas, Jalasjärvi
Menee kaapille kun sieltä pitäisi tulla pois.
“Mihinä johona kuhuna” ynnä muuta sel-
laista. Toinen tuvan jalasjärveläisistä hur-
jista. Murre aiheuttanut jatkuvaa hilpeyttä.
Motto: “Ei kiinnosta hevon xxxxxx hump-
paakaan.”

Tupa 14
Linkoheimo Ville 20 v Ylioppi-
las, Helsinki
Tuvan Forrest Gump: “Herra yliluutnantti.
Kuinka niukoissa vaatteissa saa siivota?”
Nakkimagneetti, joka ei tee ainuttakaan
niistä. Puhuu ja puhuu vaikkei kukaan
kuuntelisikaan. Elävä Kummeli-nauhuri.
Keksii kaikkea hyödyllistä ajan tappami-
seksi. Huomasi, ettei stadin slangi aukea
kaikille. Motto: “Vauhtia limikset!”

Manninen Marko Tapani 20 v
Ylioppilas, Turku
Syväjohtamisen mestari: “Etkö viittis men-
nä... ai jaa, ei sitten”. Oma punkka pahin vi-
hollinen. Vapiskaa naiset, kun tämä sonni

vapautuu lomille. Motto: “Saatais edes nuk-
kua!”
Marttila Lasse Tapani 19 v
Ylioppilas, Vampula
Vampulan lahja Suomen armeijalle. Tämä
setä ei välitä mistään tai kenestäkään. Vihaa,
kuten muutkin, mappilaisia. Uhkeilee intin
jälkeisellä ajalla. Tuskin lopettaa pään auko-
mista edes haudassaan. Pitkä, mutta kankea.
Sponsored by Gothiatele. “Ja kaikki tahtoo...”
Motto: “Mitä sitten - ei kiinnosta!”

Mätsä-Ketelä Jaakko Olavi 19 v
Ylioppilas, Ilmajoki
Tuvan oma pieni... Ei iltaa ilman kännyk-
kää. Puhelee enemmän unissaan. Minuutilla
löytyy yleensä kaapilta härväämässä. Aina
valmiina nukahtamaan. Romantikko. Mot-
to: “Lähärekkö joukkohon?”

Myöhänen Sami Kaarlo Matias
20 v Ylioppilas, Uusikaupunki
Tuvan okkultismi-valistaja. Tietää enem-
män kissojen silpomisesta kuin RK:n purka-
misesta. “Saanks mä tainnuttaa sut?” Juuri,
kun luultiin että diktaattoreiden aika on ohi,
Myöhänen valitaan tuvan EM:ksi. Motto:
“Tänään on hyvä päivä kuolla.”

Mäntymäki Juha Tapani 19 v
Metsätyöntekijä, Jalasjärvi
Siivousfetissi. Tuvan ainut, joka näkee unta
armeijasta, esim: “Tämä on ihan hyvä var-
tiopaikka.” Kirjatoukka: osaa lukea Aku
Ankkoja, koska niissä on kuvat. Tälle mie-
helle intti on pakkomielle, tuleva kantaup-
seeri. Raivaussaha vaihtui täyspakkaus-
kseen. Motto: “Vemppaus on ruma sana,
tetsaus soi kauniimpana.”

Nurminen Timo Eemil 19 v
Opiskelija, Uusikaupunki
Pokan pitäminen on vieras käsitys. Ei tur-
haan tuhlaa sekuntiakaan palvelukseen.
Kuolaa nauraessaan. Särmistä särmin. Ar-
vostaa naisissa enemmän sisäistä kauneut-
ta... Heräilee mitä oudoimmista paikoista.
Konna 3:sen lahja KrhJ:lle. Siivoussynkro-
noitu suoli. “Herra kenraali...eiku kersant-
ti.” Motto: “Mitähän hyvää spadet on tehnyt
perunoista?”

Nurminen Ville-Veikko Juhani
19 v
Opiskelija, Ulvila
“Jokin kelpo paikka”. Tuvan punasilmäkani.
Pieni suuri mies. Pomada-addikti. Motto:
“Nukkumisessa: ei se paikka vaan ajoitus.”

Paananen Juha Tuomas 19 v
Ylioppilas, Lohja
Täytyy sääliä tulevia alokkaita hänen taki-
aan. Komppanian kaikki äänet yhdessä mie-
hessä. On atomikelloakin tarkempi loma-
TJ- laskuri. Valittaa aina joka asiasta. Auto-
urheilu pakkomielle. Marttyyri: uskoo edel-
leen Jokereihin. Wannabe-Vänrikki. Motto:
“Älä ota tätä vakavasti!”

Peltola Markus Johannes 20 v
Ylioppilas, Turku
Paremmat makeisvarastot kuin sotkussa.
On kuin vasara valtameressä. Tuvan Ben
Dover... Motto: “Saaminen ei ole niin tärke-
ää kuin yrittäminen.”

Enemmän kuin osiensa summa
puh. (02) 525 500, fax (02) 525 5243

Salon Kone ja Rauta Oy
Myllyojankatu 11, 24100 Salo

➔ ➔ ➔
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Viestijoukkue

Tupa 3

Mäenpää Pasi Antero 19 v
Sähköasentaja, Kurikka
Ehdottomasti parhaat jutut koko joukkuees-
ta. Tuntee läheistä vetoa tubi-kavereihin.
“Mikä täällä haisoo?”. Suomalainen, joka ei
osaa suomea. Motto: “Tuokaa ne kamat
sieltä tupihin jo vauhdilla...!!!”

Palmula Jussi Juhani 19 v
Opiskelija, Pori
”Polveen sattuu...Ai en pääse lomille
vai...Kaikki kunnossa, jatketaan”. Tuvan
oma minisotku. Auktoriteettiä kuin satiai-
sella. Motto: “Jaa mitä? Aijjahai. Tämä se-
levä.”

Kiili Juha Markus 19 v
Ylioppilas, Lieto
“Särmä” jätkä Niinisalosta. Meinasi kään-
tyä heti portilta... Kuulemma hyvä musan-
vääntäjä... Ei virallinen silmätikku. Motto:
“Ai ei saa tehä vai? En mää tiennyt!!!”

Määttä Emil Robert 20 v
Ylioppilas/myyjä, Tampere
Tuvan ylisärmä jäpittäjäkeisari. RUK??
Mälli paistaa kuin Naantalin aurinko! ”Op-
pilasvääpeli, peliliikkeitä!!!” Tyhjien arpo-
jen lunastaja. Motto: “Ettania huuleen ja
unta palloon, niin kyllä huomenna taas jak-
saa sykkiä.”

Tuominen Jani Henri Kalevi 20
v Opiskelija, Punkalaidun
Herra hys... Äänen voima on tuskin koskaan
ylittänyt 10 desibeliä. Motto: “....”

Vairinen Miikka Petteri 18 v
Puuseppä, Yliskulma
Vairinen osaa äänenkäytön, eli huutaessaan
kiekuu kuin murrosikäinen teinipoika. Hä-
nellä on myös alituiseen kiire
vessaan...tietysti Slitz-lehti kourassa. Ai
niin, paljonkos sitä ikää olikaan? Motto:
“Ennoo menos!”

Turunen Antti Iisakki 20 v
Ylioppilas, Lavia
Verbaalisesti lahjakas muodonviejä. Asuin-
paikka tuntematon. RUK kutsuu tätä särmää
ex-valmaria, joka ei pidä härvääjistä. Mot-
to: “Ei varmaankaan lähdetä nyt röökille!!!”

Jokela Lauri Matti Juhani 19 v
Opiskelija, Punkalaidun
Mies, joka nukkuu kävellessäänkin. Näyttää
psykoosiin vajonneelta natsitohtorilta.
Mies, joka unohti herättää santsarit, hienoa!
Motto: “Ei voi tapahtua mulle!”

Heldan Ilari Aleksi 20 v
Ylioppilas, Kuopio
Aina hymy huulessa. M-62 on lomapuku
tälle miehelle, joka on jääkäri henkeen ja
vereen. Viesti-AuK oli tälle valmarille ran-
gaistus. Joukkueen ainoa sissi. Motto:
“Mutta 1. JK:ssa... ja täältä sitte valmareihin
takaisin.”

Vuorenmaa Heikki Matti
Mikael 19 v
Opiskelija, Turku
Mies, joka yrittää liikaa, joko kuumeessa tai
terveenä. Tiikeri-balsami ja hymynpilke
huulessa pitää tämän miehen liikkeellä.
Motto: “Ei sitä jokapäivä jaksa...”

Visuri Mikko Tapio 19 v
Opiskelija, Paimio
Aina paniikissa ja tuskan hiki otsalla. Pä-
rähtelee “veljelleen” Vairiselle tuon tuosta-
kin. Kun joutui oppilasjohtajaksi, niin
tsemppivemppa kolisi. “Hei...Näytän lihak-
sikkaalta pakkastakki päällä! Voikohan sitä
pitää myös kesällä?” Motto: “Mä meen
moto-AuK:uun, jaa ennoo menos vai?”

Joukainen Lotta Maria 20 v
Ylioppilas, Turku
Vanhan vihtahousun oikea käsi. Kun hän
astuu tupaan, niin helvetti on valloillaan.
Motto: “Ei V...U !!”

Pinomäki Jaana Maria 21 v
Ylioppilas, Yläne
”Ai, että kaduttaako tänne tulo?! KYLLÄ
KADUTTAA!” Motto: “Mitä? Mikä? Mi-
hin? Koska? Mitää?!?”

Laurikainen Anu Ilona 21 v
Ylioppilas, Yläne
Motto: “Mä maksan kyllä ne taskulamput!”

Tupa 6
Jaakkola Toni Tapani 20 v
Rauma
“Äkkiä kotiin”. Tuvan savusälli Raumalta,
joka omistaa tuvan ehdottomasti parhaat pe-
likortit. Motto: “Koska tupakil?”

Kasurinen Miika Henrik 20 v
Työtön, Somero
Eksynyt jääkäri viestikomppaniassa. Ase-
käsittely vailla vertaa. ”Onko valmistautu-
minen päällä... Mikä on varustus???” Mot-
to: “En oo menos!”

Ekström Ville Juhani 20 v
Ylioppilas, Lohja
Tuvan pikku-vakooja, suhteita esikuntaan.
Rento ote jatkuu... Verbaalisesti erittäin
lahjakas yksilö, mutta ei ole “turhaan” ää-
nessä.. paitsi arvosteltaessa Tamperetta.

Laaja Jukka Petteri 20 v Tekn.
ylioppilas, Vaasa
”Päästäänkö lomille, kai me päästään moil-
le? Ei kai me olla kiinni...” Särmin waasa-
laistaistelija, joka vihaa Pohjanmaata ->
Lempileffa Häjyt. Motto: “Loma-TJ ja
Kehä III rules!”

Soini Erkki Jaakko Olavi
Perioperatiivinen sairaanhoitaja,
Alavus
Tuvan hämärin ammattinimike. Makuupus-
sia tyynynään käyttävä unissahärvääjä. Ala-
vuden lahja Porin Prikaatille! Tuvan äiti-
hahmo, joka ei jaksa turhaan huutaa. Motto:
“Et semmottii...”

Hakala Jani Mikael 20 v
Ylioppilas, Tampere
“Apinat-mars”, kuorsauksen mestari Nääs-
villestä, taivaan lahja sotkulle. Kassulla tu-
van positiivisin taistelija, mutta metsässä
tyyli muuttuu... Helsinki kuuluu Lapin lää-
niin = “osa landea”, näin puhuu mies citys-
tä. Motto: “Sotkussa on potkua!”

Lehtonen Teijo Olavi 20 v
Sähköasentaja, Uusikaupunki
Tuvan hiljainen työmyyrä, joka ei pidä
suurta melua itsestään. Taistelija, joka ei
pidä metsässä olosta. Työtarjouksia otetaan
vastaan kauniimman sukupuolen edustavil-
ta edustajilta. Motto: “En todellakaan ole
metsäihminen!!”

Kiukkonen Markus Juha Rafael
20 v
Ylioppilas, Ulvila
Paljon puhetta kaikesta. Tuvan puhekone
hyvässä ja pahassa. Pori ei ole tehnyt kovin-
kaan hyvää vaikutusta tähän mieheen. Mot-
to: “Kiinnostus 100!”

Heijari Frans Mikael 22 v
Laitila
Särmää unissa paremmin kuin hereillä. Pik-
ku-demonit tuntuvat myös vaivaavan tätä
taistelijaa, varsinkin unimaailmassa. “Kato-
taan, mitä tapahtuisi, jos kaikki lopettaisi-
vat?” Motto: “Ei oo häpee olla nopee!!!”

Karonen Samuli Matias 20 v
Ylioppilas, Naantali
Kyl mä pärähdän pian, ellei saa avautua.
Mitäs siihen kenttävarustukseen kuului-
kaan!? Onneksi täällä ei oo suomenruotsa-
laisia! Motto: “No iha sama!”

Tupa 7

Mäihäniemi Jari Kalevi 18 v
Painija, Ylöjärvi
Osti P-kauden päivärahoilla puolustusvoi-
mille uusia varusteita. Maanantaina, kun
selviää, eka kysymys : “Koska päästään lo-
mille?” Tieteellisesti todettu, ettei sovellu
AuK:uun. Motto: “”Karhun” voimalla!”

Salo Ilari Ilkka Tapani 18 v
Rakennusmies, Ylöjärvi
Puolijoukkueteltan Ringo Starr kipinässä.
Jos tämä “särmä” taistelija ei nuku leirillä,
ei nuku skapparitkaan. Yrittää olla härö,
muuta särmyys paistaa läpi. Motto: “Jaa
mää vai, en oo menos!”

Myllymäki Santtu Tapani 19 v
Sähköasentaja, Harjavalta
Puoli päivää veksis ja puolet kassulla. Pal-
veluspäivät helpompi laskea kuin vemppa-
päivät. Tuttu näky Tilkan käytävillä. Motto:
“Ei täs oo mitään järkee!”

Mäkinen Aki Tapani 19 v
Ylioppilas, Vammala
Kerrastopukeutumisen mestari. Minuutilla
vielä takkia kii, mutta vasta muodossa huo-
maa että housut puuttuu. Kaappi toimii löy-
tötavaratoimistona. Motto: “Jos häröillään,
häröillä kunnolla!”

Nenonen Mikko Juhani 20 v
Opiskelija, Viiala
Uhka santsareiden terveydelle. Koulun sää-
littävin punkantekijä. Mies, joka on pelkkä
vitsi. Motto: “Muut tekee mitä osaa, mää
teen mitä mä haluun!”

Nohkola Atte Tero Juhani 19 v
Ylioppilas, Ulvila
Joukkueen näkymättömin mies! Äänessä
vain yöllä.. Motto: “Kuhan lomille pääs-
tään!”

Peltomäki Markus Juhani 19 v
Ikuinen opiskelija, Hämeenkyrö
Joukkueen särmin sotilas, joka välttelee
veksiä viimeiseen asti. Keuhkokuume kaa-
taa miehen kuin miehen! Motto: “Ei näin
isossa pienet kivut tunnu!”

Peuronen Anssi Jaakko 19 v
Ylioppilas, Jurva
Mies, joka anoo, muttei tunne moppia.
“Meillä Jurvassa...” Motto: “Eiku, mulla on
toi mappi.”

Reponen Jani Tapani 19 v
Säätäjä, Somero
AuK I:n lopussa gonahti ja vaihtoi planeet-
taa. Nukkui yhdessä yössä pois 180 aamua!
Motto: “Muuten, mutta mulla on toi selkä!”

Yliluutnantti Mikael Puska, vänrikki Ilari Vähä-Pietilä
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Yliluutnantti Jukka-Pekka Paaso, vänrikki Marko Heino

1.Pioneerijoukkue

Tupa 7

Eskola  Tommi Antti Iisakki 19 v
Puuseppä, Eura
AuK:n Taotao. Kesto-Räybänit joka velvin
jälkeen. Gonahti AuK:n ekalla viikolla, ja
joka viikko siitä lähtien uudestaan. Aina nollat
taulussa. Armeijan käymisen Kauno Saario!
Motto: “Mitä v....a mäkin täällä teen?”

Fager Kai Matti Michael 19 v
Ylioppilas, Taivassalo
Taivassalon Tarzan. Ääni kuuluu, mutta
miestä ei näy... Olisko taas uni tullut sii-
vouskomerossa, kuten apupässinä? Lus-
muili oppilasjohtajan tehtävistä telomalla
polvensa salaperäisesti VLV:lla.

Haapanen Markus Kalervo 20 v
Ylioppilas, Masku
Maskun postimies. “Oppilasjohtaja, onko
postia tullut... Mulle piti tulla tällä viikolla
kolme vaaleanpunaista kirjettä.” Motto:
“Kulta, enää kaksi yötä!”

Haga Joni Teemu 19 v Auto-
maatioasentaja, Kirkkonummi
Tirehtööri. Puolustusvoimien eliittiä, oikea
merivoimien tonnikala. Oppilasvarajohtajan
mahtikäsky: “Jos vaik tää ryhmä hakee teltat
ja muuta roinaa, ja loput kirveet ja muuta ros-
kaa... Menkää!” Tietää pioneeritoiminnasta
yhtä paljon kuin sika satelliitista! Motto:
“Kyllä tässä tupakan ehtii polttaan...”

Hakala Heikki Nestori 19 v
Perheenisä. Huittinen
Huittisten lääninsonni. Kortti päivässä pitää
mielen virkeänä! “Romanssi” Heinoon ku-
koisti läpi AuK 1:n. ”Hoitakaa te jätkät
hommat, me lähdetään Heinon kassa pilkil-
le!” Hoitaa pioneerien “käsi”kirjastoa. Mot-
to: “Tyhmä töitä tekee, viisas pääsee vä-
hemmällä!”

Hakamäki Kalle Kalevi 19 v
Ylioppilas, Somero
Someron amatson-magneetti. “Läskit on
lepposia, ne ei tee kepposia, eikä tarvi testa-
ta”. Erotic-killer: ”Hei tulkaa katsomaan
miesstrippaajaa...” Motto: “Imekää se hymy
perrs-se-se!”

Hautajärvi Erik Johannes 19 v
Talonrakentaja, Laitila
Tukilinjan pomo, kunnes toisin määrätään.
Puujalkavitsien kuningas: “Jos tämä ei lopu,
niin se saa jatkua”. Ryhmän sissi, nukkuu
ilman makuupussia ´62 päällä...olipa kipinä
tai ei! Motto: “Jarru on vauhdin pahin vihol-
linen!”

Heikkilä Antti Matias 19 v
Ylioppilas, Turku
”Heikkilä, kengännauhat piiloon!!” Turun
tavoittamaton poikamies, vaikka kaikki kel-
paisi. Huolehtii koko tukilinjasta, vaikkei
onnistu pitämään huolta edes itsestään.
Motto: “Gyl meil moto-Augis...”

Heino Petteri Armas 19 v
Puuseppä, Pori
Porin gigolo (jos miestä itseään on uskomi-
nen). Gona-kuskista oppilaaksi! Tuvan tari-
nankertoja: “Sainpa kerran reissullani...”
Huolto alkaa, pojat karkaa... oppilasvara-
johtaja etsi tunteja taistelijaparia Hakala-
Heinoa, turhaan! Motto: “Kovaa vetoo!!!”

Hämäläinen Riku-Kalle
Henrikki 19 v
Ylioppilas, Salo
Salon lökäpöksy. Aina vaiheessa, oikea mi-
nuutin mestari. Erikoisalana härövarustus ja
häröily, sekä muodossa että muodon ulko-
puolella. Avautuu aina tilaisuuden tullen.
Motto: “@#!!? Teiän teltalla ei oo taaskaan
kiertovartioo!”

Hänninen Kimmo Tuomas 20 v
Myyjä, Vantaa
Vantaan V-8...zzzzz! Hiljainen tuvan sisäk-
kö, siivoaa ja hoitaa hommat käskettäessä,
vakio ovimies... Kaartin Jääkärirykmentin
vahvistus 1.PionJ:lle. Motto: “Niin mikä ih-
meen pioneeriarpa?”

Tupa 8

Judin Eero Oskari 19 v
Opiskelija, Pori
Aina vaiheessa, tetsari ja reppu aina sängyn
alla, jos ei oman, niin sitten kaverin. “Mitä
sitten vaikka ne on siellä? Kyllä ne ehtii
myöhemminkin laittamaan kaappiin!!” Ry-
minällä RUK:uun. Motto: “Ihmiset ovat
tyhmiä, eikä kansaa voi koskaan aliarvioida
tarpeeksi.”

Kannisto Jari Juhani 20 v
Puuseppä, Forssa
Ei varmaankaan lähde perjantaisin lomille.
Tuvan ensimmäinen “pärähtänyt”, avautuu
herkästi, oli asia kuinka pieni tahansa. Mot-
to: “So what! I don’t give a damn!”

Kauppi Reijo Antero 20 v
Opiskelija, Eura
Luutnantti Ahoniemen mukaan viimeiset 14
vuotta kotihoidossa. Osaa käsitellä aseita.
Motto: “Särmätkää nyt edes vähän, jätkät.”

Ketola Johannes Jouko Iisakki
18 v
Rakennusmies, Kurikka
Mister Avautuja! Tuvan ainoa MAP-mies ja
sen kyllä kuulee... Leirillä räjähtää sekun-
nissa, huutaa ja karjuu ja on taas pian rau-
hallinen. Motto: “Loma-TJ aina 2 tuntia vä-
hemmän ku teillä. Varmaan lomapuku pääl-
le...”

Knuutila Ossi Janne Tapani 20 v
Opiskelija, Perniö
Syö sieniä talvella metsässä ?!? Omat va-
rusteet aina hukassa, jonkun muun varusteet
päällä. Hakee varusvaihdosta aina kireim-
mät housut. Motto: “Alea jacta est.”

Kopsa Mauno Mikael 19 v
Opiskelija, Nokia
Laulaa suihkussa niin, että koko koulu kuu-
lee. Lääkäriin pitäisi mennä, mutta kun ei
kehtaa. Tuntee apukouluttajien sielunelä-
män. Lehtidiileri Korvelan kanssa. Motto:
“Hillitte himos, hallitte hoppus!”

Korvela Matti Antero 19 v
Elintarvikealan työntekijä,
Masku
Siiderimies! Tuvan esitutkintaennätys. Tu-
van lehtidiileri Kopsan kanssa. Motto: “Ja
wohl!!! Jätkä löi oikeesti!”

Kreula Lauri Antti Antero 19 v
Opiskelija, Eura
Ei leiriä ilman puhelinta. Luulee olevansa
Darude. Puhuttelee esimiehiä vempoiksi. Ei
kitaransoittoa ilman säröä. Motto: “Partyti-
me is anytime!”

Kuivamäki Jussi Timonpoika 19 v
Opiskelija, Loimaa
Pitää omaa satunurkaa tuvassa nro 8. Suun-
nittelee karkumatkaa päiväntasaajan toisel-
le puolelle. Loistava breikkaaja, yrittää an-
saita kultaista lähtijämerkkiä. Basisti...!!?
Motto: “Seremos como el che!”

Kukkonen Juha Petteri 21 v
Ylioppilas/Opiskelija, Rauma
“Lainaa kuumemittaria kun tää mun ei näytä
mulla olevan yhtään kuumetta”. “Eihän tää-
kään mittari toimi!”. Toivottavasti veksin
mittari on ehjä. Todellinen selviytyjä. Mot-
to: “Rennosti vaa, ei mitää paniikkii ?!?”

Kylä-Puhju Juha Markus 23 v
Agrologi, Laitila
“Tyhjä arpa yhdistää!” Vanhanapoikana ar-
meijassa rentoutumassa, peltotöiden välis-
sä. Mies, joka ei ota turhia paineita mistään,
mutta hoitaa silti hommansa loppuun kunni-
alla. Motto: “Mä teen mitä mä haluan ja
muut tekee mitä uskaltavat.”

Laakso Ari Teppo 20 v
Sähkömies, Alastaro
Jättää aina nakit hoitamatta. Etukeno paras
keno, ainakin marssiessa. Kokenut, norsuja-
kin kaatanut metsästäjä. Motto: “Mä just
olin.”

1. PionJ / 2.PionJ

Tupa 9

Laaksonen Valtteri 19 v
Yo, Halikko
Poika pöpilän varjosta. Särmää nurkassaan
“omaan rauhalliseen tahtiin”. Ei pidä turhaa
meteliä itsestään tai tekemättä jääneistä te-
kemisistään. ”Kekkonen, Kekkonen, Kek-
konen, Laaksonen, Kekkonen...” Motto: “Ei
oo todellista...”

Lahikainen Petri 19 v
Automaatioasentaja, Lemu
Ylipitkä hurmuri, joka sulattaa viestijouk-
kueen tyttöjen sydämet. Ei turhan jännää.
Menossa tukka putkella Lorealin kuvauk-
siin. Motto: “Sikahyvää...”

Lahtinen Aki 19 v
Ylioppilas, Lieto
Tuvan oma sotku. Pitää törkeistä ylihinnois-
ta huolimatta tupalaiset suklaakoukussa.
Luulee omistavansa rötväpunkan: “Työ
oletta mörhö, Lahtinen”. Motto: “Ei tässä
ole mikään kiire!”

Ränni Samuli 19 v
Opiskelija, Turku
Os. Lappalainen. Linjan kovaäänisin oppi-
lasjohtaja, joka tykkää rusinoista. “Onko
kellään karkkia?” Motto: “Jääkärit ei
ammu, kun ne tekee sitä.”

Bäro Christian 19 v
Kondiittori, Turku
Lahikaisen pahin kilpailija viestimarkki-
noilla. Uzai-hengittävä not-so-wunder-
baum. Todellinen santsari, joka ties kuinka
monetta kertaa AuK:ssa. Tuleva spade-AU
ja... Motto: “Armeijas on kivaa!”

Ahola Janne 20 v
Kirvesmies, Somero
Ehkä Euroopan surkein marssija. Sakotettiin
aamu-unisuudesta, Esa ja Pekka petikaverei-
na. Jokapaikan höylä. Motto: “En oo menos!”

Leino Jussi 19 v
Ylioppilas, Salo
Tupa 9:n sinipiika ja wc-ankka. Särmää sär-
määmästä päästyäänkin, vaikka otsasuoni
pullottaakin uhkaavasti. Unelmoi kiiltävistä
vessoista ja käyttää vapaaehtoisesti loman-
sakin lattioiden pesemiseen. Sotahommat
hoituvat särmästi siinä sivussa. Motto:
“Onks joku siivonnu?”

Leinonen Mikko 19 v
Vahtimestari, Helsinki
Käpylän pyöveli. Nukahti keskelle telamii-
naestettä. Varma vartiomies. Ainoa vaka-
vasti otettava ulkomaalaisvahvistus. Mies,
jonka toinen nimi on peräsuoli. Motto:
“Heitä röökii, karkkii, digestiivii...”

Lento Antti 19 v
Ylioppilas, Espoo
Isosaaren silakka oli Säkylässä kuin kala
kuivalla maalla. Hallitsee katoamistemput
paremmin kuin David Copperfield, ilmaan-
tuu kuitenkin viime tipassa paikalle jätti-
mäisine meikkipusseineen. Ruokailua var-
ten avoriviin järjesty !?! Motto: “Ne puut oli
niin märkii...”

Lepistö Juha 20 v
Kumityöntekijä, Aura
Tuvan linkuttaja, jalka aina hajalla. Syn-
nynnäinen tappaja, joka omistaa linjan ko-
meimman paleltuman. Käytti kokeisiin ns.
kuivaushuone-metodia ja toimi teamin kap-
teenina. Motto: “Tars tehdä jottain...”

Lertola Tatu 21 v
Opiskelija, Turku
Aito taistelija. Jos aamut käy vähiin, niitä-
hän hankitaan lisää. Menee suojaan vaikka
juoksuhautaan, jossa on metri vettä. Team
Kuivaushuoneen ensimmäinen perämies.
Sopimustaistelija. Motto: “Koskaan ei ole
kiire, joskus aikaa on vain liian vähän!”
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2.Pioneerijoukkue

Tupa 10

Lope Ville Pekka 20 v
Ylioppilas/Opiskelija, Ulvila
Tuleva RUK:n siivoojatäti! Perussärmä
runnuttaja. Käskee, käskee ja vielä kerran
käskee...”älkää potkiko viattomia eläimiä”.
Tönkköreisi, joka on aina vaiheessa. Motto:
“If the coat is empty, there´s nobody in the
coat!”

Mattila Hannu Juhani 21 v
Ylioppilas/Opiskelija, Pori
Varsinainen “luonnonsuojelija”, löytää
kuivausriu’ut aina luontoa vahingoittamat-
ta. Lahjattomat harjoittelee: “Per... taas tuli
hylätty.” Rötvää ja lonnii, mutta tosipaikan
tullen venyy yliluonnollisiin suorituksiin.
“Älkää ny häslätkö”. Motto: “Ei ny jaks
sykkii.”

Merilehto Henri Johannes 19 v
Ylioppilas, Turku
Aina saamaa mieltä:  ”Aivan”. Tekee vasta
kolmannella käskyllä ja välttää työtä kuin
kissa koiraa. Motto: “Positiivista asennet-
ta.”

Moberg Lauri Juhani 19
Ylioppilas, Uusikaupunki
Uudenkaupungin pieni suuri mies. Perus-
lonnija, joka kävi jo majurin puheilla lyö-
mässä hanskat tiskiin. Varastomiehen pai-
najainen, kokoaa tavarat yhdeksi vuoreksi.
Veltto on veltto! Motto: “Pokkani
pitää...pimpelipom!”

Mäkelä Veli-Matti 19 v
Opiskelija, Vammala
Omasta mielestään aina oikeassa, pitää
päänsä vaikka muut sanois mitä. Tappara on
terästä, tuvan ylivoimaisesti kovin jääkiek-
kofanaatikko. Soittaa aina kotoa tilannera-
portit. Kaipaa parranajon opetusta... Motto:
“Pioneeri nukkuu tunnissa viisi tuntia.”

Mäki-Marttunen Timo Antero
18 v
Rakennusmies, Nokia
Tuvan oma rambo! Kympillä nukkumassa,
minuutilla puhelimessa: “Turpa kii, taikka
mä tirvasen”. Silloin tällöin tapahtuu yli-
lyöntejä. Rappio0lla on hyvä olla !!! Motto:
“... Pitkiä... rentoja... vetojahh...”

Niemelä Ossi-Mikko 19 v
Opiskelija, Vammala
Tuvan särmääjä, RUK:uun vaan. Yhtä ro-
manttinen kuin mäki-Marttusen maiharit.
Hidas sytytys, mutta vääntämällä rautalan-
gasta kaikki selviää kuitenkin! Motto: “Siitä
lähetään, että tähän on tultu.”

Nurminen Kalle Ilmari 20 v
Tekn. ylioppilas, Salo
”Mä olin viime viikolla oppilasjohtaja, mun
ei tartte tehdä kolmeen viikkoon
mitään...Enkö mä ollukki hyvä johtaja, enks
ollukki!” Ikuinen tsemppaaja. RUK-kamaa.
Motto: “Tyttöjä tulee ja menee, mutta ar-
meijakaverit pysyy.”

Nynäs Niko Aleksi 19 v
Opiskelija/tietojenkäsittelyn
ylioppilas, Turku
Perehtynyt TJ-seurannan saloihin. On sär-
mä vaikka ei sitä itse huomaakaan. Aina
ihan piipussa. Motto: “Kaikki hyvätkin
gonahtaa aikanaan...”

Piilikangas Mika Tapani 19 v
Opiskelija, Helsinki
Jätti äänensä Upinniemeen. Tuvan vemppa-
kunkku. Motto: “Meillä Upinniemessa...”

Priha Lauri Erkki Jukka 20 v
Opiskelija, Helsinki
Suurten sotaherrojen jälkeläinen ??? Oikea
namusetä ja notkee kuin norsu! Aina vai-
heessa. ”Miss tukilinja”. Kysyi heti toisena
iltana: “Koska alkaa iltavapaat pyörii...”
Muumi Santahaminasta. Motto: “Älykkäät
selviytyvät niistä tilanteista, joihin fiksut ei-
vät joudu”.

 Tupa 11

Pöllänen Jukka Sakari 18 v
Paperiprosessinhoitaja,
Tampere
Suomen lahja jalkapallolle Mansesterista!
Tampereen tupsukorva. Ehkä tuvan ahkerin
siivooja... ehkä ei. Jos lähtee RUK:uun, niin
ei syö salmiakkia enää koskaa! Motto: “Em-
mää tiärä!”

Saari Jouni Tapio 19 v
Opiskelija, Aura
Der Punkkapolizei. Tuvan kisaveikko. In-
nokkain siivouksen johtaja. Tuvan ärsyttä-
vin kommentoija. Motto: “Turvat kiinni!
Nyt nukutaan!”

Suominen Mikko Markus 19 v
Tekn. ylioppilas, Uusikaupunki
Aivoissa liikkuu... ei mikään, ei mikään! Jos
intin tahti jatkuu, valmistuu ehkä 80: n vuo-
den päästä. Tuskin koskaan vaiheessa... TJ-
laskuri. Motto: “Mä en ainakaan pääse tästä
läpi.”

Suominen Timo Oskari 19 v
Ylioppilas, Raisio
Moottoriturpa, selityksen mestari. Se pieni
leka koko ajan otsassa. Taitaa biisin kuin
biisin, tuvan jukeboksi. Täpö painaa enem-
män kuin ukko. Taipuu muttei katkea. Mot-
to: “Ei paljo nappaa!”

Tillander Tuomo Samuli 19 v
Ylioppilas, Espoo
Säkylässä ollaan vaan ja hengaillaan, ei
mennä tetsaamaan! Suomenlahden selkä-
ranka, aito silakka! Kehä III:n sisäpuolen
kovin hengailija, myöskin itse aina kehällä!
Motto: “Mitä sitte?!”

Tähkäpää Antti Oskari 18 v
Kokki, Masku
Hasselhof Maskun Rivieralta! Löytää viko-
ja joka paikasta, muttei huomaa niitä! Tu-
van juniori. Komisario Sisun poika. Motto:
“Kalifiksi alikin paikalle!”

Uusitalo Sakari Antero 20 v
Levyseppä-hitsaaja, Pomarkku
Tuvan vaari, jo toinen jalka haudassa! Avai-
lee sydäntään silloin tällöin apukouluttajil-
le... saa kiitosta rehellisyydestä! “Tahti
muuttuu, kun minusta tulee johtaja!” Mort-
tien painajainen kunnes kotiutuu. Motto:
“Lihasmuisti paras muisti!”

Valtanen Toni Juhani 19 v
Sähköasentaja, Vampula
Vampulan vempula. Todellinen asentaja.
Tuvan pikku-Myy. Teknisesti näppärä figh-
ter. Sormet käy ja materiaali saa kyytiä.
Motto: “Tekemällä oppii!!”

Varjonen Samuli 20 v
Ylioppilas, Raisio
Poski-DJ! Todellinen show mies. Torstaisin
ukkosta ilmassa (venttiili vuotaa?).
RUK:uun vai ei, siinäpä kysymys. Yrittää
särmätä jonkinlaisella menestyksellä. Pe-
rustaa Vehmaksen kanssa Alternative Hard
Rock bändin Le Pain de Mort heti AuK:n
jälkeen. Motto: “Tuttu korkkareist, Him-
mel, sukeltakaa!”

Vehmas Matti Mauno Kristian
20 v
Ylioppilas, Laitila
Tuvan rauhallisin Black metal -mies! Älli
pelaa ja menolippu Haminaan varattu.
Gona- parta! Motto: “Suomi Finland
...kele!”

Viitaniemi Jarno Sakari 19 v
Tekn. ylioppilas, Raisio
”Nimeltä mainitsematon oppilas Viitaniemi
tupaan 16 - mars, mars!” Liikettä löytyy:
“Misä mun pipo on?”. Raision Che Gueva-
ra! Väärin ymmärretty taiteilija ja kapinalli-
nen. Motto: “Hey …”

Wärri Pekka Oskari 19 v
Ylioppilas, Eura
RUK:uun niin että ropisee! Tukilinjan yk-
kös oppilasvääpeli! Honkilahden häjy.
Mortin painajainen heinäkuussa. Kuuluu
kuuluisaan Hard Rock bändiin Le Pain de
Mort. Motto: “Kipu on ystävämme!”

Yliluutnantti Anssi Hakanen, luutnantti Jari Ahoniemi
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Tupa 17

Kotamäki Ville 20 v
Muusikko/ylioppilas, Paimio
Joukkueen oma kultakurkku, “sinkomiestä
mato syö”... Tuvan kaunein lauluääni. “Kun
tarpeeks ..tuttaa niin ei voi muuta kuin nau-
raa”. “Mä kyllä haluan RUK:uun, nyt mä
oon siitä varma”. Motto: “Ehtisköhän täs
välis röökil?”

Laine Ari 19 v
Chrysler-asentaja, Äetsä
Upseerilakki jo oppilaana. Puhelimessa ää-
net täysillä ympäri vuorokauden. Mies, joka
ei pakkiruokaan koske! ”..ttu tää on nauret-
tavaa tuohua!” Motto: “Kaikki alle 5 litrai-
set on startteja!”

Lähteenmäki Atte 20 v
Runoilija, Kurikka
Tuvan vemppakuningas. Tuvan komeim-
mat Toijota-viikset. Kirjoittelee kaiket illat
kaiketi kirjaa ??? Fazerin sininen ja CMX!
Motto: “Haistakaa te..., mä en puhu teille
enää mitään!”

Mäkiranta Antti 19 v
Automaatio-asentaja, Pori
Oppilas “Mäkiruntu”, hento Porilainen...
“Särmä” oppilasjumala. Mäkiruntu ei turhia
sykähtele. “Se on pojat ny semmone juttu
et...” Motto: “Kyl mää pojat mielelläni teki-
sin, mutku...”

Perkiö Jarkko 20 v
Koneistaja, Ylistaro
Mies, joka pystyy tähtäämään mustilla ja
seisomaan samanaikaisesti. Pieni ja pahan-
sisuinen pohjalaanen, Ylistaron lahja Suo-
men armeijalle. Motto: “Laittakaa pojat Ai-
ron Meideniä soimaan!”

Salmi Juhani 20 v
Postinkantaja/ylioppilas, Paimio
Kaapista löytyy loputon määrä mukavaa
mussutettavaa. “Salmi, mistä sä oikeen revit
noita?” Ruumiinlämpö kokoajan turvalliset
38 astetta. Motto: “Täytyy sitä ihmisen jo-
tain syödä elääkseen!”

Salminen Janne 20 v
Ylioppilas/vahtimestari, Turku
Havaittavissa kevyttä kenttä #@tutusta.
Aina pummaamassa kaikea mahdollista.
“Simo” ja metsäyöt eivät sovi toisilleen.
Komentelee tupaa unissaankin. Simo halu-
aa itselleen siistin sisätyön. Motto: “Hei!
Kyl sä tiät... Saat sit tuvas takas.”

Salomaa Turo 20 v
Syväpainaja/ylioppilas, Eura
Syö punaisia pillereitä ja horisee outoja.
Piirtelee kemiallisia kaavoja vapaa-aika-
naan... Naurattaa muita kun ilmoittaa hajoa-
vansa. Motto: “Hei jätkät, mä olen tainnut
tulla hulluks!”

Sandvik Risto 20 v
Särmä työtön, Helsinki
Kaappi aina TKS-kunnossa... Valmistautu-
misen aikaan aina vessassa. Stadin särmin
sinkomies. Keräilee “parhaat” kipinä/var-
tiovuorot. Tuntee kaikki, Tiktak on se juttu!
Motto: “Ilmoitti: Oppilas Sandvik...”

Viitanen Petteri 20 v
Ylioppilas, Niinisalo
Mies joka ei ole koskaan menossa juurikaan
minnekkään... Sykkimään, sykkimään! Pol-
vi rikki, burana poskessa. Pystyy syömään
1,5 litraa kiisseliä jälkiruoaksi. Ruoan
hamstraus on ehdottomasti se juttu! Motto:
“Tulis nyt vähän sykettä tähän toimintaan!”

Hietala Jani Pentti Rikhard 20 v
Asennetaistelija, Tampere
“En oo sykkimässä!” Omistaa tuvan ainoat
viihdelehdet. Tuvan oma vaate- ja lääkeva-
rasto. Aito tulinen tamperelainen. “Miksei
mulle kerro kukaa mitää?” Motto: “En oo
menossa...Älä huuda mulle!”

Iittiläinen Timo Tapani 20 v
Ylioppilas, Helsinki
Ilmoitukset hallussa! Sulkon taitaja, joka
vertaistaan hakee: käännös vasempaan -
päin, täyskäännös oikeaan - päin! Siivous-
hullu moppisankari. Kirjoittaa iltavahvarin
lunttilapulle: “Ei sitä nyt ulkoo voi muis-
taa”. Motto: “Lomilla saa jos on...”

Hällfors Mikko Juhani 19 v
Tekn. ylioppilas, Punkalaidun
Kadotti leirillä 140 kilogrammaa rautaa ras-
kassingon muodossa... Todellinen insinöö-
ri. “Herra vänrikki, herra vänrikki, musti on
kadonnut.” Porukan kovin singonvartija.
“Vasen, vasen ,va... oikee!” Jutunkertoja
vailla vertaa: “Tota... mun yks kaveri ni
tota... meni...tota...” Taistelu alkaa, “inspa”
nukkuu. Motto: “Ei tunnu missää!”

Kantonen Joni Ilmari 19 v
Merkonomi, Pori
Tuvan HC-hevimies! “Ei tollee, ku black-
metalli ois ollu parempi!!” Ruokanakki spe-
cialisti! “Ikkunat auki. Näin se homma ete-
nee...” Kantonen koulunjohtajan puheille -
“Minkä ***vetin takia??” Motto: “Se mikä
ei tapa, vahvistaa!”

Karppinen Teemu Petteri 20 v
Ylöjärvi
Mansen kingi, aina juhlimassa. Kaijaka ru-
les! Ei tee mitään käskemättä, eikä tee sil-
loinkaan. Motto: “Mikset sä muka voi men-
nä?”

Kesti Samuel Antton 19 v
Cnc-koneistaja, Äetsä
Himo kengänkiillottaja. Hakee aina nakki-
suojaa, yleensä vessasta. “Mene Kesti hake-
maan puita”. Kesti: “Mä hain jo.” “No, mis
ne puut on?” Kesti: “Ne on siellä autolla.”
Ei tee mitään käskemättä, paitsi kiillottaa
kenkiään. Motto: “Mitä siitä?”

Hietamäki Markus Juhani 19 v
Taistelija, Naantali
“Mutta herra luutnantti, minun kelloni kyllä
näyttää...” Rakastaa tuparuntua. TKS:ssa:
“Miks te sitä kaappia nyt taas menitte muut-
tamaan???” Mumisee unissaan tyttöystäväl-
leen: “Marja hei, mitenkäs ne porukat sinne
kiertovartioon valitaan?” Vastaus: “En mä
tiä... Varmaan aakkosjärjestyksessä.” Hie-
tamäki: “Aha...Selvä.” Motto: “Niinno, no-
niin”

Tupa 14

Ahola Jukka Valpas 18 v
Muovituotevalmistaja, Nastola
Elvis elää! Maiharit eivät tunnu pysyvän
omassa kaapissa. Aamulla aina taju poissa.
”Alokas Ahola, mitenkäs ne nauhat sido-
taankaan.” Elvis has left the building. Mot-
to: “Naisia tulee, naisia menee, mut Rock
‘n’ Roll forever.”

Helin Mikko Antero 20 v
Ylioppilas, Turku
“Aina hukassa Helin”. Tuvan gonamies/ka-
raokeman/metaanin tuottaja. Ei ole koskaan
nähty hereillä kipinässä. Ei ovimies vaattei-
ta tarvitse. Motto: “Ahneella on maha täy-
si!”

Luutnantti Pasi Halonen, vänrikki Antti Muhonen
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Tupa 15

Huusko Ismo Johannes 18 v
Jurva
Paino samaa luokkaa ohjusrinkan kanssa.
Piilottelee kaapissa nakkeja. Rikkoi tuvan
1. sääntöä: älä syö yksin. Motto: “Kaikki
saa, kaikilta saa mutta kaikki ei saa kaikil-
ta!”

Kolu Risto Erkki Tapio 18 v
Ähtäri
Kunnostautui etenkin ruokailuissa. Ähtärin
karhu löysi nakkisuojan joka paikasta. Tam-
pereen Alepub rulez! Tuvan nopein valmis-
tautuja (ainakin jos sotkuun / ruokalaan ol-
laan menossa). Motto: “Voinappeja energi-
an puutteeseen”

Kalliopuska Matti Tapio Iisakki
19 v
Kempele
Tuvan DJ. Kaappi aukeaa voimapihdeillä
useammankin kerran viikossa. Perushäröili-
jä, radioamatööri. Luutnantti: “Mikä varoi-
tusvalo tämä on?” Kalliopuska: “...Punai-
nen...” Motto: “...”

Jääskelä Juha-Matti Sakari 19 v
Ylivieska
“Naama näkkärille” - naurava oppilasjohta-
ja. Varasti unissaan tupakaverin (jalasta)
kalsarit ja yritti vallata toisen tupakaverin
punkan. Perästä kuuluu:  tukki posliinisen
wc-istuimen 4 kertaa peräkkäin. “The win-
ner takes it all...”??? Motto: “...”

Karsikas Tomi Tapani 22 v
Haapavesi
“Hei, tehhäänkö pojat semmone peliliike,
että...” Tuvan äiti-vääpeli ja tupatonttukin.
“Siivottasko taas?” Motto: “Rasti... ASEN-
TO! Rasti kuuluu komentooni...(Pidän teille
rastin WC:n siivouksesta... ja nyt tätä tullan
teiltä vaatimaan)

Kanto Pekka Kalervo 18 v
Turku
Teltassa Kannon päällä nukkuminen epä-
mukavaa. Ei tuntenut pakkipusseja. Motto:
“Mulla on nälkä.”
Ikonen Simo Petteri 19 v
Haukipudas
“Mä oon Eelis Mäläskä, Lapista, Juuentie 8.
Harrastukset: porolla ratsastus ja hiihto.”
Poikanen Sodankylän pakkasista, tuli, näki
ja suli. Rakastui “hula-hula tyttöihin” ja ete-
län lämpöön. Mies, joka on aina puoli pis-
tettä edellä muita, ainakin omasta mieles-
tään. Motto: “Osta uus elämä, ei saa lähi-
kaupasta!”

Koivisto Erkki Tapani 19 v
Kemi
Köyhä muusikko. Lentäen lomille. Tuleva
herra kokelas. Underground musiikin kan-
nattaja (ettekö te muka sitä Sacha Paethia?)
Motto: “Mummonikaan ei huuda kovem-
paa.”

Tupa 16

Selinheimo Matti Juhana 19 v
Loimaa
Mies, jolla oli RUK-paikka valmiina ennen
AuK:a. Tuvan radiovastaava ilman radiota.
Porukan “aktiivisin” siivooja. Motto: “En
oo menosa!”

Sundqvist Jarno Antero 19 v
Säkylä
AuK:ssa miten lomilta kerkiää. Armeija tuli
käytyä lukion ohessa. Motto: “Tää on MUN
penkki.”

Taimen Antti Tapani
Paimio
Suihku tuntematon käsite ja makuupussi
tuli kuitattua. Paimion laulajalahja tuvalle
nro 16. AuK:ssa kuin kala vedessä. Motto:
“Jotain painokelvotonta...prööt!”

Lahti Pasi Tapani 19 v
Lappajärvi
Aina vaiheessa. Tuvan “särmin” punkka.
Mapit eivät menneet kovinkaan vahvasti.
“Sä oot sellainen, kaikki tietää sen. Sä oot
viimeinen...” Motto: “Joo joo ihan kohta
mää vaan ... ootas vähän...”

Niemelä Anssi Matias 19 v
Tampere
Mies ja varsinkin tavarat aina häviksissä.
Motivaatio aivan loppu veksin myötä. Mot-
to: “Hei misä mun kauluri on?”

Luopajärvi Jussi Petteri 19 v
Vaasa
Tuvan virallinen Ase-au, joka melkein
gonahti siihen. Muodon vienti ei paras osa-
alue. Motto: “No ei vois vähempää kiinnos-
taa.”

Skog Krister Juhani 19 v
Kemi
Tuvan pirttihirmu ja vemppakunkku.
TKS:ssa kiukku kohoaa kattoon. Motto:
“Mää en ainaka muuta kaappia!”

Lamminpää Matti Juhani 18 v
Ähtäri
Siivoushullu ei anna armoa pölylle. Vapaa-
ehtoinen nakkimies. “Pää hajosi” valmis-
tautumisen aikana. Motto: “Eliminoi pöly,
luo perusta taistelukentälle.”

Sonntag Jan-Erik Erland 20 v
Kemi
Nakkisuojaan... parempaan nakkisuojaan.
“Aina” mukana joukkueen huollossa. Mot-
to: “Nuuppa huuleen ja menoks!”

OK-talo 2,4 ha, Myllytie 168, 27800 SÄKYLÄ (ORIPÄÄ),
7h+k+kk+khh+2WC+saunaos=185 m2, valm.v. 1990. Varastohalli 110 m2.
Pyhäjoki kulkee tilan eteläreunalla. Laaja puutarha. Holvikellari.
Naapuri maanpuolustushenkinen. HP 650.000 mk

Ajo-ohje: Huovinrinteeltä Loimaan suuntaan n 10 km
(kantatie 213), ennen Toimintalomaa oikealle Niinikoskentietä n 1,5 km.
Näyttö: Sopimuksen mukaan, omistaja Helena Salo puh 050-532 1511
tai LKV M. Tocklin Oy, Markku Nurmi 0400-786479

Etsimme välitettäväksi kesähuviloita,
OK-taloja sekä rantatontteja.
Soita ja tarjoa Markku Nurmi 0400-786479.
Palkkiomme 4% sis ALV: n(min 12.200 mk sis alv:n)

Luutnantti Petri Fleminch, luutnantti Jarkko Tuominen
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