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KUNNIA JA
VELVOLLISUUS
– asevelvollisena Panssariprikaatissa

ESIPUHE
Tätä kirjoittaessani palvelusajastani on kulunut päälle kaksi vuotta. Elämä on mennyt eteenpäin,
mutta moni asia on muuttunut verrattuna elämään ennen armeijaa. Hyvässä sekä pahassa.
Ajatus kirjasta kypsyi oikeastaan jo palveluksen aikana; kaiken näkemänsä ja kokemansa halusi
käsitellä jotenkin, eikä kirjoja nykyajan varusmiehenä olemisesta ole kovinkaan montaa. Viime
sodat ja rauhanturvaoperaatiot hallitsevat kirjallista kenttää, mutta tuhansia miehiä ja satoja naisia
vuosittain koskeva tapahtuma ja elämänvaihe on jäänyt pimentoon. Silti jokaiselle jää muistoja,
joita jaetaan tutuille ja tuntemattomille sopivan tilaisuuden tullen, halusivat kuulla tai eivät.
Viimeistään siinä vaiheessa, kun aloin nähdä unia, jossa palaan lomilta vain huomatakseni olevani
reservissä, tajusin, että mielenrauhani takia asiat on hyvä kirjoittaa paperille.
Kirjaa lukiessa kannattaa muistaa, että kyseessä on korostetusti subjektiivinen kokemus. Ihmiset
kokevat asiat eri tavoin, jopa saman yksikön sisällä, saati muissa joukko-osastoissa. Esitän kritiikkiä
ja kehun silloin kun koen sen aiheelliseksi. Olen kirjoittanut päiväkirjamaisesti, mutta ulkomuistista
- siksi ajanjaksoissa voi olla päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuuksia. Olen pyrkinyt käyttämään
entisten inttitovereideni apua virheiden korjaamisessa, mutta otan täyden vastuun jäljellä olevista
kömmähdyksistä. Olen säilyttänyt autenttisen kielenkäytön ja inttislangin, myös roisimmissa
tapauksissa. Taiteilijan vapaudella olen poiminut tilanteita, jotka mielestäni sopivat esimerkeiksi
lajeistaan, ja jättänyt pois häveliäisyyssyistä tiettyjä asioita palvelustovereistani. Samasta syystä
myös nimet on muutettu.
Kirjaani ei ole tarkoitettu hyökkäykseksi armeijaa vastaan esimerkiksi Pentti Haanpään "Kenttä ja
kasarmi" -kirjan tapaan, vaikka esittämäni kritiikki on välillä purevaa. Uskon, että asevelvollisuus
on paras vaihtoehto Suomelle, mutta uskon myös, että Puolustusvoimat kaipaa uudistuksia. Välillä
ristiriita opetetun ja todellisuuden välillä oli hämmentävä, näin muun muassa johtajakoulutuksessa.
Kannattaa muistaa, että esimerkiksi armeijassa opittu johtamistyyli siirtyy herkästi myös siviiliin oli se relevantti tai ei.
Monessa kohdassa käsittelen myös hyvin henkilökohtaisia asioita, välillä rankkojakin. Toivon
lukijalta kärsivällisyyttä sekä ymmärrystä näissä kohdissa. Pakottauduin kirjoittamaan kuten asiat
aikoinaan koin, vaikka nykyiset tuntemukseni ovatkin erilaiset. Asioita on sovittu ja puhuttu halki.
Aina ei mene kuten toivoo, toisinaan paska osuu tuulettimeen - mutta kaikesta voi selvitä. Päivä
kerrallaan.
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ALOITUSKAPPALE

Seison riihimäkeläisen omakotitalon yläterassilla. Katselen hitaasti satavaa lunta, se verhoaa
maiseman hämärään. Olo on hämmentynyt, pelokas. Haikea. Tässäkö tämä nyt oli?
On joulukuun 18. päivä. Takana on 347 päivää palvelusta Panssariprikaatissa. Tulevaisuus pelottaa,
vaikka minulla on sentään opiskelupaikka odottamassa. Monella ei ole mitään.
Hietala ja Karppinen polttavat sätkiään. Katselen maisemaa. Jos minulta olisi vuosi sitten kysytty,
missä olen tänä päivänä, en olisi uskaltanut kuvitellakaan tällaista. Sanon sen myös ääneen.
Tunteeni ovat ristiriitaiset. Toisaalta menneet kuukaudet ovat olleet elämäni hirvittävimmät - ja
samalla myös parhaimmat. Tuossa vaiheessa en vielä tiedä, kuinka kauan tulisin tuskailemaan
intissä saamiani ja sen aukaisemia arpia. Ja toisaalta näkisin kaihoisia, kaipuun täyttämiä unia
vuosia tuon päivän jälkeen.
Kummatkin tumppaavat nysänsä tyhjään koffitölkkiin ja palaamme sisälle. Hietalan yläkerta on
lievässä kaaoksessa vaatteita, tyhjiä mukeja ja kaikkea tietokoneisiin liittyvää. Pojat pelaavat hetken
Grand Theft Autoa, kunnes muistutan lähtevästä junasta.
Hyppäämme Hietalan äitipuolen vanhaan Micraan. Tuore reservin alikersantti kurvaa kesärenkailla
matkaan, tavalliseen tapaansa talla lattiassa. Auto luistelee kadunmutkissa. Onneksi matkaa on vain
pari kilometriä.
Asemalla juttelemme vielä niitä näitä. Olemme hämillämme, hieman vaivautuneita. Olemme olleet
toistemme seurassa lähes 24/7 kuukausikaupalla, ja nyt emme näe toisiamme luultavasti koskaan.
Kertausharjoituksissa ehkä, mutta niihin on monta vuotta. Nuorelle miehelle se on ikuisuus.
Hietala kertoo isoisänsä sairaudesta, tyttöystävästään ja muusta. Vitsailemme, yritämme peittää
epävarmuuttamme. Hietalalla ja Karppisella on edessään TJ 0 - risteily, he näkevät toisia
palvelustovereita vielä samana iltana Santavuorin luona bileissä. Minä taas nousen Rovaniemelle
matkaavaan yöjunaan.
Kaksikko tekee lähtöä. Hietala ojentaa kätensä: " Älä muistele pahalla, Veijari. Mä vaan aina vähän
haastan älykkäitä."
Puristan molempien kättä. "Älä huoli. Mie oon kohannut pahempaakin. Te sentään ootte kavereita."
Jään seisomaan lumisateeseen. Musta baretti muuttuu hitaasti valkoiseksi. Alan hyräillä "these are
the days we won't regret". Tajuan yhtäkkiä, että tämä on se hetki, jolloin elokuvassa kuuluisi
loppumusiikki ja screenillä rullaisivat lopputekstit.
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Juna hidastaa puhisten laiturille. Ovet suhahtavat auki, hyppään kyytiin.
Valitettavasti elämä ei ole elokuva.
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P-KAUSI
LÄHTÖ

Seison Rovaniemen rautatieaseman parkkipaikalla. Pakkanen nipistelee poskia. Maha tuntuu
kramppaavan. Olen pukeutunut villapaitaan, Ruotsin armeijan sarkatakkiin, mustiin farkkuihin ja
kuluneisiin talvikenkiin. Siviilirepussa ei ole muuta kuin hygieniatarvikkeet, littera ja pieni
opasvihkonen. Plus eväät tietysti.
On loppiaisen aatto, 5. tammikuuta. Jännityksen lisäksi mahassa kurlaa mummolassa juotu kahvi.
Äitini hössöttää kuten aina. Pelkään, vaikka itsepä tuonne olen hakenut. Juna nytkähtää liikkeelle
vartin yli kuusi. On ensimmäinen junamatkani moneen vuoteen.
Otan alapedin ja yritän nukkua. Ei onnistu. Teevee-ohjelmat ja inttitarinat ovat luoneet tietynlaisen
kuvan odottavasta koitoksesta. Mietin, pärjäänkö. Kiusaamismuistot tulevat myös mieleen. Ne eivät
lainkaan huojenna oloa.
Toisaalta helpottaa, kuten aina kun elämä nytkähtää eteenpäin. On ollut kauheaa seurata, miten
entiset lukiokaverit ovat armeijassa, töissä, uudessa opiskelupaikassa. Mietityttää, olenko tehnyt
virheen, kun kirjoitin vielä lisää syksyllä. Kevään kuudella aineella pääsin jo sinne minne
halusinkin, Lappeenrantaan. Toisaalta, ne olisivat jääneet painamaan mieltä. Kahdeksan ainetta
kuulostaa sitä paitsi hienommalta. Vaikkei niissä ole kuin kaksi ällää.
Kemissä hyttiin tulee ikäiseni tyyppi kitaran kanssa. Tuntuu oudolta olla niin pienessä tilassa
alushoususillaan vieraan ihmisen kanssa, mutta yritän olla luonteva. Myöhemmin tulisin oppimaan
paljon enemmän yksityisyyden puutteesta.
Juttelemme hetken. Kaveri opiskelee Metropoliassa. Hän kertoo palvelleensa iiteessä. "Pääsin
onneks puolella vuodella." Mielessäni hymähdän vastaukselle. Minusta sentään tulisi vaunumies
Leopardiin ja menisin RUK:iin.
Pienestä pitäen olen ollut kiinnostunut asetekniikasta. Muiden lukiessa Viisikkoa ahmin Reino
Lehväslaihon kaukopartiokirjoja. Olin ensimmäinen, jolle pappa avautui sotaretkestään. Meillä on
lukupiiri - kun luen jonkin erityisen ansiokkaan sotakirjan, vien sen papalle. Luennoin innokkaasti
oppimastani, johon pappa totesi kerran, pieni pilke silmäkulmassaan, että tiesin enemmän kuin hän,
joka oli sentään ollut siellä.
Lopulta nukahdan. Uni on pätkittäistä, levotonta.
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EKA PÄIVÄ

Juna jatkaa matkaansa. Sade kastelee sarkatakkiani. Hämeenlinnan aseman lievästi ränsistynyt
punatiilinen hahmo seisoo laituri vastapäätä. Ilmassa leijuu vanhan roskaruuan haju. Kaikkialla
kaikuvat naakkojen huudot.
Jälkikäteen vertaus helvetin esikartanoon tulemiselta tuntuu varsin osuvalta. Kävelen epävarmasti
alikulun kautta ovelle. Nykäisen, se aukeaa. Yritän etsiä jotain opasteita, vihkosen mukaan kuljetus
olisi järjestetty Parolaan.
Aula on kuitenkin tyhjä, erästä laitapuolen kulkijaa lukuun ottamatta. Kello on puoli kuusi aamulla.
Jään istumaan kovalle penkille ja vilkuilen syrjäsilmälläni puliukkoa. Tyyppi tulisi kuukausien
mittaan tutuksi näyksi muutaman kollegansa kanssa.
Yritän pysyä rauhallisena. Odotan kuuteen. Ketään ei näy.
Äitini antaa neuvoksi katsoa bussiaikatauluja. Linjureita ei näy, onhan loppiainen. Kuten kuka
tahansa terve nuorimies, ärryn äitini päsmäröinnistä ja nolostun kun kuulen hänen soittaneen
aluetoimistoon. Kuljetukset alkaisivat vasta puolen päivän aikoihin. Seuraavat bussit kulkisivat
vasta kymmeneltä.
Hitto.
En halua odottaa montaa tuntia kovalla penkillä istuen. Aseman eteen kurvaa yksinäinen taksi.
Päätän ottaa sen ja ajella herroiksi Parolannummelle. Samalla se on turvallisempi vaihtoehto kuin
tuntemattomassa kaupungissa bussissa seikkaileminen.
Sinisen Mersun kuski on päälle keski-ikäinen mies. Menee hetki selvittää minne haluan. Hän on
kuulemma vasta muuttanut paikkakunnalle pääkaupunkiseudulta. Navigaattorin opastamana
lähdemme matkaan.
Taksi juttelee lähinnä omista afääreistään. Hän kyselee Rovaniemen seudun taksitilanteesta,
vastailen jotain puolivillaista. Viimeksi istuin vuokra-ajurin takapenkillä seitsemän vuotta sitten
ametistikaivoksilla.
Reitti on mutkikas. Metsää riittää. Tuijottelen kauhuissani taksamittaria ja epäröin, onko kuski
lainkaan menossa oikeaan suuntaan. Vasemmalle avautuu suuri aukea, joka on tutunnäköinen.
Kävin Panssarimuseolla vuonna 2008 vierailulla ja muistiin on näköjään jäänyt jotain.
Leke. Se olisi monen harjoituksen ja hajotuksen paikka.
Oikealla näkyy prikaatin pääportti, Sturmi ja Sotka. Kuski kysyy, mihin haluan jäädä. Viittoilen
ajamaan portille asti.
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Noheva spolle harppoo vastaan. Hän selittää, että pääportin edessä oleva tienpätkä on jo
sotilasaluetta eikä siihen saa ajaa. Shäfööri viittaa minuun ja kertoo tuovansa nuorta miestä paikalle.
Lasku kirpaisee. Yli parikymppiä. Innokkuudesta saa todellakin maksaa.
Spollet tutkivat paperini ja ohjeistavat menemään suoraan, Panssarikoululle. Varovasti lähden
kävelemään osoitettuun suuntaan ja unohdan saman tien, mitä piti tehdä. Kurkkua kuivaa.
Prikaatin sisäkadut ovat täysin hiljaiset. Ohitan T-55 -parin. Aamu on hämärä. Huomaan edessä
olevassa rakennuksessa avoimen oven. Sen yläpuolella on kyltti: Panssarikoulu.
Tuosta kai sisään sitten.
Jonkinlaiseen kellarihuoneeseen on järjestetty pöytiä puolikaareen. Sisällä käy kova pulina,
varusmiehet vitsailevat toistensa kanssa. Astuessani sisään osa hiljenee ja katsoo minua. Tunnen
olevani kuin näyttelyeläin. Menen lähimmän luokse ja kysyn, missä pitää ilmoittautua.
Varusmies huikkaa huoneen vastakkaiselle puolelle: "Hei, eiks sulla ollu ne loppupään tyypit?"
Hontelo, vaaleatukkainen silmälasipää ottaa nimeni ylös ja kertoo sijoituspaikkani.
Koen ensimmäisen pettymykseni, yhden monista tässä paikassa. Kuulun
panssarijääkärikomppaniaan. Vain panssarikomppania kouluttaa Leo-miehistöjä, eikä niitä oteta
hänen mukaansa talven saapumiserästä.
Jään odottamaan, että muita tulisi paikalle. Reppu käsketään jättää keskelle huonetta, vihreän rinkan
viereen.
Katson seinäkelloa. Se näyttää vähän päälle seitsemää.
Olen hivenen hämilläni. Panssarijääkäri. Tavallinen nurmipora.
Siviilivaatteineni olen täysin ulkopuolinen tässä porukassa. Pidän katseen lattiassa ja ajattelen kuten
aina kun en pidä tilanteesta: Pahempaa ne eivät voi kuin tappaa.
Se rauhoittaa.
Aika kuluu hitaasti. Jossain vaiheessa paikalle tulee pitkä kapteeni, hihnassa tempoilee susikoira.
Hän huikkaa rempseästi: "Miten menee?" Naurusta päätellen mies on suosittu.
Koira retuuttaa ensin vihreää rinkkaa, sitten omaa reppuani. Kohtahan se on ihan hajalla! Lopulta
shääfferi jatkaa rinkan kimppuun. Kapteeni vaikuttaa tyytyväiseltä ja nostaa rinkan mukaansa.
Lattialla on kuolavanoja ja koirankarvoja.
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Vasta kymmeneltä saapuu kaksi muuta ja meitä lähdetään viemään varusvarastolle. Opastajamme
esittelee itsensä alikersantti Rintaharjuksi. Kuulumme kaikki PSJK:hon.
Kaksikko on kaveruksia, juttelemme hiljaksiin. Toisesta tulisi aikanaan huoltoalikki. Seuraavan
kerran näkisin hänet reilun puolen vuoden päästä.
Heittelemme ojennettuja tavaroita sipulisäkkiin. Nimet päälle ja kuormurin lavalle. Säkki itsessään
ei ole painava, mutta hankalan muotoinen.
Nousemme PSJK:n alapihalta ensimmäiseen kerrokseen. Porrastasanteen ovea vastapäätä olevan
pöydän takana istuu päivystäjä, päässään musta baretti ja kaulallaan päivystäjän kilpi. Ilmoittaudun
viimeisenä. Puhuttelen "herra alikersantiksi" jo heti alussa.
"Katos, tuutte sitte vitosryhmää. Meikä o alikersantti Muukkonen."
Kättelemme. Se olisi yksi harvoista kerroista, kun kättelen jotakuta armeijassa.
Päivärahamaksuja varten annetaan tilitiedot. Menemme alas hakemaan sipulisäkit. Pidetään
ensimmäinen varustarkastus. Kaikki tarvittava on mukana.
Muukkonen ohjeistaa: Ensiksi purettaisiin varusteet kaappiin ja tehtäisiin punkka. Malliksi tuore rj
kehottaa katsomaan omaa kaappiaan ja kertoo olevansa komppanian särmin alikki. Myöhemmin
huomaisin, ettei hän yhtään liioitellut.
Valitsen ovea lähinnä olevan kaapin ja yläpunkan. Viettäisin siinä seuraavat pari kuukautta.
Pukiessani ylle vihreän poolon, varsikengät ja maastohousut tunnen itseni viralliseksi. Siihen liittyy
jonkinlaista velvollisuudentunnetta ja ammattimaisuutta. Jopa innostusta.
Varusteet täyttävät kaappia tehokkaasti. Tähän pitäisi mahtua vielä kaksi tarvike-erää? Miten
ihmeessä se on mahdollista?
Olisihan se.
Teen punkan ensiksi väärin. Muukkonen ohjeistaa tekemisen puutteessaan oikeaoppisen tavan.
Teen sen uudestaan. Kysyn Rintaharjulta, onko punkka kelvollinen.
"On, on se. Varsinkin alokkaalle", hän vastaa hivenen hämmästyneenä. Virnistelen itsekseni.
Toisena vitosryhmään tulee Virtala. Pikkuhiljaa porukkaa valuu paikalle. Nautin ensimmäisenä
tulleen rauhasta. Pääsemme tutustumaan muonituskeskukseen päivällisellä.
Vihattu ja rakastettu muke. Edellistä kasarmijaksoilla, jälkimmäistä leiriviikon jälkeen.
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Hiljaisuus huudetaan kymmeneltä. Nukun yllättävän hyvin.
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SANNI

Tungeksimme sisään uuteen sotkuun. Näen alikkiemme tunkevan mukaan, vaikka tämä on
tarkoitettu vain alokkaille. He ovat napanneet natsansa pois.
Sisällä sotkun nuoret sisaret ojentavat pepsin ja partavaahtopullon. Jotain karkkiakin saan.
Sali on tupaten täynnä. Yritän pysyä tuttujen mukana. Olemme ihan lavan etureunassa.
Puolen tunnin odotuksen jälkeen soittajat ilmestyvät lavalle. He aloittavat musiikin.
Varusmiestoimikunnan korpraali avaa esityksen, hän pyytää meitä taputtamaan lavalle esiintyjän.
Sanni hyppää takahuoneesta paikalle. Hän on pukeutunut tiukkoihin, hyvin lyhyisiin
farkkushortseihin ja napapaitaan. Vaikutus 98 prosenttisesti jätkistä koostuvassa yleisössä on selvä.
Sadat silmäparit loistavat.
Musiikki on aivan liian kovalla, suojaan käsillä korviani. Toiset eivät vaikuta välittävän. Sanoista ei
saa pienintäkään selvää ja musiikkikin on enemmän kakofoniaa kuin mitään järjellistä.
Lopulta esitys loppuu. Purkaudumme pikkuhiljaa pois. Leveähartiaiset spollet valvovat järjestystä.
Sotakoirat. Pthyi!
Olihan tuo parempaa kuin tupien siivous.
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ALOITUSLUENTOJA

"Luokka! Ylös!"
Alikersantti ilmoittaa luokan kapteenille. Opetustunteja. Meille kerrotaan, mitä meiltä vaadittaisiin.
Ja mikä meitä uhkaisi, jos emme tekisi mitä käsketään.
Ensin päällikkö näyttää Youtube-videon, jossa lihava nörttipoika huitoo valomiekalla.
"Tuossa on se, millä tasolla te olette tällä hetkellä", hän sanoo videon jälkeen.
Seuraava video on firman tekemä esittelyvideo maavoimien taistelusta. Se on vanha,
kaksituhattaluvun alusta. Olen nähnyt sen aiemmin pariinkin otteeseen. Varsinaisia Oscarsuorituksia.
"Tulette huomaamaan parin kuukauden päästä, mikä kaikki tuossa filmissä on pielessä."
Nyt valkokankaalle heijastuu pilapiirros. Se esittää variksia, jotka istuvat puhelinpylväällä eri
tasoilla. Teksti: "If you look up, you see only assholes. If you look down, you see only shit."
"Muistakaa: Paska valuu aina alaspäin."
Kapteeni valaisee tulevaa. Elämme nyt peruskoulutuskautta. Sitä seuraisi erikoiskoulutuskausi, joka
oli jaettu kahteen osaan. Lopuksi odottaisi sotakomppanian aika.
Vaatimuslista hirvittää; mitä kaikkea meidän pitäisi osata. Cooper 2800 metriä, kyky taistella
ratkaisutaistelu samoilla silmissä monta päivää...
Kapteenin jälkeen puhuu koulutusohjelman päällikkö, yliluutnantti.. Suurin osa seikoista menee
ohi, vaikka kirjoitankin juttuja ylös.
Lopuksi esittäytyy komppanian vääpeli, yliluutnatti Poukama. Miehen lempinimi on "Rage".
"Huolimatta huhuista, en vihaa ihmisiä. Vihaan vain varusmiehiä."
Sama tyyppi lausuisi puoli vuotta myöhemmin, sotakomppanialle esittäytyessään:
"Jos teillä on keskinäisiä ongelmia, vessassa saippuaan liukastuminen on hyvä tapa ratkaista ne.
Niin nämä asiat on aina hoidettu. Oma kokelaani aikoinaan liukastui saippuaan reserviin
siirtyessään portin ulkopuolella."
Tästä tulisi kiintoisa vuosi.
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-Pääportin vartiopäällikkö, jykevä vääpeli puhuu ensin. Hän näyttää meille valokuvan - siinä vessan
seinään on kirjoitettu verellä: "Apua!"
Tuijotan sitä. Nielaisen. Palleassa on ikävä tunne.
Psykologin puheenvuoro seuraa. Hänen viestinsä rivienvälistä on se, ettei häneen kannata ottaa
yhteyttä minkään pikkujutun takia, kuten jos tyttöystävä jättää. Ajat ovat täynnä.
Sairaanhoitajan viesti on samanlainen. Veksiin ei kannata tulla, ellei ole ihan kunnolla kipeä.
"Ettehän te siviilissäkään mene päivystykseen nuhan takia", hän sanoo.
Tuijotan typertyneenä. Niin, emme menekään. Mutta intti lienee vähän eri asia. Onko rouva
sairaanhoitaja mahdollisesti koskaan itse käynyt inttiä? Intin ja siviilimaailman erona on sellainen
pikkujuttu, että jälkimmäisessä voi omaa toimintaansa itse säädellä, täällä se tehdään ihmisen
puolesta. Kipeänä tuskin lähtisin reippailemaan viikon vaellukselle, täällä se on arkipäiväistä hupia.
Onko näillä ihmisillä lainkaan empatiaa? Missä ihmeen norsunluutornissa ne oikein elävät?
Noiden aloitusluentojen sävy aiheuttaisi aikoinaan sen, etten hakisi apua ongelmiini, vaan painaisin
pakolla läpi. Mieli hajalla.
Koko luennon ainoa kohokohta on ortodoksisen sotilaspapin esittäytyminen. Punanokkainen, pullea
ja harmaantuva ukkeli on hyvin sympaattinen. Hänen puheensa käsittelee pääasiassa viinin juontia,
ettei Herrammekaan viinilasiin sylkenyt.
Monta kertaa miettisin hänen juttusilleen menemistä, mutta ne jäisivät aikomuksiksi. En näkisi tätä
herraa enää koskaan.
Alan pikkuhiljaa käsittää, millaiseen paikkaan olen tullut.
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PÄLLITESTI

Istun lyijykynä kädessäni. Sen terä huojahtelee pahaenteisesti. En todellakaan halua yrittää pyytää
teroitinta.
"Haluaisitko olla kukkakauppias?"
Mietin. Haluaisinko olla? Rauhallista hommaa. Tosin ainoa ongelma on, että olen perinyt botanistin
taitoni äidiltäni - tekokukatkin kuolevat.
Vastaan numerolla "en halua".
P2-testi. Edellinen oli P1, se mittasi älykkyyttä. Laskuja, kuvionhahmotusta, kielellisiä juttuja.
Kärsin stressistä. Olen ollut intissä alle kaksi viikkoa. Ajattelu takkuaa. Pyrin miettimään
vastauksia.
"Aika! Kynät pöydille!"
Hälinää, kolinaa. Paperit kerätään pois. Nousemme, purkaudumme edestä ja takaa pois salista.
Toivottavasti meni hyvin.
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PILA

"Komppania! Yläkäytävälle järjestymiseen aikaa - viisi minuuttia!"
Vilkuilemme toisiamme. Kello on lähes kymmenen illalla, ensimmäisenä sunnuntainamme
armeijan kurkkusalaatissa. Nyt tosin moni on hyvin hajanaisessa asustuksessa.
"Mi-nuuuu-tti!"
Päivystäjä venyttää ilmoitustaan. Se on mainio tapa ärsyttää.
Jäpitämme penkeillä. Alikersantit kävelevät edestakaisin käytävällä ja tarkastavat, että jokainen
tekee, kuten on opetettu.
"Tuvissa jonoon järjesty!"
Nousen ovelle seisomaan, asennossa. Reunapaikan iloja.
"Yläkäytävälle, kolmiriviin, järjesty!"
Viidennen joukkueen viides ryhmä. Olemme ensimmäinen tupa käytävällä, joten lähdemme myös
ensin.
Yläkäytävä on ahdas. Ilma muuttuu hetkessä tunkkaiseksi. Meitä on kolmisensataa äijää seisomassa
asennossa. Tappituntumalla, koska muuten emme mahdu.
"Lepo! ASENTO! Lepo! ASENTO!"
Komppanian alikersantit pyörivät edessämme. Joku alkaa huutaa.
"Teille annettiin vähän vapauksia! Vähän annettiin liekaa ja heti joku on perseillyt!!!"
Huuto sattuu korviin. Mietin, mitä ihmettä on oikein tapahtunut.
"Teille annettiin yks vitun sääntö! Ette pane tyttöystäväänne! Täällä!"
Tänään oli "Tuo tyttöystävä" - päivä. Niille, joilla on tyttöystävä. Me muut kiersimme
Panssarimuseolla. Onneksi mitään muuta virallista ruokailujen lisäksi ei ollut.
"Yläkerran vessan roskiksessa oli käytetty kortsu! Miettikää nyt vähän! Ajatelkaa jos skappari olis
löytäny sen!?"
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"Ootteko te saatana idiootteja?!"
"No?! Kuka se oli?!"
"Haluatteko olla ekan loman gines, häh?!"
Kukaan ei vastaa. Hiki pusertuu pintaan, on vaikea hengittää.
Alikersantti Röyskö kävelee esiin.
"KYYKKYYN! YLÖS! KYYKKYYN! YLÖS!! KYYKKYYN!"
Röyskö on pieni, hento, hieman lapsenkasvoinen alikki. Ääntä miehestä lähteekin sitten kahden
edestä.
Tyyppi tultaisiin valitsemaan komppanian vittumaisimmaksi alikersantiksi. Kuulemma ihan ylpeä
arvonimestään.
"YLÖS!"
Nousemme syväkyykystämme. Hiki virtaa jo. Joku sivulla pyörtyy. Röyskön naama hehkuu
punaisena.
Huutoa kestää puoli tuntia. Alikit huutavat, välillä käydään kyykyssä. Mietin, nostanko käteni. Ihan
vain, että päästään tästä paskasta.
Vihdoin joku myöntää. Mies viedään alikkien tupaan. Näyssä on jotain outoa. Yhtäkkiä ryhmyrien
viha onkin tipotiessään.
Pila. Siitä koko hommassa on kyse. Alikkien mukaan se on traditio ja he kehottavat meitä
siirtämään sitä eteenpäin. Kello on vartin yli kymmenen, kun pääsemme palaamaan tupiin.
Tämä ensimmäinen kerta, kun törmään sotaväen "oikeudenkäyttöön", mutta viimeiseksi se ei jäisi.
Ryhmänjohtajien arvovalta laskee silmissäni. Tuolla hetkellä he vaikuttivat epäkypsiltä teineiltä,
jotka eivät ole kasvaneet valtaansa.
Yrittäessäni saada unta pohdin, millaisesta jäävuoresta olen nähnyt vilauksen.
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TOLVANEN

"...joo ja siis mullahan on oma viinakätkö siel metässä. Kato laitoin sinn kannon alle, ni helppo käyä
siel ohimenne..."
Olemme palaamassa Cooper-juoksusta. Tolvanen on äänessä, tapansa mukaan. Koko bussin takaosa
räjähtää nauruun.
Tolvanen. Tampereen Hervannan kasvatti, ja mitä olen alkanut oppia näistä etelän seuduista,
Hervanta kertoo varsin paljon ihmisestä.
Tolvanen on joukkueen viihdyttäjä. Vauhtiin päästyään suusta tulee koppaa, lautaa ja vaneria.
Naulatkin kaupan päälle. Yleensä jutunaiheet liittyvät viinaan ja sen ahkeraan kuluttamiseen.
Outo heppu. Tupalaistensa mukaan Tolvanen ei ole kertaakaan nukkunut punkassaan vaan lattialla.
Eikä kertaakaan käynyt suihkussa.
Omien sanojensa mukaan Tolvanen on kultaseppäoppilas. Voi olla.
Kuvissa Tolvanen on tappajan näköinen mies. Hänestä on tullut alikkien ja kaikkien muidenkin
lempiaihe vitsailulle.
Tolvanen saisi B-luokan paperit polviensa takia ja viettäisi loput 167:stä päivästään keittäen kahvia
RUK:n toimistohemmona. Eikä jättäisi ketään kylmäksi.
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EKA LOMA

"...alokas Äijänen?"
"Paikalla!"
Komppania seisoo lomavarustuksessa alapihalla. Ensimmäinen lomamme. Kapteeni muistuttaa
nimenhuudon jälkeen, että olisimme nyt sotilaslain alaisia, ei kannata siis hölmöillä.
"Panssarijääkärikomppania - asento! Lomille - mars!"
Lähdemme nopeasti kohti portteja. Olen tilannut lomakyydin Lahteen. Vanhempani ja ukkini
tulisivat sinne vastaan. Edelliset ovat käymässä Imatralla, isovanhempieni luona.
Linja-autot odottavat portin ulkopuolella. Olen huumaantunut ilosta. Lomille! Haluttaisi vain
kiherrellä naurusta.
Viereeni istuu hauskanoloinen tyyppi. Nimimuistini on surkea, eikä nimi jää päähän, mutta alokas
Chernykovista kuulisin kyllä tulevaisuudessa. Mies jättäisi Puolustusvoimat puolen vuoden
korpraalina. Tornihuhuna kiertelisi tarinoita baaritappeluista Pietarissa.
Juttelemme niitä näitä Lahteen asti.
Äitini hyppää halaamaan heti, kun maiharini koskettavat maata. Työntelen häntä irti vedoten
sotaväen kieltoon julkisista hellyydenosoituksista.
Matkalla Imatralle pysähdymme ABC:llä. Olen yhtäkkiä ihan vieraalla planeetalla. Väriloisto,
musiikki, ihmiset. Vapaat ihmiset. Kukaan ei huuda, ei tarvitse miettiä aikataulua.
Olen hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa. Kaksi viikkoa armeijaa on ehtinyt jo muuttaa jotain.
Tällä lomalla saan kellon. Se on ensiarvoisen tärkeä väline, sillä on kauheaa yrittää arvioida
aikamääreitä. Kännykän käyttö palvelusaikana on kiellettyä. Kaksi mennyttä viikkoa olivat elämäni
stressaavinta aikaa, ja se näkyy ulkonäössäni. Lääkärintarkastuksen punnituksessa painoni oli
pudonnut kuusi kiloa. Läheisteni mukaan näytän keskitysleirivangilta.
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RÖYSKÖ

On vain muutama minuutti aikaa ennen kuin hiljaisuus huudetaan. Olen poolossa ja jönsseissä.
Ehkä ehdin luikahtaa ihmisvirrasta alikkien ohi?
Ehdin edetä pari metriä kun Röyskö nostaa katseensa komppanian valvojan pöydästä.
"Alokas te, mitä vittua luulette tekevänne??!!"
"Herra alikersantti, alokas Veijalainen..."
"Tupaan korjaamaan ja vähän äkkiä!!" rj huutaa. Olen yhdellä harppauksella tuvan ovesta sisällä.
Kuulen takanani Röyskön epäuskoisen naurahtelun.
"Vittu mitä töhöjä näkeekään..."
Valkeapää ehdottaa pikkumustia. Miten se nyt menikään? T-paita, pikkumustat... Pitääkö silloin
olla sukat vai ei? Pitää olla, ilman teepaitaa ei.
Luimistellen kuin koira luikahdan uudestaan vessan tungokseen. Palatessani Röyskö on keskittynyt
keskusteluun muiden alikkien kanssa.
Nolottaa. En ole vielä täysin sisäistänyt armeijan ehdottomuutta yksityiskohdissa.
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ASEHARJOITTELUA

Makaamme käytävällä. Tähtään diopteritähtäimen läpi pientä "maalitaulua", joka on liimattu
seinään.
Naks. Iskuvasara lyö. Kova lattia tuntuu kyynärpäissä.
Ryhmämme vuoro vaihtuu. Menemme tupaan, Muukkonen selittää seuraavan harjoituksen:
Rynkyn etutähtäimen päälle aseteltaisiin kolikoita, ensin yksi, myöhemmin useampia. Liipaisimen
puristus pitäisi saada niin tasaiseksi, että kolikot eivät tippuisi.
Haluan tehdä parhaani. Olen lukenut ampuma-asennoista ja -tekniikoista monta vuotta. Nyt saan
näyttää, mitä osaan.
Kolikko tipahtaa. Kiroan. Viritän, Äijänen nostaa kolikon takaisin paikalleen. Se tipahtaa uudelleen.
Liipaisin on tuettava etusormen ensimmäiseen niveleen, ei missään tapauksessa pehmeään osaan.
Se saisi aikaan vetelyä ja epämääräisyyttä.
Harjoittelu tekee mestarin tai ainakin paremman. Pian tähtäimen päällä pysyy parikin kolikkoa.
Myös oikea hengitystekniikka auttaa - puristus on tehtävä uloshengityksen aikaan. Luutnantti
Karisaaren mukaan silloin vapina on kaikista vähäisin, kun lihakset rentoutuvat.
Eräs tuvastamme tekee ennätyksen - hänen tähtäimensä päällä pysyy neljä kolikkoa.
Samana päivänä käytävälle viritetään ekoase. Se näyttää rynnäkkökivääriltä, mutta luotien sijaan
ampuu lasersäteen. Maalitaulu rekisteröi osuman, ja tieto tulee aseen vieressä olevaan näyttöön.
Ensimmäisten päivien aikana ekoaseen luo on pitkä jono, mutta jo loppuviikosta meitä on vain
kuusi, myöhemmin sitäkin vähemmän.
Ekoaseen kanssa huomaa selvästi, kuinka osumapiste huojuu hengityksen, lihasvärinän ja kaiken
muun seurauksena. Harjoittelen ahkerasti, haluan olla paras.
Se kantaisi vielä hedelmää.
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HIIHTOKILPAILU

Odottelemme muken vieressä. Tällä kertaa syynä ei ole hernerokka, vaan intin sukset - suksivarasto
on muken kellarissa. Pian raahaan sinne sun tänne sojottavia sivakoita ja sauvoja ylös päivänvaloon.
Lunta ei ole edelleenkään kuin muutama hassu sentti. Lappilaiselle tämä tuntuu naurettavalta, mutta
käsky on käsky.
Teemme kasasta nätin paketin ja viemme ne varastoon. Seuraavana päivänä vuorossa on
liikuntaopetusta suksilla. Mitähän vielä...
-Puran edellisenä päivänä kokoamani paketin. Olemme lippukentällä. Napsautan vanhasta
tottumuksesta siteet paikoilleen ja olen valmis lähtöön.
Turha toivo. Karisaari käy yksityiskohtaisesti läpi siteiden oikeaoppisen kiinnittämisen. Olen
hiihtänyt suurimman osan hiihtokilometreistäni umpihangessa metsäsuksilla, toiset näkevät sellaiset
ensi kertaa.
"Opetus" on lähinnä edestakaista sivakointia kentällä. Voitelemattomat lasikuitusukset luistavat
huonosti nuoskalumessa, ne nappaavat kiinni jatkuvasti. Muistelen kaiholla omia Ruotsin armeijan
puusuksiani ja niiden steariinilla liukastettuja pohjia. Moni pyllähtää nurin. Ulkopuoliselle tämä
näyttäisi ala-asteen leikkitunnilta.
Viedessäni pakettia taas varastoon epäilen, etten hiihtäisi enää yhtään kertaa armeijassa.
Olen väärässä.
-Säpsähdän unestani. Palvelus on päättynyt, ja väsymyksestä olen nukahtanut punkalleni.
Oviraossa näen Röyskön pärstän. Ei mikään miellyttävä näky.
"Veijalainen, oletteko hiihtänyt paljon?"
"Herra alikersantti, olen hiihtänyt metsäsuksilla koko ikäni", mutisen pökkeröisenä.
"Osallistutte sitten hiihtokilpailuun. Vääpeli antaa tarkempia ohjeita", Röyskö sanoo ja katoaa.
Menee hetki päästä tähän maailmaan. Vilkaisen Valkeapäätä.
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"Hiihtokilpailuun?"
--Kävelemme peräkanaa kohti Upseerimessin parkkipaikkaa. Meitä on pieni lössi PSJK:sta lähtijöitä.
Äijänen, minä, Protanov sekä muutama muu. En edelleenkään usko tätä. Minä, joka koulun
hiihdoissa olin aina viimeinen, olen edustamassa yksikköäni.
Toisaalta, jos hiihdettäisiin kymmenen kilometriä umpista, kokemukseni ansiosta voisin pärjätäkin.
Etelässä harvalla siitä on kokemusta.
Nousemme bussiin. Gonahtanut kuski suuntaa matkaan. Loppuosa komppaniasta tekee jotain
veemäisempää, joten nautitaan tästä harvinaisuudesta.
Kuski jättää meidät Alastaron moottoriradan portille. Alan aavistella pahaa. Pelkoni vahvistuu kun
näen höylätyt ladut.
Perkele.
Toimitsija selittää kulun. Lähtisimme aakkosjärjestyksessä hiihtämään kilometrin mittaista rataa.
"Tässä punnitaan enemmän sisua kuin kuntoa, joten laittakaa itsenne peliin!"
Katselen lämmitteleviä hiihtäjiä. Jotkut ovat pukeutuneet trikoisiin ja mennä suhahtavat
luistelusuksilla.
Selvä. Meikäläisen osalta tämä on sitten tässä. Viimeisetkin toiveet jostain muusta kuin
nöyryytyksestä haihtuvat ilmaan.
Jos edellisellä kerralla sukset tökkivät, nyt niissä ei ole lainkaan pitoa. Proto syöksyy matkaan
parinsa kanssa. Puen osallistujanumeron ja liu'un jonoon. Äijänen tulisi perässäni, ja jo tässä
vaiheessa tiedän hänen menevän menojaan. Ainoa kysymys on, missä osassa rataa.
Lähtöpiippaus. Lykin menemään. Ylämäessä sukset lipsuvat ankarasti, puserran päälle. S-mutka ja
alamäki. Sen jälkeen alkavassa nousussa huomaan Äijäsen vierelläni.
"Moroo!" hän huikkaa tyylilleen uskollisen iloisena.
En voi olla vihainen.
"Hyvät hiihtokelit vai mitä? Anna mennä, Äijänen!" kannustan. Leveä selkä pienenee pisteeksi.
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Maalissa syljen räkää. Menen pöntöille, joissa pitäisi olla kuumaa mehua. Paikalla ei ole ketään
jakomiestä. Autan itseäni ja kaavin pohjalta tilkat. Kylmä mehu piristääkin näin urheilusuorituksen
jälkeen.
Paarustaessani lähtevää PSJK:n porukkaa kohti kuulen takaani huoltohemmojen kinastelun. Joku
skappari liittyy siihen. Aiheena loppunut ja kylmä mehu.
Anna mun kaikki sietää.
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PAKKANEN

"Ei härvätä!!"
Alikersantin huuto kaikuu vielä pimeässä aamussa. Seisomme joukkueittain kolmijonossa
odottamassa varusvaihtoa.
Pakkasta on toistakymmentä astetta. Lunta ei ole edelleenkään paljoa, sen verta, että askeleet
narskuvat.
Yritämme olla paikallamme, vaikka paleltaa. Ohuet palvelushanskat, käytännössä puutarhakäsineet,
eivät lämmitä.
Jo tässä vaiheessa käsieni rystysistä on lähtenyt nahka. Ne ovat vereslihalla. Olen joskus aikoinani
palelluttanut käteni, eivätkä ne koskaan enää kestä kylmää.
Ohuista alushanskoista, prinsessoista, ei ole mitään käytännön hyötyä.
"Paleltaako?! Ei tämä ole vielä mitään!"
Alikit itse liikkuvat ja härväävät.
"Kyykkyyn! Ylös! Kyykkyyn! Ylös!"
Kylmiin lihaksiin liike sattuu, mutta nyt ei vituta. Lämpö alkaa hitaasti ryömiä reisistä muualle
kehoon.
"Mitä se vitonen härvää?! ASENTO!!"
Napsautamme asennon, katse kolmeen tonniin. Yritän salaa saada käsissä veren kiertämään edes
hieman, puristelemalla niitä nyrkkiin ja auki. Onneksi alikit eivät huomaa.
"Mikä helvetti teitä vaivaa?! Miksi vitonen härvää!? Ettekö te jumalauta tiedä mitä asento
tarkoittaa!?"
"Vitonen menee sitte vikana. Eihän nuo osaa käyttäytyä."
Se tietäisi lisää seisomista. Kiroan joukkueeni töhöjä. Eivätkö ne jumalauta hetken, edes hetken
voisi olla paikoillaan? Nyt kaikki kärsivät.
Kiroan intin mielettömyyttä.
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SIPA

"HUOMIO!!"
Se kajahtaa heti Muukkosen maiharin koskettaessa lattiaa. Virnistellen rj:mme nojaa taaksepäin,
jalka nousee lattiasta.
"HUOMIO!!"
Karjumme kurkun täydeltä. Huomio tulee huutaa esimiehen astuessa tupaan tai poistuessa sieltä.
Poistuminen tarkoittaa käytännössä, ettei esimiehen mikään ruumiinosa kosketa lattiaa.
Tuvanvanhin - missä roolissa kukin vuorollamme toimimme - seisoo muista erillään huoneen
päädyssä. Me muut tuijotamme kolmeen tonniin kaappirivin edessä.
Alikessu harppaa sisään, karjumme taas. Hän tuntuu olevan leikkisällä tuulella. Mikä lienee nyt
ilmoituksen paikka? Pöytä? Jakkara? Ikkunansyvennys?
Muukkonen hyppää pöydälle makaamaan. Tuvanvanhimman ilme pysyy vakavana. Hymyä ja
nauruntyrskähdyksiä on vaikea peittää.
Vanhin käy makaamaan lattialle selälleen.
"Herra alikersantti, panssarijääkärikomppanian tupa numero viisi on järjestynyt..."
Muukkonen pomppaa pois pöydältä.
"Ei mitään 'on' siihen väliin! Uusintatarkastus kahden minuutin kuluttua."
Juuri ennen oviaukkoa Muukkonen pysähtyy ottaen karmeista kiinni. Hoksaamme ja karjumme
huomiota.
Inttislangin oppiminen vie aikaa. Vanhimman tekemä ilmoitus on kapulakielisyydessään
hermostuttava. Vielä monen sipankin jälkeen joku pikkujuttu voi mennä väärin.
Ryhmyrimme palaa takaisin. Nyt riittää normaali kahdella jalalla tapahtuva ilmoitus.
"Kiitän, lepo, paikoillenne. "
Nyt alkaisi kutkuttavin vaihe. Muukkonen vetää sormellaan punkanpäädyt ja pöydän. Sitten hän käy
punkkien alle krooliasentoon ja ui läpi tuvan. Ikkunapäädyssä alikki nousee katonrajaa kohti ja
pyyhkäisee ihan ylintä ikkunankarmia.
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Virnistellen hän kiertää meidät läpi näyttäen sormeaan. Siinä on kevyttä harmaata.
Muukkonen nousee uudestaan ikkunasyvennykseen ja työntää kätensä kaapin takaosaan. Kunnon
pölypallo sormissaan, pirullisesti hymyillen hän tiputtaa sen pöydälle.
"Ikkunat ja kaapintakukset uudestaan. Uusintatarkastukseen kymmenen minuuttia."
Tuttu poistumisproseduuri. Alamme häslätä ja toistella "eikö vittu kukaan oikeesti ottanu sieltä?"lausetta. Ämpäreitä, rättejä.
Virtala ehdottaa, että ollaan tekemättä mitään. "Ei se kuitenkaan sieltä enää kato."
Ärähdän olemaan hiljaa. Virtala naurahtaa ja leikkisästi huomauttaa:
"Hei Veijalainen, ota iha iisisti. Ei ne kuitenkaa meitä päästä ennenku on aika. Ootellaan vaan et
muut tuvat pääsee läpi."
Vilkuilen vihaisesti Virtalaa. Käsittämätön äijä!
Muukkonen tyytyy nopeaan pyyhkäisyyn ikkunakarmeista. Hän ryömii alas, kaappien alle.
Sieltä ei pitäisi löytyä mitään. Paikka jynssättiin lastalla, märällä rätillä ja vielä kuivalla. Kaapin
takana oleva taite on kuitenkin vakiopomppauttaja.
Nyt Muukkonen on luovalla päällä. Lastunen tulee nojailemaan tuvan ulkopuolelle. Hän on
selkeästi huvittunut.
"Hei, eiks Putkosella ollu se puukko?" Muukkonen kysyy Lastuselta.
"Joo, se on tossa toimistossa."
Muukkonen viuhtoo menemään ja palaa pian toimistoalikersantin puukon kanssa. Hän maastoutuu
kaapin alle ja alkaa raaputtaa lattialistan alarakoa. Vuosien mittaan sinne on kertynyt roppakaupalla
tavaraa.
"Haa!"
Esittelykierros.
"Sanokaas, mikä tämä on?"
"Herra alikersantti, se on kivi."
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"Kivi?! Se on siirtolohkare!"
"Kuunnelkaa, miten se kilahtaa."
Pikkukivi napsahtaa pöydänkanteen. Muukkosen käsi on korvalla, ettei mikään tuosta sinfoniasta
pääse karkaamaan.
Hän vie kätensä selän taakse ja heijaa päkiöillään.
Ilme kielii vallasta. Päästääkö vai ei, kas siinä rj:mme pulma.
"Päästä ne nyt. Meikä haluu sotkuu ennenku siellä on vitulliset jonot", Lastunen pyytää.
"Ok. Tupa ja alueet läpi. Raahatkaa tuo siirtolohkare tuosta muualle."
Vihdoinkin! Helpottuneena lähes unohdamme huutaa huomiota, joku sen muistaa, ja liitymme
mukaan jälkikaikuna. Päätään puistellen alikit kävelevät pois.
Kun kaikki tuvat ovat päässeet läpi, päivystäjä katsoo kysyvästi komppanianvalvojaa. Tämä
nyökkää.
"Palvelus on päättynyt."
Hurraa-huutoja. Komppanianvalvoja karjaisee turvat kiinni.
Nyt saa hetken hengähtää.
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EKA LEIRI

"...sama tahti on askelten..."
Hyräilen marssilauluja. Tuen rynkyn lippaasta taisteluliiveihin, se helpottaa niskaan kohdistuvaa
painoa.
Olemme alokasmarssillamme ja menossa ensimmäiselle leirillemme. Meidän pitäisi kulkea
joukkueittain, ohittaa ei saisi, mutta käytännössä olen ohittanut jo kymmenen äijää. Koko
komppanian mittainen jono on monta kilometriä pitkä.
"Viesti taaksepäin: Muistakaa välit!"
Toistan. Huudosta on muodostunut jo pieni vitsi. Etäisyys kahden taistelijan välillä tulisi olla viisi
metriä, käytännössä se on kaikkea puolentoista metrin ja kymmenen metrin väliltä.
Matka ei ole paha, 25 km Hätilään. Olemme vieläpä saaneet poikkeuksen käyttää maihareita
kumisaappaiden sijaan.
Porukkaa tippuu vauhdista. Maisema vaihtelee lumisten peltojen ja kaupunkialueen välillä.
Muutamat ohikulkijat, yleensä vanhemmat miehet, puhuttelevat meitä.
Ainoan pidemmän tauon jälkeen koko paketti on ihan sekaisin. Jono muuttuu lösseiksi, jotka
kävelevät jutustellen. Ympärilläni liikkuu osittain outoja tyyppejä. Vahan, Väyrysen ja muutaman
muun kanssa jatkamme eteenpäin.
Kiipeämme Hätilän vuorelle. Ohitamme leirin, jossa sotilaat katselevat meitä. Eräs kersantti seisoo
piippuaan poltellen.
Hänen katseensa on vanhan katse. Siinä on ylimielisyyttä, halveksuntaa. Se katsoo meistä
monneista ohi, se tuijottaa suoraan reservin aurinkoon.
Ruokailemme ja alamme koota telttoja. Vaikka olemme harjoitelleet sitä alapihan metsikössä,
koordinaatio ei oikein toimi. Lopulta Muukkosen on pakko tulla apuun, jotta pääsemme vielä tämän
vuorokauden puolella telttoihin.
Iltapalan jälkeen on vielä muutama juttu. Yliluutnantti Kaulio haluaa opettaa meille valopistoolin
käyttöä. En valitettavasti pääse ampumaan.
Lisäksi katsotaan lähipuolustuspaikat. Muukkosen mukaan jonain yönä hälytysvalmiutta testataan ja
silloin lumiseen poteroon juostaan vaikka bokserisillaan. Harjoittelemme sitä muutamaan otteeseen.
Pimeässä, poteroiden täplittämässä metsässä on vaikea juosta nopeasti, vieläpä oikeaan suuntaan.
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Vaatii useita yrityksiä ennen kuin rj:mme on tyytyväinen.
Kipinävuorot jaetaan. Äijänen ja minä olemme Muukkosen mukaan tehneet eniten, joten saamme
helpoimmat vuorot, ensimmäisen ja viimeisen. Otan jälkimmäisen - niin minulle jäisi hyvin aikaa
valmistautua herätykseen. Alikkimme käskee minua herättämään itsensä vaikka rynkyllä lyömällä
puoli kuuden maissa.
Nukun taisteluvarusteet päällä. Siitä tulisi tavaramerkkini melkein koko intin ajaksi. Muukkonen
yrittää puhua minua ympäri, mutta pidän pääni. Näin voisin reagoida uhkaan nopeasti. Koiran unta
sormi liipaisimella.
Yö on vähäuninen ja epämukava. Paleltaa, jännittää, lihaksiin sattuu. Hälytys tulee vasta aamulla.
Ehdin poterooni minuuttia paria ennen toisia.
Intin eka leiriyö. Yksi monista.
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PUTSAILUA

"Herra luutnantti, alokas Veijalaisen ase, numero 629 659!"
Karisaari ottaa aseeni. Hän työntää pikkusormensa patruunapesään. Puhdas, samoin kaasuputken
pää. Valoa vasten piipusta tai kaasuputkesta ei löydy mitään.
Hän kaivaa kynnellä piipun ja aseen rungon kiinnityskohtaa. Sieltä irtoaa mustaa.
"Tuo paikka otettava uudelleen."
Hän polvistuu ja tarkastaa aseen lukon. Ulosheittäjän alta löytyy, kuten aina, moskaa. Se on
pannahisen vaikea paikka putsata.
"Tätäkin pitää vielä katsoa. Eli piipun ympärys ja ulosvetäjä."
"Herra luutnantti!" kajautan ja otan asennon.
Olemme pukeutuneet sinisiin huoltohaalareihin. Aseen putsaus on kaksiteräinen kalpa - toisaalta
ihan mukavaa rauhassa, kiireessä hirveää. Tuntuu, että puhdistipa rynkyn miten hyvin tahansa, aina
jostain löytyy karstaa.
Käytävällä on sillaa ja öljyä. Istun ja palaan jynssäämään. Unettaa.
Aseeni on Sakon tekemä, RK 62:sen viimeisiä vuosikertoja. 1989 on kaiverrettu sen kylkeen.
Tarkka, kukaan ei ole käyttänyt sitä riukuna tai kuokkana.
Tamminen on saanut hommansa jo hoidettua. Tämä pitkä maanviljelijä on selvää upseeriainesta,
mutta kotitilan asiat ovat hankalassa vaiheessa. Hän toivoo pääsevänsä puolella vuodella.
Ampuminen ja aseenkäsittely mieheltä sujuu vanhastaan.
Kello kuluu niin hitaasti.
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KOTILOMA

"Optikolle menevät alakäytävälle riviin - järjesty!"
Lääkärin mukaan minun kannattaa ottaa intin silmälasit. En ole ihan varma, koska en ole koskaan
pitänyt silmälaseja, mutta kai ne voi ottaa - helpottanevat ampumista ja ovat sentään ilmaiset.
Meitä on kymmenkunta. Muilla on vuorossa uintitesti kaupungin uimahallissa, optikkolaiset
liittyvät mukaan käyntinsä jälkeen.
Kaikki paitsi minä.
Olen iloinen. Ensimmäinen kotilomani! Olen hakenut ja saanut kapteenilta luvan jättää testin
välistä, lähteäkseni optikolta suoraan rautatieasemalle.
Mukana ovat Tala, Tattari ja Protanov. Kaksi edellistä meidän joukkueestamme, jälkimmäinen
neljännestä.
Rage nimeää vanhimman, ja lähdemme kävelemään lomapuvuissa portille. Voisin hyräillä ilosta.
Olen hoitanut matka-ajanpidennyksen alikersantti Lastusen kautta. Muukkosta asia ei tuntunut
kiinnostavan - lisäksi Lastunen suhtautuu minuun hivenen inhimillisemmin. Intissä oppii nopeasti,
kenen esimiehen puoleen kannattaa kääntyä.
Menemme julkisilla kaupunkiin. Joukossa on onneksi niitä, joille alue on tuttua. Olemme etuajassa,
joten kulutamme aikaa optikon viereisessä kahvilassa. Osa on käynyt mäkkärillä, minä
ostamassa katukauppiailta matkaevästä.
Liike aukeaa kymmeneltä. Pyydän muilta, että pääsisin etuajassa - junani lähtee puolelta. Mukava
optikkonainen neuvoo vielä reitin rautatieasemalle. Kävelen kauppakeskuksesta ulos aurinkoiseen
pakkaspäivään.
Noin viisi minuuttia ennen junan lähtöä pääsen laiturille. Onnellisuuttani on vaikea kuvailla - voisin
halata jokaista vastaantulijaa.

-Isoisäni on kaatunut rappusissa ja loukannut itsensä. Vammat ovat sellaiset, että hänet on ollut
pakko viedä sairaalaan.
Isoisäni on edellisenä itsenäisyyspäivänä täyttänyt 90 vuotta. Edelliset pari vuotta ovat vanhentaneet
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häntä pikavauhtia, sillä hän on joutunut huolehtimaan Alzheimeria sairastavasta isoäidistäni. Plus
rintamamiestalosta. Olemme yrittäneet auttaa parhaamme mukaan, mutta 40 km on pitkä välimatka.
Kun näen pappani, järkytyn. Katson hänen harmaansinertävää ihoaan. Hengityskoneen putket
menevät sieraimiin. Vaikka isoisä yrittää naurahdella, huomaan väsymyksen. Aina elämäniloa
sädehtinyt mies on vain haamu entisestään.
Tunnen yhtäkkiä kuoleman istuvan pedillä. Se pitää kiinni papan käsivarresta, tiukasti. Pääkallo
hymyilee ikuista virnettään.
Poistun sairaalasta apeana. Pappa on ollut paras kaverini. Olemme kalastelleet, rakennelleet ja
käyneet marjassa. Isovanhempien tuki oli kiusaamisaikana, koko kymmenen vuoden ajan, todella
tärkeää. He pitivät yllä itsetuntoni rippeitä.
Tajuan, että pian tapahtunee muutoksia. Äitini huomaa mielialani ja yrittää rohkaista: " Pappa on
tervaskanto, kyllä se siitä selviää."
Sanat kuulostavat niin kovin tyhjiltä korvissani. En tiedä, uskooko äitini niihin itsekään vai onko
hän liian lähellä, ettei näe.
Tuosta hetkestä alkaisi alamäki.
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SOIKKONEN

Siirrän punkkaani, että saan luututtua sen alta.
Olen kipeänä, taas. VMTL. Muut ovat suunnistamassa. Ajattelin käyttää ajan hyväksi ja siivota
alustavasti, että jätkillä olisi helppo homma tullessaan.
Soikkonen kurkistaa ovelta. Kutsun miehen sisään, vaikka toisten ryhmien tyypit eivät saisikaan
tulla tupiimme. Hän lenkkaa jalkaansa, kuten jo viimeiset pari viikkoa.
Tiedän, että Soikkosen maine on huono. Häntä pidetään kroonisena movettajana. Ehkä siinä on
perää, mutta jotenkin ymmärrän häntä. Olemme tutustuneet ekoaseella ampuen eikä täällä ketään
muuta juttukaveria ole.
Soikkonen on todellinen elämänkoululainen. Hän kertoo haaveistaan rakentaa Volvosta ralliauto
sekä vaimostaan ja pienestä lapsestaan.
Ymmärrän, miksi tuo pienikokoinen ja tummahipiäinen tyyppi ei halua olla täällä. Hänellä on
suurempi velvollisuus toisaalla, hänelle tämä on vain käsittämätöntä pelleilyä.
Sanon toivovani hänen saavan vapautuksen. Olkoonkin, että jalkavaivat olisivat näyteltyjä.
Soikkonen vain lähtisi. Näkisin hänet vilaukselta siviilivaatteissa - en tiedä vapautettuna vai
lykättynä.
Vielä ennen lähtöään hän tarjoaisi minulle majapaikkaa erään yhden päivän loman ajaksi. Minulle,
liki tuntemattomalle tyypille. Kieltäytyisin, mutten unohtaisi.
Kiitos, Soikkonen.
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SIEKKINEN

On varhainen aamu. Seisomme sulkeisvarustuksessa alapihalla. Jännitän. Näkisimme ensimmäistä
kertaa joukkueen todellisen johtajan, yliluutnantti Siekkisen.
Lastunen on pelotellut meitä. Siekkinen on ollut PV:llä 35 vuotta. Mies, jota alikitkin pelkäävät.
Silloin, kun asiat menevät hyvin kaikki on ok, jos eivät...
Isokokoinen, häränniskainen mies kävelee ulos.
"Hyvää huomenta, viitosjoukkue!"
"Hyvää huomenta, herra yliluutnantti!"
"Otetaanpas uusiksi. HYVÄÄ HUOMENTA, VIITOSJOUKKUE!"
"HYVÄÄ HUOMENTA, HERRA YLILUUTNANTTI!"
"Asento! Käännös vasempaan...päin! Suuntana työkonehallit, tahdissaaa...mars!"
Työkonehallit ovat tien toisella puolella. Siellä olemme jo Karisaaren kanssa harjoitelleet sulkeisia.
Aamun pimeydessä kuoppaisella pihalla siinä on oma haasteensa."
"Suuntamies pitää tahdin! Vasen, vasen, vasen...!"
Seuraavan tunnin ajan teemme meille opetettuja sulkeismuotoja. Lastunen oli oikeassa; kun teemme
asioita oikein, kuulemme siitä, kun teemme väärin:
"Mitä ihmettä se suuntamies oikein touhuaa?! Tiheämpi kaarros kun käännetään vasemmalle,
jumalauta!"
"Ei venytellä esaa siellä! Säpisee säpisee!"
Tunti kuluu yllättävän nopeasti. Aurinko loistaa kultaisena reunuksena idässä, kun palaamme
alapihalle. Siekkisen näkemys meistä on pääosin myönteinen. Oma näkemykseni miehestä on
suurin piirtein samanmoinen, ollaanhan tässä vielä hengissä.
Mielipiteeni tarkentuisi vielä huomattavasti ihmisestä legendan takana vuoden mittaan.
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SURU

Istun jakkaralla ja mutustan Mars-patukkaa. Limu-ja karkkiautomaatti on ainoa lohtu vapaa-aikana.
Meidät päästetään jo sotkuun ja iltalomille, mutten ole käynyt kummassakaan.
On maanantai-ilta. Huomenna lähdemme neljän päivän simulaattorileirille. Emme onneksi Hätilään
saakka, vaan lekelle.
Huomaan äitini soittavan. Vastaan. Yleensä lähetämme vain tekstareita.
Hänen äänensä on vakava. Siitä kuuluu jopa hieman vihaa.
Maailma venähtää. Käteni tipahtaa alas. Istun tuijottaen tyhjyyteen.
Pappa on kuollut samana päivänä, aamulla. Hän oli jutellut vierustoverinsa kanssa, kunnes oli
lakannut vastaamasta.
Sydänkohtaus. Sitkeä oli jaksanut tähän asti, läpi kurjan lapsuuden, läpi sodan, läpi Lapin
jälleenrakennuksen.
Veteraani lähti kuten sotilas. Saappaat jalassa.
Kaikki tuntuu äkkiä tyhjänpäiväiseltä, naurettavalta. Alikkien tärkeily ja kyykytys, koko hemmetin
armeija.
Puhelun jälkeen jään istumaan. Sanon vieressä istuvalle Valkeapäälle, että pappani on kuollut. En
kuule, mitä hän vastaa.
Koko simulaattorileiri menee ohi kuin sumussa. Ryömimme loskassa ja mudassa ja harjoittelemme
käsikranaatin heittoa. Muukkonen käskee minua ryhdistäytymään.
"Herra alikersantti, isoisäni on kuollut. Sotaveteraani."
"Kyllä munkin isoisä makaa sairaalassa. Se oli luutnantti."
Eikö hänen pitäisi siis ymmärtää? Mutta ei. Olen surullinen, vihainen. Muiden puheet kuulostavat
keskenkasvuisten pojankloppien suunpieksennältä. Olen oppinut ohittamaan sen, mutta nyt
haluaisin vain olla rauhassa.
Olen kertonut haluavani RUK:iin, joten Muukkonen antaa minun johtaa teltan pystytystä. Siitä ei
tule mitään. Minut on kasvatettu pelkäämään laiskuutta enemmän kuin ebolaa, ja otan raskaimmat
hommat, lumenpuhdistuksen ja muun sellaisen. Tuntuu, etten voi komentaa, jos en itse tee mitään.
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Vilhola suuttuu ja alkaa jakaa käskyjä, samoin Vihavainen. Varsin yllättävä veto muuten rennoilta
tyypeiltä.
Yhtenä iltana on joukkueenjohtajan haastattelu. Yliluutnantti Siekkinen ja luutnantti Karisaari
istuvat lämpimässä autossa. Sataa räntää. Kerron, tiedä häntä monennenko kerran, isoisäni
kuolemasta. Siekkinen vakavoituu. Kysyn, voinko osallistua hautajaisiin.
"Ei tämä nyt niin jäykkä paikka sentään ole, kyllä joku ratkaisu keksitään. Haluatteko lähteä heti
kotonanne käymään?"
Vastaan kieltävästi. Hautajaiset ovat vasta parin viikon päästä. Kaikkia asioita pitäisi saada
järjestettyä.
Minun pitää selviytyä ensin tästä leiristä. Työnnän surun salvan taakse, yritän tehdä parhaani.
Papan takia.
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EUROOPAN SUURIN KAUPUNKI

Simulaattorileirin viimeinen päivä. Vietämme taukoa ja odottelemme ruokaa.
Palelee. Nälättää. Väsyttää. Vilhola tärisee ja tuijottaa tyhjyyteen.
"Vilhola! Teistä näkee, että te oikein nautitte tästä!" Muukkonen sanoo virnistellen.
"Herra aliker - kersantti", Vilhola vastaa. Purskahdamme nauruun.
Olen varautunut "leirihätäpakkauksella". Se sisältää paristoja, puukon, vessapaperia, otsalampun ja
tärkeimpänä: motivaatiosuklaata. Levy on huvennut ryhmäläisten suuhun.
Ottaessani levyn esiin Muukkonen huikkaa sivummalta tuomaan hänellekin vähän. Rj:mme
seurassa on erään toisen joukkueen alikki, isokokoinen bodari.
Tullessani paikalle tämä kysyy yhtäkkiä:
"Veijalainen, tiedättekö, mikä on Suomen isoin kaupunki?"
Tiedän vastauksen heti.
"Herra alikersantti, se on Rovaniemi. Se on pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki."
Alikin ilme on hölmistynyt. Muukkonen räjähtää nauruun. Vieras alikessu tyytyy mutisemaan: "Mä
luulin et se on Espoo.."
"Kyllä Veijalainen tietää!" Muukkonen naurahtaa.
Virnistelen.
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SILANDER

"Silander! Tule sieltä!"
Karjun naama punaisena. Harjoittelemme hyökkäystä puolustettuihin asemiin ja taisteluparinani on
alokas Silander. Hän on jäänyt makaamaan kymmenen metrin päähän.
Tuen rynkkyni puuhun. Simulaattorivehkeet ovat päälläni. Näen kypärän pilkistävän poterosta.
Tap, tap. Tuplalaukaus. Vedän oman nuppini suojaan, mikä on pienessä painanteessa 190 senttiselle
vaikeahkoa.
Samassa melkein suoraan takanani jysähtää. Silander on päääsyt kuin päässytkin lähemmäs, ja näen
hänen lasettavan menemään, vaikka olen vain vähän hänen piippulinjansa sivussa.
"Silander!! Lopeta!!"
Viiton hulluna käsilläni. Näen noiden aina surumielisten silmien kääntyvän minuun. Ne ovat yhtä
kysymysmerkkiä.
"Osuma - päähän. Lamautettu."
Naisäänen monotonisesti toistama ääni kuuluu kaiuttimista. Kiroan räiskeessä kuin lentojätkä.
Silander on joukkueemme paras ampuja. Ulkonäöstä sitä ei voisi päätellä - hän on hieman pyöreä,
osittain lapsenkasvoinen mies. En ole nähnyt Situkan koskaan hymyilevän - tai muuttavan
ilmettään muutenkaan.
Taistelu päättyy.
"Saatana, Silander! Etkö sie muista?! Älä ammu, jos omia on edessä!"
Situkka katsoo minua ihmetellen. Onneksi käytämme räkäpäitä.
"Eihän se osunut edes."
Seuraavassa harjoitushyökkäyksessä jätän Silanderin oman onnensa nojaan ja hyökkään yksinäni
pääjoukon mukana. Patien loppuessa jään makaamaan painanteeseen ja katselen esitystä.
Silander pääsisi tarkka-ampujaksi, kuten haluaa. Oman sotakomppaniansa kanssa puolen vuoden
jobiaan suorittaessaan Situkan kommentista tulisi legenda:
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"Eihän se osunut edes."
-Puhdistamme simulaattorivehkeitä käytävällä. Irrotamme niistä akun. Karisaari on erityisesti
kehottanut meitä vahtimaan, ettei se katoa - hinta olisi parisataa euroa.
"Nyt jätkät, VITTU!!"
Hätkähdän. Käännymme katsomaan lutia.
"Mähän sanoin, että pitäkää huoli akusta! Nyt yks on kadonnut. Sitä lähetään tarvittaessa etsimään!"
Lopulta ei tarvitse. Joku oli hoksannut irtonaisen akun lojuvan maassa ja ottanut sen mukaansa.
Karisaaren huudahduksesta tulisi kuitenkin lentävä lause.
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VIHAVAINEN

Ammumme kääntyvä taulu-harjoitusta. Toivon muistavani eri vaiheet oikein.
Taulu kääntyy esiin. Aseen nosto ylös, tähtäys, laukaus. Taulu kääntyy pois, ase alas, varmistin ylös
ja sormi pois liipaisimelta.
Vihavainen kiroilee vieressäni. Hän nostaa jalkansa koukkuun, se on merkki häiriöstä. Vihavaisen
RK on temppuillut koko alokaskauden ajan. Se ei tee kunniaa juurilleen.
Me muut jatkamme ammuntaa. Toverini pääsee mukaan jossain vaiheessa ja jatkaa loppuun. Hän
saa ampua välistä jääneen osuuden.
Siekkinen korostaa kääntävänsä taulut ensin yhden kerran näkyviin, Vihavainen ei saa silloin vielä
ampua. Me muut loikoilemme telttapatjoillamme.
Taulut kääntyvät. Pam!
"Kuka saatanan tohelo ampui!!!?"
"Herra yliluutnantti, mä..."
"Oletteko te ihan ääliö!!? Mitä mä just sanoin?! Häh!? Mitä mä just äsken sanoin?! Ei ammuta
ensimmäisellä käännöllä!!"
Siekkisen naama on pakkasesta huolimatta tulipunainen. Vuosikymmenten harjaannuttama
komentoääni kaikuu kuulosuojaintenkin läpi ampumakatoksessa. Olemus huokuu ikävää,
väkivaltaisen kuoleman uhkaa.
"Millaisia saatanan aivottomia älykääpiöitä armeijaan oikein otetaan..." Siekkinen tuhisee ja
tuhahtelee.
"Ammunko mä nyt sit tätä.."
"Ampukaa kun kerran aloititte!!"
Vihavainen ampuu loppuun. Kävelemme tauluille. Siekkinen ja Karisaari käyvät taulut läpi. Teen
ilmoituksen niin särmästi kuin osaan, en halua tuon purkauksen jälkeen koetella ylilutin pinnaa.
Kävellessämme tauluilta pois huomaan Siekkisen ottaneen Vihavaisen sivummalle. Kiinnostuksesta
koukkaan hivenen lähemmäs kuulemaan, millaista satikutia tupakaverini saa.
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"Oletteko kiinnostuneet aliupseerikoulusta...?"
Kävelen katokseen. Olen sanaton.
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TAISTELUAMMUNTALEIRI

Odotan taisteluparin puolustusammuntaa. Hätilässä tuulee kylmästi, kuten aina. Yritämme hypellä.
Vilkkulan ja minun vuoromme tulee. Jänskättää. Menemme juoksuhautaan, patruunat olemme
lipastaneet jo aiemmin. Ammuntoja johtava luutnantti Esala antaa ohjeet. Hän vaikuttaa äreältä.
Janttereita eli peltisiä, kääntyviä maalitauluja on 150 - 600 metrin etäisyydellä, vastakkaisella
rinteellä. Meidän tehtävänämme olisi puolustaa tätä pesäkettä. Tulenavaustasa on 300 metrissä.
Lataamme ja varmistamme. Ensimmäiset jantterit nousevat. Tuen rynkyn pesäkkeen reunaan.
Pam. Yksi. Pam. Toinen. Ammun lisää, janttereita kaatuu. Yhtään ei nouse, varmistus ja takaisin
suojaan.
Esala kuvaa tilannetta. Nyt näkyy liikettä. Janttereita pomppaa pystyyn 300:ssa. Tähtäin on
asetuksella 150 metriä, mutta korjaus on helppoa. Tähtään päälakeen, peltiheikit lakoavat.
Luti raivoaa Vilkkulalle. Mies on toivottoman hidas, olen napsinut suurimman osan maaleista.
Vilkkulan hennot vastaväitteet saavat Esalan vain vihaisemmaksi.
Patruunat loppuvat, seuraava pari ottaa paikkamme. On intissä välillä hauskaakin.
---Ylikersantti Korppi selittää kessiammunnan sääntöjä. Ammumme sisäpiippu-kessillä
panssarivaunua esittävään lakanamaaliin. Turvamääräykset, odotuspaikat ynnä muut käydään läpi.
Suorituspaikkoja on kolme.
Pitkän odotuksen jälkeen juoksen juoksuhautaa pitkin ampuma-asemaan. Olen toiseksi viimeinen.
Itse kapteeni Takoja valvoo tätä paikkaa. Yritän muistaa kaikki.
Ensin katsotaan maali ja arvioidaan etäisyys. Sitten asetetaan kevyt kertasinko ampumavalmiiksi.
Ennen laukaisua pitää varmistaa, ettei takana ole esteitä. Takalieska aidossa vehkeessä on tappava.
Saan luvan ampua. Poks! Osun tauluun, nipin napin. Reikä on tornin vasemmassa ylälaidassa. Siitä
ei olisi oikeassa tilanteessa mitään hyötyä.
"Mihin te oikeen tähtäätte!? Ette säätänyt tähtäintä!" Takoja karjuu. Poistun asemasta hätäisesti.
Harmittaa.
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Taas, odotusta. Pieneen painanteeseen on viritetty kaksi nuotiota, saamme lämmitellä. Olo ei ole
hullumpi.
Heittäisimme kovan käsikranaatin. Ensin harjoittelukappaleen, sitten oikean. Lastunen kertoo
kapiaisesta, joka oli pelastanut töhön hengen heittäytymällä livenneen kranun päälle.
Se pistää vakavaksi.
Myöhemmin kuultaisiin p-kokeiden tulokset ja Siekkinen haastattelisi meidät.
80 % intistä on odottelua, 20 % toimintaa. Pääsen yhteen viiden hengen porukkaan. Noronen ja
Röyskö tarkastavat, että jokainen osaa koota käsikranaatin ja puristaa sitä oikein, lusikka kämmentä
vasten. Röyskö mulkoilee vihaisena eikä Noronenkaan sketsihahmolta näytä.
Karisaari seisoo harjoituskranaatin heittopaikalla.
"Noniin Veijalainen. Ensin varomääräykset: Jos kranaatti tippuu jalkoihinne, hyppäätte poterosta
ylös. Jos se jää lyhyeksi, suojaudutte. Ymmärretty? Harjoitellaan."
Minulla on lyijylevyliivi päällä. Toivon, että luti päättää kranaatin jääneen lyhyeksi, sillä näillä
vermeillä en kovin helpolla hyppää rinnankorkoisen vallin yli. Ainakaan siinä kahdessa sekunnissa.
"Jää lyhyeksi!"
Lyön maihin. Suoritukseni näyttää kelpaavan, sillä saan sinisen harjoituskranun. Tuen sen kahvan
kämmenpohjaa vasten.
"Heitä!"
Väännän sokkaa, vedän sen pois. Nopea tähtäys, kiskaisu, suojaan.
Poks!
"Meni pari metriä tolpasta ohi. "
En ole mikään hyvä heittäjä. Voima voisi riittää, mutta tarkkuus on surkea. Jatkan matkaani oikean
heittoon.
Alikit ojentavat mustan möhkäleen. Se tuntuu painavammalta kuin harjoituskappaleet. Seisomme
jonossa pimeässä juoksuhaudassa odottamassa.
Pitelemme käsissämme kuolemaa, ihan konkreettisesti. Jos joku nykäisisi sokan pois nyt, kukaan
meistä ei olisi hengissä parin sekunnin päästä.
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Väkinäistä vitsailua, naurahduksia. Haluan tämän munan käsistäni pois niin nopeasti kuin
mahdollista.
Tuntematon yliluutnantti ohjaa tätä paikkaa. Hän on hilpeällä päällä, se rauhoittaa. Katson jykevää
tolppaa alarinteessä. Sen ympärille on kaivautunut kuoppa. Tolpassa on kuin karhun raapimia
jälkiä.
Hyvin äkäisen karhun.
Saan heittoluvan. Nopea suoritus, heitän. Yliluutnantti painaa vielä päätäni matalaksi.
"Se jäi noin metrin lyhyeksi, mutta kieri juurelle."
Poistun huojentuneena. Luovutan lyijyliivin ja aktiivisuojaimet seuraavalle.
Kapteeni istuu autossa. Astun vuorollani paikalle.
"Jaahas, Veijalainen... 5 ja 2."
Takojan ilme on vakava. Jatkan matkaani, olen iloinen. En tiedä pisterajoja, mutta nuo vaikuttavat
korkeilta.
Jes! Saattaisin päästä RUK:iin!
Siekkinen haastattelee maastokuorma-auton hytissä. Hän kysyy ensin pisterajojani, sitten
sijoitustoiveitani. Ilmoitan ensimmäiseksi rynnäkköpanssarivaunut, toisena toiveenani on C-kuski.
Jos en pääse vaunuihin, sama hankkia kortti. Ilmoitan myös RUK-haaveistani. Olen toistanut sitä
joka haastattelussa.
Siekkisen olemus ei paljasta mitään. Siinä on jopa tiettyä isällisyyttä, mikä hämmentää.
Hypätessäni alas kopista ajattelen tulevaisuuden loistavan kuin keskipäivän aurinko.
-Jonotamme Valkeapään kanssa taisteluparin hyökkäysammuntaradalle. Suorituksia tehtäisiin
kolmella radalla. On taisteluammuntaleirin viimeinen päivä, olen iloinen. Pääsisin käymään kotona
tänä viikonloppuna. Ilman matka-ajanpidennystä tosin, mutta kuitenkin.
Olen taisteluparin vanhin. Yritän noudattaa ohjeita, mutta on vaikeaa seurata vihollista ja antaa
käskyjä Valkeapäälle. Bodari-alikin palaute ei ole imartelevaa - olimme liian hitaita ja peitimme
toistemme tulialuetta.
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Perkele.
Valkeapää johtaa toisen radan. Se on paljon avonaisempi, suojaa on vähemmän. Ajaudun sivuun
toveristani, hänen merkkejään on vaikea nähdä. Samalla hän unohtaa johtaa, joten otan vapauden ja
etenen.
Homma ei nyt näytä menevän putkeen. Valkeapää myöntyy siihen, että johtaisin viimeisen radan.
Koulutusohjelmamme päällikkö kertoo meille tilanteen. Vihollinen on vastakkaisella kukkulalla ja
meidän tulisi vallata se.
Päätän jättää kaikki turhat krumeluurit pois ja mennä kuten taistelussa menisin. Kuten Lehväslaihon
kirjoissa mennään.
Ase matalassa valmiudessa. Janttereita nousee, ammun ensimmäisen nurin ja suojaudun puun
taakse.
Ammumme. Ei liikettä. Valkeapää katsoo minua, näytä kädellä merkin: "Ylös!"
Ase korkeassa valmiudessa jatkamme eteenpäin. Juuri ennen lakea peltihemmoja pomppaa esiin.
Pam! Pam! Pam!
Pääsemme kohteeseen. Yliluutnantti tulee paikalle ja tarkastaa aseemme.
"Sehän meni hyvin! Olisi tietysti voinut mennä nopeamminkin kun viholliskontaktia ei ollut ja
vähän toisella reitinvalinnalla olisi voinut välttää katveita. Mutta kaiken kaikkiaan kelpo suoritus!"
Tämä on hyvä päivä.
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YSTÄVÄNPÄIVÄ

Linja-auto jättää minut Hämeenlinnan bussiasemalle. Taisteluammuntaleiri on päättynyt, olen
vihdoinkin lomilla! Katson kelloa, se näyttää kuutta. Liki kolme tuntia aikaa ennen yöjunaa
pohjoiseen.
Lomillelähtö tapahtui lievällä kiireellä. Varuste-Sisu oli hajonnut leirille ja tuotiin lavetilla. Jo
lomapuvuissa oleva komppania käskettiin tyhjentämään autoa. Tuskin koskaan se oli tapahtunut
sellaisella ripeydellä kuin nyt - jokainen juoksi.
Suuntaan viereiseen Rossoon. Siviilimaailma tuntuu mukavan pehmeältä. Radio tiedottaa, että nyt
on ystävänpäivä. Mielialani on korkealla.
Tilaan pepperonipitsan. Ahmin sen nälkääni hyvin nopeasti. Katson kelloa, se näyttää vasta vähän
yli seitsemää. Nolona kysyn tarjoilijaneidiltä, saisinko vielä toisen pitsan. Hivenen hämmentyneenä
hän tuo sellaisen - inttipoikia kai käy harvemmin leirin jälkeen syömässä täällä.
Maha täynnä etsin infokyltistä reittiä juna-asemalle.
"Veijalainen!"
Käännähdän katsomaan huutajan suuntaan. Pimeästä ilmestyy tutunoloinen hahmo. Napsautan
vaistomaisesti asennon.
"Herra luutnantti!"
Karisaari harppoo luokseni. Hän on siviilivaatteissa.
"Juna-asemalleko olette menossa? Sitten meillä on sama matka. Mä voin näyttää reitin."
Tämäpä sattui sopivasti.
Juttelemme kaikenlaista. Keskustelu kääntyy perheasioihin. Luti vaikuttaa inhimilliseltä.
Ikäeromme ei lopulta ole kovin suuri, vaikka sotilasarvojemme välillä ammottaa kuilu. Hänessä on
paljon samaa, kuin tuntemissani urheilijoissa, samanlaista rempseää asennetta.
Karisaari on menossa Lahteen, muttei viitsi ajaa pimeällä - nukahtamisriski on liian suuri. Onhan
junassa mukavampaakin.
Mietiskelen pitkää yömatkaani.
"Kyllä se menee, kun ottaa pari alle asemaravintolassa ja jatkaa junassa" hän neuvoo hymyillen.
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Naurahdan. "Ehkäpä niin, mutta hivenen vaikeaa kun ei juo..."
Karisaari saa päähänsä, että olen lestadiolainen. En ehdi korjata häntä, ennen kuin juna Lahteen
tulee. Vedän nahkahansikasta karvahatun reunaan.
Edelleenkin liki tunti lähtöön. En halua värjötellä laiturilla, vaan menen asemaravintolaan.
"Terve! Tuollainen Americano, kiitos."
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HAUDALLA

Teen kunniaa. Päälläni on intin lomapuku. Olisin kai saanut ihan juhlaunivormun, jos olisin
pyytänyt, mutta tämä kelvannee rehdille kirvesmiehelle.
Olen niin sekaisin, etten voi edes itkeä. Tunteeni ovat oudon nollassa. En ole voinut itkeä missään
vaiheessa, aikaa ei ole ollut.
Papan tavaroita läpikäydessään äiti löysi sotilaspassin. Pappa oli ollut panssarijääkäri.
Se on jotenkin aavemaista. Olin kuullut sotatarinoita, tiennyt hänen palvelleen saksalaisella PAK-40
-pst-tykillä. Tiikeritykillä, kuten pappa sitä kutsui. Mutten ollut tiennyt hänen sijoitustaan.
Nyt ymmärrän myös sen lausahduksen, jonka hän sanoi ennen kuin lähdin inttiin. Pappa totesi:
"Siitä tulee panssarijääkäri!" viimeistä sanaa painottaen, ylpeydellä. Suutahdin vähän. Sanoin ettei
minusta mitään nurmiporaa tule vaan panssarimies! Pappa pyyteli anteeksi.
Kuinka oikeassa se vanha jäärä olikaan. Olen panssarijääkäri ja kuljen samaa rataa pitkin kuin hän
lomille.
Isoisän usko minuun oli aina horjumaton. Hän piti minua selvänä upseerina - kantaisin mansikkaa
eli leijonakokardia.
On hyvä, ettei pappa koskaan nähnyt, mitä hänen tyttärenpojalleen tapahtuisi.
En koskaan täyttäisi valaani vanhalle veteraanille.
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KULTAINEN MERKKI JA KOLMASTOISTA ONNENLUKU

Makaan telttapatjan päällä. Hengitys jäätyy rynkyn kanteen.
On ampumataitotestin aika. Jännittää. Harjoitukseni ekoaseella ovat kannattaneet, luutnantti
Karisaari on kehunut minua harjoituksissa.
Kerran ammuin viidestä kohdistuslaukauksesta kolme ensimmäistä sarjatulella. Silti, 150 metrin
päässä kaikki viisi reikää olisi voinut peittää kämmenellä.
Karisaari totesi silloin, että minusta tehtäisiin kk-ampuja. Mielessäni korjasin häntä: "Ei, herra
luutnantti! Minusta tulee upseeri ja vaunumies!"
RK 5:ssa ammuttaisiin kolmesta asennosta - makuulta, polvelta ja seisoen. Edelliset 150 metrin
päästä, jälkimmäinen 50 metrin. Neljä patruunaa per asento, kaksi per lipas.
Koe on varsin nopeasti ohi. Seisomme parin metrin päässä tauluistamme. Yliluutnantti Kaulio,
kokeen valvoja on huutanut meitä pois taulujen luota.
Lasken reiät. Säikähdän. Lasken uudelleen.
Kolmetoista reikää mustalla alueella. Kultaiseen ampumamerkkiin vaaditaan vähintään 11.
Olen kuin huumattu.
"Herra yliluutnantti! Alokas Veijalaisen taulu!"
"...yksitoista, kaksitoista, kolmetoista", Kaulio luettelee painaen tussilla merkinnät. Kirjurina
toimivan Lastusen kynä pysähtyy.
"Herra yliluutnantti, merkitsenkö tänne kolmetoista osumaa?"
"Ettehän te voi merkitä, kun kaksitoista on jaettu!"
Kaksikko jatkaa ohi. Nyt voin katsoa reikiä tarkemmin. Yksi niistä on kovin repaleinen - kuin luoti
olisi tullut toiselta suunnalta.
Luutnantti Karisaari seisoo vallilla takanamme. Kolmetoista osumaani on herättänyt huomiota.
Valkeapäällä ja Vihavaisella on kaikki kaksitoista reikää, eli vierustoverin harhaluoti ei ole syynä.
"Herra luutnantti, se on sitä lapinlisää", naurahdan. Karisaari myhäilee.
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"Ilmeisesti."
Samana aamuna olin palannut kotilomalta Rovaniemeltä. Päivystäjänä toimiva Salmela oli käskenyt
minun valmistautua ampumaratapäivään. Ottaessani lipasta taisteluliivien taskusta, sieltä tipahti
alumiinisydänpatruuna. Se oli jäänyt edellisen viikon taisteluammuntaleiriltä Hätilästä. Mietin,
pitäisikö minun olla vain hiljaa, lipastaa se salavihkaa kohdistuksessa ja ampua penkkaan.
Jos paljastuisin, olisin kusessa. Vein sen Salmelalle.
"Herra alikersantti! Huomasin, että liivin taskussa oli yksi patruuna. Se jäi sinne vahingossa."
Salmela tuijotti minua silmät pyöreinä. Hän otti sen ja mutisi hoitavansa asiaa eteenpäin.
Tässä valossa kolmastoista reikä on jotenkin...maaginen.
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ITSEKURI

"Mitä siellä härvätään!? Haluaako vitonen ylös korjaamaan?!"
"Asento!!"
Seisomme pimeässä aamussa. Pakkanen tuntuu unenpöpperöisillä kasvoilla pistävältä. Kädet
viestittävät alkavasta jäätymisestä. Yritän pitää katseen kolmessa tonnissa.
"Kaikki joukkueet, ylös korjaamaan - mars, mars!!"
Ryntäämme alapihalta tupiimme.
"Katsokaa roskis, ettei siellä ole mitään."
"Voi vitun kyrpä, kenen saatanan karkkipussi täällä on?!" Vihavainen parahtaa.
"Vie se äkkiä pois!"
"Alapihalle järjestymiseen aikaa kaksi minuuttia!" Rintaharju karjuu ja katsoo viuhtovaa
Vihavaista.
Toverimme ehtii koskettaa takapuolellaan penkkiä ennen minuutin huutoa. Roskaämpäri jää
hetkeksi voblaamaan.
Rynnistys alas. Portaissa ei kävellä, niissä liidetään. Sulava lumi ja hiekoitussepeli tuovat oman
vivahteensa.
"Sotilaalla täytyy olla itsekuria! Itsekuri on kurin korkein määritelmä!" alikki karjuu komppanian
edessä. Sama fraasi on kuultu lukemattomia kertoja.
Eivät ilmeisesti edelleenkään tajua paradoksia viestin sisällön ja sen ilmoitustavan välillä.
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REHELLISYYS

Olemme jälleen kerran järjestyneet sipaa varten. Muukkonen on lomilla, joten alikersantti Lastunen
tuuraa häntä tarkastuksessa.
"HUOMIO!!"
Lastunen kävelee sisään. Tuvanvanhin tekee ilmoituksen. Edelliseen aikamääreeseen ei ehditty,
joten vanhimman piti hakea alikki oikeaoppisella toimistokäyttäytymisellä tuvastaan.
Rj istahtaa jakkaralle. Hän hymyilee ja kääntyy katsomaan minua.
"Veijalainen, sanokaas, onko täällä teidän mielestänne siistiä."
Pallea jännittyy. Yritän miettiä, mitä vastaisin.
Tiedän, että pojat ovat olleet huolimattomia. Jonkinlainen gonahdus on menossa, parinkin sipan
ajan. En itse ehdi kaikkialle. Kellään meistä ei ole juurikaan auktoriteettia toisten yli, motivointi on
vaikeaa.
Tupalaiset tuijottavat minua. Ryhmäpaine. Erwin Rommel sanoi aikoinaan, että hyvän johtajan
tulee osata totella. Rehellisyys, myös silloin kun se on itseä vastaan, kuuluu siihen.
Haluan olla hyvä johtaja.
"Herra alikersantti, en nyt sanoisi. Tästä kaappien edestä ei otettu kun ei ehitty. Ja on tuolla
muitakin paikkoja..."
Toverini tuijottavat minua naamat venähteinä. Vaha yrittää ilmehtiä olemaan hiljaa.
Lastunen ei odottanut tällaista vastausta. Hän alkaa nauraa.
"Veijalainen, älkää nyt tollasta puhuko!"
Hän miettii hetken ja nousee ylös.
"Tupa ja alueet läpi. Tällä kertaa."
Huomio-huuto. Tupalaiset alkavat vinoilla, syyttävät minua järjettömäksi. Eivät kuitenkaan jaksa
olla oikeasti vihaisia, pääsimmehän läpi.

51

Myöhemmin asiaa ajatellessani tulen siihen johtopäätökseen, että läpäisimme vain tunnustukseni
takia. Lastusen olemus kertoi siitä. Hän oli nähnyt, ettemme ehtineet siivota kunnolla, ja odotti kai
selitystulvaa. Vetoni oli yllättävä.
Toivon, että se huomioitaisiin, kun johtaja-arvosteluja annettaisiin.
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JOHTAJA

Puolet viitosesta on kasassa varusvaihdosta. Olen suuntamiehenä, kuten olen pyrkinyt olemaan aina.
Lastunen ja Muukkonen tulevat ulos. He eivät halua seisoskella pakkasessa palellen. Lastunen
huikkaa minulle: "Veijalainen, viette muodon."
Meitä on alettu nimittää muodonviejiksi. Virallisesti johtajaharjoittelua, käytännössä alikkeja
laiskottaa. P-kausi päättyisi pian.
Olen hyvilläni. Hyppään suuntamiehen paikalta ja patsastelen joukkueen muodon edessä. Muutama
varusvarastolta tuleva alikki ihmettelee järjestelyä, kerron olevani muodonviejä. He kohauttavat
olkiaan ja painuvat menemään.
Ovilla on hiljaista. Kysyn viimeksi tulleilta, onko paikalla enää viitosen äijiä. Käskevät
tarkistamaan itse. Harmistuneena harpon ja katson sisään. Yhtään tuttua hahmoa ei ole.
Selvä. Sitten mennään.
"Viitosjoukkue! Asento! Suuntana komppanian alapiha, tahdissaa...mars!"
Huomaan joukossa naureskelua. Muutamat kommentoivat komentoani. Kaikki lähtevät kuitenkin
liikkeelle. Pahin suupaltti on Simola, jonka kasvot ovat aina punakat.
Huomaan taas kiukun nousevan kurkkuuni möykyksi. Orastava takapiru kuiskii: "Ei sinusta ole
mihinkään, ei sinusta ole johtajaksi." Se kuiskii kiusaajieni äänellä, vuosien kidutuksen tuomalla
painoarvolla. Itsevarmuuteni liukenee lumena kevätaurinkoon.
"Turpa kiinni!" yritän huutaa, mutta se kuulostaa köhähdykseltä.
Pääsemme viimein alapihalle. Simola ja muutama muu vittuilevat urakalla. He hiljenevät vasta kun
Salmela tulee alapihalle.
"Menikö kaikki ok?" hän kysyy.
"Herra alikersantti, meni vaikka muutama venkuloi..."
"Ai. Ketkä?" Salmela tivaa ja tuijottaa porukkaa.
Yhtäkkiä olen kuumissani. Viitonen tuijottaa minua, irveilijöiden naamat ovat peruslukemilla.
En voisi käräyttää heitä. Olen jo nyt huonossa huudossa, tai ainakin etäinen. Ne kostaisivat sen
jotenkin.
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"Ei se mitään vakavaa ollut", vastaan ja pidän suuni supussa. Salmela vilkuilee minua ja joukkuetta.
"Ok", hän sanoo ja käskee porukan tupiinsa.
Epäonnistuminen kaihertaa mieltä. Kiroan epävarmuuttani. En ole koskaan ollut sosiaalinen, minut
on aina potkittu ryhmän ulkopuolelle. En osaa vastata vittuiluun. Yritän jättää sen huomioitta.
Pelko. Ajatustoimintaa jumittava pelko. Epäonnistumisen pelko, ilkkumisen pelko, pelon pelko.
Kiusaajani kontrolloivat minua edelleen, vuosien jälkeen. Tässä porukassa on paljon heidän
kaltaisiaan. Minulta puuttuu auktoriteetti, en osaa saada sitä muuten kuin yhdellä keinolla:
Olemalla paras. Tietämällä eniten, olemalla särmin. En pelkää kuolemaa, pelkään ihmisiä.
Suututtaa niin, että voisin itkeä.
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KOKEITA

Koko komppania on työkonehallien pihalla. Odotamme luutnantti Esalan merkkiä.
"Suojeluhälytys!"
Avaan tetsarin soljet, heitän sen maahan. Löysään kumipuvun nauhat, puen nopeasti. Tetsari
uudestaan ylle, valmistellusta kaasunaamarilaukusta nasse päähän. Nopea tarkistus, että kaikki
reunat ovat tiiviisti.
Katson ympärilleni. Olen valmis ensimmäisten joukossa. Olen tyytyväinen ja helpottunut.
Harjoituksissa olin aina viimeinen. Ison kaverin ei ole helppo saada kaikkea puolessa minuutissa
päälle.
"Vihavainen näytti olevan ensimmäinen", Lastunen huikkaa lutille. Huudan olleeni vain vähän
Vihavaisen perässä; kaasunaamari vaimentaa ääntä tehokkaasti.
Saamme luvan riisua sadeasun. Suurin osa ei päässyt tästä läpi, he jäävät yrittämään uudelleen.
Jatkamme seuraavalle rastille. Tämä päivä on varattu taistelijan peruskoulutuksen kokeille. Kaikki
opetettu testattaisiin.
Salmela arvioi suojautumistaitojamme.
"Viheltää!"
"Maahan!" karjaisen ja syöksyn ojaan. Käsi niskan päälle, toinen suojaamaan piippua.
"Muuten hyvä, mutta älkää huutako 'maahan' vaan 'suojaan' niinku on opetettu. Se kertoo paremmin
tilanteesta."
Noronen hoitaa ensiapurastia. Ilmoitan hänelle, että olen saanut ensiavusta vain teorian - olin
vemppa kun käytäntöä harjoiteltiin. Noronen miettii hetken ja kysyy sitten, mitä tekisin
haavoittuneelle. Selitän kylkiasennot, pään ja vaatteiden tarkastukset vammojen selvittämiseksi
sekä puristussiteen tekemisen. Läpäisen ja jään seuraavalle yrittäjälle harjoitukseksi.
Muukkonen ja toinen rj ohjaavat kessirastin. Maalina on prikaatin T-54 -pari. Suoritan sen
ilmeisesti suhteellisen hyvin.
Taisteluparin hyökkäys sujuu samalla tavalla. Alikit eivät kerro tuloksia, vaan hyväksyttyään
suorituksen huutavat vain: "Seuraavat!"
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Telamiinarastille lompsiessani hirvittää hieman. Maa on jäinen, siihen saisi hakata reikää ihan
tosissaan.
Odottelemme Sipilän ja Saaren kanssa. Edellinen näyttää nyrkkeilijältä vinoine nenineen.
Jälkimmäinen kertoo haaveistaan sotilassoittajaksi, hän soittaa kitaraa.
Saamme kuitenkin käyttää entisiä kuoppia. Aikaa on minuutti. Maa pois kuopasta, miina paikalleen,
korkki auki, sytytin sisään, korkki kiinni ja peittely. Pakkasesta huolimatta hiki pyrkii pintaan.
Kylmiin jäseniin sattuu yhtäkkinen toiminta.
Odottelua, odottelua, odottelua. Se on armeijan jokapäiväinen rutiini.
Käsikranaatinheitto menee yhtä huonosti kuin aina. Kolmannella yrityksellä osun maalina olevaan
puukehikkoon, nipin napin. Noloa.
Päivä on ehtinyt venähtää jo lähelle yhtä. Ruokailemme ja jatkamme rastien kiertoa. Ei mitään
hajua, kuinka monta on vielä jäljellä.
Lastunen seisoskelee metsässä.
"No niin Veijalainen, olette vartiomies, tunnussana on Äyräpää."
Alikersantti Kivinen ilmestyy pajukepin kanssa puskasta. Hän tähtäilee sillä kuin kiväärillä ja
päästelee suustaan laukaisuääniä. Kun katson etäisyyden sopivaksi karjun: "Tunnussana!"
Mietin, miten toimin jos Kivelä ei vastaa. Yllättäen kuuluu: "Äyrä..!"
"...pää!" huudan vastaan.
Punapäinen, pisamanaamainen alikki odottelee meitä parin poteron luona. Hän ojentaa meille
lippaat. Niissä on räkäpäitä. Kuulosuojaimet päähän, tähtäin keskelle keltaisia maalitauluja.
Kolme laukausta. Kliks. Vedän luistin taakse, hylsy lennähtää. Näen patruunoita olevan vielä.
Ammun pois loput kaksi.
Häiriönpoistorasti, aivan! Täytämme alikin lippaat seuraajiamme varten, yhteen väliin hylsy
demonstroimaan häiriötä.
Lössiä seisoskelee metsäuralla. He ovat käyneet kaikki läpi. Rasteja on käyty ristiin.
Nielaisen nähdessäni Röyskön. Hän johtaa viimeistä. Liitymme lennosta mukaan.
"Pura!"
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Irrotan aseen laatikon kannen, vedän rekyylijousen pois, viritysvivulla luisti-kaasumäntäyhdistelmä
ulos. Kaasuputki viimeisenä. Puhdistusvälineet esille.
Aika loppuu kesken. Röyskö vittuilee meille myöhästyneille. Puren hammasta.
Asetta ei tarvitse puhdistaa, riittää, että tökkää puhdistuspuikon piipun läpi. Toisella yrityksellä
homma menee aikamääreeseen.
Päivä on jo hämärtynyt. Viimeisiä tyyppejä juoksee rastille. Hengitys höyryää.
Olisimme nyt taistelijoita.
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KUVAUS

On kuulas pakkaspäivä. Komppania hyörii sinne sun tänne. Tänään meistä otetaan kuvia, tulevaa
vanhuuttamme varten. Ryhmittäin, joukkueittain asetumme kuvaajan salamavalon eteen.
Lebeniä. Mitä suklaata.
Muukkosen pirulainen on lomilla. Alikersantti Rintaharju sijaistaa häntä kuvissa. Vaikkei
ryhmyrimme pärstäkerroin niitä kauneimpia ole, niin silti on surullista, ettei tampperelaista
alikkiamme ikuisteta ryhmänsä kanssa. Kirotun ja kiitetyn.
Viimeisenä on komppaniakuva. Itse pataljoonankomentaja, everstiluutnantti Mittinen tulee mukaan.
Häntä ei juuri ole näkynyt esittäytymisensä jälkeen. Herran isoherran läsnäolo saa meidät
hermostuneiksi.
"Laskekaas pojat läpät, niin korvat ei palellu."
Karvalakkiin kuuluu suurten läppien lisäksi pienemmät, vain korvat peittävät läpät. Emme ole
saaneet käyttää niitä kertaakaan; panssarijääkäri ei palele. Nyt ollaan hyvä jos pakkasella! Monet
mutisevat näyttävänsä tyhmiltä läpät alhaalla.
Onkohan tarpeeksi suurta kovuutta alikkien mielestä, jos kädet amputoidaan paleltumien takia?
Tee työtä, joka on arvoitus.
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VALA

Olo on kaamea. Paleltaa. Kahden särkylääkkeenkin jälkeen mittasin aamulla 38 astetta kuumetta.
Eilen illalla Virtalalla nousi yhtäkkinen kuume. Pari tuntia sen jälkeen tunsin itsekin puistatuksia.
Tänään on valapäivä. Meistä tulee virallisesti panssarijääkäreitä. Ukki ja setä perheineen katsovat
paraatia.
Yritän sinnitellä. Olen kertonut Muukkoselle sairastumisestani. Veksiin en voi mennä.
On kirkas, tuulinen pakkaspäivä. Komppaniamme marssii sotilaspoliisikomppanian pihalle
harjoittelemaan. Tärisen hillittömästi. Asennossa seisominen rynkky selässä on pahinta.
Silmissä välähtelee. Yhtäkkiä tuntuu, että jalat pettävät alta. Horjahdan, toverit ottavat minusta
kiinni. Alikki huomaa tilanteen ja käy sanomassa harjoituksia johtavalle Mäkikalliolle jotakin.
Mäkikallio, jo harmaantunut yliluutnantti, kysyy, pystynkö jatkamaan.
Jalat kantavat taas, mutta tällä menolla en jaksaisi paraatissa. Saan luvan palata komppaniaan.
Istun jakkaralla tuvassani. Poskeni ovat tulikuumat. Lääkkeet eivät tunnu helpottavan oloa.
Kapteeni pistäytyy päivystäjän pöydän luona. Hän on oppinut tunnistamaan minut matkaajanpidennyshakemusteni ansiosta.
"Veijalainen, selviättekö paraatista?"
"Herra kapteeni, on pakko. Sukulaisia tulee katsomaan, ei viitsi olla pois."
"Sitten vain omenaa, lepoa ja huumeita. Kyllä se siitä!"
Kunpa voisinkin jakaa kapteenin optimismin. Ja saisin niitä huumeita.
Marssimme lumiselle lippukentälle. On alkanut tuiskuttaa. Yleensä pidän lumisateesta, nyt voimani
menevät muiden mukana pysyttelemiseen.
Eilen sotilaspapin johdolla opeteltiin laulua. Ortodoksikollegaansa verrattuna mies vaikutti
jäykkäilmeiseltä puujumalalta.
Olen harvoja, jotka ovat opetelleet laulettavat osion ulkoa. Huomaan toimivani jonkin sortin
esilaulajana. Laulumme hukkuu tuuleen. Suljen silmiäni, yritän karkottaa valonvälähdykset
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tiehensä.
"Lakki - päästä!"
Vannomme valan paljaspäin, toinen käsi paljaana. Pappi puhuu, toivon hänen kiirehtivän. En tunne
juuri mitään, kun aivan liian pitkän ajan jälkeen saamme laittaa ne takaisin päällemme.
Marssimme pois kentältä, valmistautumaan ohimarssiin. Odotellessamme kysyn Virtalan vointia.
Hän kertoo melkein pyörtyneensä.
Ohimarssi ei ole kummoinen. Lumituiskussa ohitamme ihmisjoukon ja sotilasorkesterin. Hidasta
marssitahtia on hyvin vaikea pitää.
Komppaniassa laitamme kaapit kuntoon. Puen nalleasun päälleni. Saamme käyttää kännykkää, jotta
tiedämme missä omaisemme ovat. Alikersantti Noronen valvoo yhteydenkäyttöämme.
Ukkini, setäni, hänen vaimonsa ja serkkutyttöni tulevat tupaan. En ole kovin hyvä isäntä, voimat
ovat lopussa. Yritän parhaani mukaan esitellä paikkoja. Kellarissa on kuumaa mehua ja pullaa.
BMP-2-rynnäkköpanssarivaunu ja MT-LBv-kuljetusvaunu seisovat alapihalla. Olen pari päivää
sitten saanut tietää, että pääsin bemarikurssille. Nousen vaunun päälle ja otatan kuvan. Valkeapää,
josta on tullut kaverini, kuvauttaa itsensä ällitällin päällä. Harmittelemme, ettemme päässeet samaan
joukkueeseen.
"Teillä sentään on tykki, meillä hernepyssy!" Valkeapää parahtaa.
Käytän sukulaisiani myös sotkussa, ensimmäinen kerta itsellenikin. Jonot ovat valtavan pitkiä.
Palaamme komppaniaan. Muukkonen luulee ilmeisesti setää vaimoineen vanhemmikseni. En ehdi
korjata, kun kuulutetaan lomatarkastukseen olevan viisi minuuttia.
Vihdoin! Huomaan samassa ongelman: Nallepukuni puuttuu. Sen pitäisi olla rullattuna alakaapin
ylimmällä hyllyllä, villapaidan päällä. En voi alkaa riisumaan sitä tässä, kun omaiset kurkkivat
käytävältä.
Pyydän Muukkoselta, että saisin lähteä sen kanssa lomille. Rj:n empatiakyky joutuu koetukselle,
mutta pakkotila on pakkotila. Saan luvan pitkin hampain.
Kaapit ovat auki, me seisomme punkkiemme vieressä. Näytös alkaa kun alikkimme astuu sisään.
Huudamme kovempaa kuin koskaan huomiota.
Muukkonen käy kaapit läpi virkavirne kasvoillaan. Muutama villapaita on rutussa, siitä tulisi
normaalisti pomppaus, mutta nyt ei. Jonkun äiti kommentoi käytävältä:
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"Tuolla ainakin on paikat vähän vinossa.."
"Niinhän ne on", Muukkonen vastaa.
"Tupa ja alueet läpi!" hän karjahtaa ja harppoo pois huomiomme saattelemana.
Nappaamme reppumme ja lähdemme kävelemään porteille. Matka on pitkä, koska porukkaa on
paljon. Palelen ajomatkalla, vaikka setä laittaa lämmityslaitteen täysille.
-Kiroan itseäni lämpimäksi. Seison tuulessa ja vesitihkussa Lahden linja-autoasemalla. Odotan
linjuria, se tulisi tunnin päästä. Sunnuntai-iltana kaikki paikat ovat kiinni.
Kävin eilen Imatralla päivystyksessä, mummi kun oli ihan paniikissa. Yritin selittää, ettei tämä tästä
muuksi muutu - en voisi olla palaamatta varuskuntaan, paitsi jos makaisin teholla tai kuolleena.
Nuori naislääkäri totesi samaa - hän kirjoitti paremman puutteessa parin viikon sairasloman, mutta
sillä ei olisi mitään virkaa.
Saavun, lopulta, prikaatiin. Hoippuessani tupaani ilmoittautumisen jälkeen, päivystäjä kuuluttaa:
"Veksiin ilmoittautuvat jonoon järjesty!"
Palaan samantien jonoon. Meitä menee kymmenkunta varuskunnan terveysasemalle. Jonkinlainen
epidemia on iskenyt komppaniaan.
Pari lääkintämiestä soittelee Kajaaniin. Paikalla ei ole ketään pätevämpää, joten hoito-ohjeet on
saatava valtakunnan päivystävältä sairaanhoitajalta.
Puhelut venyvät. Yksi lämäreistä kiertää mittaamassa kuumeen. 39,5 astetta. Tuijotan pöydänkantta.
Aivoni kiehuvat. Saan hyvä jos kirjoitettua lomakkeeseen tietojani.
Toisen mittauksen näyttäessä 40,5 astetta lämäri päättää ottaa minut seuraavaksi. Minut ohjataan
puhelindiagnoosin jälkeen petiin, ja saan voimakkaita särkylääkkeitä.
Tajuni sammuu.
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HIETALA

Makaan sairaalasängyllä. Olo alkaa olla mainio. Vitsailen hoitajan kanssa, kysyn häneltä lupaa
käydä yksikössä jossain vaiheessa hoitamassa matka-ajanpidennysasiat kuntoon. Yritän tähdätä
lomille perjantaina.
Samassa huoneessa on kaksi komppaniamme äijää. Molemmat ovat rehvakkaan tuntuisia ja
hakeneet sitä paitsi bemmiin, tosin vain Hietala on päässyt. Väittelemme innokkaasti, kenestä
meistä kolmesta tulisi vaununjohtaja. Pari muun komppanian tyyppiä näyttää kärsivältä.
Pakkalasta tulisi ällikuski. Toisesta, Hietalasta, oman ennustuksensa mukaisesti vaununjohtaja. Ja
hyvä toveri.
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JOHTAJATEHTÄVÄRATA

"Elikkäs, tässä on tapahtunut sairaskohtaus. Miten toimitte?"
Vanha, huoltomekaanikko näyttää maassa makaavaa toveriaan. Asetan miehen kylkiasentoon ja
käsken "ohikulkijaa" soittamaan ambulanssin. Kokeilen päätä, näkyykö verta.
"Noni, sehän meni ripeästi. Ja nimi oli?"
"Veijalainen."
Olemme suorittamassa johtajatehtävärataa. On vielä alokaskausi, mutta tämä vaikuttaisi valintoihin
jatkokoulutukseen.
Siirryn seuraavalle rastille. Kersantti Tiala, karhumainen mies, ohjeistaa: Olen päivystäjä, kun
paikalle tulee siviili eli Tiala itse. Miten toimin?
Yritän eläytyä. Ilmoitan, että tämä on sotilasaluetta, ja käsken päivystäjän pöytään nojailevan
sotamiehen pitää miestä silmällä. Yritän muistaa, käytänkö puhelinta vai virveä, taisi olla
jälkimmäinen.
"Se oli napakka suoritus. Hyvä. Nimi oli Veijalainen?" Tiala toteaa ja kysyy.
"Kyllä!"
Myhäilen. Rastit tuntuvat menevän hyvin.
Seuraavaksi koulutusohjelman päällikkö haastattelisi meidät. Yliluutnantti saattaa nauraa ja uhata
samassa lauseessa. Huumori on kuiva kuin valtiotaito.
Odotellessani joukkueeni ykkösryhmään kuuluva pisamanaamainen tyyppi esittelee
avaimenperäänsä.
"Tietääkös Veijalainen mikä tämä on?"
Siinä on Tapparan logo. En ole koskaan ollut kiinnostunut jääkiekosta, enkä tunne tyyppiä kovin
hyvin, joten murahdan jotain. Emme saisi myöskään hälistä.
Panssarijääkäri Finni tulisi vielä liiankin tutuksi hepuksi.
Astun sisään. Yritän muistaa oikeaoppisen toimistokäyttäytymisen, sitä en ole montaa kertaa vielä
tarvinnut. Kolmen askeleen päähän ja nyökkäys.
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"Herra yliluutnantti, panssarijääkäri Veijalainen."
"Noniin Veijalainen, te haluatte ilmeisesti johtajaksi?"
Nyökkään. Jännitys saa puheeni puuroutumaan, käteni haluaisivat olla selityksissä mukana mutta
pitää seisoa levossa. Hän kysyy mitä jännitän ja vastaan virheen tekemistä.
"Millaisen virheen?" hän kysyy hymyillen samaa maireaa hymyään kuten aina.
"Herra yliluutnantti, että sanon jotain väärin."
"No siinähän se virhe tulikin. Mutta ei se mitään."
Kirottua. Emme ole vielä kunnolla tottuneet isompiin herroihin, ja "herra yliluutnanttia" hokee joka
väliin ihan pelosta. Sitä ei tarvitsisi sanoa kuin aloituspuheenvuorossa.
Tullessani ulos huoneesta tiedän, ettei tämä mennyt hyvin. Olin luultavasti sekava, koska jännitin
niin paljon.
Kellarissa tehtäväni on pitää esitelmä "lukiolaisryhmälle" aiheesta RK 62. Tämäkin menee puihin,
koska esittelen sitä ihan liian yksityiskohtaisesti ja aika loppuu. "Yleisön" eli alikersantin ilme ei
tiedä hyvää.
Lopuksi pitää motivoida huoltoryhmään kuuluvaa mekaanikkoa. Olen tuskastunut, tällaisissa olen
pirun huono, ainakin täysin ventovieraille.
Illalla kertailen mielessäni päivää, ennen kaikkea virheitäni.
Saa nähdä miten meni.
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LEBEN

Muu komppania katoaa pimeään. Seisomme nelistään odottamassa päivystäjää. Orpo olo.
On lauantai. Yhden ainoan päivän loma, huomenna pitäisi olla takaisin. Siksi olen pyytänyt lupaa
jäädä prikaatiin - on liian lyhyt loma lähteä edes Imatralle.
Mukanani ovat Protanov ja kaksi muuta heppua muista joukkueista. Pitkän kirgiisin tunnen jo
ennestään ulkonäöltä. Hän on täällä poistumiskieltonsa takia.
Kävelemme alikin perässä autokomppaniaan.
"Aha, tässä on siis vieraat. Tervetuloa autokomppaniaan!"
Meille näytetään käytävältä ensimmäinen tupa. Se on ilmeisesti jonkinlainen varasto, täynnä
punkkia ja kaappeja.
Asetumme taloksi. Pari on ottanut makuupussin mukaansa. Arvelen selviäväni ilman sitä.
Pidämme komppaniamme tavan mukaisesti ovea auki. Ohikulkeva alikersantti työntää päänsä
sisään ja karjaisee:
"Kengät pois kun makaatte sängyllä! Ja miksi ovenne on auki?"
Hyppäämme punkilta. Selitämme, että olemme panssarijääkärikomppaniasta.
"Jaa. No, ottakaa maiharit pois ja pitäkää ovi kiinni."
"Herra alikersantti!" huudahdamme.
Poistumassa oleva alikki käännähtää ja kysyy: "No?"
Vilkaisemme toisiamme ja kerromme, että PSJK:ssa käsky kuitataan noin. Autokomppanialainen
poistuu päätään puistellen.
Olemme selvästi vieraassa yksikössä. Ei meilläkään maiharit jalassa punkilla maata, mutta moni
muu seikka on hivenen toisin.
Räpläämme kännyköitä. Mitään muuta tekemistä ei ole. Toiset ovat tuttuja toisilleen, olen hieman
ulkopuolinen.
Lähden sotkuun. Uusi sotku on kiinni viikonloppuisin, mutta vanha on auki. En ole käynyt siellä
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vielä kertaakaan palvelukseni aikana.
Kävelen päivystäjän pöydän luokse. Tyyppi on eri kuin tullessamme. Lattiaan on maalattu
oikeaoppisen asennon jalansijat.
"Herra alikersantti! Panssarijääkäri Veijalainen, ilmoittaudun sotilaskotiin!"
Taakseni on ilmestynyt jonoa automiehistä. Kaikkien palvelusasut roikkuvat löysinä, puntit
pullottavat.
Päivystäjä katsoo minua hämillään, aivan kuin ei koskaan ilmoittautumista olisi nähnyt.
"Jaa-a...tuota, eikös varastolla ollut puuhommia vielä..."
Hän vilkaisee autosotamiehiä kuin saadakseen vahvistuksen muistelulleen.
"Olen niitä PSJK:n tyyppejä", vastaan.
"Aa! No menkää, ei teidän tarvitse ilmottautua."
"Aha, en tiennyt."
"Nytpä tiedätte", alikki sanoo ja huiskaisee kädellään.
"Autokomppania", tuhahdan kun työnnyn lumisateeseen. Prikaati on kuolemanhiljainen lauantaiiltana.
Vanha sotku on miellyttävä paikka. Ahdas verrattuna uuteen, mutta tunnelmallisempi. Lueskelen
Panssari-lehteä ja uusinta Tekniikan Maailmaa. Muutkin löytävät tiensä sotkuun jonkin ajan
jälkeen.
Koukkaamme iltapalan kautta paluumatkalla. Tuntuu oudolta olla lomalla intissä. Ympärillämme
muu maailma häseltää normaalisesti, tupamme on rauhallisuuden saareke.
Selviää, että eräs minulle oudoista tyypeistä on Imatralta. Opiskelee koodausta ja venäjää.
Keskustelu poukkoilee Venäjän armeijasta hakkerointiin. Ja naisiin. Ollaanhan intissä.
Sunnuntai on vielä rennompi. Muke tarjoaa brunssin. Järjestymme autokomppanian laidalle omaan
muotoomme. Odotamme, että alikit korjauttavat muutamaan kertaan, kunnes neljän miehen
jättimuodostelmamme marssii muken pihalle.
"Vieraat ja vempat."
Ryntäämme ensimmäisinä linjastoon. Tämä on suklaata, tämä on lebeniä! Kyselen Protolta ja
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imatralaiselta venäjän kielen vaikeudesta.
Palatessamme komppaniaan olo on rento. Intti voi olla ihan leppoisaakin, välillä.
Kirjuri-Putkonen tuo Ragen viestin: seuraavalla kerralla minun kannattaisi löytää mikä tahansa
paikka minne mennä. Aivan sama mikä, kunhan joku. Kassulle jäävä aiheuttaa yksikölle
kustannuksia - ja vääpelille ylimääräistä paperityötä.
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ANALYYSIÄ

Voisin valaista nyt alokastupani kokoonpanoa ja hieman alikersanttiemme luonteenlaatua, vaikka
ne tarinoissa ehkä tulevatkin ilmi.
12 alokasta - Tähtelä, Vaha , Valkeapää, Veijalainen, Vihavainen, Vilhola, Vilkkula, Virkkunen,
Virtala, Virtala, Väyrynen ja lopuksi Äijänen. Alokaskausi on eräällä tavalla intin stressaavin
ajanjakso - alokas on vasta monni, kaikkien höykkyytettävissä, ja jatkuvasti tulee uusia asioita.
Myöhempi aika, vaikka omalla tavallaan raskas - ja minun tapauksessani epätyypillisen raskas
monista syistä - on tietyiltä osin helpompaa. Silloin ollaan lähinnä oman ikäluokan kanssa
tekemisissä, ja kapiaiset eivät välttämättä kohtele kuin ilmaa. Ennen kaikkea on syntynyt rutiini
tehdä asioita, ja päähän mahtuu muutakin kuin sipa, punkka, kengännauhat ja oikeaoppinen
tervehdys.
Myöhemmin, inttimuistoja puntaroidessani olen kuitenkin päätynyt pitämään alokastupaani
parhaana porukkana, jonka kanssa olin tekemisissä. Töhöjä oli eikä tiettyjen henkilöiden kiinnostus
ollut kovin suurta, mutta henki oli terve. Jokaisella oli huonot päivänsä, mutta kukaan ei ollut
tahallaan kusipää. Kannattaa huomioida, että puolet meistä päätyi palvelemaan vuoden, Vihavainen,
Vilhola ja Äijänen armoitettuina aliupseereina ja Vaha mekaanikko-korpraalina (ansaitusti kyllä,
vaikka kateudenvihreyteni ei edelleenkään ole hälvennyt).
Sitten se paras osa, syväluotaavalla keittiöpsykologialla höystetty selostus alikeista:

Alikersantti Muukkonen: Omien sanojensa mukaan särmin alikessu komppaniassa ja monessa
suhteessa se piti paikkansa. Ristiriitainen tyyppi, huonona päivänä todellinen kusipää, mutta hyvällä
tuulella ollessaan jopa mukava. Jälkimmäisiä hetkiä oli tarpeeksi jättämään positiivinen kuva.
Muukkosen suosikki oli selvästi Äijänen, mutta se ei aiheuttanut pahaa verta. Jokainenhan Äijäsen
tiesi supersotilaaksi. Allekirjoittaneeseen rj:mme suhtautui sinänsä positiivisesti, mutta etäisesti.
Ylennettiin sotakomppaniassa kersantiksi.
Alikersantti Rintaharju: Todellinen ikämies, ainakin meidän näkökulmastamme. Ysikakkonen.
Henkisesti kypsin ja pitkäpinnaisin ryhmänjohtaja, jonka suuttuessa tiesi olevansa ongelmissa.
Pyöritti siviilissä omaa ohjelmistoyritystä. Lempinimi Rintsikka. Sotakomppanian vaiheista minulla
ei ole tietoa.
Alikersantti Lastunen : Rennonletkeä skeittari stadista. Kuuluisa tavastaan huutaa "AZEENTOO!"
Piti Äijästä ja minua varmoina RUK-ehdokkaina; kutsui Äijästä adonikseksi. Jostain syystä minun
oli helpompi pyytää apua häneltä kuin Muukkoselta. Ehkä kyseessä oli suhtautumistapani herroittelussani ei ollut kuultavissa piikittelyä. Auttoi paljon esim. matka-ajanpidennysten
selvittelyssä. Otti yhden joukkueemme jäsenen silmätikukseen (nimeä en nyt muista, puolen vuoden
mies). Yritti muutamaan otteeseen saavuttaa auktoriteettia höykyttämisellä.
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Alikersantti Salmela: Porukan juniori. Salmela oli ysinelonen, muiden alikkien ollessa
pääsääntöisesti ysikolmosia. Epävarma esimiesasemastaan, suhteellisen inhimillinen - ei pahemmin
hyppäyttänyt, ei pahemmin loistanut.
Siinä viitosjoukkueen rj:t. Nyt pari ulkopuolista, jotka muistan:
Alikersantti Röyskö: Yksi suuri mysteeri. Valittiin komppanian vittumaisimmaksi alikiksi. Edes
muut rj:t eivät tunteneet Röyskön taustoja. Onnekseni kiinnitti minuun huomiota vain pari kertaa.
Kuuluisa pasuunamaisesta äänestään ja tulipunaisesta naamastaan. Yritti ilmeisesti peittää
epävarmuutensa johtajana käytöksensä alle. Huhuna kulki, että omille ryhmäläisilleen leireillä jopa
inhimillinen.
Alikersantti Maastila: Häneen törmäsin vain muutamaan otteeseen. Suhteellisen rauhallinen. Näkyi
päivystäjänä muita useammin, tiedä sitten oliko totta.
Sitten alokasjoukkueen johtaja:
Luutnantti Karisaari: Kävelevä duracell-jänis. Johti joukkuettamme yliluutnantti Siekkisen
virkavapaan ajan. Tihkui nuoruuden innokkuutta ja toimintatarmoa. Lipsahti joskus puheesssani
Kariluodoksi... Ainoita upseereita, jolla oli oikeaa karismaa. Kova mutta reilu. Kuuluisa lentävästä
lauseestaan: "Nyt jätkät, VITTU!" Johti myöhemmin erästä MT-LBv-joukkuetta. Veikkasi erään
ampumaleirin jälkeen minua korpraaliksi. Pelaa Suurta Autovarkautta.
Yliluutnantti Siekkinen: 35 vuotta Puolustusvoimilla työskennellyt ikiskappari. Pelottava mies,
todellisen punaniskan esikuva. Temperamenttinen, mutta muisti myös kehua. Alallaan erittäin hyvä.
Jätti muutamaan otteeseen katkeran tunteen. Johti myöhemmin Delta-joukkuettamme.
Lopuksi, analyysiä alokastovereistani. Kuten kaikki edellä olevat, nämäkin ovat lähinnä
havaintojani, eivät ultimaattisia totuuksia:
Tähtelä: Mukava heppu, ei valittamista. Haki ja pääsi spadeksi, puolen vuoden ticketillä.
Vaha : Suhteellisen särmä. Muutamaan otteeseen piti allekirjoittanutta huumorintajuttomana.
Siviilissä autosähkömekaanikko. Haki mekaanikoksi myös intissä ja ylennettiin korpraaliksi.
Valkeapää: Hieman ujo, kiltti heppu. Hoiti hommansa. Tiettyjä intellektuellin piirteitä. Palveli
ällitällin kuskina alikersantti Alasen vaunussa.
Vihavainen: Stadin retee prätkähemmo. Ajoi siviilissä motocrossia. Jostain käsittämättömästä
syystä ei päässyt motolähetiksi. Valittiin vasten tahtoaan AUK:iin. Erottamattomat Vilholan kanssa.
Vilhola: Römpsä. Yhtä särmä kuin puutarhaletku. Väsyneenä ja stressaantuneena suuttuessaan löysi
sisäisen johtajansa. Palveli myöhemmin Deltassa vara-rj:nä. Hauska tyyppi.
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Vilkkula: Hiljainen. Yritti parhaansa, mutta intti ei ollut hänen juttunsa. Pääsi onnekseen puolella
vuodella. Joukkueessa hieman oudoksuttu.
Virkkunen: Ei oikein tykännyt meikäläisestä. Pinna paloi välillä herkästi. Hoiti silti sarkansa,
palveli 167 päivää.
Virtala A: Tuli toisena paikalle aloituspäivänä. Maanmittaaja siviilissä. Hyvin rento, joskus pinnani
paloi sipassa mieheen. Haki kuljettajaksi, sai lykkäystä polvensa takia.
Virtala B: Rento tyyppi myöskin. Omisti tyttöystävän. Pääsi motolähetiksi vaikkei omistanut
moottoripyöräkorttia. Ok.
Väyrynen: Olemus toi mieleen keitetyn spagetin. Jäi mieleen hivenen itsekeskeisenä tyyppinä.
Pelasi sählyä. Pitkä. Tyyppi, joka sai sulkeisissa kahteen otteeseen rynnäkkökiväärini piipusta
silmäänsä. 167 päivää.
Äijänen: Supersotilas. Älyttömän optimistinen, positiivinen ja energinen. Kertaakaan en nähnyt
Äijästä vihaisena tai masentuneena. Kokki siviilissä. Hyvä palvelustoveri, johon saattoi luottaa.
Hieman liiankin kiltti. Oli hakenut alun perin laskuvarjojääkäriksi. Piti kaksimielisistä vitseistä.
Pidettiin varmana RUK-ehdokkaana alikkien taholta, jäi kuitenkin alikersantiksi. Palveli ällitällijoukkueessa.
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E-KAUDET
E1

Istun ison repun päällä. Tunne on hieman haikea. Alokaskausi on ohi. Muutamme uusiin tupiin,
koulutusohjelmamme mukaan. Muukkonen kannattaa kaappinsa panssarikomppanian puolelle.
Muutto on sijoitettu valmiudennostoharjoituksen yhteyteen. BMP-kurssi on jaettu kahteen tupaan samalla käytävällä viimeiseen tupaan ja palo-oven toiselle puolelle, pioneerikomppaniaan. Kuulun
jälkimmäiseen.
Edessämme on E1-kausi. Oppimme tulevasta sotaratsustamme perusasiat ja soveltuvuutemme eri
rooleihin. Voin vihdoinkin näyttää osaamiseni ja teknisen tietämykseni. Hieman toista kuin
mosakaudella ryömiä jäisillä panssariurilla.
Työnnän heränneet epäilykseni armeijasta taka-alalle. Ei ehkä Leo-mies, mutta vaunumies
kuitenkin. RUK. Se on maali, joka kimaltelee edessäni. Näytän niille, jotka aikoinaan painoivat
minua alas, että menestyn kaikessa mihin ryhdyn.
Jääkäriperinne velvoittaa. Ja isoisä. Olen kirjaimellisesti hänen jalanjäljissään. Se antaa voimaa.
Tähdenlennot ovat palavia meteoreja.

71

HAPUILUA

Pläräilen sinistä kansiota. Siinä on vaunumme päätoiminnot selvitettynä. Olemme saaneet käskyn
pitää siitä hyvää huolta. Osa kuvista on hieman vanhoja ja epäselviä, venäläisiä alkuperäisiä
koulutusmateriaaleja, mutta meille opetettaisiin kaikki kädestä pitäen.
Olen hieman ulkopuolinen. Monet tuvastamme ovat toisista joukkueista. Omasta alokasryhmästäni
ei ole ketään.
Meillä ei ole omaa apukouluttajaa, kuten ällitälli- ja aliupseerikursseilla. Edellisen apukouluttajana
toimii Hailuoto. Pitkähkö, hintelä, ärrää sorautteleva vaalea silmälasipää, joka vaikuttaa
intellektuellilta.
AUK:ia apukouluttava, kersantiksi ylennetty Noronen on aivan toista maata. Hän voisi toimia
tiukkuuden SI-mittayksikkönä. Aukkilaisten päivärytmi on kiivasta. Jos meitä alokasaikana
juoksutettiin korjauttamaan asioita tupiin, niin yksikään ruokailuun lähtö ei nykyisin onnistu ilman,
että aukki korjaa kolmesti.
Meitä johtaa viikoittain nimitettävä kurssinvanhin. Rivienvälistä voi lukea, että kurssinvanhimmat
ovat potentiaalisia johtajaehdokkaita. Sipat ovat nykyisin helpompia - kurssinvanhin pitää ne.
Hänen auktoriteettinsa on lievästi koetuksella siinä tehtävässä.
Eräs tyyppi pistää silmään. Tai oikeastaan käy korviin. Hänen nimensä on Lapveteläinen. Miehen
kielenkäyttö käy välillä hermoille. Tyyli on päällekäyvän röyhkeä. Tyyppi vaikuttaa särmältä
kaverilta, silti.
Olemme keskustelleet hieman p-pisteistä. Tupamme paras on Finnillä, seitsemän ja kuusi. Pidän
häntä varmana rukkilaisena. Lapveteläisen pistemäärä on viisi ja kolme. Hänen mukaansa se on
RUK:in alin pisteraja.
Uutinen ei miellytä. Toivottavasti valinnoissa katsotaan muitakin suorituksia. Alitajunnassani
häiritsee tieto siitä, etten suorittanut P-kaudella uinti- ja lihaskuntotestejä. Edellisestä olin pois
matka-ajanpidennyksen takia, jälkimmäisessä vempassa ja sen uusinnassa lomilla. Lastulan mukaan
niillä ei pitäisi olla vaikutusta, mutta epäilen.
Tuvassamme on myös komppaniamme ulkopuolinen vierailija, Pietikäinen. Hän ja toiseen
puoliskoomme sijoitettu Hentunen ovat kranaatinheitinkomppaniasta. PSJK:n tavat aiheuttavat
pientä kulttuurishokkia alkuun.
Elikkäs... moottori. Tyyppi V6:nen, iskutilavuus 14 litraa, teho 221 kilowattia...

72

APUPÄSSINÄ

Istun päivystäjän natisevalla tuolilla. Haukottelen. Kello on vähän päälle yksi yöllä. Tein
ensimmäisen tarkastuskierroksen puoli tuntia sitten.
Ensimmäisen kerran apupässinä olin jo P-kaudella. Silloin se tuntui vastuunalaiselta hommalta,
uutuudenviehätyksen kadottua se on vain tylsää. Ykkösen homma on lisäksi veemäisempi, yöunet
katkaistaan keskeltä, ja kun vihdoin nukahtaa uudelleen, onkin jo herätys.
Tänä aamuna entistä aikaisemmin, sillä vuorossa on aamulenkki. Kilometrin verran puhdasta
vitutusta viisi minuuttia herätyksestä, puoli kuudelta. Sillä ei ole mitään liikunnallista hyötyä, se
tuntuu vain litsarilta päin naamaa. Olen juossut sen silti, vaikka joillekin on tullut tavaksi oikaista
veksin pihan kautta. Noronen, Hailuoto, Putkonen ja Tiala eivät aina huomaa luikahtajia.
Olisin apupäivystäjänä vain viidesti koko sotilasurani aikana. Jotkut onnekkaammat olisivat joka
toinen viikko. Hyvistä väleistä toimiston kanssa on hyötyä.
Kerran, eräänä ginesviikonloppuna vahdittavaksemme käsketty ilmatorjunnan kokelas katoaisi.
Olisin silloinkin apupässinä. Pimeän, ulisevan ja kolahtelevan rakennuksen tarkastaminen on
muutenkin pelottavaa, tuolloin se olisi erityisen hermoihin käyvää.
Ovi kävisi ja yhtäkkiä edessäni seisoisi tuntematon skappari. Ponnahtaisin ylös ja yrittäisin
epätoivoisesti miettiä kuka piru tämäkin on. Piinallisen pitkän ajan kuluttua huomaisin miehen
tummennetut vääpelinnatsat. Vartiopäällikkö.
En tiedä edelleenkään, mitä miehen mielessä kävi, mutta hätäisesti kyhätyn ilmoitukseni jälkeen
vääpeli kysyisi rauhallisesti, oliko kokelasta näkynyt. Kieltävän vastauksen saatuaan hän vain
poistuisi.
Sotakomppanian aikaan sattuisi myös kummia apupässi-vuorollani. Porraskäytävän valot syttyisivät
yllättäen. Sieltä kuuluisi puhetta. Kellarista en löytäisi mitään, joten suuntaisin kulkuni ylempiin
kerroksiin. Ullakkotasanteella yöllistä rukoustaan pitäisi eräs puolen vuoden toivo. Hetken
selviteltyäni antaisin miehen jatkaa vakaumuksensa mukaista toimintaa.
Tule armeijaan ja näe elämää, sano.
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MYÖHÄSTYMINEN

Tuijotan rävähtämättä paikallisjunan asemaluetteloa. Missään ei näy Hämeenlinnaa. Perhana,
pitäisihän sen olla! Näen muistilokeroistani sen pätkän VR:n sivulta, jossa käskettiin hypätä
Riihimäeltä Helsinkiin menevään junaan. IC:tä ei löytynyt, mutta ajattelin paikallisjunan ajavan
saman asian.
Olen palaamassa Kuopiosta tuttavaperheen luota viikonloppulomalta. Vaati ihan omanlaisiaan
kommervenkkejä päästä Hämeenlinnasta kalakukkokaupunkiin. Nyt vain näytti menevän päin
Hämeen mäntyä.
Kysyn keski-ikäiseltä naiskonnarilta, milloin saavutaan Hämeenlinnaan.
"Hämeenlinnaan? Sehän on ihan toisessa suunnassa! Kyllä sun pitäis sen verta tietää."
Hiki kirpoaa ohimolle. En millään ehtisi takaisin kassulle ajoissa. Yritän selittää, että lappilaisena
en tiedä näitä asemia kovin tarkkaan ja että sivuilla kyllä sanottiin suhteellisen selkeästi mennä
Helsinkiin päin.
"Kai sä nyt ilmansuunnat osaat? Jopa mä tiiän että Kemin asema on pohjosempana ku Oulu."
Naisen näsäviisastelu alkaa tympiä. Totta kai minä Lapissa tiedän, missä mikin on, mutta miten
täällä etelässä mistään selvää ottaa.
Vetoamukseni saavat naisen lopulta heltymään. Hän käskee minun nousta Jokelan asemalla pois ja
tulostaa myöhästymiskuitin. Siihen hän kirjoittaa Hämeenlinnan suuntaan menevän iiseen numeron.
Seison pakkasessa yksin laiturilla. Jokela. Hymähdän. Olen viettänyt koko elämäni hyvin lähellä
samannimistä paikkaa. Ainoa ero vain on noin 700 kilometriä.
Soitan kasarmille ja ilmoitan myöhästyväni. Päivystäjä kysyy, milloin olisin suunnilleen perillä.
Sanon arvioni juna-aikatauluihin perustuen. Kello olisi lähempänä yhtätoista.
Kartan mukaan Parolaan on 70 kilometriä. Junan tuloon on yli puoli tuntia. Harpon parkkipaikalle
ja mietin taksin tilaamista. Se maksaisi järkyttävästi, mutta saattaisin ehkä olla jopa ajoissa.
Huomaan hytisevän nuorenparin. Hekin odottavat taksia. Kuultuaan erehdyksestäni he ovat hyvin
avuliaita. Voisimme jakaa taksin, heidän määränpäänsä on parinkymmenen kilometrin päässä.
Mies on tolkuttomassa humalassa. Maassa on osin aukaistu twelvepack. Nainen, hyvännäköinen, on
myös hiprakassa. Mies kysyy käytänkö nuuskaa, hän tarjoaa koko purkillista. Kieltäydyttyäni hän
tunkee täyttä tupakka-askia käteeni. Kieltäydyn siitäkin.
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"Otaks kaljaa? Meillä olish."
"Kiitos, mutta eivät taida katsoa hyvällä jos haiskahdan kaiken päälle", naurahdan.
Kohta se varmasti tarjoaa tyttöystäväänsä, ajattelen. Nainen on tarkkaillut minua pilke
silmäkulmassa. Humala teettää kaikenlaista.
Juna ehtii tulla ennen taksia. Heilautan pariskunnalle kättäni, he toivottavat onnea.
Hämeenlinnan rautatieasemalta ajan taksilla pääportille. Mieleeni muistuu ensimmäinen aamu,
jolloin saavuin samalla tavalla. Taksikuski kuuntelee kertomukseni ja sanoo tyttärensä palvelevan
iiteessä. Hän kysyy, olenko törmännyt. En ainakaan voi sanoa. Kuski laittaa mittarin pois
viimeisille kilometreille, säästän kympin.
Tullessani kassulle komppanianvalvojana toimiva Noronen nojailee päivystäjän pöytään. Hän
kertoo minulla olevan vartti aikaa iltatoimiin. Odotin huutoa. Huojentuneena hiivin tupaan.
Seuraavat kolme päivää elän jännityksessä. Kyseessä on palvelusrikkomus, johon liittyen esitutkinta
on aloitettava kolmen päivän kuluessa. En uskalla lähteä edes sotkuun. Kolmannen päivän iltana
tuuletan - enää asiaa ei voisi virallisesti tonkia.
Viettäessäni taas kerran apupässin yötä, vanhojen jo lähdettyä saisin päähäni piruikseni tarkistaa
komppanianvalvojan pöytäkirjan. Etsisin oikean päivämäärän ja Norosen kuittaukset. Muutama
pieni juttu, mutta missään ei lukisi panssarijääkäri Veijalaisen myöhästymistä.
Hymyilen. Vanha kunnon Noronen.
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VAHVISTUSTA

Lapan vaihtopetivaatteita pikkureppuun liikkeessä. Menen syrjemmälle, etten ole tiellä.
Panssarikomppanian sotakoon porukkaa on vielä paikalla, näen tutun hahmon.
Alikersantti Lastunen tulee paikalle.
"Veijalainen, mites menee?"
"Herra alikersantti, hyvin. Teoriakokeissa olen ollut parhaiden joukossa."
"Oikein! Te olette selvä äruukoolainen."
Kiitän heittäessäni repun selkääni. Suunnistan ulos. Pakkaa hymyilyttämään.
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POHDINTAA

Istun sotkussa. Edessäni on normilataus - kahvi, munkki ja tonnikalasämpylä. Luen uusinta
Tekniikan Maailmaa, vieressä Tuulilasi odottamassa vuoroaan.
Sotku on ainut inhimillinen paikka. Täällä saan olla yksin, vaikka tietysti vain kuvaannollisesti ympärillä pyörii kymmeniä varusmiehiä. Hetki, jolloin kukaan ei huuda tai vaadi. Sotkussa ei
myöskään tarvitse tervehtiä.
Soitin äidilleni hetki sitten. Näistä puheluista on tullut entistä masentavampia. Papan perintöasiat
ovat aiheuttamassa riitaa, samoin mummon sijoitus hoivakotiin. Perheemme koira oireilee edelleen
korvaansa - on tehnyt jo puoli vuotta. Tilanne on vain pahentunut. Lomilla olen nähnyt, kuinka
ennen reipas ja iloinen kaveri on masentunut.
Äiti joutuu tekemään kaiken, nyt kun olen poissa. Kantamaan puut, luomaan lumen, jota
Rovaniemen korkeudella edelleen on. Isä ei linja-autokuskin hommiensa jälkeen jaksa tehdä enää
mitään kotona. Talouskin on tiukilla. Se ei ole mitään uutta, perhe on ollut peeaa koko elämäni ajan.
Äitini on väläytellyt kotipaikkamme myymistä. Hän on vedonnut siihen, ettei jaksa enää entiseen
malliin. Pimeät ajat ovat lisäksi alkaneet pelottaa. Hän kysyy siihen mielipidettäni, vastaan kuten
asia on: Se on heidän talonsa, ei minun. Heidän pitää tehdä ratkaisu, joka on heille eduksi.
Sanoistani huolimatta uutinen ei ole mieluinen. Vaikka toisaalta vihaan sitä paikkaa - lähinnä
ihmisiä - se on kasvumaisemani. Järvi, ympäröivät vaarat, suot... En enää näkisi pääskysiä keväällä,
en enää katselisi pullean kirjosiepon pyrähtelyä. En lämmittäisi rantasaunaa, lumoutuisi liekkien
tanssista.
Liki kaksikymmentä vuotta se on ollut kotini. Pari vuotta ennen syntymääni vanhempani muuttivat
sinne. Nykyisin kyläläiset ovat oppineet sietämään meitä, kaupunkilaisia. Alkuaikoina naapurin
humalainen poromies saattoi soittaa keskellä yötä ja uhata ampua porojaan ahdistelevat koiramme.
Molemmat karvaturrit nukkuivat jalkopäässä, joten äitini oli vastannut: "Antaa mennä vain!"
Lapset kivittivät koiriamme ja aikuiset kutsuivat poliisit paikalle milloin minkäkin tekosyyn takia.
Päiväkodista läpi koko ala-asteen olin syrjitty, haukuttu, uhattu. Opin kulkemaan kuin piiskattu
koira, korvat luimussa, sivuilleni vilkuillen. Oksensin aamuisin, ennen kouluun lähtöä.
Puhumattakaan puhe-, liikkumis- ja oppimishäiriöistä. Vaati vuosien terapian, ennen kuin osasin
puhua selvästi. Lukemaan ja laskemaan oppimisen vaikeus jätti minut lähes luokalle. Melkein koko
ala-asteen räpiköin läpi kuutosen, seiskan keskiarvolla. Se olisi ollut itsessään jo taistelu, silloin se
oli vain yksi osa koko valtavaa vyyhteä. Kömpelö olen edelleen.
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Dyspraksia on ihmiskasvoista kidutusta.
Muistot aiheuttavat aina saman reaktion. Silmäni kostuvat, ketunpoika nakertaa rintaani. Puristan
käteni nyrkkiin. Yritän saada hengitettyä kunnolla.
Kaikki nämä vuodet olen janonnut kostoa. Jonkinlaista hyvitystä. Yläasteelle siirtyessäni päätin,
että lopputokarissa on 11 kymppiä. Onnistuin. Lukion päätin 9.92 keskiarvolla. Kahdeksalla
kirjoitetulla aineella. Kaksi ällää, neljä eetä, kaksi ämmää. Tavoittelin vähintään kahtatoista ällää.
Asetoverini eivät tiedä mitään. Eivät tiedä kapiaisetkaan.
Tai no. Lapveteläiselle ärähdin, kun enää sietänyt sitä suunpieksentää, että minua on kiusattu
kymmenen vuotta.
"Ai hitto! Mä en enää vittuile sulle."
Arvaahan sen, pitikö tyyppi lupauksensa.
Epämääräinen tunne on alkanut kiusata minua. Tunne, etten pääse mihinkään. Että olen pelkkä
jägsteri. Yritän tukahduttaa sitä, miettiä mitä alikit ovat sanoneet, miten menestyn kokeissa. Se ei
silti katoa, se pysyy kuiskimassa korvaani. Näen nopeita välähdyksiä tulevasta. Välähdyksiä
helvetistä.
Oppisin, että tunnen ihmisiä pelottavan hyvin.
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RAKENNEKOE

Ylikersantti Moukari osoittaa sinistä putkiloa. Tiedän sen.
"Paineilmajärjestelmän suodatin."
"Oikein" Moukari sanoo ja mutristaa huuliaan toispuoleisesti. Otsarypyt syvenevät vielä muutaman
millin. Se on hänen vakioilmeensä - huolestuneen pohtiva. Kynä merkitsee kohdalleni pisteen.
Kaikkia osia en muista. On helpompaa, kun Moukari osoittaa jotain kohtaa ja kysyy sen tehtävää vaikkei muistaisikaan, voi sijainnista päätellä. Vaikeita ovat ne, jossa pyydetään näyttämään jonkin
osan sijainti.
Teoriakoe oli aiemmin päivällä. Olemme jonottaneet vaunuhallin toimistokäytävässä. Aika oli
pitkä, varsinkin kun panssarimestari, luutnantti Rajavaara on kieltänyt haalareilla seiniin nojailun.
Juttelin panssarikoulun mekaanikko-oppilaan kanssa aikaa tappaakseni, vaikken millään muista
hänen nimeään.
Se ongelmani on ylipäänsä, surkea nimimuisti. Muistan kasvot herkästi ja muut tiedot, mutta nimi
on kai niin epäoleellinen seikka, ettei se tallennu kovalevylle. Silti tuntemattomat tyypit osaavat
puhutella minua, ilman nimikylttiä.
Kaikki tietävät apinan, mutta apina ei tiedä ketään.
Suoritettuani hommat heitän haalarin päältä ja lähden kävelemään komppaniaan. Koepäivät ovat
ihan mukavia, niissä menee koko palvelusaika. Teoriat ovat lukiotaustaiselle poskille läpsyttelyä selvitän niihin luultavasti aivan liikaa osien toimintaa ja tarkoitusta.
Ilmoitustaululle päivittyvän listan mukaan olen koepisteissä kärjessä Hännisen ja Kuusnevan
kanssa. Olemme vetäneet muihin kaulaa. Kokeet ovat ennen kaikkea motivaation mittaamiseen,
joten asemani lienee hyvä. Vaununjohtajiksi haluavien välillä on kilpailuasetelmaa.
Rahkola vaikuttaa olevan suosiossa kapteenin päässä. Hänen isoveljensä palveli aikoinaan PSJK:ssa
vaununjohtaja-kersanttina, ilmeisellä menestyksellä. Rahkola haluaa vaununjohtajaksi, muttei
RUK:iin.
Elämme outoja aikoja.

79

AJELUA

Nousemme bemarin kyytiin. Tämä on toinen kertani, edellinen oli tutustumisajelutus P-kaudella.
Olen innoissani ja huomaan myös toisten olevan hyvällä tuulella. Tänään on ajoharjoittelupäivä.
Pääsisimme jokainen ajamaan sotaratsuamme.
Komppanian varapäällikkö, yliluutnantti Kniivilä marssii paikalle. Tämä lyhyt, leveähartiainen
upseeri ei ole juuri tullut tutuksi - hänet on nähnyt yleensä istumassa Takojan toimiston viereisessä
kopperossa. Olemus henkii rauhallisuutta ja ammattimaisuutta. Hän on toinen upseeri, jolla olen
huomannut luontaista karismaa. Intin näkökulmasta Kniivilä on introvertti - hiljainen, hieman ujo
mutta armottoman tehokas. Mieleeni nousevat kaukopartiokirjojen upseerit, mikä ei ole yllättävää yliluti on aikanaan suorittanut sissi-RUK:n.
Kniivilä nousee kuskin paikalle. Lähdössä on kolme vaunua ja kouluttajaa meidän lisäksemme Siekkinen, Takoja sekä Moukari. Jokaisessa vaunussa pitäisi olla vielä luvallinen johtaja, mutta nyt
mennään ilman.
Kytkemme nakkipipot sisäpuhelinjärjestelmään. Yliluutnantti käynnistää vaunun komealla
savunpöllähdyksellä. Juuri sellaisella, jota Moukari pari viikkoa sitten kutsui huonon ajajan
merkiksi.
Harjoituksen puutetta.
Seison ampujan paikalla. Finni harmikseni vei johtajan paikan. Siihen tosin näyttää tulevan
pahimmat savut. Pietikäinen ja Lapveteläinen työntyvät esiin takaluukuista.
Takoja kaasuttaa kärkeen, vaunu luisuu käännöksessä asvaltilla. Kapteeni on alkuperäinen
bemmihemmo, ja se näkyy otteissa. Meno on vauhdikasta.
Lekellä on meidän vuoromme. Finni nappaa ensimmäisen ajotunnin. Kniivilä asettuu ajajan takana
olevalle ylimääräisen panssarijääkärin paikalle. Alkuperäisessä BMP-1:ssä siinä istuu
vaununjohtaja.
Finni antoi Kniivilän ajaessa ohjeita, joten oletan vastuun siirtyneen minulle.
"Ura vapaa", sanon, kun tulemme poikittaiselle panssariuralle.
"Minä johdan tätä vaunua", yliluti kuittaa. Nolottaa.
Finnin vuoro päättyy. Kömmin pieneen tilaan yrittäen mahtua kaikkialta törröttävien vipujen
sekaan. Säädän penkin oikealle korkeudelle. Kymmentä senttiä vaille parimetriselle alin asento
riittää jo pään työntymiseen ulos luukusta.
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Vehje käyntiin. Käsisyötöllä tyhjäkäynti kohdalleen, mittareiden vilkaisu.
"Noniin. Kakkosella liikkeelle. Ykkönen on ryömintävaihde. Alennus päälle, niin lähtee
paremmin."
Bemarin kytkin on eräällä tavalla puoliautomaattinen. Sillä ei ole mekaanista yhteyttä itse
kytkinlevyyn, vaan se käyttää venttiiliä, joka päästää paineisen vaihteistoöljyn virtaamaan kohti
työsylinteriä. Välissä on jousikuormitettu palloventtiili, joka itse asiassa määrittää, milloin kytkin
nappaa kiinni. Liikkellelähdössä kytkinpoljin nostetaan noin puoleenväliin liikerataansa ja
odotetaan.
Systeemi on teoriassa nerokas, sillä se säästää ajajan voimia ja tietyssä mielessä mahdollistaa
'idioottivarman' lähdön. Se on lisäksi myös hyvä esimerkki, miten vaunun eri järjestelmistä voidaan
tehdä monineuvoisia, eli yksi järjestelmä tekee kahta asiaa, tässä tapauksessa vaihteistoöljy
toimittaa samalla hydrauliikan tehtäviä.
Käytännön maailma ja neuvostoliittolaisen sosialistisen tuotantotekniikan realismi määrittelevät
myös puutteet - erityinen merkitys on palloventtiilin jousen kuoleentuneisuudella ja vaihteistoöljyn
paineella. Verrattuna länsimaisen massatuotannon standardikappaleisiin nämä vaunut ovat
huomattavan yksilöllisiä - ulkomitoista lähtien.
Ohjaus tapahtuu tangosta, joka muistuttaa hämmentävällä tavalla entisaikojen brittiläisten
matkustajakoneiden pukinsarvia. Huomattava parannus vanhojen vaunujen kahteen vipuun.
Vaihteet ovat rattikarahkalla vanhan Hiacen tapaan. Ykkönen on lähinnä alla, peruutus sen päällä.
Kakkonen on kauimpana ylhäällä, kolmonen alla, nelonen kolmosen vieressä keskellä ja vitonen
nelosen päällä.
Ohjaus on yksisäde-tyyppinen. Se tarkoittaa, että ohjausvasteeseen saakka käännettäessä
ohjauskytkimet saavat eri osan planeettavaihteistosta pyörimään, se kytkee siis alennuksen
sisemmälle telalle. Alennusvaihde taas nimensä mukaisesti vaikuttaa molemman puolen
ohjauskytkimiin - käännöksen voi sen jälkeen tehdä vain ohjausjarrulla. Teoriassa kääntösäde on
vakio nopeudesta riippumatta.
Loivemmin käännyttäessä ohjausta ei käännetä ihan vasteeseen saakka, vain sen verran, että
ohjauskytkin avautuu. Käytännössä tela on tällöin vapaalla ja vaunua ohjataan syötöllä. Hyvin
tiukassa paikassa käännetään ohjausjarrulle - tätä tulee välttää peruutettaessa, sillä tela hyppää
paikaltaan.
Ohjaus ja vaihdetaaki eivät ole mekaanisessa yhteydessä - kuten kytkin, ne käyttävät ainoastaan
venttiilejä, ja hydrauliikka hoitaa loput. Lopputulos on vaunu, jota varusmies oppii liikuttamaan
tunnissa - ajaminen on sitten asia erikseen.
Kniivilä käskee pysähtyä pienelle nyppylälle. Vaihde vapaalle, sateenvarjon kahvasta käsijarru
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päälle. Mäkilähtö, kuten autokoulussa. Käännetään käsijarrun kahva valmiiksi pois lukituksesta,
nostetaan kytkintä ja kun vaunu tuntuu nytkähtävän, löysätään se nopeasti. Oikea saapas lisää
syöttöä. Hieman kakoen neljätoista litrainen motti kiskoo yhtä monta tonnia terästä kumpareen yli.
Vaihdettaessa on käytettävä kaksoispoljentaa, vaikka vaihteisto on teoriassa synkronoitu. Vuodet
ovat kuitenkin kuluttaneet synkronointirenkaita, ja lisäkulumiset halutaan ehkäistä. Kytkin pohjaan,
vaihde vapaalle, kytkin ylös, uudestaan pohjaan ja seuraava vaihde sisään. Ensimmäinen yritys ei
onnistu, paikat kirskahtelevat. Raajani ovat aivan liian pitkiä mahtuakseen kunnolla liikkumaan ja
nostaessani saappaan syötöltä potkaisen samalla ohjaus- ja vaihdetankoa.
Perhana.
Toinen kerta toden sanoo ja suuntaan leken etelälaitaa kohti. Painan vaistomaisesti syöttöä
enemmän laajan mutalammikon kohdalla - citymaasturi tukehtuisi jo ajatuksesta, lantikka jäisi
akseleistaan kiinni mutta Kurganmašzavodin tuote etenee huomaamatta. Muutenkin meno on
pehmeämpää kuin maastoautossa tällaisilla urilla, tässä nopeudessa.
Käännän takaisin. Leken itälaidalla on kumpareketju, johon Kniivilä käskee ajaa. Hän puhuu jotain
syötöllä keventämisestä, mutta kuulen vain pätkiä. Liitin on kai huonosti.
Mitähän yliluti tarkoitti? Ehkän syötön löysäämisestä kun vaunu painuu alaspäin. Yritän toteuttaa
sen, huolimatta epämukavuudesta.
Seuraus on, että vaunu nyökkii kuin Brewsterit heilurissa. Vaunuradiosta kuuluu Lapveteläisen
epätoivoinen huudahdus:
"Veijalainen, perk...!!"
Takatilassa liike on varmasti oikein mukava.
Vasta viimeisissä heitoissa ymmärrän - syöttöä pitää lisätä, kun vaunu alkaa kallistua ja vastaavasti
hellittää ylämäessä.
Ajan vuoroni loppuun ja Pietikäinen ottaa ohjat. Hän ajaa tähän mennessä parhaiten, kyyti on
tasaista. Koska on lounasaika, Kniivilä ajattaa meidät takaisin prikaatiin. Korohoromies saa
ylimääräisiä minuutteja.
Talsiessamme syömään hymy on herkässä. Takojan kommentti on osuva:
"Hauskinta, mitä voi tehdä intissä housut jalassa."
Hylsyn kantaan.
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UKRAINA

Katselen videokuvaa Maidan-aukiolta. Ukraina heiluu, väkivaltaisuudet kiihtyvät. Puhutaan
venäläisistä tarkka-ampujista, Venäjän yhtäkkisistä sotaharjoituksista, uusnatseista.
Euroopassa kaikuu taas sotarumpu, vain parikymmentä vuotta Jugoslavian verisestä hajoamisesta.
Se yllätti asiantuntijat, kuten lumi yllättää autoilijat.
Meillä on ollut muutama valmiudenkohotus. Tulee pakostakin mieleen, onko näillä tapahtumilla
yhteyttä toisiinsa.
Viedäänkö meidät joku yö isiemme tavoin itärajalle, kovat piipussa odottamaan ikiaikaista
vainolaista? Pitäisikö meidän isoisiemme tavoin täyttää valamme kaikessa konkreettisuudessaan,
omalla verellämme? Voisimmeko astua niihin saappaisiin, nykysodassa, jossa viikate laapotaan
titaanilla?
Kurssikavereideni usko ei ole kovin korkealla. Varsinkin Hammar ja Lapveteläinen ovat
kovaäänisiä: Tositilanteessa meidät jyrättäisiin armotta.
Poliitikkojen puheiden seuraaminen on ihan oma lukunsa. Suomella on vapautetun orjan mieli entisille isännille kumarretaan automaattisesti, vaikka tarvetta ei ole. Huippupaikoilla keikkuu
entisiä KGB:n ja Stasin vakoojia, joita ei ole koskaan tuomittu. Nämä samat vastustavat Natoa kuin
keskiajan papit perkelettä.
Presidentin mukaan keikumme aidalla. Niin, risuaidalla, jonka toisella puolella möyryää raivoava
karhu. Me emme voi pitkittää tilannetta loputtomiin. Viidennen artiklan koukku on siinä, ettei
konfliktissa olevaa maata oteta jäseneksi.
Kun muuntajat alkavat räjähdellä ja itään ilmestyy kansantasavaltaa vaativia vihreitä miehiä, sauna
on tulessa. Olemme Venäjälle vihamielinen maa jo ilman jäsenyyttäkin. Haitat ilman hyötyjä.
Kasakan nauruun on huono herätä.
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KUUSNEVA

"Lapveteläinen ja Finni jäävät tänne."
Siekkisen olemus henkii tiukkuutta. Tyyntä myrskyn edellä. Kuusneva lähtee johdattamaan meitä
takaisin kassulle vaunuhallilta.
Huuto alkaa kun olemme parinsadan metrin päässä ja jatkuu sekä kuuluu melkein alapihalle asti.
Olemme vaitonaisia. Osa kyräilee Kuusnevaa.
On Kuusnevan johtamisviikko. En tunne entuudestaan tuota leveähartiasta tyyppiä. Hänen
pitämänsä sipa oli melkein alokasjoukkueen alikkien veroinen tiukkuudessaan. Se nostatti kapinaa.
Monet aukoivat päätään.
En tiedä, mitä ajatella. Toisaalta ymmärrän. Me vasta harjoittelemme johtamista, eikä auktoriteetti
riitä nokalle hyppijöiden taltuttamiseen. Silti pieni vihanpoikanenkin nousee, joukon sisäisenä
defenssinä. Kielikello on ilmaisu, joka jää kiertelemään sanomattomana ilmaan. Kuusneva on
pistetilastossa kolmen parhaan joukossa.
Myöhemmin oppisin pitämään Kuusnevasta. Hän ja Öhquist muodostaisivat esikuntapanssarin
miehistön. Päästessämme reserviin toijalalainen palkittaisiin parhaana vaununjohtajana.
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PROTANOV

Kävelen hämärässä illassa sotkulta ja huomaan etupihan Sturmin edessä pitkän hahmon haravan
kanssa. Tunnistan ja arvaan tyypin Protanoviksi. Hänestä on tullut tavanomainen ylimääräisen
palveluksen harjoittaja.
Tervehdin Protoa. Hän on aina yhtä pirteä, vaikka tekeekin paskanakkia. Venäjän armeijan salainen
ase. Mies, joka ajaa skapparit sekopäisiksi. Rakkaalla lapsella on monta lempinimeä.
Törmäsin häneen ensimmäistä kertaa alokaskaudella. Hauska tyyppi. Persoona isolla peellä. Tosin
epäilen kapteenin keksivän jonkin muunkin, samalla kirjaimella alkavan adjektiivin häntä
kuvaamaan.
Tornarina on liikkunut, että Proto potkittaisiin pois kotiutuvien vanhojen kanssa. Korpraalina,
onhan hän sentään käynyt AUK:ia. En ole ihan varma, onko hän suunnitellut kaiken näin vai onko
kyseessä luontainen täysi piittaamattomuus kaikista auktoriteeteista. Kapteeni on hakenut asialle
erityislupaa.
"Hei Proto, muista sitten meikäläistäkin, kun oot Venäjän armeijan kenraali!" letkautan. Kirgiisi
nauraa.
"Totta kai, totta kai! Mä teen susta majurin."
Lasken luultavasti hänen työtehoaan, vaikka luulen, ettei se mikään huikaiseva ollut ennen
ilmestymistänikään. Hän lähinnä heiluttaa haravaa kuin varoen, ettei yksikään lehti vahingossa
päädy siihen.
"Hyi! Mikä toi on? Kuollu lintu. Mä en koske siihen. En varmaan vittu koske. Ota sä se."
"En varmana ota", nauran. "Siullahan on harava, pukkaa sillä sitä."
Nenäänsä nyrpistellen Proto työntää epäonnisen varpusen lehtikasaan.
"Mutta joo, enköhän mie ole piätelly sinua tarpeeksi. Työ iloa!"
"Ahkera ku toiset laiskottelee", kirgiisi tuhahtaa muka paheksuen.
Hekotellen pyörittelen päätäni avatessani etuoven.
Vanha kunnon Proto.
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TOINEN JOHTAJARATA
Päivystäjän pöydän edessä on jono. Vessasta kuuluu mölyä ja huutoja. Lopulta ovi avautuu ja
naureskeleva Leppälä tulee ulos.
"Olipahan... mielenkiintoinen kokemus."
Kävelen itse leijonan luolaan kasarmin ankeaan vessaan.
Moukari ottaa nimeni ylös.
"Elikkäs. Olette päivystäjä ja komppanian valvoja, kokelas on tullut kännissä paikalle. Päävartioon
ei saada yhteyttä."
Luutnantti Esala vetää roolinsa oikein vakuuttavasti. Batteri-tölkistä hieman lisärohkaisusiivuja.
"Mitä te täällä teette? Ulos!!"
"Olette tulleet kännissä komppaniaan..."
"Mitä sitten?! Mä oon kokelas!! Ulos!!"
Miten helvetissä tässä tulisi toimia? Antaa humalaisen Esalan riehua, kunhan valvon sitä? Kutsua
toisia apuun ja taltuttaa väkivalloin?
Ongelma on sekin, että mielessäni Esala on edelleen luutnantti. Tässä vaiheessa aamuja on jo sen
verta takanani, että tottelevaisuus on selkärangassa. Mies on skappari, ei yksi meistä.
"Päävartioon ei ole vielä saatu yhteyttä, mutta.."
"Mitä?! Jumalauta!! Oletteko te soittaneet päävartioon??!! Saatana!!"
Virhe. Olisi riittänyt, että olisin kertonut päävartioon soitetun. Olen liian rehellinen.
Olen pitänyt äänensävyni ja käyttäytymiseni rauhallisena ja virallisena. Silti en tiedä, mitä ihmettä
minun kuuluisi tehdä.
"Noniin, eiköhän se ollut siinä", Moukari pelastaa. Poistuessani päällimmäisenä mielessäni on
epäonnistuminen.
Kellarissa yliluutnantti Mäkikallio pitää rastiaan. Alikersantti Hailuoto esittää gonahtanutta kuskia,
joka pitäisi saada lähtemään liikkeelle.
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"No, mitä sie siinä makaat? Vaunua pitäisi olla jo lämmityskäyttämässä."
"Emmää jaksa. Ei ginosta."
"Noh noh. Sie olet meiän parhaita ajajia. Sie tiiät kuinka tärkeää lämmityskäyttö on. Hei, Siekkinen
tekee meistä kaikista sukkanauhat jos ei olla ajoissa."
Mäkikallio naurahtaa. Yrityksistäni huolimatta en saa tyyppiä liikkeelle.
"No Veijalainen, älkää huolestuko. Ei sitä ole kukaan tähän mennessä saanut lähtemään. Hyvä
yritys kumminkin."
Pitkällä alakäytävällä on toiseksi viimeinen rasti. Olen saada halvauksen, kun näen Siekkisen ilman
natsoja. Luutnantti Ratela alustaa:
"Joukkueenne on lähdössä hyökkäykseen avoimen kentän yli, ja eräs miehistä kieltäytyy
lähtemästä."
Ei jumalauta. Miksi niiden pitää käyttää skappareita tähän? Päässäni humisee. Ei Siekkinen ole
millään tavalla varusmies. Yliluutnantin natsat ovat tatuoituna otsaan ja sieluun.
Tämä ei mene hyvin.
"Te kuulema kieltäydytte lähtemästä?"
"Joo. Mä en lähe tohon. Kuollaan kaikki. Ihan hullun hommaa. "
" Se on karkuruutta. Siitä rangaistaan kuolemalla. Muut ovat lähdössä hyökkäämään. Joo, onhan se
vähän huono paikka meille, mutta käsky on käsky!"
"Emmä lähe tapattamaan itteäni! Rane sano että me kuollaan, se on kuski..." Siekkinen sanoo
noustessaan penkiltä ja liikkuu kohti huoneen perää.
"Teitä on useampi? Te voitte lähteä hyökkäämään ja selvitä hengissä, mutta karkuun lähtiessä te
kuolette varmasti!"
Ratela katkaisee homman. Poistun vihaisena. Ei nyt saatana. Tämä menee päin mäntyä. Juuri kun
olisi tärkeää onnistua.
Tässä ei ole ollenkaan huomioitu, että oikeasti tuntisin nuo tyypit. Tietäisin, mihin vedota. Enkä
pelkäisi niitä kuten skappareita.
Viimeisenä on Kaulion haastattelu.
87

"Kuka mielestänne olisi paras johtamaan joukkuetta?"
Mietin. Tähän mennessä kaikista parhaiten vanhimpana oli onnistunut Finni. Lisäksi miehellä oli
korkeimmat P-pisteet.
Hyvän johtajan on oltava rehellinen. En ole paras mitattavilla ominaisuuksilla eli P-pisteillä.
"Finni."
Päivän päättyessä olen vihaisempi kuin aikoihin.
--Annamme toisillemme vertaisarviointeja. Niitä tehtiin jo alokasajan lopulla. Vain muutamat meistä
ovat päässeet näyttämään johtamisominaisuuksiaan, joten arviointi on hivenen arvaamista.
Palautamme lappuset. Keskustelemme illalla, mitä toisillemme annoimme. Asteikko on 0-9.
"Kyllä mä ysin annoin Veijalaiselle, on se niin särmä", Pietikäinen heittää. Hymyilen ja kiitän.
Voi kunpa tietäisitkään Pietikäinen.
Joku sanoo, että sain toisesta tuvasta huonot pisteet.
Not good.
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TOVERIT

Istumme kahdestaan tuvassa Kaartisen kanssa. Olen jonkinlaisessa luentovaiheessa, pitkästä aikaa.
Välillä naurattaa ensiajatukseni Kaartisesta "kovana tyyppinä". Hänessä on samanlaista rentoutta,
välittömyyttä ja reiluutta kuin monessa muussakin tuntemassani joukkueurheilijassa. Hän osaa sen,
mitä minä en: ryhmässä toimimisen, sen ehdoilla elämisen.
Muutamista on muodostunut tovereitani. En tiedä, olenko heille vain kummajainen, jota he sietävät
paremmin kuin toiset. Alokasajan tupalaiset ovat hajonneet sinne tänne, osa tuntee jo reservin
auringon kasvavan kuumuuden.
Koheesio on sotilasyhteisön liima. Amerikkalaiset tutkivat toisessa maailmansodassa, miksi
saksalaissotilaat taistelivat niin raivokkaasti epätoivoisessa tilanteessa. Ennakko-odotuksistaan
huolimatta he eivät löytäneet niinkään ideologista fanatismia, vaan teräksenlujan toverihengen. Kun
kaveri viereisestä poterosta ei lähde, en lähde minäkään, oli ajatus kiteytettynä. Amerikkalaisten
tutkimus sanoi lähinnä ääneen sen, mikä on ollut tiedossa jo vuosituhansia, niin kauan kuin
ihmisyhteisöt ovat käyneet toisiaan vastaan.
Yksi tutkimuksen alkusyistä oli, että amerikkalaisjoukkojen oma koheesio oli saksalaisia
huomattavasti huonompi. Saksalaisilla oli tapana vetää koko taisteleva yksikkö taakse, täydentää,
kouluttaa hetki ja viedä sitten takaisin rintamalle. Näin veteraanit saattoivat jakaa tietonsa
kokemattomille, ja sitä suuremmalla syyllä, koska heidän omakin henkensä riippuisi vierustoverista.
Amerikkalaisten toimintatapa oli eri. He kouluttivat täydennysmiehiä Valloissa, jonka jälkeen
porukka hajautettiin ympäri palloa. Orastava koheesio raukesi. Täydennysmiehet saapuivat suoraan
rintamalle keskelle hornankattilaa, jossa ei ollut aikaa kouluttaa heitä uudelleen. Tästä syystä
tulokkaita kaatui hätkähdyttäviä määriä, ja veteraanit vihasivat luotimagneeteiksi nimeämiään
keltanokkia.
Kulttuureissakin oli eroja. Yhdysvalloissa armeija oli aina, pieniä maailmansodan kokoisia
poikkeuksia lukuun ottamatta, ollut pieni ja sulkeutunut instituutio, omine sääntöineen ja riitteineen.
Kun tämä maailma törmäsi siviilielämän vahvan individualistisuuden kanssa, luvassa oli paljon
ongelmia. Yli kymmenkertaiseksi paisuneet asevoimat joutuivat sijoittamaan käskijöiksi miehiä,
joiden rahkeet eivät yksinkertaisesti riittäneet. Moni upseeri oli virassaan parikin vakanssia
kykyjensä yläpuolella. Sotilaskoulutus oli hätäistä, eikä välttämättä kovinkaan taistelukentän
todellisuutta palvelevaa. Jotain kertoo, että sodan jälkeen vain murto-osa amerikkalaisveteraaneista
kertoi ampuneensa kohti. Saksalaiset pitivät amerikkalaisia huonompina vastustajinaan vain
italialaisia - ja he sentään olivat suurimman osan aikaa samallakin puolella.
Saksalainen sotilaskulttuuri oli saanut alkunsa Preussin kuningaskunnan aikoinaan toteuttamista
uudistuksista. Myöhemmin Ranskan-Saksan sodassa Preussi kunnostautui, ja vuoden päästä Saksan
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syntyessä sillä oli johtoasema uudessa valtiossa. Tehtävätaktinen johtamistapa alkoi orastaa ja
levitä. Yleinen asevelvollisuus piti yhteiskuntaa kosketuksissa sotilaselämään. Ensimmäinen
maailmansodan häviökään ei lopulta pysäyttänyt mitään, lähinnä hidasti. Hitlerin noustessa valtaan
hänen käsissään oli sotakone, ja sellaisena se säilyi, monesti hänen toimistaan huolimatta. Näin
ollen saksalainen sotilas oli toisessa maailmansodassa parhaiten koulutettu, mitä tuki vielä tapa
kouluttaa sotilas paria virka-astetta korkeamman vaatimustason mukaan.
Tätä taustaa vasten oman yksikkömme koheesio hirvittää. Kapteeninkin mukaan olemme
yhteishengeltämme huonoin viimeisimmistä kuudesta palvelukseenastumiserästä. Sotilaspappi
kertoisi RUK:in viimeisellä leirillä eräästä tapauksesta jatkosodassa. Eräs yksikkö oli kuulu
kilpailuhenkisyydestään ja halustaan olla paras. Se aiheutti jännitteitä yksikön sisälle, huonommiksi
katsottuja painostettiin. Lopulta näistä "huonoista" koottiin ihan oma yksikkönsä. Suurhyökkäyksen
tullessa se oli lopulta ainoa, joka ei hajonnut tulen alla.
Siinäpä miettimistä.
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VIISI VALLAN MINUUTTIA

Istumme vaunuhallin luokassa, kun Siekkinen palauttaa kokeemme. Omassa paperissani komeilee
täysi vitonen.
Hymyilen. Muut eivät ole saaneet samaa. Jo kouluaikoina kehittynyt ylivoimaisuuden tunne hyrrää
jäsenissäni. Suvereenisuus kehrää sisälläni kissapedon tavoin.
Voitte yrittää painaa minua alas, muttette kykene.
Tämän viikon vanhin on Hietala. Oma vuoroni ei huolestuttavasti ole tullut. Aika alkaa jo loppua.
Epävarmuuden sähisevä ääni herää aina alitajunnassani. Näen näkyjä, joista en pidä.
Hietala ilmoittaa Siekkiselle, että hänen pitää mennä veksiin silmätulehduksen takia huomenna.
Siekkinen pohtii hetken.
"Veijalainen sijaistaa."
Nyökkään.
-Aamulla olen hermostunut. Hietala on kyllä toimittanut vahvuusilmoituksen, mutta minä hoitaisin
kurssia muuten. Siekkinen antaa ohjeen mennä "meidän hallille."
Poistun mutta en tunne itseäni varmaksi. Meidän halli? Simulaattorihalli vai vaunuhalli? Olemme
käyneet molemmissa. Kysyessäni tovereiltani saan vastaukseksi yksiselitteisesti vaunuhallin.
En luota heihin. Monelle olisi makeaa saada meikäläinen epäonnistumaan. Puntaroin kahden
vaiheilla ja päätän vielä varmistaa Heikkiseltä.
Virhe. Paha virhe.
Yliluutnantti ärähtää: "Nii-in, vaunuhalli. Se on PSJK:n halli. Pitäisi olla tuttu."
Painotukset ja äänensävy eivät kerro hyvää. Nieleksin ja lähden antamaan aikataulutusta.
Kiroan itseäni. Miksi minun täytyy olla niin heikko? Käydä jatkuvaa jaakobinpainia menneisyyden
painoa vastaan.
Vien bemmin myös ruokailuun. Suuntamiehenä oleva Rahkola vetää ihan outoa tahtia. Aukki
käsketään juoksuun, seuraan mukana.
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"Juoksuun...mars mars!"
"Vasen, vasen, vasen-vasen!"
Tahti menee ihan sekaisin. Olen yrittänyt katsoa Rahkolan tahtia, mutta se muuttuu yhtäkkiä.
Naurunpurskahduksia.
Valtani ei kestä kauan. Ruokailun jälkeen Hietala palaa ohjaimiin. Ainoastaan liikuntakoulutuksessa
vedän juoksulenkin, joka sopiikin.
Viisi minuuttiani vallassa eivät menneet kovin hyvin.
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HAASTATTELU

Astun Rajavaaran toimistoon Siekkisen haastatteluun.
"Noniin, Veijalainen. Kokeista tuskin kannattaa edes puhua, ne ovat menneet hyvin. Ovatko
toiveenne RUK:sta muuttuneet?"
"Herra yliluutnantti, eivät ole. Se on edelleen tavoitteena."
"P-kokeiden pisteethän eivät näin riitä, mutta ne voidaan kyllä uusia tarvittavilta osin. "
Nyökyttelen. Haastatteluni on nopeasti ohi. Vaikuttaa hyvältä. Rivienvälistä olen tulkitsevinani
jonkinlaista lupausta. Kyynikkoni heittää silti kylmää vettä kiukaalle. Älä innostu vielä, ettet pety.
-Odottelen linja-autoa Lahteen. Näen tutun alikin.
"Katos, Veijalainen. Mites menee?" Lastunen huikkaa.
Kerron Siekkisen lupauksista. Etelän kevään aurinko paistaa kirkkaana lumettomalle maalle,
vaikkei vielä lämmitä. Lastuselle se on reservin aurinko, minulle leijonakokardin kiilto.
"Eikös kersanttikin ole kuitenkin hyvä arvo?" Lastunen ehdottaa epävarmasti. Korostan
aliupseeriston merkitystä armeijan selkärankana.
Juttuhetkemme loppuu vasta kun Rintaharju ja Helsingin auto ilmestyvät saviselle tielle. Vedän
kättä lippaan jäähyväisiksi. En näkisi Lastusta enää ennen hänen kotiutumistaan.
Olen hyväuskoinen idiootti.
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VEDENJAKAJA

Mahassa kramppaa. Käteni ovat kylmät, hieron niitä alinomaa. Olen viimeisenä jonossa. Odotamme
päivystäjän kerroksessa, kun Siekkinen kertoisi mihin päädymme.
Totuuden hetki.
Mieleni synkistyy, mitä useampi hymyilevä ja virnistelevä toverini menee ohi. Kun lopulta Pyssylä
pyyhältää ohi ja huikkaa jo tarpeettomasti nimeni, tiedän odottaa pahinta.
Astuessani Siekkisen toimistoon tunnen kipua sydänalassa. Yritän hengittää normaalisti.
"Herra yliluutnantti, panssarijääkäri Veijalainen paikalla."
Siekkinen näyttää hetken kiusaantuneelta. Hänen äänensä on jopa isällinen. Kaikki vain pahentaa
tilannetta.
"Noniin, Veijalainen... Kokemus on osoittanut, että pisteet eivät juuri P-kaudelta muutu. Saitte 19
pistettä. Kilpailu oli niin kova, ettei se riitä johtajanpaikkaan. Alimmalla oli 24. Kaikki eivät voi
olla johtajia. Ei vaunussa yksikään paikka ole toista parempi, kaikkia tarvitaan."
Päässäni humisee. Veri syöksyy poskiini.
"Saatte päättää, oletteko mieluummin ajaja vai ampuja."
Yritän olla huojumatta. Ajajaksi en mahdu, ampujana voisin vielä opiskella jotain, mitä en tiedä.
"Ampuja", sanon. Ääneni takertelee, kähisee.
"Selvä. Kun menette, sanokaa Hänniselle, että tulee vielä käymään."
Poistun. En näe tai kuule mitään. Kävelen kuin unissakävelijä.
Samalla lailla kävelin aikoinaan, kun sain tietää yo-tulokset. En tiennyt monen kilometrin kävelystä
yhtään mitään.
"Hänninen", sanon ohittaessani toisen bemmituvista. Vanhin pomppaa ylös ja kiirehtii eteenpäin.
Hän hymyilee.
Haluaisin olla rauhassa, mutta toverini urkkivat, mikä minusta tuli. He iloitsevat ja pelleilevät. Se
sattuu. Minä haluaisin itkeä.
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Tältä tuntuu, kun unelmat murskataan.
Epäuskon tilalle alkaa nousta viha. Pisteisiini oli pakko vaikuttaa liikuntatestien suorittamatta
jääminen alokasaikana. Ne, mistä Lastunen sanoi, etteivät vaikuta.
Saatana! Siekkinen tiesi tämän koko ajan! Koko vitun ajan! Sanoi vielä itsekin! Pakko oli silti pitää
yllä harhakuvaa RUK:sta.
Tunnen itseni petetyksi. Puristan käsiäni nyrkkiin. Viha sattuu lihaksiini.
Siekkisen, koko armeijan kunnioitus romahtaa mielessäni. Valehtelevia paskiaisia koko joukko!
Olisin kestänyt, jos minulle olisi suoraan jo P-kauden lopulla sanottu, ettei kannata haaveilla
johtajuudesta. Pisteet olivat kuitenkin kouluttajien tiedossa.
Pietikäinen tulee juttelemaan. Hän pääsi vaununjohtajaksi samoilla pisteillä kuin minä, mutta se
johtuu Hentusen ja hänen avioliitostaan; Hentunen on parempi ajaja.
Korohoromies on hyvä toveri ja mukava heppu, mutta tuolla hetkellä joudun pitelemään itseäni,
etten heittäisi miestä ikkunasta läpi.
Ja samalla kaikkia muita.
Hänninen huutaa, että bemmillä liikuntakoulutuksen alkuun on viisi minuuttia.
Eikö ihminen saa surra rauhassa?
Eniten sattuu, etten voi täyttää lähimmäisteni odotuksia. Varsinkaan edesmenneen isoisäni.
Onneksi hän ei enää näe tyttärenpoikansa surkeutta.
Menemme pelaamaan sählyä. En keskity, aivoni hurraavat edelleen ylikierroksilla. Eräässä kohtaa
Kuusneva blokkaa minua ja liikahtaa kohti kuin tönäistäkseen. Väistän.
Samassa vasemmassa polvitaipeessani välähtää kipu. Rusahdus. Jalkani pettää. En pysty
suoristamaan sitä enää. Nilkutan kentänlaitaan.
Kun onni lähtee, se vie tuhkatkin pesästä.
Sähly loppuu, pakotan jalan liikkumaan normaalisti. Kipu on kova joka askeleella, mutta marssin
muodossa kuten toisetkin. Puren hammasta.
Kipu helpottaa oloa. Se kietoutuu vihani kanssa yhdeksi olennoksi: Sisuksi.
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Päivällisellekin marssin kuten kuka tahansa toinen. Näille hyeenoille en näytä heikkouttani! En
anna niille tästä lisäiloa. Näen joidenkin silmissä pilkkaa, kun en päässyt johtajaksi.
Tuona päivänä jokin minussa kuolee ja jokin toinen, pelottava alkaa herätä.
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SAUVOILLA KOTIIN

Herätys huudettu. Yritän laskeutua alas, mutta kipu on mieletön. Menee täpärälle, että saan kaiken
puettua.
"Eiks sun kannattais mennä veksiin?" Santavuori kommentoi.
Kieltäydyn. Tänään lähtisin kumminkin käymään kotonani matka-ajanpidennyksellä. Veksissä
joutuisin odottamaan liian kauan, tai pahimmassa tapauksessa kieltäisivät koko loma.
Haluan pois täältä. Minun on saatava olla rauhassa. Eilinen uutinen on liian kipeä edelleen. Jalka ja
sydän hajalla, runollista.
Menen bemmin viimeiseksi. En enää voi peittää nilkutusta täysin. Muken pihalla muodossa seison
vasen jalka koukussa.
Meillä olisi oppitunti simulaattorihalleilla. Hänninen antaa minulle luvan lähteä menemään, muuten
en pääsisi perille samana päivänäkään.
Vaikka menen oikoreittejä, tulen paikalle paljon muiden jälkeen. Onneksi luento ei ole vielä
alkanut.
Toverini pitävät minua hulluna.
"Veijalainen, etsä voi jatkaa noin! Etsä ehi mihinkään jos sulla meni parikymmentä minsaa tohon
matkaan."
Valitettavasti joudun myöntämään, että he ovat oikeassa.
He kertovat jutun ylikersantti Korpille. Tämä soittaa veksiin ja pyytää ambulanssikuljetusta.
Ambulanssikuski vie minut veksiin. Pääsen lähes suoraan päällikkölääkärin tutkittavaksi.
Perjantaisin vastaanotto kaikuu tyhjyyttään - kovin moni ei halua vapautusta.
Katselen kärsivänä kelloa. Se on yhdeksän, lomani alkaisi puolelta. Varttia vaille lähtisi linja-auto
prikaatin edestä keskustaan.
Yritän lievästi hoputtaa kapteenia. Hän on kiinnostuneempi tapaturmaraportin täyttämisestä.
Lopulta saan ohjeena tulla maanantaina uudestaan ja viikon VMTL:ää. Sairaanhoitaja kuittaa
minulle vielä kepit.
Siitä on aikaa kun olen viimeksi kyynärsauvoilla hypellyt. Kiirehdin pitkin loikin komppaniaan.
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Vaihdan lomavaatteet tulisesti päälle ja konkkaan päivystäjän tiskille. Kello on hieman yli puoli.
Hyppelen portille juoksuvauhtia. Käsiin ja hartioihin sattuu, mutta ihan sama. Haluan helvettiin
tästä paikasta.
Ehdin paikallislinjuriin. En ehdi juoda tavanomaista kahvia asemaravintolassa. Portaat ovat
yllättävän haastavia.
Konduktööri tulee kysymään lippuja. Istun nurkassa ja kaivan lompakon esiin.
Tuijotan ajokorttia.
Varusmieskortti! Missä ihmeessä se on?!
Sitten tajuan. Päivystäjä ei muistanut sitä, enkä muistanut minäkään. Mietin kuumeisesti, mitä pitää
tehdä.
Soitan komppaniaan. Tuttu ääni vastaa - Notkonen on apupässinä. Selvitän tilanteeni.
"Vai niin pääsi käymään. Tota, emmä voi muuta tehä ku laittaa tänne merkintä. Pärjäile."
Tampereella tulee uusi konnari, kaunis punatukkainen nainen. Uskaltaudun selittämään hänelle
vaikeuteni - näytän lomatodistustani ja ajokorttia todistaakseni, olen oikeasti varusmies.
"Valitettavasti kyse ei ole siitä. Me ei voida velottaa tätä eteenpäin kun ei ole sitä varusmieskorttia."
Joudun maksamaan matkani itse. Lähes 90 euron hinta kirpaisee kovaa. Toivottavasti Rage suostuu
maksamaan takaisin.
Rage. I'm dead.
Kuinka paljon epäonnea miehelle oikein voi sattua?
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RAGE

"Sisään."
Puheäänellä annettu käsky kuuluu vaivoin käytävälle. Vääpelin ovi on kiinni, harvinaista kyllä.
Nieleksin. Olen käynyt mielessäni läpi, mitä aion sanoa. Kepit tuovat oman lisätehostuksensa.
Olen päässyt vasta nyt vääpelin puheille. On keskiviikko, lomilta palasin maanantaina.
Kolmen konkkauksen päähän pöydästä ja nyökkäys. Rage tuijottaa tietokonetta naamallaan tumma
sänki. Pitkänomaiset kasvot huokuvat pelkkää välinpitämättömyyttä. Ehkä myös hivenen ärtymystä.
"Herra yliluutnantti, panssarijääkäri Veijalainen. Unohdin perjantaina lomille lähtiessä
varusmieskorttini tänne ja jouduin maksamaan matkat itse..."
Silmälasit välähtävät kääntyessään minuun päin. Selitykseni vapisee joissain kohdin.
"Siis selittäkääs uudestaan, mitä on tapahtunut."
Sekoan sanoissani. Vedän henkeä ja aloitan alusta.
Rage alkaa hypistellä kynää pöydällä. Hän tuijottaa pöydänkantta.
"Jos mentäisiin ihan sääntökirjan mukaan, niin asiaa voisi pitää omana syynänne. "
Kurkkuani kiristää. Molemmin suuntinen matka on maksanut lähes kaksisataa euroa.
"Tehkää kirjallinen selvitys, mitä on tapahtunut. Kuitit mukaan liitteenä."
"Herra yliluutnantti!", vastaan paremman puutteessa ja otan asennon. Vääpeli kääntyy tietokoneen
puoleen eikä sano enää mitään. Nyökkään hänen sivuprofiililleen ja hyppelen nopeasti pois.
Ilma on ihanan raikasta käytävän puolella. En nyt ehdi tehdä selvitystä.
Illalla pyydän toimistojägsteri Airaselta paperia. Selitän Ragen vaatineen selvitystä kirjallisena.
Isokokoinen B-mies avaa oven ja nappaa tyhjän aanelosen.
"Tää kelvannee?"
"Juu, ei se sen tarkemmin sanonu. Kyllä siitä sitten kuulee, jos menee väärin", naurahdan.
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Tiedän jo onnistuvani. Olen aina ollut hyvä kirjoittamaan. Kunhan vääpeli saa selvää
harakanvarpaistani.
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PANSSARIJÄÄKÄRIMARSSI

Ylikersantti Korppi luennoi marssivalmisteluista. Salissa aistii pienen jännityksen - tuleva koitos on
haastavin tähänastisista. Panssarijääkärimarssi, virallisesti sotilastehtävärata. Yli 50 km verta, hikeä
ja kyyneleitä. Vain rannikkojääkäreillä on huhujen mukaan raskaampi.
Nieleksin.
Ylikessun lopetettua nilkutan hänen luokseen.
"Herra ylikersantti. Mites mie, kun on tuo VMTL..."
"Se tarkoittaa, ettette osallistu", Korppi vastaa hieman liiankin terävästi.
Katselen toisten hyörinää ristiriitaisena. Toisaalta olen huojentunut, kun vältyn rääkiltä, toisaalta
olen katkera. Tämä on niitä kokemuksia, joita ei rahalla saa. Jotain, mitä muistellaan vanhana
partana. Ja minä en pääsisi sitä kokemaan.
Tuore ampujakollegani Tiikli jää myös tupaan. Hän myöntää suoraan movettaneensa. Rehellinen,
vaikka luikuri.
Airanen huojahtelee paikalle. Bemari-kurssi jäisi ginekseen viikonlopuksi, virka-aputehtäviin.
Siihen kuuluisi myös sotkurakettina toimiminen, ja me olisimme se pari.
Bittersweet, I could say.
Sotkutäti opastaa meidät ystävällisesti hommiimme. Niitä ei paljoa ole, lähinnä hyllyjen täyttelyä,
tyhjien pullonkorien kantamista ja sulkemisen jälkeen salin siivoamista. Tapamme aikaa ilmaisen
kahvin ja munkin parissa. Ulkona ropisee kevätsade.
Tuolla toverimme talsivat, siellä jossain. Tiikliä asia ei hetkauta pätkän vertaa, mutta minua
häiritsee. Koko juttu sotii oikeuskäsitystäni vastaan. Arvaan myös, että tulisin kuulemaan tästä vielä
kauan.
Tanakka sotkutyttö antaa meille palkkioksi pussillisen ylijääneitä munkkeja ja täytettyjä patonkeja.
Munkit laitan kaappiin odottamaan toisia, patongin syön itse. Ehkä pienellä lahjonnalla vältän
turpiinvedot ja suurimman vittuilun.
Ensimmäiset palaavat seuraavana päivänä kolmen aikoihin. Jaan kellarissa sapuskaa väsyneille,
likaisille komppanialaisille. Rasitus näkyy kaikkien kasvoilta, mutta niistä säteilee muutakin: ilo.
Jokainen on puskenut rajojaan, monet pidemmälle kuin olisivat uskoneetkaan koskaan pystyvänsä.
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Muutamat lohduttavat minua, kun myönnän olevani heille kateellinen. Silti tunnen, kuinka on
muodostunut kuilu minun ja tovereideni välille.
Se vain syvenisi ja kasvaisi ajan kuluessa.
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KOLME VAUNUMIESTÄ

Selailen vaunukansiota. Muutama minuutti sitten aukkilaiset olivat rynnänneet taas innolla ja
vähemmällä innolla metsään. Vaunuhomon hommat ovat chokoa siihen nähden. Rakennekokeita ei
ole enää ollut, olemme opetelleet purkamaan tykkiä.
Vaunujen kokoonpanot ovat vielä auki. Tarkoitus on, että muodostaisimme ne omatoimisesti.
Selvät kaveriporukat ovat jo muodostuneet, niillä on helppoa. Itse katselen tilannetta ulkopuolelta.
Mielessäni on ollut kokoonpano minä, Finni ja Lapveteläinen. Finni lähinnä p-koepisteiden takia,
niiden mukaan hänessä on eniten johtaja-ainesta. Lapveteläinen on ihmisenä liki sietämätön, mutta
muihin ajajiin verrattuna hän on särmempi.
Finni kävelee luokseni.
"Veijalainen, mä ja Lapveteläinen halutaan sut ampujaksi."
"OK. Mikäs siinä."
Myhäilen. Saatoin juuri päästä parhaaseen vaunuun. Korpinnatsoja jaettaessa se ei ole huono juttu.
Ihmisen toiveilla on joskus paha tapa toteutua hyvin erilailla, kuin aluksi uskookaan. Siksi
kannattaisi miettiä, mitä toivoo.
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LAPVETELÄINEN

"Anna mä nyt näytän yhen liikkeen!"
Lapveteläinen tunkee iholle. Kamppailulajeja harrastanut entinen bodari tykkää haastaa kaikkia.
Kukaan ei voi sille mitään.
Olemme simuhallilla. Oppitunnin välissä on tauko, ylikersantti Korppi on tupakalla. Entisellä
rauhanturvaajalla nikotiinia kuluu.
Ennen kuin ehdin tehdä yhtään mitään, olen jo lattialla. Oikeassa polvessa naksahtaa jokin.
Maihareista jää musta viiva lattiaan.
Lapveteläinen nauttii ylivoimastaan. Hän päästää vasta kun Korppi ilmestyy näkyviin. Ylikessu
tuijottaa hetken, kun nousen vaivalloisesti ylös. Hän kysyy, mitä on tapahtunut, mutisemme jotain.
"Kaikki mitä tapahtuu vaunussa jää vaunuun", Siekkinen on sanonut. Entä vaunun ulkopuolella,
joka ikinen helvetin päivä? Tuo mies on ottanut elämän tehtäväkseen pilkata minua, ajaa hulluksi.
Finnin kommentit nyt ovat tyypin omaa narsistisuutta, Lapveteläisen heitot taas sadismia.
Olen käskenyt häntä lopettaa, se ei auta. Olen kyllästynyt tähän. Tulin täyttämään velvollisuuteni,
palvelemaan isänmaata tässä paskaläävässä, en saamaan muistutusta kymmenen vuoden helvetistä.
En alistu enää, jumalauta! Olen alkanut vetää puukon esiin joka kerta, kun Lapveteläinen on sillä
tuulella. Puukko on ainoa, mitä se uskoo.
Mitä menetettävää minulla muka on?
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VANHAT LÄHTEVÄT

Vanhojen riemu on yhtä kirkas kuin kesän aurinko. Heillä on alle viikko jäljellä. Eletään
juhannuksen alusaikaa. Olen nähnyt entisiä alikkeja sotkussa, monella kiiltelee ylimääräinen
kulmarauta. Oma mielialani on vajonnut samaa tahtia kuin vanhojen noussut. Vielä yli puolet
jäljellä. Puolen vuoden miehet virnistelevät rehvakkaasti. Monella alokasjoukkueesta tutulla sällillä
on sattumakorpin natsat.
Katkeruus on kuin raateleva ketunpoika. Tunnen aina sellaisten kohtausten aikana vihlaisun
sydänlihaksessa.
Petä nyt vielä sinäkin.
Aliupseerioppilas Alanen, pitkä ällitällijohtaja kysyy minulta yllättäen käytävällä:
"Veijalainen, miksetsä enää hymyile?"
Kysymys on outo. Ja niin kovin osuva. Leveä virneeni ja motivaationi ovat kadonneet. Ne ovat
sulaneet yhtä aikaa lumen kanssa.
Finnin mukaan vaununjohtajien mielipidettä varmasti kysyttäisiin korpin ylennyksiä jaettaessa.
Nauroin hänen kommentilleen. Olen oppinut jo tuntemaan muutaman harjoituksen verran johtajaani
ja ajajaani, ja tiedän, ettei Finni ehdottaisi minua edes aineissa.
Olen viettänyt monta viikonloppulomaa Imatralla isovanhempien luona. Olen silti sielläkin
ulkopuolinen. Ulkoinen vieraanvaraisuus ei korvaa sitä tunnetta, etten kuulu joukkoon. En siellä, en
täällä kasarmilla. Itken makasiinisaunassa, kun kukaan ei näe.
Kapteenin mukaan varusmiehen häviämisilmoitus maksaa euron. Huumoria kyllä, mutta kertonee,
mitä skapparit ajattelevat meistä. Tykinruokaa, massaa ilman kasvoja.
Ja tätä kidutusta olisi vielä kaksisataa aamua. Leirien rankkuus ei minua häiritse, ne ymmärrän ja
hyväksyn koulutuksena. Mutta se kaikki muu paska kassulla. Se, että monta miestyötuntia
hukataan, jottei kapiaisen tarvitse odottaa minuuttia, eli kolmekymmentä ukkoa odottaa puoli tuntia
asehuoneen oven avausta ja kaikkea muuta. Kaikki pienet asiat. Niistä kasvaa suuri kuohuva koski,
tumma, raivokas. Kuluttava.
En usko enää juuri mihinkään. Se ei näy toiminnassani, teen kaiken erinomaisesti. Se on keskisormi
järjestelmälle, vittuilua. Odotan joka aamu sitä, että minut viedään teloitusosaston eteen.
Enhän maksa Takojalle kuin euron.
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VÄÄPELI OHTO

Seisomme vaunuhallin käytävällä. Kaksi pöytää on viritetty tasoksi; 2A42 ei mahdu muuten.
Armeijakielellä "30 mm psvk 80", selkosuomella konetykki.
Ajajat ovat tienaamassa korttejaan. Ampujiksi tuomittujen lisäksi mukana on johtajia. Kauniin
periaatteen mukaan heidän tulee tietää kaikki vaunun alijärjestelmät.
Niinpä niin.
Käytännössä edessämme on vain suurennettu rynkky, johon on rekyylivoimien hallitsemiseksi
lisätty pikkuosia. Rakenteessa ei ole varsinaista joustomekanismia, vaan vaunun massa absorboi
rekyylin. Vain kaasumännässä olevat washer-tyyppiset renkaat joustavat hivenen.
Vääpeli Ohto selostaa purettuja osia. Tässä vaiheessa osa menee korvasta toiseen. Vaalea, lyhyt ja
vanttera aliupseeri on täydellinen opettaja, paras maastopukua kantavista. Rauhallinen ja tarkka,
kuten tvällärin täytyy.
"Tässä taas on putki. Osaako joku sanoa, mitä eroa on piipulla ja putkella?"
Viittaan heti, Kuusneva myös. Ohton hienoisesta hymystä arvaan hänen yrittäneen kompaa.
"Herra vääpeli, panssarijääkäri Veijalainen. Putki-sanaa käytetään tykistökaliiberisissa eli yli 20
millisissä aseissa, piippua taas kiväärikaliiberisissa."
Vääpelin ilme menee peruslukemille. Hän on hiljaa varsin kauan. Kuusneva olettaa minun
vastanneen väärin ja tarjoaa omaa selitystään.
Ohto ei kiinnitä tuoreen vaununjohtajan vastaukseen huomiota.
"Oletteko alan harrastaja vai vain perehtynyt asiaan?"
"Olen perehtynyt."
Tvälläri näyttää loppuluennon ajan mietteliäältä.

106

SUUNTAILUA

"Pyöräilijä, kolmesataa! "
Väännän ohjaimista. Tornin sähkömoottori surisee, näen rakennushallinnon sinihaalarisen miehen
taistelevan ylämäen ja keski-iän kanssa. Tähtäinkolmio asettuu sopivasti keskelle.
Takana hurisee muuntaja. Moottori ei käy, nyt harjoittelemme vasta suuntausta. Toiset odottavat
vuoroaan. Homma tuntuu lasten leikiltä, koulutettu apinakin osuisi paikaltaan tuollaisiin maaleihin.
Neuvostoliittolainen elektroniikka ei olisi omaansa ilman muutamaa vinksahdusta. Vakautin
perustuu tykin alapuolella toimiviin hyrriin, jotka antavat korjauskäskyt taikabokseihin - harmaisiin
salkunkokoisiin laatikoihin, josta käskyt lähtevät sähkömoottorille. Vaellus on aina vakainta
käynnistettäessä poistettava manuaalisesti. Vaikuttaa helpolta, kiireessä ja liikkeessä kaikkea muuta.
Ampujan paikka on yllättävän tilava. Kymmentä senttiä alle kaksimetrinen mahtuu helposti
paikalleen. Avaruus on kaksiteräinen miekka - liikkeessä ei ole mitään, mistä ottaa kiinni. Katkera
oppi tulisi vielä kokemuksen myötä.
Olemme suorittaneet liikuntatestit, 800 metrin juoksun ja sotilaspenkin. Kestävyyttä harjoittaneelle
molemmat ovat yhtä kotoisia kuin nyrkkeilijälle baletti. En osaa juosta noin lyhyttä matkaa
vaaditulla vauhdilla, juoksemattomuus muutoin kuin viikonloppuisin ei myöskään auta.
Sotilaspenkissä pitää tehdä mahdollisimman monta toistoa puolella kehonpainostaan. Sain
painavimpana myös raskaimman taakan. Elämäni ensimmäinen penkkipunnerrus
näytti pikemminkin soutamiselta.
Molempien tulokset olivat varmaan surkeita. Ei voi mitään. Kunto on liikunnan puutteessa ja
jatkuvalla sairastelulla pudonnut. Viikonloppuisin yritän juosta, se tuntuu masokistiselta sessiolta.
Nousemme vaunusta, jatkamme muita hommia. Korppi esitteli pari päivää sitten tykkimme
ravintoa, panssariammuksen. "Ison miehen mulkun kokoisen", kuten entinen metallimies asian
ilmaisi.
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PSH

Vaunu pysähtyy. Avaan luukun niin nopeasti kuin pystyn. Kaon sappea kyljen yli.
Hyi saatana. Tunne on sama, kuin olisi huvipuistolaitteessa silmät sidottuna. Dieselin ja
mädänneiden kananmunien käry. Ulkona on parikymmentä astetta, sisällä lähempänä
seitsemääkymppiä.
Olemme ensimmäisessä PSH:ssa. Aukkilaiset toimivat perusjägstereinä. Poistuminen vaunusta on
vielä hidasta, toisaalta yksikään ei ole sellainen 160 senttinen jalaton kääpiö, joille neukut tämän
vaunun suunnittelivat.
Kaikkeen tottuisi. Pian kaksitoista tuntia paikallaan metelissä ja katkussa, oli sisällä saunan tai
pakastimen lukemat, ei tuntuisi missään.
Jalkaväki saa sentään liikkua. Vaunumies istuu kuin Simo Häyhä, liikkumatta paikoillaan.
Perustarpeet, kuten syöminen ja ulostaminen ovat herroin huvia. Kun jalkamosat käyvät levolle,
vaunumiehet tarkistavat vaunun, korjaavat hajonneita paikkoja ja tekevät vöitä. Kymmeniä
tykinvöitä, satoja kookoon kuparinauhoja. Jägsterit vastaavat vain itsestään, meidän käsissämme on
kallis vaunu.
Ja joku kehtaa kutsua meitä vaunuhomoiksi ja tätä hommaa suklaaksi. Sellainen tyyppi saisi pidellä
päätään pakoaukolla vartin, sitten voisi kysyä, onko herkkua.

108

VERTAUSKUVA

Jakomies lykkää käteeni domino-keksin. Nousen korposta ja kävelen hernerokkineni vähän
kauemmas. Otan kypärän päästä ja yritän lusikoida tulikuumaa keittoa. Aikaa on kymmenen
minuuttia.
Katselen keksiä ja yhtäkkiä minua alkaa naurattaa. Sehän on aivan loistava koko tämän touhun
vertauskuva! Domino-keksi keskellä metsää.
Jossain joku on toimistopöydän ääressä kirjoittanut, että ruokailun yhteydessä pitää olla jälkiruoka,
vaikka se nautittaisiin taisteluharjoituksen keskellä. Näin ollen se raahataan tänne pitkienkin
taipaleiden päästä suurella vaivalla.
Näitä esimerkkejä siviilimaailman byrokratian ja armeijan omaperäisten toimintatapojen välillä on
lukemattomia, pienistä suurempiin. Periaatteessa tehdään kuten asetuksissa määrätään, todellisuus
on toista. Armeijassa ei enää simputeta, annetaan vain ylimääräistä koulutusta. Syväjohtaminen on
doktriini, käytäntö jäykän hierarkkinen.
Nappaan pakkipussin pois ja käyn heittämässä sen roskiin. Ajonkoirana olen ensimmäisenä syönyt.
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UUDELLEENKOULUTUSTA

"Taakse poistu!"
Ryntään muiden mukana, vaikka olen vempan smurffipuvussa. Ragen komentoääni kertoo, ettei
kannata mennä kysymään vapautuksista.
"Komppania! Riviin järjesty!"
Ryntäämme takaisin. Hyvä, jos olemme saaneet rivit suoraan, kun uusi huuto käskee poistumaan
sivulle. Jatkamme tätä jonkun aikaa, kunnes Rage käskee tupiin ja valmistautumaan
pyykinvaihtoon. Aikaa viisi minuuttia.
Päivystäjän kerroksessa rohkaistun kysymään, osallistuvatko vempat.
"Eivät", on monisanainen vastaus.
Jään istumaan tupaan, kun muut häseltävät. Taas jalat vapisevat. Viereisestä tuvasta Pakkala huutaa
kysymyksen, osallistuvatko vempat.
"Mee ite kysymään!" huudan. Vastaus on sama, eivät.
Olen arvannut tämänkaltaista tulevan. Vanhojen lähdettyä ja uusien alikkien otettua hommat
johtoonsa tilanne on karannut käsistä. Juuri kukaan ei viitsi siivota, muodot ovat miten sattuu.
Monesti olen ollut ainoa tuvasta, joka yrittää tehdä sipaa.
Ällitälli sai aiemmin hirvittävää huutoa kurssinsa johtajalta, yliluutnantti Mäkikalliolta,
ripustettuaan tupansa ilmoitustaululle pornokalenterin. Olimme silloin vaunuhallilla opetusluokassa,
ja Siekkinen joutui sulkemaan paksun oven, jotta sai puhuttua. Taisi olla ollut lähellä, ettei vanha
yliluutnantti saanut sydänkohtausta.
Kapteeni ilmoitti tästä aiemmin päivällä. Hän oli pyytänyt "ylimääräiseen koulutukseen" luvan
pataljoonankomentajalta, everstiluutnantti Mittiseltä. Tämä ei tietysti ollut mikään rangaistus, vaan
koulutusta.
Katselen kuinka toverini juoksevat edestakaisin kellariin ja omiin kerroksiinsa, aina pakkauksia
vaihtaen viiden minuutin varoajalla. Muutamat ovat jättäneet kiikarinsa vaunuun, viisi minuuttia
aikaa käydä hakemassa ne puolen kilsan päästä.
Toisaalta tämä menee oikeudenmukaisesti - ne juoksevat, jotka aiemmin laiskottelivat. Silti en voi
olla tuntematta empatiaa kollegojani kohtaan. Parituntisen ollessa ohi huokaisen yhtä paljon
helpotuksesta kuin he. Simputuskiellon ja todellisuuden välillä on pieniä eroja.
110

KAULIO

Tuuli menee luihin ja ytimiin. Vaunuhaalari voi kyllä suojata tulelta, muttei tuulelta. Pieni vesisade
tehostaa vaikutusta. Kevät on vielä kolea.
Olen taas istunut liikkumatta paikallani monta tuntia. Lämmityslaitteen lehmänhenkäys ei paljoa
lämmitä. Neljätoista tonnia terästä imee itseensä lämpöä, vaan ei sitä luovuta. Lisäksi
vaununjohtajan avoin luukku vie vähäisenkin lämmön.
Yritän pitää pääni pinnalla ja olla uppoamatta nälän, kylmyyden ja väsymyksen fatalistiseen tilaan.
Ponnistelu aiheuttaa päänsärkyä.
Kaulio puhuu puhumasta päästyään. Olen itse kova luennoimaan, mutta tämä vanha yliluutnantti on
kyllä ihan omassa luokassaan. Castrokin olisi kateellinen.
Ruissalo kertoi, että alokasleirillä Kaulio oli vienyt väsyneen joukkueensa syrjään muiden
joukkueiden painuessa pehkuihin ja alkanut paasata kumisaappaista. Toivoa herättänyt lausahdus
"pitänee päästää teidät nukkumaan" oli kuulema saanut aina jatkoa "ai niin, vielä yksi juttu"kommentista loputtoman tuntuisesti. Kaulion joukkue pääsi nukkumaan vasta lähempänä kahta
yöllä.
Huhuna on, että mies on ylenemiskiellossa lyötyään erästä alokasta lapiolla kypärään. Tornaria,
luultavasti täyttä pötyä - koska ylenemiskieltoa ei ole olemassakaan - mutta valheessakin on
totuuden siemen. Ruissalon mukaan erään alokasluennon jälkeen yliluti oli tokaissut, että jos sotaa
ei syty, hänen elämänsä on ollut turha.
Tikut ja männynkävyt saavat toimia panssariurina ja vaunuina. Käymme läpi vuorottaista
etenemistä. Nolla-ykkönen, joka tulisi olemaan monesti myös kymppi, ja nolla-kakkonen
vuorottelevat kärjessä. Sisämutkaan, tähystys, suojaus. Nolla-kolmonen, tulevaisuudessa yksvitonen, ja nolla-nelonen ajelisivat perässä kiltisti.
Olemme harjoitelleet tätä jo kyllästymiseen asti. Siitä on tullut toinen luonto, ja sen huomaa. Niinä
kertoina, jolloin Siekkinen haluaa herätellä Pyssylää ja Santavuorta lähettämällä heidän vaununsa
kärkeen, huomaa selkeästi tyyppien kokemattomuuden kärkitoiminnasta. Jos ei muuten, niin ylilutin
karjunnasta.
Kaulio siirtyy käsittelemään ilmasuojaan ajoa. Ilmavaara-komennolla vaunut ajetaan pois uralta,
vuorotellen kummallekin puolelle. Ampuja tähtäilee taivaalle. Ilmahälytys johtaa jalkaväen
jalkauttamiseen, vaunun peittämiseen naamioverkolla ja jälkien sumentamiseen.
Hätkähdän. Hiljaisuus. Kaulion ilmeestä päätellen hän on esittänyt kysymyksen.
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Perisuomalaiseen tapaan kaikki vilkuilevat toisiaan ja kengänkärkiään.
"Me voidaan seisoa tässä niin kauan kuin tarvitaan", yliluti toteaa happamasti.
Helppohan hänen on sanoa. Tyypillä on pipo ja pakkastakki, vaikka virallisesti ollaan jo
kesäpuvussa. Samoin luutnantti Ratelalla. Tämä vanhahko, hiljainen, aina nuuskava upseeri on
tyytynyt seisomaan varjona vierellä.
Nuoremmat upseerit, tai no, ainakin Karisaari, pukeutuvat samaan asuun, kuin joukoille ovat
käskeneet. Vanhemmat skapparit taas pukeutuvat niin mukavasti ja lämpimästi kuin mahdollista.
Kapteeni Takoja mainitsi kerran huomauttaneensa asiasta, mutta hän on voimaton vanhan kaartin
edessä.
Nostan nyrkkini. Saan puhuttua tärisevien leukojen välistä. Kaulion happamuus lientyy, hän toteaa
vastaukseni olevan osittain oikein ja selittää hiekkalaatikkomallilllaan asian uudestaan.
Iäisyyden päästä pääsemme harjoittelemaan. Mitä tahansa muuta kuin tätä tuulta ja vesisadetta.
Vaikka sitten istumista teräksisessä kaasukammiossa.
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SPOLLET

Harpon porttia kohti. Olen suhteellisen hyvällä tuulella. Matka-ajanpidennys meni läpi, kuten
tavallista. Fiilis ennen lomaa on kaikista paras.
Uudet spollet vahtivat vanhojen lähdettyä. Virkainnokkuutta on siis odotettavissa. Ohjeet lappujen
ja korttien tarkastamisesta on sekavia. Joskus spollet vaativat niitä, joskus eivät.
Pieni vaalea spolle nappaa terhakkaasti lappuni.
"Tiedätkö muuten, miten puhutellaan sotilasammattihenkilöä?"
Mitä helvettiä? Onko tämä joku testikysymys? En ole koskaan nähnyt pelkkää
sotilasammattihenkilöä, ilman joitain arvomerkkejä. Sitä paitsi, spollejenhan ne pitäisi osata.
"Jaa-a. Ei ole harmainta aavistusta. Herra sotilasammattihenkilö?"
"Eiku sillä vaan että tästä meni sellanen enkä oikein tienny miten puhutella."

Kävelen pois päätäni puistellen. Tämä ei olisi ainoa kerta jolloin spollet aiheuttaisivat huvitusta.
Toisen kerran, heinäkuun helteillä lähtiessäni lomille menisin litteroiden kanssa vahtikopille. Sisällä
hurisisi tuuletin, spollen jalat olisivat pöydällä ilman sukkia. Pää olisi sivulla ja matala kuorsaus
kantaisi ulos asti.
Huomaisin spollen taistelijaparin palaavan avaamasta varusmiesten autoparkin porttia. Hymyillen
kävelisin hänen luokseen. Pienen jäynän aika.
"Terve! Katoppa sie nämä proopuskat. Kaverisi on höyhensaarilla."
"Aijaa!"
Hän vilkaisisi nopeasti papereita ja sprinttaisi kopille. Kämmen lävähtäisi pleksiin. Ulkopuolella
siviilityöntekijä katselisi hämmentyneenä sisään.
"Saatana! Herää!"
Jatkaisin hihitellen pysäkille. Vahingoniloa, pakko myöntää. Tiedän, ettei paikallaan istuskelu
uunissa ole hauskaa, mutta silti. Se on sentään pääportti, for God's sake!
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HÄÄT

Nojailen kaiteeseen. Maali hilseilee siellä täällä. Itäinen taivaanranta loistaa violetin sävyissä.
Varjot pitenevät, etelän yö on saapumassa. Hämärä.
Takaani pauhaa iloinen musiikki. Olen vetämässä happea. Serkkuni häät. Baretti on rullattuna
rippipukuni etumuksessa. Olisin kai saanut ihan virallisen juhlaunivormun, jos olisin pyytänyt.
En voi mitään sille, etten taaskaan tunne kuuluvani joukkoon. Vielä oudompaa on, että kaipaan
kasarmille. Vaikka siellä on paljon paskaa, siellä on myös tovereita.
Paljon parempia kuin minulla on koskaan ollut.
"Mitä sie tääl teet? Mikset sie oo tanssimas?" keskimmäinen serkkuni tulee kysymään.
Hymähdän. Liikaa ihmisiä. Mikä paradoksi. Mutta nämä eivät ole kokeneet samaa mitä me, he
elävät nättiä, iloista ja omavalintaista elämäänsä.
Nyt tiedän, miltä vangeista tuntuu tuomion loputtua. Miksi monet menevät ryöstämään lähimmän
kioskin päästäkseen taas lusimaan.
Koska ainoat ihmiset, jotka ymmärtävät, ovat portin sisäpuolella.
En enää tiedä, mitä ajatella. Vihaan sitä paikkaa, joustamattomine, käsittämättömine sääntöineen
ja ylimielisine johtajineen. Silti lomilla saatan kaivata takaisin.
Vilkaisen lipputangossa liehuvaa Suomen lippua. Miksi aina toisten iloitessa mietin kuolemaa?
Haluanko palauttaa itseni takaisin maanpinnalle, varoittaako sisäinen kyynikkoni haaveilemasta?
Haluaisin niin tehdä jotain, jotain sellaista, jossa voin käyttää kykyjäni palvelemaan isänmaata.
Turhautuminen on hajottavaa. Luen tasokokeisiin vasemmalla kädellä ja pärjään niissä paremmin
kuin johtajat.
Ihmiset ovat jo iloisesti huppelissa. Menen juttelemaan isän serkulle, puhumme rannikkotykistön
tulenjohtamisesta. Hän palveli aikoinaan rannikkojoukoissa. Hiljainen ja hieman ujo, kuten isän
puolen suku tuppaa olemaan.
Äitini on jo ihan tuiterissa. Jos toinen puoli suvusta on hiljaa, tämä puoli ei ole. Olen aiemmin
onnistunut perinteisessä sukkanauhanheitossa, luultavasti koska olen ainoa, joka on juonut vain
vettä.
"Hei Juhani! Tuossa on se tyttö joka sai kimpun, mee pussaamaan! No mene nyt!"
Kasvoni punehtuvat. Hymyilen ja kerron matalalla äänellä, että jos hän ei lopeta, vien hänet saman
tien takaisin Petsamoon. Äitini jankuttaa asiasta humalaisen jääräpäisyydellä. Viimein hän suostuu
lopettamaan.
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Menen kävelemään juhlapaikan pihalle. Kaipaan entistä enemmän takaisin kassulle, pois tästä
hullunmyllystä.
Tyytymätön kaikkialla, tyytyväinen ei missään.
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TUNNUSTUS

Istun Siekkisen Land Roverissa. Ulkona helottaa aurinko, jopa Hätilässä se lämmittää. Olemme
ampumaleirillä.
Tunnen itseni hölmöksi. Itkupilliksi. Uskon avoimuuteen, johtajan on tiedettävä alaiseensa
vaikuttavat tapahtumat. Silti tiedän, että tämä vaikuttaisi arviointiini. Voin melkein nähdä
mielessäni, kuinka kohtaan "henkinen vahvuus" vedettäisiin pitkä viiva.
Olen palannut viikonloppulomalta kotoani. Ei mikään virkistävä reissu. Koiramme sai kohtauksen,
jonka seurauksena se oli vietävä eläinlääkäriin. Äiti oli hysteerinen, isä ei puhunut mitään kuten
tavallista. Minä olin se, joka teki lopettamispäätöksen. Olisin halunnut lyödä äitiäni, kun hän itki
nukutetun kaverini vierellä. Intti on muuttanut minua. Olen alkanut vihata ulkoista heikkoutta.
Samalla matkalla saatiin tieto, että mummo on asetettu saattohoitoon. Syöpä on uusiutunut, vanha
keho ei kestäisi leikkausta. Alzheimerin onni on, ettei hän tajua enää asiaa.
Kaikki vanha tuntuu katoavan, murenevan rysäyksellä. Yritän selittää asiaa ylilutille
mahdollisimman tyynesti ja ammattimaisesti. Hän kertoo vastikään joutuneensa ampumaan oman
koiransa, hänen äitinsä on myös saattohoidossa. Hän tarjoaa kotilomaa, mutta sanon pärjääväni.
Olen kertonut kaiken vain, ettei hänen tarvitse ihmetellä, miksen välttämättä ole vedossa.
Poistuessani autosta tiedän viimeistenkin arvostuksen murenevan Siekkisen silmissä. Korpinnatsaa
ei tippuisi näin heikolle tyypille. Ehkä he olivat oikeassa, minusta ei ole johtajaksi. Vain
tykinruoaksi, arvottomaksi mosaksi.
Toivon, että tykinkuulat osuvat maaliinsa.
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ELÄVIÄ KUVIA

"Saatte hieman oppia miten toimia."
Siekkinen ojentaa DVD:n. Yhdeksäs komppania. Olen katsonut sen joskus televisiosta. Ihan OK,
mutten ymmärrä miten Afganistanin sodan etuvartioasemalle sijoittuva filmi opettaisi meille yhtään
mitään vaunumiehen elämästä.
Skappareilla on vaikeuksia keksiä meille hommia. Elämme parin viikon outoa välitilaa ennen kuin
puolen vuoden mosat ja heidän alikkinsa palaavat vaunukoon puolelta.
Katsomme filmin kellarin tv-tuvassa. Sen jälkeen käppäilemme sotkuun. Vapaa-aika tuntuu
oudolle. Odotusajan runsauteen on tottunut, varsinaiseen vapaa-aikaan ei.
Hänninen keskustelee arpinaamaisen kokelastoverinsa kanssa. He puhuvat häivekoneista. Hänninen
huikkaa minulle kysymyksen.
Vastaan. Pidän kasvoni peruslukemilla kun luettelen faktaa pöytään. Muistini on kuin laskostettu
liina, sitä vain riittää. Näen ärsytyksen kokelaan kasvoilla, vaikka sävyni ja kasvoni ovat neutraalit.
Joskus on hyvä näpäyttää, muistuttaa norsunluutorniin, että tykinruoallakin on aivot.
Rahkola on kotiutunut kokelaista parhaiten takaisin. Hän myöntää suoraan, ettei ole vaunumies.
Panssari-RUK, joka pidetään Parolassa eikä muiden mukana Haminassa, käsittelee nimestään
huolimatta enemmän jalkaväkitoimintaa kuin mekanisoidun osaston dynamiikkaa. Hännisellä valta
tuntuu kihahtaneen nuppiin. Kaveriporukkansa ulkopuolella häntä ei oikein arvosteta.
Rahkola ei halunnut alun perin RUK:iin. Hänen p-pisteidensä mukaan pääsemistä ei olisi ollut
ainakaan suoraan. Lukihäiriö vaikeutti kokeista läpipääsyä. Kapteeni halusi hänet väkisin rukkiin.
Paljon epävarmempi kuin itsetietoinen Hänninen, mutta inhimillisempi. Kokemuksen karttuessa
hänestä tulisi erinomainen joukkueenjohtaja; Hännistä taas halutti ampua selkään jo tässä vaiheessa.
Pelaan erän bilistä, ennen kuin on pakko palata ruokailua varten komppaniaan.
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NÄYTÖS

Moottori jytisee tyhjäkäyntiä. Odotamme merkkiä. Mietin, mitä kaikkea muuta voisin tehdä tällä
aikaa.
"Vihollinen leken päädyssä, suunnassa 00! Delta, lamauta!"
Siekkinen käyttää ilmeisesti joka ikisen tilaisuuden kouluttaa meitä.
"Vaunu, mars!" Finni huikkaa sisäpuhelimeen.
Ajamme eteenpäin. Lapveteläisen vaihtaessa vapaalle tähtään leken pohjoispäädyssä olevaa
puumaalia. PKT laulaa, hylsyjä kolisee. Pilaantunut, paistettu kananmuna hivelee aisteja.
Vaunu nytkähtää taaksepäin. Toistamme samaa muutaman kerran.
Oikeasti tukiasemamme olisi idioottimainen. Mutta näytöksen vuoksi. On pataljoonan vuosipäivä.
Sivummalla Leopardit tekevät samoja leikkejä skappareiden ohjastamana. Kesäkuuma kenttä
pöllyää.
"Delta, rynnäkköön!"
Tuen itseni niin hyvin kuin voin. Pääni hakkaa silti tähtäintä, kun Lapveteläinen päästelee UTD-20
punaisena.
"Veijari, ammu!"
Painan nappia, vaikken pysty rytinässä näkemään maalia. Annetaan sitten kunnon show!
Tatatatatataa.
Huomaan Leojen etenevän täysin tasaisesti. Kateus hohkaa sisälläni vihreämpänä kuin
ämnollavitonen. Jopa sisälle kantaa MG-42:n lapsenlapsen, MG-3:n kankaan repimistä muistuttava
ääni.
Lopuksi kaahaamme peräkkäin katsojien ohitse. Johtajat pääsevät patsastelemaan kuuluisuudessa tosin naama pölyssä ja savusta mustana. Eikä kolmenkymmenen ihmisen lössiä voi kauheasti
fanimereksi sanoa.
On tämä ainakin mukavampaa kuin metsässä rämpiminen.
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KARPPINEN
Puran tavaroitani. Suurin osa muista on vielä syömässä aamupalaa. Juhannus takana, kotilomalla.
Olen vain hyvilläni, ei tarvinnut katsella vanhojen lähtöä.
Olen jo kuullut mitä komppaniassa on tapahtunut. Karppinen on saanut parhaan ampujan stipendin,
sata euroa. Varusmiehelle iso raha. Hämeenlinnan strippibaarissa sillä saisi muutaman kierroksen.
Pakko myöntää, vaikeasti tosin, että se meni oikeaan osoitteeseen. Lieksalainen on syntynyt kivääri
kädessään. Vaikka ulkoisesti näyttikin hintelältä hörökorvalta laseineen, koko miehen elopaino oli
sisua. Ei ihme, että oikea Rokka tuli Pohjois-Karjalan selkosilta.
Se mies osaa ampua. Bemariampujan tavoite on 60℅ osumasuhde 15 sekuntia maalin
havaitsemisesta. Jonain huhuna kuulen Karppisen saavuttaneen edellisellä leirillä lähes 80 ℅
osumasuhteen.
Tykillä, jonka hajonta on panssarivaunun silhuetin kokoinen 600 metriin, se on hämmentävä
saavutus.
En ole oppinut ampumaan tykillä kuten kiväärillä. Meillä on vuodeksi vain 500 paukkua per vaunu,
sitä säästellään tässä vaiheessa. Säpsähdän tykin lauetessa. Liikkuvassa vaunussa ongelmana on
lisäksi paikoillaan pysyminen. Olen hyvä ampujan roolissa kaikessa muussa, paitsi osumisessa.
Finnin halveksunta ei kauheasti paranna oloa.
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ESALA
Ruiskutan pullosta öljyä kookoon laatikon sisään. Tikkumaiset ruudinpätkät ja palojäänteet
huuhtoutuvat pohjalle. Otan jonkun lakanasta leikatun rätin ja pyyhin paikat puhtaiksi.
Seisomme Karppisen kanssa tvälläri-huoneessa, vääpeli Ohton valtakunnassa. Hän itse on poissa,
joten vaunumiehet ovat vallanneet pöydät. Ohto ei katsele hyvällä meitä sottapyttyjä, kuten hän
asian ilmaisee.
Karppista parempaa putsauskaveria ei juuri olisi. Keskustelumme pyörivät yleensä kummankin
ykköskiinnostuksessa, aseissa. Kuten nytkin, ellei luutnantti Esala hakkaisi nurkassa vanhaa
tietokonetta.
Luutnantti Karisaari pölähtää paikalle ja nyökkää minulle. Nyökkään takaisin ja yritän samalla
kalastella syöttimen alapintaan tarttunutta möhnää pois.
Nuoret skapparit keskustelevat hetken keskenään. Eräs ällitällijoukkueen kuski on ajanut korttinsa
viikonloppuna. Yksi kuskeista, Toivola, puuttuu jo muutenkin joukosta. Korpraali loukkasi jalkansa
pahasti hyvin pian ylennyksensä jälkeen. Nyt hän on vemppojen vakiomiehitys.
"Mitäs Veijalainen sanotte siitä, kun jotkut menevät tuolla lailla tölväilemään vapaa-ajallaan ja
vaikeuttamaan hommia?" Esala kysyy yhtäkkiä nojaten tuolissaan taaksepäin.
Mutisen jotain ajattelemattomuudesta. Esala ei ole mitenkään tuttu joukkueenjohtaja. Olen
törmännyt häneen muutamia kertoja. Parhaiten mieleen hän on jäänyt leirillä huudatettuaan
"Normandia 60 vuotta!" D-Day:n 70-vuotispäivänä.
Karisaari pyyhältää taas matkoihinsa. Aloitan matalalla äänellä juttelun Karppisen kanssa. Aiheena
on, miten pekarista saisi vielä huoltoystävällisemmän.
Esala kuulee pakostakin puheeni. Ilmeisesti raportin kirjoittaminen on tylsää pakkopullaa.
Puheyhteys on jo avattu.
"Veijalainen, te taidatte olla perehtynyt asioihin?"
"Kyllä, pienestä pitäen on tullut luettua."
"No selittäkääs mulle kun en ole koskaan ymmärtänyt miksi 5.56 Nato otettiin käyttöön."
Hymyilen. Kysymys ei ole edes vaikea. Sotateknisen historian peruskauraa. Otan
luennointivaihteen päälle. Vaikka aihealue on tuttu ja turvallinen, puheeni särähtelee välillä. On
hermostuttavaa puhua skapparille. Karppinen vilkaisee minua muutamaan otteeseen epäuskoisena.
Tässä sitä sitten luennoidaan skapparille. Tilanne on epätodellinen, katson itseäni kuin ulkopuolelta.
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Päivä lähestyy loppuaan.
"Kylläpä te vain tiedättekin", Esala huikkaa ennen lähtöään.
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LAHJONTAA JA POHDINTAA

Istuksimme odottamassa Hätilän metsikössä. Delta on vetänyt oman osansa, jatkamaan pääsemme
vasta ällien jälkeen. Tulosuunnastamme kantaa pekareiden papatus.
Pummaan Hietalalta kyytiä juna-asemalle perjantaille, tavalliseen tapaani. Vaikka alikessulla on
tapana kaahata kuin raivopää, ei juuri muuta kyytiä ole.
Hietala nyrpistelee nenäänsä.
"Emmä tiiä... Eksä sais kyytiä jostai muualta? Rahat vähä tiukilla. Ja muitaki tulos."
Olen tarjonnut aiemmin bensarahaa, mutta Hietala ei ole ottanut sitä vastaan. Päätän lyödä kunnon
panoksen pöytään.
"Ookoo. Voin mie maksaa. Paljonko? Kakskymppiä?"
Sen verta lompakossani vielä on. Kun kerta tarjoaa, on tarjottava kunnolla. Taksi rautatieasemalle
on lähes yhtä kallis. Mutta kyse onkin psykologiasta.
Riihimäkeläinen epäröi. Olen kaivanut lompakon esiin ja ojennan sinistä seteliä.
"Anna olla. Katotaan sitte. Mulla o tosiaa pari kaverii tulos kans. "
Vieressä istunut Notkonen liittyy puheeseen.
"Mä voin järkätä sulle kyy'in, jos tarvii. Iha mitä haluut. Multa onnistuu kaikki. Kuha o vain
pätäkkää."
Kiitän. Notkonen on aiemminkin uhonnut voivansa hommata ihan mitä tahansa kenelle tahansa. En
yhtään ihmettele enkä epäile miehen taustoja tuntien. Yksityiskohdista ei vain kannata kysellä.
Tuon karkean ulkoisen olemuksen alla on hämmentävän eettinen mies. Ajaja kertoi kerran
jutellessamme, että hänellä on venäläinen tyttöystävä eikä hän koskaan tappaisi ketään. Ei
kenenkään puolella eikä puolesta. Mieluummin istuisi vaikka vankilassa.
Puhuimme myös ylipäänsä väkivallasta. Hieman väistellen kerroin, etten ollut koskaan lyönyt
ketään - edes itsepuolustukseksi, vaikka olisi tarvetta ollut. Omasta mielestäni olen pelkuri, mutta
Notkonen päinvastoin ylisti ratkaisujani.
"Väkivalta on vitun paskaa. Oikeesti. Se o vitun hyvä, jossä oot päässy nii ettei oo tarvinnu lyödä.
Mä oon nähny sitä iha tarpeeks."
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Yhdellä viimeisistä Hätilän leireistä, istuessani iltapalalla ruokaparakissa, Notkonen lupaisi
hommata minulle seuraa TJ 0-päivälle. Muiden lähtiessä risteilylle, jäisin odottamaan junaa
Pohjoiseen. Valitettavasti aika unohtaisi lupauksen.
"Taisteluhälytys!"
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KEHUMISEN SIETÄMÄTÖN VAIKEUS

"Tämän takia on vaarallista kehua teitä! Homma muuttuu aina sen jälkeen perseilyksi."
Ylikersantti Korppi seisoo edessämme asekäytävällä. Vain muutama päivä sitten, samassa paikassa
hän oli kehunut meitä hyvin sujuneesta leiristä.
Emme olleet saaneet vaunuhuoltoja tehtyä ajallaan. Jokin tökki. Siekkinen huusi aamulla meille
naama punaisena.
"Mitä vittua tällainen esanvenytys on!? Häh!? Koko porukka saatanan lapamatoja! Mitä luulette
tapahtuneen jos ensi viikolla olisi leiri!? No!? Me saatana jatkettais viikonlopun yli että vessat on
valmiita. En tiedä teistä mutta mulla on parempaakin tekemistä!"
Kuten aina, räjähdystä seurasi nopea leppyminen. Ei sille mitään voinut, että polvet vapisivat.
Hävetti.
Kehuminen ei kuulunut peeäsjiikoon tapoihin. Takojan mukaan erinomainen suoritus oli oletusarvo,
vain sen yli menevät huomioitiin.
Se gonahduttaa.
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UNET

Herään. Silmiä kirvelee, haukon henkeä. Nenä on räkää täynnä. Olen vielä unessa, tunne hyökyy
ylitseni. Alan itkeä uudelleen.
Näin unta pääskysistä. Niiden mukana tuli hyvin voimakas aalto. Olen hetken sekaisin. Onneksi
kukaan tuvasta ei herännyt.
Olen alkanut nähdä tällaisia unia. Tupakavereiden mukaan olen ulvonutkin unissani pariin
otteeseen. Olen kääntänyt sen edukseni. Jos ei pääse laumaan, ollaan sitten reippaasti ulkona.
Olen alkanut esittää sekopäistä lappilaista uusnatsia. Se on roolini, sudenturkkini. Pelottavaa kyllä,
sisälläni on alkanut herätä jotain. Se potkii ja kiehnää, kun olen vihainen, kun tavalliseen tapaan
pidän sen sisälläni enkä näytä ulospäin. Joudun pidättelemään itseäni, se väsyttää kerta kerralta
enemmän.
Minulla ei ole mitään mihin purkaa raivoani. Syön suruuni, se ei tunnu enää missään.
Viikonloppuisin juoksen pitkiä lenkkejä kylmiltään, 20, 30, 40 kilometriä. Kolmenkymmenen
asteen helteessä ilman vesipulloa, pyörtymäisillään. En välitä. Haluan hakata itsestäni herkkyyden
pois, lyödä sitä kovempaa kuin kukaan muu.
Ei ole montaa, jolle olen kertonut asioita. Karppinen ja Kaartinen, ampujakollegani tietävät jotain.
Hietalakin, vaikka hänen ja minun välillä on esimiesaseman kuilu. Pietikäinen on siirtynyt
aikapäiviä sitten takaisin korohoroon.
Pääni on alkanut hajota kiihtyvällä vauhdilla. En voi kertoa siitä kellekään, lentäisin saman tien
ulos. Sitä häpeää en kestäisi. "Mammanpoika, joka ei kestänyt inttiä", voin kuulla kiusaajieni äänen
sanovan.
Hammar kysyi, olenko uskovainen kun en kiroile. Ajaja kysyi sitä ties monennettako kertaa. Pientä
piruilua, jatkuvaa kettuilua. Jatkuvaa halventamista, aliarvioimista.
Meitä kiusataan kepillä kuin vahtikoiria, jotta kävisimme viholliseen kiinni. Nyt rauhan aikana
käymme toistemme kurkkuihin. Kasa rakkikoiria.
Yritän hakea toisten kunnioitusta. Sitä ei saa kuin kovuudella, äärimmäisillä mielipiteillä. Koulussa
tein sen virheen että alistuin, nyt käyn päälle. Mietin, kuinka pitkälle minun on mentävä. Aivan
sama kunnioittavatko, kunhan pelkäävät. Tietäisivät kerrankin, miltä tuntuu pelätä. Päivästä,
vuodesta toiseen.
Pitääkö minun tappaa joku, että ne uskovat? Sanoa, että noudatin vain Ragen ohjetta. Joku kaatuisi
suihkussa puukon kanssa.
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Avuttomuus, raivo. Tempoilen eri suuntiin. Yksi toisensa jälkeen minulta on viety kaikki. Unelmat,
koti, isovanhemmat, koira, itsekunnioitus, terveys. Tarraudun ylpeyteeni, ilman sitä hukun
lopullisesti suohon. En tiedä mitä minun pitäisi tehdä. Uskoako mitä sanotaan, etten ole minkään
arvoinen? Vetää seuraavalla leirillä piippu suuhun ja toivottaa hyvästit kaikelle tälle paskalle? Ottaa
muutama kusipää mukaan matkalle helvettiin?
Minulla ei ole mitään menetettävää.
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GONA

"Mitä helvettiä se äijä duunaa?" Finni ärähtää.
Olemme tekemässä käytön jälkeisiä tarkistuksia. Huomasin kohdelistaa katsoessani, että
Lapveteläisen kuittauksia näkyy oudon monessa paikassa. Menin puhumaan epäilystäni kessulle.
Vaikuttaa siltä, että olemme ainoa vaunu, joka vielä tekee asiat pykälän mukaan. Muut ovat aina
oudon nopsaan teltoilla päivän jälkeen. Erään kerran viikkohuollossa Santavuori naureskeli, että
nolla-kakkonen vetää yhä ihan kireänä.
Lappis osoittaa yhä pahempia gonahduksen merkkejä. Edes puheisiin ei voi enää luottaa, sen ovat
huomanneet muutkin. Ajajan puheet otetaan aina pienellä varauksella.
Itseäni ainakin hirvittää ajatella, mitä tapahtuisi, jos jotain vakavampaa sattuisi. Kuittaukset ovat
samalla vastuunotto siitä, että hommat on tehty asianmukaisesti. Ei Bemari ole mikään kaunotar tai
tekniikan kärkiluokkaa, mutta uskoakseni korvausvelvollisuus veisi nuoren miehen äkkiä
maksuvaikeuksiin.
Jos tyypistä olisi mitään jäljillä Korpin, Siekkisen ja panssarimestari Rajavaaran käsittelyjen
jälkeen.
Johtajat huudetaan kokoon, jäämme jostain taas ilmestyneen Lappiksen kanssa jatkamaan hommia.
Yhtäkkiä viereemme leiriintyneet viestityypit huutavat hälytystä. Räkäpäät paukkuvat kun joku
vetää taivaalle sarjaa Lähi-idän tyyliin.
"Putin tulee!" viestialikki karjuu. Vitsikästä.
Suojaamme korvamme käsillämme kun hemuli-rambot juoksevat lonkalta räiskien. Huudan
kahdelle ihan vaunumme viereen maastoutuneelle tyypille, että jos he ampuvat siinä, hakkaan
heidät molemmat telamiinalla. Viestimiehet jatkavat taktista huojumistaan muualle. Jonkin ajan
kuluttua harjoitus päättyy patruunoiden loputtua.
Olipahan esitys.
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KESSU

Ponnahdan ensimmäisenä ulos sissiteltasta, kuten yleensä. Lapveteläinen tulee viimeisenä, hänellä
on tavaraa kuin romanikauppiaalla.
Alamme repiä pressuja vaunun päältä. Kesken kaiken Korppi karjuu Finniä luokseen. Vilkaisemme
toisiamme. Mitähän on nyt tullut tehtyä?
Käärin pressun ja naamioverkon ohueksi rullaksi. Työn ollessa kesken näen Finnin hoippuroivan
paikalle. Otsalamppuni valaisee häntä. Hyvä etteivät kasvot halkea virnistyksestä.
"Kattoppas Veijari mitä tässä on."
Katson likaista kämmentä. Siinä kimaltelee kolme kulmarautaa.
"Ai, kappas! Yksi meille jokaiselle", vitsailen. Tuijotan niiden kiiltoa.
Päivän jälkeen muut vaunumiehet onnittelevat meitä Lapveteläisen kanssa. Komppaniamme
ensimmäinen kessu, vielä näin aikaisin.
"Se on koko vaunulle jos johtaja ylentyy", Santavuori sanoo.
"Joo, ihan vitun varmasti", Lapveteläinen tuhahtaa. Vaikken tyypistä pidäkään, hän osuu nyt naulan
kantaan.
Mietin syytä ylennykseen. Onko se siksi, että olemme niin pirun hyviä? Mutta silloinhan pitäisi
ylentää koko miehistö. Olemmeko niin paskoja, että Siekkisen mielestä on aikamoinen saavutus
saada homma toimimaan näinkin hyvin?
En tiedä vastausta. Kuukausien edetessä kallistuisin jälkimmäiseen vaihtoehtoon.
Vaunumme on monella tapaa erilainen. Teknisesti se on itäsaksalainen, öljyä kuluttava romu, jonka
moottori kosahti heti korjauksen jälkeen uudestaan. Olemme kaikki ylioppilaita, kilpailuhenkisiä.
Jokainen meistä olisi päässyt ainakin alikiksi. Vaunussamme on Deltan huonoin yhteishenki, mutta
omasta mielestäni olemme pirun tehokkaita.
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KORJAUS

"Veijari, aamupalalle!" Finni huutaa naama ampujan luukusta sisällä.
Yritän saada käteni ujutettua kookoon ja tykin väliseen pieneen rakoon. Tykin sähköliitin oli
asennuksen jälkeen huonosti, jäänyt kiinni johonkin ja repeytynyt. Finni huomautti siitä pisteliäästi
aamulla. Ohto oli antanut uuden liittimen, pienet ruuvit kalastelin hylsylaatikosta.
Kessu toistaa käskynsä muutamaan kertaan. Hänen äänensä kaikuu kuin kaivossa. Olen niin
uppoutunut tehtävään, etten kuule enkä näe. Lopulta mutina ylittää ärsytyskynnyksen.
"Hei, mie oon tehny virheen ja mie sen korjaan. OK? Menkää te syömään, mie tuun jos ehin."
Finni ei luovuta. Hän on nyt joukkueen vanhin. Ärsyttää. Jos tyyppi jättäisi minut rauhaan, olisin jo
hoitanut homman.
"Menkää syömään! Jos en ehi, en syö."
Finni on epävarma. Viimein hän uskoo.
Homma on lopulta yksinkertainen. Varmistan vielä, että kaikki on paikoillaan. Nousen ylös ja
juoksen syömään. Ehdin vallan mainiosti.
Joskus kannattaa uskoa alaista.
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TIIKLI
Vesisade. Seison sotkuauton palvelusta pidemmässä jonossa. Olemme RUK:n leirillä
taistelutakseina. Torstai-ilta ; huomenna pois.
Edessäni korohoron tulenjohto-oppilas Maijanen värjöttelee ilman sadeasua. Hänellä on tosin
suojanaan intin vedenkestävin varuste, puuvillapyyhe. Näyttääkin kuivemmalta kuin suurin osa
muista.
Vaunukentältä kuuluu tukahtunut: "Saatana!"
Siekkinen.
Notkonen tallustelee kohti leiriä ja huomaa minut.
"Hei Veijalainen, eksää oo tuolla auttamassa?"
"Ei kukaan ole käskenyt."
"On sinne populaa menny."
Notkonen jatkaa kulkuaan. Nostan sadetakin hupun ylös ja käännyn selin leiriimme päin. Ei
todellakaan kiinnosta lähteä korjaamaan toisten töppäilyä. Ainakaan kun sotkuauto on näin lähellä.
Päivän viimeiseksi toimeksi vyötimme tykit. Tiikli oli tunkenut omat vyönsä väärinpäin, jolloin ne
jäävät jumiin. Huhun mukaan Korppi oli ollut auttamassa ja tarkistamatta vöiden suuntaan
runtannut ne väkivalloin ylös.
Se tarkoitti, että vyöt ovat entistä enemmän nalkissa.
Voin vain kuvitella Pyssylän ja Tiiklin kuumotusta kun Siekkinen on kuullut asiasta. Ja tänne parin
sadan metrin päähän asti panssarin uumenista kantavista huudoista päätellen tunnelma on oikein
miellyttävä.
Tämä ei ole suinkaan ampujakollegani ensimmäinen kerta. Itse asiassa laskujeni mukaan kolmas.
Miten helvetissä se mies on voinut onnistua? Tiikli ylpeilee sillä, että on meistä nopein, ja monissa
asioissa se pitääkin paikkansa. Nopeudella on vain aina kääntöpuolensa.
Kello on hieman yli yhdeksän kun pääsen korokkeelle. Kahvia, munkkia, energiajuoma. Taaperran
aarteineni teltalle. Kahvi ei maistu koskaan niin hyvältä kuin silloin kun sitä ei ole saanut. Kofeiinija sokeripommi saa veren virtaamaan ja pistää naurattamaan. Epäilen nolla-kolmosella menevän
lähemmäs puoleenyöhön.
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SIMU

Olemme rivissä käytävällä. Kokelas Hänninen ilmoittaa Deltan vaunumiehet. Siekkinen ottaa sen
vastaan. Hän kertoo, että tulisimme tänään hakemaan ja asentamaan Saabin simulaattorit. Jokainen
niistä maksaa parisataa tonnia kipale, joten kauheasti ei kannata pudotella.
Raahaamme muovilootat simuhallilta. Siekkinen seisoo ohjekirjan kanssa ja katsoo meitä.
"Veijalainen, teistähän tulee insinööri", hän tokaisee ja ojentaa kirjan minulle.
Anteeksi, mitä? Meillä on paikalla kaksi kokelasta ja yksi kersantti-supersotilas Finni, ja yliluti
keksii antaa minulle tämän homman. Hietala on lisäksi sähkömies. Simulaitteen hinta pyörii
mielessäni kun katson asennuskaaviota. Näyttää yksinkertaiselta.
Ei kestä kauaa kun alan saada kommentteja. Kuuntelen niitä aikani mutta sitten hirttää kiinni Finnin
kohdalla.
"Herra kersantti voi ihan ite ottaa homman johtoon. Siulla on vähän painavampi rinnus kuin miulla.
Mie olen pelkkä tavallinen panssarijääkäri!"
Finni ei kuitenkaan innostu hommasta. Kommenttien määrä myös vähenee purkaukseni jälkeen.
Kun homma on valmis, Siekkinen tulee paikalle. Jännittää.
"Jaahas, katotaas miten meni. Yleensä ei ekalla kerralla toimi."
Virrat kytketään. Nielaisen kun näyttöön ei tule mitään. Siekkinen alkaa ronkkia järjestelmän
mustaa laatikkoa, johon menee johtoja kuin kyiden paritteluun keväällä.
"Aha, yksi on löysällä. Noin, katotaas nytten."
Kaikki toimii. Olen hivenen helpottuneempi, sisällä olleiden alikersantti Santavuoren ja kokelas
Rahkolan virhe, vaikka tietysti minun olisi pitänyt tarkistaa.
Jatkamme muihin vaunuihin. Kaksi miestä per vessa, homma on jopa rentouttavaa.
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"LOMILLE?"

Nappaan vettä. Vietämme hetken taukoa. Aurinko porottaa kuumasti. Heinäkuu haluaa kuivata
meidät.
RUK:n leiri. En muista kuinka mones. Nämä leirit ovat suklaata omiimme verrattuna. Ei sissitelttaa,
sissimuonapakkauksia, kiirettä ja häsellystä. Ruoat tulevat lämpöastioissa, pakin ja käsien pesuun
on kuumaa vettä, ruokaa saa ottaa niin paljon kuin napa vetää ja jälkiruokaakin löytyy. Lisäksi
rukkilaisten kouluttajat päästivät meidät uimaan.
On perjantai. Viimeinen leiripäivä. Siekkinen seisoo paitahihasillaan. Mietin, onko matkaajanpidennykseni Imatralle mennyt läpi. Tiedän, ettei leiriviikoilla niitä yleensä myönnetä, mutta
huhuna kuulin, että pääsisimme jo aamupäivällä pois.
Rohkaistun ja kysyn yliluutnantilta.
"Herra yliluutnantti. Tiedättekö jotain matka-ajanpidennyksestäni?"
Siekkisen punainen naama punertuu entistä enemmän. Hän nappaa lippiksen päästään ja lyö sillä
reiteensä.
"En tiedä! Mistä vitusta tietäisin? Mä en ainakaan puoltanut sitä."
Yritän muuttua huomaamattomaksi. Arvasin tämän, mutta aina voi yrittää.
Lopulta pääsemme lähtemään. Vaunut halliin ja kamojen raahaus kassulle. Marssiessani sisään
päivystäjän kerrokseen tuttu päivystäjä, jonka nimeä en valitettavasti muista, kysyy:
"Veijalainen, millos sä lähet lomille? Tääl on lappu sun matka-ajanpidennyksestäs. "
Aivot pyörähtävät tyhjää. Harppaan päivystäjän pöydän ääreen ja nappaan hänen ojentamansa
lapun. Takoja on lomilla, ja komppaniaa johtaa nyt Kniivilä. Harmaat kopioviivat osoittavat lomani
alkavan kello kolmetoista. Siekkisen "En puolla" - ruksi ja Kniivilän "Myönnän"-suttu näkyvät
selvästi. Lisänä leimasimen violetti jälki.
Katson kelloa. Se on vähää vaille kolme.
"Nyt tuli kiire!"
En tiedä, mitä on tapahtunut, mutta ei ole aikaa pohtia syvällisiä. Tungen tavaroita kaappiin miten
sattuu. Kukaan ei ole koskaan tarkastanut kaappiani matkareiden yhteydessä. Olen likainen ja
haisen kuin rankkitynnyri, mutta suihku on saavuttamattomissa.
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Lomavaatteet päälle. Varusmieskortti mukaan. Sitä en unohda, yksi Ragen hermojen kokeilu riitti.
Päivystäjä on kuuluttanut Kniivilän puhuttelun alkavan kohta päivystäjän kerroksessa. Juoksen
rivissä seisovien tovereideni ohi. En halua todellakaan jäädä kuulemaan mitään nuhdesaarnaa. En
pääse etuovesta, sillä Kniivilä ja Siekkinen seisovat ulkona juttelemassa.
Sissi-yliluti vilkaisee minua liikkuessani kuin tuli hännän alla. Ryntään kellarikerrokseen, juoksen
alaovesta kuin alokas peekaudella. Parempi kadota näkyvistä, ennen kuin Kniivilä muuttaa
mielensä.
Rautatieasemalla huomaan junan jo menneen. Tunnin kuluttua paikalle valuu tuttuja kasvoja.
Etuilustani ei ollut mitään hyötyä, mutta kaikki aika porttien ulkopuolella on juhlaa.
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KARJALAISIA I

Ajamme eteenpäin sivuportista ulos. Meitä odottaa neljä CV:tä. Näen ruotsalaisvaunun ensimmäistä
kertaa läheltä - se on kerrostalo piskuisiin bemareihimme verrattuna.
Suuntaamme kohti Hätilää. Parinkymmenen kilometrin moottorimarssi. Kesä on hehkeimmillään.
Kesken ajon eräs CV ilmoittaa, ettei pysty jatkamaan. Polttoainesuodatin on tukossa, ja tietokone
leikkaa tehoja. Vekaran miehet jäävät nököttämään bussipysäkille.
Perillä alamme heti vääpeli Ohton saavuttua tehdä vöitä. Kaksitoista paukkua kohdistukseen, kuten
normi kuuluu. Sivusilmällä huomaan karjalaisten olevan jo valmiit kun me vielä avaamme
laatikoita. En tiedä vielä tuolloin, että heidän vyönsä ovat tehdasvalmiita ja niiden lataaminen vaatii
vain napin painamisen.
Olen säätänyt tähtäimen suurin piirtein jo hallilla. Tähtään panssarin sivusiluettia. Pam. Vasen
alanurkka. Pam. Oikea ylänurkka. Pam. Keskelle.
Mihinkähän tässä pitäisi nyt sitten säätää?
Siekkinen käy vaunuja läpi. Finni selittää osumat, Siekkisen mukaan parempaa ei kannata odottaa.
Odotellessamme muita bemmejä katson tähtäimellä CV:den tuloksia. Osumat ovat suunnilleen
päänkokoisella alueella. Kuin vertaisia Kalashnikovia ja tarkkuuskivääriä.
Aluevaikutusta, pojat, aluevaikutusta. Se on bemarihemmojen tunnuslause.
Arvioin joutessani myös maahan painuneita telanjälkiä. Ruotsalaisvaunut eivät uppoa niin syvälle
kuin me, huolimatta suuremmasta painostaan. Telat ovat siis suhteessa leveämmät kuin meillä.
Alan jo aavistaa, että viimeistään tällä leirillä gonahdan vessaamme.
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KARJALAISIA II

Seisoskelemme nuotion ympärillä. Sitä ei välttämättä tarvittaisi sään puolesta, mutta
kaivonrenkaiden sisään on kasattu pieni rovio.
CV-miehet ovat tehneet omansa kymmenen metrin päähän meistä. Mielenkiinnosta lähden
jututtamaan karjalaisia.
Törmään kollegaani. Kyselen häneltä innokkaasti ruotsalaisvaunusta. Hän suostuu näyttämään sitä
sisältä.
Ampujan paikka on paljon ahtaampi kuin bemarissa. Kollegani on yhtä pitkä kuin minä, joten
hänkin joutuu istumaan kyyryssä. Etuna on tietysti se, ettei kuppimaisessa istuimessa lentele minne
sattuu.
Ammunnanhallintajärjestelmän käyttöpaneelit täyttävät suurimman osan vapaasta tilasta. En uskalla
koskea mihinkään. CV-ampujan mukaan toiminnoista käytetään vain pientä osaa. Verrattuna
bemmin muutamiin kytkimiin määrä on valtava. Pikaisella silmäyksellä en pääse hajulle, kuinka
ergonomisesti ne on sijoiteltu. Venäläiset eivät ole kuuluisia ihmisläheisestä suunnittelusta, mutta
kun sijainnit oppii, on toiminta eräällä tavalla idioottivarmaa.
Lisäksi suoraan eteenpäin osoittavaa prismaa ei BMP:n tapaan ole. Se on mielestäni haitta, sillä
karkeasuuntaus on helpompi tehdä suurentamattomasta prismasta kuin tähtäimen läpi tuijottamalla.
Oli tähtäin kuinka edistynyt tahansa.
Palatessamme tulipaikalle ajaudun keskusteluun CV-johtajan kanssa, aiheena saksalaisten vaunujen
käyttämä optiikka toisessa maailmansodassa. Kerrankin tunnen saavani oikean tasoisen
väittelykumppanin. Kiintoisa tyyppi. Entisöinyt vanhan Land Roverin käyttöautokseen.
Pitkän ja antoisan keskustelun jälkeen palaan omalle teltalle. Toverini ovat huomanneet poissaoloni
ja kuittailevat loikkariksi. Kerron jutelleeni erään johtajan kanssa, joka tiesi kerrankin yhtä paljon
kuin minä.
"Ai sen, joka aina hymyilee? Sokon mukaan kukaan ei siedä sitä", Lapveteläinen sanoo. Hänen
kaverinsa on CV-ampujana.
"Mut siinähän meiän Veijarille on vastine", Ruissalo huikkaa väliin. Katson ajajaa kuin haluten
heittää hänet nuotioon.
Niinpä niin.
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KARJALAISIA III

Katselen kuinka CV-miehet asettavat vöitä sisään. Olemme Finnin kanssa ruotsalaisvaunun
takakannella. Siniset harjoituskranut solahtelevat sisään helppoudella, joka kääntää jokaista
bemarimiestä entistä vihreämmäksi. Karjalaiset valittelevat osaansa, vyö on liian lyhyt
sähkömoottorille, he joutuvat käyttämään ihan kampea vyön syötössä. Hellanlettas!
Vietämme taukoa taisteluammunnan välissä, tulenjohtorakennuksen takaisessa metsikössä.
Maalimme ovat tutusti Hätilänvuoren rinteessä.
Santavuori, Ruissalo ja Pyssylä makoilevat nolla-nelosen edessä. Tiikli tuhertaa jotain sisällä,
ilmeisesti häiriönpoistoa.
Pam.
Käännähdämme heti nolla-nelosen suuntaan. Ruutisavu leijailee tykin ympärillä, maassa olevat ovat
pompanneet pystyyn. Pyssylää lukuunottamatta, joka hätkähtää hereille vasta puolen minuutin
jälkeen.
Onneksi putki oli taivaalle. Toisaalta, sen edessä on tien toisella puolella valotolppa ja vyössä
sirpaleita. Lopputulos pahimman sattuessa olisi voinut olla rumaa.
Taas sulka ampujakollegani hattuun.
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VÄÄRÄSSÄ OLEMISEN SUHTEELLINEN VAIKEUS

Seisomme vaunuhallin keskellä muodossa, Deltan vaunumiehet. Ylikersantti Korppi tulee paikalle.
"Asento - lepo!" hän komentaa ominaisella tyylillään suunpielestä.
"Eilen Delta ei ehtinyt päivälliselle ja kaikki viivästyi. Kenen syy se oli?"
Olimme tulleet leiriltä ja varustaneet vaunut simuilla uutta leiriä varten. Aikataulu venähti, jäimme
hallille ja tarkoituksena oli, että menemme jälkiruokailuun. Sitä ennen meidän tuli kuitenkin
palauttaa aseet asevarastoon. Korppi vain oli unohtanut jälkimmäisen.
Nyt ylikersantti seisoo edessämme, odottaen selvästi vastausta. Teidän, ajattelen, mutten sentään
viitsi sanoa ääneen.
Hietala viittaa varovasti. "Meidän", hän vastaa.
"Väärin! Erään mulkun kapiaisen nimeltä ylikersantti Korppi", ylikessu huudahtaa ja osoittaa
peukalolla itseään. Yritämme olla hymyilemättä.
Tämän lähemmäs anteeksipyyntöä ei armeijassa taida päästä. Ylikersantin osakkeet nousevat
silmissäni - vaatii kanttia myöntää tehneensä virheen. Se ei onnistu kaikilta edes siviilissä, vielä
vähemmän täällä, jossa auktoriteetin oletetaan olevan haastamaton ja kritisoimaton.
Ehkä oikeudenmukaisuutta sittenkin on.
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FAITTERIT

"Voi jumalauta! Lämäreillä on joku muija, jonka nimi o Tooli", Ruissalo puuskahtaa samalla
paheksuen ja innoissaan. Leirinuotion äärelle kerääntyneissä se herättää hörähdyksiä. Toolin
painamista ja muuta hurttia huumoria ehdottaa moni.
Olen nähnyt kyseisen lämärin. Naisena nyt tuskin intissä on muutenkaan maailman helpointa, tuolla
sukunimellä kaikki mahdolliset kuittailut saavat lisäpontta. Tosin, ulkoisen habituksen perusteella
henkistä kanttia löytyy jaettavaksi muutamallekin miespuoliselle esimerkiksi.
Asia on sama kaikkien muidenkin asepuvussa liikkuvien naisten kohdalla. Luonnehdintoja on
kaksi: joko he ovat lesboja tai hakemassa panoja. Varsinkin ulkonäöllä siunattujen kohdalla
puheeseen tulee katkeruuden sävyjä.
Komppaniamme päällikön huhutaan kieltäneen naisten ottamisen yksikköömme. Se, että
"vähemmän sotilaallisissa yksiköissä", kuten huollossa, viestissä ja iiteessä heitä näkyy sitäkin
enemmän, ei helpota asennevammaa.
Minulle on aivan sama, kumpaa sukupuolta viereisessä poterossa makaava tyyppi on - tärkeintä on,
että hän hoitaa velvollisuutensa parhaansa mukaan. Painoarvoa on kyvyillä ja ominaisuuksilla,
pätevyydellä. Ehkä näkemykseeni on vaikuttanut, että sukuni naisilla on aina ollut yhtä paljon tai
enemmän rahkeita kuin miehillä. Yksi naispuolisista serkuistani kävi vapaaehtoisena armeijan,
toinen harkitsee.
Kannatan sukupuolineutraalia asevelvollisuutta ja olen tuonut sitä esille täälläkin. Viittaan Israeliin,
Venäjään ja nyttemmin myös Norjaan esimerkkeinä. Pienen kansan on laitettava peliin kaikkensa,
ja laaja pohja antaisi mahdollisuuden saada kaikista parhaimmat kyvyt käyttöön. Olen nähnyt
monia, jotka ovat liki toivottomia tapauksia, mutta joiden on silti pakko olla täällä.
Neuvostoliitto suosi tarkka-ampujina naisia, heidän pienemmän kokonsa ja rauhallisuutensa takia.
Jotain kertonee myös, että naisista saa suhteellisesti useampi johtajakoulutuksen kuin miehistä,
vaikka unohdettaisiin kiintiöt.
"Sadasta sotilaasta kymmenen ei pitäisi edes olla siellä, kahdeksankymmentä muuta ovat vain
maalitauluja. Yhdeksän heistä on todellisia taistelijoita, onneksi meillä on heidät, sillä he tekevät
taistelun. Ja sitten on yksi, joka tuo kaikki muut takaisin."
Herakleitos
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MUKE

Tuijottelen screenille heijastettua kuvaa. Dynaamisia, iloisia, kaupallisia. Ja niin pois tästä
todellisuudesta kuin olla saattaa.
Tämä on kolmas tai neljäs kerta kun muken johtajatar pitää meille esitelmän. Tai muken mamma
kuten häntä tuttavallisemmin kutsutaan. Nuori nainen ei tosin saa ansaitsemaansa kunniaa
lempinimestään.
Muonituskeskus on yksityistetty muutama vuosi sitten, osana laajempaa "keskittymistä
ydinosaamiseen". Lopputuloksena muonituskustannukset ovat kasvaneet, pitäähän yrityksen tehdä
voittoa. Huolimatta siitä, että sen ainoa funktio on ruokkia varusmiehet.
Leijona Catering. Voi jumala. Eivätkö ne voisi vain toimittaa sapuskaa sopivan määrän oikeaan
aikaan ja säästää meidät tällaisilta promoilta? Meistä puhutaan asiakkaina. Käsittääkseni asiakas on
sellainen, joka maksaa ja jolla on valinnanvapaus. Me emme täytä kumpaakaan ehtoa.
Tee työtä, joka on arvoitus.
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PILLEREITÄ

Notkonen auttaa Lappiksen istumaan. Mies sokeltelee jotain, mutta siitä ota mitään tolkkua. Hänen
pupillinsa ovat todella levällään.
Istuttuaan vartin tuolillaan huojuen ajaja kysyy yhtäkkiä:
"Mit...mitä mä teen?"
Vaikken Lappiksesta pidäkään, olen huolissani. Finni tyytyy kuittaamaan: "Ei tuo vielä mitään ole."
Lahdessa on näköjään totuttu hieman eri menoon.
Aiemmin päivällä vaunuhuollossa Lapveteläinen oli ollut puhdistamassa ajajan paikkaa, kun tuolin
selkänojan lukitus oli pettänyt. Ilmeisesti peukalo oli ollut sopivasti hollilla, jäänyt johonkin väliin
ja haljennut keskeltä.
Korpin aina ripeiden ensiaputoimien jälkeen Lappis vietiin veksiin, josta hänet oli tosin palautettu
ilman tikkaamista ja lääkkeitä. Korppi oli tapauksesta kuultuaan lähtenyt mukaan ja seisonut
ovensuussa lääkäriä tuijottaen, lääkärin tikatessa epäonnista kuskia ja vilkuillessa tuimaa
kouluttajaamme. Kassulla ylikersantti vielä sitoi uudelleen siteen.
Lapveteläinen sai kolmiolääkkeitä kipuun ja Korpin tiukan kehotuksen olla menemättä iltavapaille.
Ilmeisesti sitä ei silti kirjattu mihinkään, sillä palveluksen päätyttyä ajaja suuntasi ensimmäisenä
muutamille. Lopputulos istuu edessäni hymyillen höhlän hymyä.
"Nyt ensimmäisenä riisut päällystakin ja maiharit ja nouset punkallesi", ohjeistan kuin pikkulasta.
Ihme, että tyyppi on päässyt päivystäjän ohi, tai sitten asialla on ollut gonahtanut alikki.
Olen joskus nähnyt vanhimman serkkuni samassa jamassa, aktiiviaikoinaan. Silloin hän saattoi
mennä mummolaan pesulle ja tulla ylös foliohattu päässään, puhuen vihreistä miehistä, joita oli
kellarissa.
Tule armeijaan ja näe elämää.

140

JUNKKERIT

Kuuntelen, kuinka toiset keskustelevat innoissaan tänään suoritettavasta pilasta uusille monneille.
Samasta, joka meille tehtiin ja ilmeisesti monille aiemmille saapumiserille.
Katson tuoreita johtajia. Minun on vaikea peitellä halveksuntaani. He eivät ole vielä kasvaneet
asemansa vastuuseen, he ovat nuoria poikasia, jolle joku on antanut yhtäkkiä valtaa.
Initiaatioriittejä, höykytä, jotta itse voit joskus höykyttää.
Pionkiin siirtyneet pohtivat, miten toteuttaa juttu käytännössä. Heidän komppanianpäällikkönsä on
tietoinen pilasta ja kieltänyt sen. Silti he haluavat jatkaa traditiota.
"Ettekö te muista, millaista se oli teille aikoinaan? Se tekkee teille enemmän hallaa kuin hyötyä."
"Turpa kiinni, Veijalainen!" minulle ärähdetään. Vituttaa. Noilla äijillä ei ole mitään käryä
johtamistaidosta.
Muutamat toverini ovat ehdoin tahdoin menneet vaunukomppaniaan ja pionkiin päästäkseen tyhjillä
arvoillaan hyppyyttämään mosia sipoissa. Heidän ilmeestään paistaa mielihyvä. Kaikki itse kärsitty
kostetaan seuraaville.
Painukoon helvettiin kaikki.

141

JUUTALAINEN

Huomaan lattialla kymmensenttisen maihareista kulkeutuneen lian joukossa. Kumarrun ja nappaan
sen.
"Voi jumalauta! Veijari taas vauhdissa", Ruissalo hirnahtaa punkaltaan.
"Joo, saatanan juutalainen", Lapveteläinen komppaa omaltaan.
Hymähdän.
"Ollaaks siellä Lapiss oikeesti noi köyhii?" Ruissalo jatkaa. "Siis asuttekste jossai maakuopas
porontaljois?"
Naurahdan.
"Ruissalo , turpa kiinni."
"Oo, Veijari on kovis", Santavuori heittää puolestaan.
En vastaa enää mitään. Tiputan kolikon lompakkooni ja suljen kaapin nopeasti.
Juutalainen on yksi Lappiksen antamista lisänimistä. Se on tullut, kun olen kerännyt lattialta
viisisenttisiä ja hillonnut leireiltä jääneitä sissimuonapakkauksia. Ruissalo ja Lapveteläinen ovat
huvittaneet itseään välillä heittelemällä tahallaan viisisenttisiä lattialle, vain päästäkseen katsomaan
kuinka kerään ne.
Tyypeillä on selvästi ollut elämässään ihan liikaa rahaa ja ruokaa. Oma perheeni on aina ollut
enemmän tai vähemmän peeaa, välillä se päivittäinen ruokakin on ollut niin ja näin. Olen ollut
yleensä se, jolla on eniten rahaa säästössä, ja olen joutunut sitä lainailemaan vanhemmille laskujen
maksuun.
Muistan kerran, kun sain tehtäväksi lämmittää pienen purkkihernekeiton ruoaksi. Olin alta
kymmenen ja ajatuksissani laitoin liikaa suolaa. Sain hirvittävät huudot äidiltäni - kyseessä oli ainoa
lämmin ateria sille päivälle.
Olen tehnyt hivenen bisnestäkin - myynyt isän kullankaivajauran aikaisia piippuja. Piippu on
metsässä käytännöllisempi kuin sätkä, sen tiedän, vaikken polta. Kysyntää olisi reilumminkin,
mutta varasto on nyt tyhjä.
Tosin kauppani ovat silakoita joulukaloina verrattuna nuuskakauppaan. Yksi purkki maksaa
Ruotsissa yhdestä kahteen euroa, täällä siitä saa vitosen. Kymmenen purkin tornien hinta on siis
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kätevästi viisikymppiä. Nuuskadiilerit tunnistaa lompakoista - ne pullistelevat halkeamispisteessä.
Minultakin on tiedusteltu torneja, Lapissa kun kerta asun, mutten viitsi lähteä siihen hommaan.
Alikkien käytettyjä biittejä kun keräilee sipassa punkanpäädyistä, niistä saa tarpeekseen.
Lapveteläinen on alkanut polttaa. Ensin hän kokeili sotkun muka-nuuskaa, sitten oikeaa. Tuli oikein
esittelemään, pupillit olivat laajat kuin telapyörät. Lappis on nyt liittynyt myös niiden röökimiesten
joukkoon, jotka aamulla herätyksessä painuvat pihalle vetämään ensisavut.
Pienistä asioista kasvaa suurempia, niin rahassa kuin paheissa.
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MUSTA KASI

Karppinen kuuntelee vakavana avautumistani. En yleensä purkaudu näin, mutta nyt on pakko.
Katkeruus kaihertaa taas rinnassa. On pakko päästää höyryjä.
Olen uhonnut vieväni TJ 0- päivän jälkeen sotilaspassini lähimmälle poliisilaitokselle ja peseväni
käteni koko roskasta. En ole edes itse varma, olenko tosissani. Ajatus kuitenkin lievittää hivenen. Se
antaa tunteen, että pystyn edes jotenkin vaikuttamaan omaan kohtalooni. Että voin sysätä kaiken
pois, eikä näillä tyypeillä olisi lainkaan valtaa minuun enää koskaan.
Silti se tuntuu ylimitoitetulta askeleelta, jopa lapselliselta kiukkuilulta. Se veisi myös lopullisesti
haaveet ylenemisistä. Vaikken kyllä usko niiden koskaan muutenkaan minua koskevan, mikäli
vanhat merkit paikkansa pitävät.
Ihailen Karppisen sisua. Miestä kiusattiin aikoinaan, mutta hän lopetti sen lyömällä jengin johtajaa
lumilapiolla päähän. Perhe kehotti minuakin käyttämään nyrkkejäni, mutta epäröin ja lähdin
ennemmin opiskeluvoittojen tielle.
Jotain on silti jäänyt hampaankoloon. Asiat ovat jääneet auki, niitä ei viety koskaan ratkaisuun.
Karppisen ei tarvitse murehtia sitä, sillä hän ratkaisi omansa, joskin hieman suoraviivaisella
tyylillä. Numerot todistuksessa eivät anna samaa tyydytystä, ne jättävät huhuilevan epävarmuuden.
Tunteen, että on heikko, pelkuri.
Pussitan kasin kahden pallon johdossa ampujakollegaani. Voitto se on pienikin voitto.
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LAULUA!

Seisomme muodossa. Yritän muistella, miten sulkeisotteet oikein menivät. En ole sitten oman
valani joutunut niitä käyttämään. Tai no, sen verran, että Siekkinen saattoi tarkastaa
aliupseerioppilaiden otteet, muttei muuta. Bemmille merkityt sulkeiset on yleensä kuitattu ylilutin
kädenheilautuksella.
Lähdemme marssimaan suomalaista marssia. Kärjessä menevät itse pataljoonankomentaja, sitten
Takoja ja muita upseereita. Tänään on kesällä palvelukseen astuneiden valatilaisuus. Me olemme
lähinnä kentäntäytettä.
Marssi menee jo heti upseereiden kohdalla reisille ja moninkertaistuu loppua kohden. Ehkä
viimeinen mies marssii samassa tahdissa kuin everstiluutnantti.
Asetumme kentälle etelälaitaan. Länsisivulla seisovat hiutaleet. Toivottavasti aurinko ei sulata niitä
kentälle.
Yhtäkkiä alkaa laulu. PSJK seisoo sekunnin hiljaa. Sanat kumpuavat jostain kaukaa ja pian
huomaan toimivani komppanian esilaulajana. Hyvin epävireisenä sellaisena. Toiset mumisevat kuin
katolinen munkkikuoro.
"Sehän menikin kuin Strömsöössä!" Santavuori nauraa palattuamme kasarmille. Kaikkia naurattaa
meidän vanhojen esitys.
"Veijari oli ainoo, jonka äänen mä kuulin", Pyssylä sanoo.
Toivon, että mahdollisissa videoinneissa meikäläisen ääni hukkuu mosien huutoon.
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SOTAKOMPPANIA
KOKELAAT

"Hänninen, mitä Delta härvää!? Se menee viimeisenä syömään!" Aitovuori huutaa.
"Mitä vitun pelleilyä tämä on?!" Hammar huutaa rivistä, Lapveteläinen komppaa.
"Turpa kiinni muodossa, Hammar ja Lapveteläinen!" Hänninen huutaa.
Tämähän muistuttaa ihan alokasaikaa.
Kokelaiden paluu on ollut monelle varsinainen kulttuurishokki. Alipäällystön ja tulevien
upseerismiesten välit ovat varsin tulehtuneet. Maanantai-illoiksi varatut keskustelutilaisuudet
kellarin tv-tupaan kuuluvat yleensä monen oven läpi ylimpiin kerroksiin.
Seison yhä paikoillaan, tuijottaen kolmeen tonniin. Se on oma piruilukeinoni. Joukkuetoverini
vinoilevat siitä, he pitävät minua kajahtaneena. Mitä ehkä olenkin jo.
Kerran menimme simuhallille Rahkolan johdolla. Jäädessämme odottamaan ulkopuolelle seisoin
asennossa, koska Rahkola ei käskenyt lepoa. Muut alkoivat pyöriä ja härvätä, huomattuaan minut
piruilla. Rahkola määräsi levon, jatkoin tyhjin silmin paikallaan tuijotusta. Yritin pidätellä naurua.
Kasa rakkikoiria, todellakin.

146

LAPSUS

Hätkähdän kamiinan kolinaan. Lapveteläinen käsittelee tapansa mukaan niin kovin hellästi ja
hiljaisesti sissitelttamme kamiinaa.
Tajuan kauhuissani nukahtaneeni kipinään. Matalassa sissiteltassa ei ole tilaa istua, joten olen
maannut kyljelläni. Vuoroni alussa latasin höskän täyteen puita, mutta sissikamiina on hiilloksella
hyvin nopsaan.
Alkaa hirveä noituminen. Muu telttaryhmä haukkuu Lappista, hän minua tajutessaan nukahdukseni.
Asia ei ole mikään pikkujuttu. Vähän aikaa sitten eräs sankari yhdestä älli-joukkueesta sai
esapekkaa kipinävartioon nukahtamisesta. Kapteenin käsitteli asiaa aamun nimenhuudossa:
"Jos asia olisi minusta kiinni, saisitte hakata sellaisen töhön, joka nukahtaa kipinään. Se vaarantaa
henkenne, näin rauhankin aikana!"
Tässäpä taisi palaa korpinjämät, mietin mustissani. Olen saanut Lapveteläisen häipymään takaisin
pehkuihin. Jupisen itsekseni manauksia kun revin ulos mustuneita, liian isoja kalikoita.
Veepeekoolainen, juupa juu! Livahdan ulos pienimään sopivia syttöjä.
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KORPPI

"Tankki, kolmesataa, tuhoa!" Korppi huutaa sisäpuhelimeen taistelukiimassa. Hän toimii nyt
kymppinä, Finni on ajettu takatilaan jalkamonnien seuraksi.
Maali on tähtäimessä. Jysk - jysk, jysk. Kiiltäviä kiekkoja sataa "vihollisen" päälle.
"Nolla-kolmonen, jalkaväkeä, lamauta!" Ilmeisesti Santavuoren vaunu on istunut liian pitkään
paikallaan.
Ylikersantti vajoaa taistelu-tilaansa hieman syvälle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun hän johtaa
minua - muiden sanomisten mukaan toiminta on välillä turhankin ripeää.
Lähdemme vetäytymään seuraavalle tasalle kilometrin päähän. Käännän tornin taka-asentoon.
Lapveteläinen painaa menemään talla lattiassa. Selkä menosuuntaan eteneminen tuntuu aina yhtä
ikävältä.
Yhtäkkiä kuuluu pamaus ja torni pysähtyy. Kokeilen napsauttaa vakainta pois ja päälle, mutta sillä
ei ole lainkaan vaikutusta. Nyt alkaa jo pukata hikeä.
"Torni ei käänny!"
"Täh? Ei käänny? Kokeilikko vakainta?"
"Joo, ei käänny siltikkään."
Ylikersantti tiputtautuu penkilleen. Meillä on vain hetki aikaa saada ongelma ratkaistua.
"Jos se o polttanu sulakkkeen. Lapveteläinen, antakaa se sulakeboksi" Korppi sanoo ja ruuvaa
vimmattua vauhtia sivusuuntauksen taikalaatikkoa auki.
Boksista löytyy monenlaisia rautalankasulakkeita. Sivuvakaimeen tuleva on paksu kuin
pianonlanka. Se ei kovin helpolla sula poikki.
"Kokeiles ny!"
Vakain napsahtaa päälle. Yrittäessäni kääntää tornia kuuluu taas sama napsahdus ja suuntaajan valo
sammuu.
"No mikä helevetti siinä on..."
Ojennan toisen sulakkeen. Vakain kytkeytyy normaalisti. Nyt käännän vastakkaiseen suuntaan.
Kaikki pelaa.
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"Piä se boksi siinä lähellä, jos menee taas."
"Delta, Silmä. Vihollinen koettaa koukata. Pitäkää asemat!" Siekkinen antaa tilannekuvaa.
"Vaunu mars" Korppi käskee. Tulikomento uupuu, mutta onneksi kuuntelen joukkueradiota.
Männynrunko tulee tielle, odotan sen lipuvan pois. Tuuletin surahtaa, suuntalaukaus. Ihmettelen sen
kieppumista. Vaikutus lähtee vaunun vielä liikkuessa. Vasta peruuttaessamme tajuan
panssariammuksen menneen männyn lävitse.
Tulitoimintaa jatketaan pakkaseen saakka. Aukaisen luukun ja vedän raitista ilmaa. Nyt huomaan
myös syyn sulakerikoille - hylsy on tunkkautunut juuri sopivasti tornin ja rungon väliin. Se blokkaa
liikkeen vain toiseen suuntaan. Käsken myös päätään tuulettavan Lapveteläisen viskata
kupariputkilo tiehensä häiritsemästä.
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MODIT

Hääräämme Karppisen kanssa modien simulaitteiden parissa. Olemme saaneet kunnian kokeilla,
miten ne menevät paikoilleen. Siekkisen käsitykset arvokkaista tehtävistä ovat välillä outoja.
Prototyyppeinä niissä on keskenään pieniä eroavaisuuksia. Näin ollen myös simulaattoreiden
kiinnitykset ovat erilaiset. Laatikoihin vain ei ole merkitty, kumpi kuuluu kumpaan vaunuun.
Modit ovat teknisiltä ratkaisuiltaan mielenkiintoisia. Meitä on kielletty kuvaamasta tai somessa
niistä kertomasta, mutta luulen kaikkien tiedonjanoisten jo kumminkin tietävän niistä kaiken
mahdollisen. Jotenkin tuntuu, että Ladasta on tehty ulkoisilta kuoriltaan Ferrari, mutta sisällä on
samaa kuin aina ennenkin.
Korppi tuskasteli aluksi, kuinka ohjuksia ei palautettu. Tietääkseni ne olivat hetken aikaa käytössä,
ennen kuin niistä luovuttiin vanhentuneina. Tokaisin, että periaatteessa torniin voisi kytkeä uuden
NLAW:in - kyseinen ohjus on fire and forget -tyyppiä. Itse ohjus sisältää jo kaiken tarpeellisen.
Ehkä olisi olemassa keino liittää sen näkökenttä ja laukaisu lämpötähtäimeen... Ylikersantti innostui
ideasta siinä määrin, että epäilin miehen tilaavan koelaukaisun pelkästä kokeilunhalusta.
Haaveilla saa aina, eri asia on pelimerkkien riittävyys. Huhun mukaan tämäkin määrä päivitystä
maksoi parisataa tonnia kipale. Kallista vai halpaa, riippuu mihin vertaan. Sillä ei välttämättä saa
edes käytettyä CV:tä, ellei osta Afganistanissa tienvarsipommissa hivenen kärsinyttä yksilöä.
Lopulta lienee niin, että Suomella ei ole varaa luopua Bemareista - se jättäisi sodanajan
mekanisoituihin joukkoihin liian ison loven. Jos vaihtoehtoina ovat älli tai Pasi, niin mieluummin
sellaisessa panssariarkussa tappelee, jolla voi ampua takaisin.
Emme meinaa saada simun prismayksikköä paikoilleen. Ruuvinreiät heittävät millitolkulla.
Haemme Siekkisen. Mukaan liittyy myös joku esikunnan pamppu, joka vitsailee ylilutimme kanssa.
"Jaa-jaa... Heittää kyllä helvetisti. Tää on se pohjosessa tehty. Siellä ollaa vähä suurpiirteisempiä.
Vai mitä Veijalainen?" Siekkinen tuhahtelee esikuntakapteenille ja painottaa tiettyjä sanoja. Niin.
Aivan. Ouluhan ei sitten ole Lappia, herra yliluutnantti, vastaan mielessäni.
"Ootteko kokeilleet tuoho toiseen? "
Pudistelemme päitämme. Karppinen ehdotti sitä jossain vaiheessa, mutta olin siinä käsityksessä,
että laatikot oli aseteltu oikein päin. Sitä paitsi muut osat ovat sopineet paikoilleen.Yliluutnantti
hyppelee alas ja viereistä vaunua ylös.
"Tähänhän se passaa ku nyrkki perseeseen" Siekkinen sanoo maireana ja vilkaisee meitä tietävästi.
Joukkueenjohtajamme katoaa käytävään esikuntakapteenin kanssa. Kiroilemme ampujakollegani
kanssa - joudumme irroittamaan kaikki kiinnittämämme osat ja aloittamaan alusta.
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Tyhmää päätä pitää korvata ahkerilla käsillä.
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MOSA

Porraskäytävä kolisee noustessani ylös. Edelläni kävelee mosa, vasta komppaniaan kotoutuneena.
Hän avaa oven päivystäjän käytävään ja huomaa minut. Yhtäkkiä jägsteri napsauttaa asennon ja
nyökkää tullessani kohdalle.
"Kiitän", vastaan mahdollisimman tuimana ja harpon ohi. Pokan pitäminen on vaikeaa.
Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Viimeksi pari päivää sitten palatessani sotkusta gonatakki vanhanmallinen vaunumiehen pakkastakki - päällä, ryhmä jägstereitä veti lippaan. Näytänkö muka
niin paljon skapparilta?
Pienet huvit ovat elämän suola.
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SINIVALKOPUNAINEN VERI

"Et sä jumalauta voi olla mikään panssarijääkäri; sun on pakko olla Päämajan tiedustelija."
Hymähdän. Niinpä niin. Saisin mukavasti sotkurahaa, jos saisin euron jokaisesta tuon tyylisestä
kommentista.
Istun junassa Rovaniemelle. Keskustelukumppanini on eläköitynyt skappari. Hän työskenteli
aikoinaan tutkaupseerina. Olemme puhuneet tutkista ja uusista häivekoneista.
Tutka perustuu sähkömagneettiseen impulssiin, radioaaltoon, jonka paluuajasta voidaan päätellä
kohteen etäisyys. Nykyisin tarkkuus riittää myös monen muunlaisen tiedon keräämiseen.
Lännessä tutkat toimivat lyhyellä aaltopituudella. Se on luontaisesti tarkempi. Idässä, toisen
maailmansodan perintönä on keskitytty pitkän aallonpituuden malleihin.
Häivekoneiden periaatteena on imeä tai kimmottaa tutkasäde jonnekin muualle kuin suoraan eteen.
Kuten eri värinen valo, eri taajuiset tutkasäteet kimpoavat viistosta pinnasta aina hieman eri
kulmassa. Myös maaheijastuminen vaikuttaa. Käytännössä se tarkoittaa, että yhdellä aaltoalueella
"näkymätön" kohde on näkyvä toisella. Täyttä näkymättömyyttä ei lisäksi ole saavutettu, vaan
ainoastaan tutkapinta-alan pienentyminen.
"Panssarijääkäri sitä vain ollaan", vastaan.
"Onks sulla suvussa paljon kommareita?"
"Ei taida olla peeveellä niin paljon varoja, että se jokaista tutkisi."
"Kyllä mun aikana se aina tutkittiin."
Puren huultani. Vaikka heitto on outo, mies puhuu asiaa. Kylmän sodan aikana RUK:laisten taustat
tutkittiin. Kommunistisella puolueella oli ohje nuorille jäsenilleen hakeutua johtajakoulutukseen,
tulevaa vallankumousta varten. En tiedä, onko samanlainen taustatsekkaus edelleen käytössä.
Ja sukuni on punaisempaa kuin veri. Sinivalkoista punaista tosin.
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PISTOLEROS

Nostan pistoolin. Tähtään, puristan liipaisinta. Hi-Power nytkähtää käsissäni. Lasken sen alas,
nostan uudelleen.
Viiden laukauksen jälkeen kävelemme tauluille. Pari osumaa ovat ysissä, muut lennelleet sinne
tänne. Mietin, miten saan osumat kohdalleen. Pistooli on aivan erilainen ammuttava kuin kivääri.
Lapveteläinen ja Tiikli ampuvat parhaiten. Korppi on tosin vienyt meidät vain 15 metrin päähän
eikä normaaliin 25 metriin. Jo tältä etäisyydeltä, tällä kokemuksella, osuminen on onnenkauppaa.
Vitsinä on, että meillä on viisitoista ammusta: neljätoista varoituslaukausta ja yksi tappava, kun
heitämme vastustajaa pistoolilla. Lyhyt tähtäinväli ja omalta osaltani liian lyhyt kahva tekevät
osumisen vaikeaksi. Sormeni ovat liian pitkät, liipaisinpuristuksen jälkivaiheessa liikerata muuttuu
jo sivusuuntaiseksi. Yritän vaihdella otetta ja asentoa, mutta vaikutukset ovat pienet.
Toisin kuin Vekaran tyypit, me emme ole saaneet taittoperäisiä rynkkyjä. Olen sanonut
Lapveteläiselle ja Finnille, että tositilanteessa hakisin ensitilaisuuden tullen kaatuneelta viholliselta
kiväärin. Pistooli ei ole kuin vaununjohtajalle tarpeellinen alaistensa ja itsensä ampumiseen. HiPowerin BDA-malli on käytössä vain Suomessa. Sen kapeus on ihan mukava kannettaessa.
Noukimme maasta sopivan määrän hylsyjä ja lähdemme paahtavassa helteessä marssimaan takaisin
leirialueelle. Menemme jonkinlaisessa jonossa. Alan keskustella Tiiklin ja parin muun kanssa
erilaisista asekonstruktioista. Korppi kuuntelee ja ihmettelee, ettei tunne muita kuin koulutetut.
Perillä puhdistan pistoolin. Mielessäni oli taas pyörinyt itseni ampuminen kun kuulin
ampumaratatuokiosta, mutta kävellessäni paikalle tilalle tulivat ammattimaisuus ja huolellisuus.
Korppi on hyvä tyyppi, en halua aiheuttaa hänelle ongelmia tekemällä mitään typerää.
Itseään vastaan kamppailu väsyttää. Onnistun hillitsemään vihantäytteisiä katkeruudenpuuskia,
mutta samalla masennun entistä pahemmin.
Niin paljon aamuja vielä.
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VITSAILUA

Lapan siveltimellä kunnolla öljyä lukon päälle. Mustaa töhnää irtoaa kiitettävästi. Satojen tuntien
kokemus.
Korppi ja muut putsaavat saman pöydän ääressä. Joko ylikessulla on tylsää tai Siekkinen on
pistänyt miehen meille avuksi.
Vaunumiehet alkavat olla jo varsin tuttuja tämän entisen rauhanturvaajan ja metallimiehen kanssa.
Hän on lähempänä meitä kuin Siekkinen, arvoasteikossa ja muutenkin.
Puhumme mistäpä muustakaan kuin tulevasta viikonlopusta. Jotenkin tulen maininneeksi
juomattomuuteni ja kestävyysjuoksuharrastukseni.
"Mä oonki aina pitäny teitä vähä outona", Korppi naurahtaa. Nauran mukana, olen oppinut
heittämään asialla lekkeriksi.
Maanantaiaamuisin harmaita, vapisevia kasvoja katsoessani tiedän kyllä, kumpi on oudompaa.
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HÄMÄRÄHOMMIA

Radio pauhaa itsekseen hyllyllä. Vaunuhalli on liki tyhjä. Sitä korostaa maan, betonin, dieselin ja
öljyn hajumikstuura.
Huoltomme ovat venyneet iltaan. Kello näyttää kuutta. Vain Delta ahkeroi. Ei sotkuun tänään,
mietin harmistuneena.
Ulko-ovi avautuu. Hammar ja muutama muu kantavat pahvilaatikkoa.
Iltapalan aika.
Kokoonnumme luokkatilaan, joka toimii yleensä mekaanikkojen taukotilana. Leipää, meetwurstia,
banaania, trippimehuja... Laatikosta riittäisi joukkueelle.
Vitsailemme. Tämä on paskanakki, mutta minkäs teet. Älleillä on ollut helppoa, ne istuivat
kasarmilla, kun me olimme leirillä. Olemme heittopusseina, kuten tavallista.
Otan muutaman valokuvan, ne muutamat harvat, jotka ylipäänsä otan intin aikana. Nuoria,
väsyneitä miehiä, sinisiä haalareita, pöytä täynnä kaikkea.
Hyvä ruoka, parempi mieli.
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VYÖT

Vesi tippuu nenää pitkin. Kohmeiset sormet yrittävät välttää muutaman sentin päässä viuhuvat
hammaspyörä. Hammar veivaa vyöttökoneen kampea koko painollaan. Rusahdellen sirpalekranaatit
liittyvät rapuihin. Santavuori pitää rapuketjua suorassa, Rahkola ottaa valmista vyötä vastaan. Muut
joko tekevät rapujonoja tai aukovat kranaattipurkkeja.
Palaan takaisin ja nostan viereeni seuraavan. Säilyketölkkimäiset kranaattilootat painavat.
Rusauttelen yhden taas auki ja viskon sisältä löytyneet pahvit ja vanerit jätesäkkiin.
Ohto kertoi aikoinaan, että venäläisten käyttämissä säilöntäaineissa on suuret pitoisuudet arsenikkia,
syanidia sekä muita ihanuuksia. Hänen mukaansa ei kannattaisi imeskellä peukaloa vyöttämisen
jälkeen. Hanskat olisivat helppo ratkaisu, mutta käytännössä homma on ihan liian pikkutarkkaa
puutarhakäsinein tehtäväksi.
Koko porukalla on tekemisen meininki. Tämä on päivän viimeinen rypistys, sitten pääsisimme
lepäämään. Ampumaleirien rutiinia. Yleensä ampujien ja johtajien leipätyö, mutta nyt ajajatkin ovat
mukana.
Lopulta saamme nostaa tavarat takaisin ampumatarvikekonttiin. Siekkinen kiittelee ripeydestä, ja
lähdemme marssimaan mutaista tientapaista leirintäalueelle, Hätilänvuorta ylös.
Harpon yksinäni kärjessä. Alkuaikoina menimme muodossa, nyt häröpallossa. Toverini huutelevat
minua hidastamaan, mutten kuuntele.
Muut kiroilevat ja sadattelevat keliä, väsymystä ja ihan kaikkea mahdollista. Olen hiljaa.
Kestävyysjuoksua harrastaneena osaan vajota tilaan, jossa kipu suljetaan pois mielestä. Se
tiedostetaan, mutta sen ei anneta häiritä toimintaa. Eräällä tavalla kuin katsoisi itseään ulkopuolelta.
Teltta on märkä. Kömmin omalle paikalleni. Muiden saavuttua Lapveteläinen alkaa tohottaa tulta
kamiinaan. Lappiksen tapa tunnetaan: puita sisään ja puoli kanisterillista paloöljyä. Sitä tunkee
kaikista pohjan rei'istä ja osa on kamiinan päälläkin. Roihahdus, helkutinmoinen savu.
VPK:laisen sytytystapa ei oikein istu tällaisen ikänsä tulia sytytelleen pirtaan, mutta annan olla. En
jaksa enää kinastella. Myös Lapveteläisen tapa lisätä puita on hivenen kyseenalainen. Keskellä yötä
olen herännyt Lappiksen harvinaisella kipinävuorolla siihen, että tyyppi hakkaa täysillä täyteen
tungetun rotiskon luukkua kiinni halolla. Siinä tilanteessa halolla voisi lyödä jotain muutakin.
Toisaalta, mitä voi odottaa ihmiseltä, jonka mielipide on, että hän saa kohdella meitä miten tahtoo,
koska ei koskaan intin jälkeen enää tapaa? Olemme molemmat gonahtaneet tähän touhuun.
Kunnianhimoisen perisynti. Tyylimme tosin on hyvin erilainen: minä teen asiat parhaani mukaan
vaikka vituttaa, Lapveteläinen luistaa siitä mikä ei kiinnosta. "Vian ei tarvitse olla iso jos se on
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asenteessa", meille on sanottu.
Onneksi vihdoin voi levätä.
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LAIVASTO?

Hinkkaan. Nailoninen merkki alkaa lopulta ottaa väriä. Oliivinvihreä muuttuu mustaksi.
Takanani avautuu kouluttajien pukuhuoneen ovi. Korppi on menossa tupakalle. Hän pysähtyy
katsomaan tekemisiäni.
"Veijalainen, mitä ihmettä duunaatte?"
"Herra ylikersantti, lankkaan arvomerkkiä mustaksi."
Korpin ilme kertoo, että pitänee hivenen vielä valaista asiaa.
"Vaunumiehillä on aina ollut mustat merkit. Erotetaan jalkaväestä. Näitä ei jaeta, pitää tehdä itse."
"Aha..." ylikessu toteaa ja harppaa ulos. Näen hänen puistelevan päätään.
Mustat merkit ovat nyt suosiossa. Monet deltalaiset pitävät niitä. Ei virallista, vaan ei
kiellettyäkään.
Tosin lopettaisin omieni käytön, kun varusvaraston tyypit huomauttaisivat asiasta ja melkein
repisivät ne rinnuksiltani. "Ei tää oo laivasto!"
Edes ne pienet ilot...
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MARSCH UND LIED

Makaan punkallani musiikkia kuunnellen. Hänninen astuu tupaan. Hänen ilmeensä on itsetietoisen
haastava.
"No! Missäs se huomio on?"
"Painu vittuun, Hänninen", Lapveteläinen tuhahtaa. Kerrankin ajaja on oikeassa.
Hän jää silti juttelemaan Tiiklin kanssa. Aiheena on pitsatilaus paikallisesta pizzeriasta, joka ottaa
joukkotilaukset vitosella lätty. Ilman kuittia, tietysti.
Saan idean. Etsin Youtubesta marssin "SS marschiert ins Feindesland".
"Kuuntelepa Hänninen tätä", sanon ja ojennan kuulokkeen kokelaalle.
Musiikkimakuani on aiemminkin naureskeltu. Ruissalo kysyi, eikö Lappiin ollut vielä ehtinyt
mitään 80-lukua tuoreempaa.
"Mitä, kuuntelekssä Veijari humppaa?" Hänninen kysyy ensitahdit kuullessaan.
"Noup. Tää on SS:n marssi. "
Kokelas tuijottaa minua silmät ymmällään. Hän poistuu päätään puistellen.
Aina välillä on hyvä hämmentää.
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VIHOLLINEN!

Pam. Pam-pam-pam.
Kieppuvat valopallot lentävät kohti kangasmaalia. Sirpaleet repivät maalia kappaleiksi. Kerrankin
maltoin odottaa täyspitkää sarjaan. Ongelmanani on, että ammun kaksi laukausta suuntalaukauksen
jälkeen vaaditun kolmen sijaan. Finni jaksaa huutaa asiasta, mutten voi vaistolleni mitään.
Peruutamme "suoja-asemaan". Hätilänvuoren rinteessä sellaista ei kauheasti ole. Mielikuvaleikkiä,
kuten suurin osa harjoituksistamme. Nostan putken ylös.
Kangas nytkähtää liikkeelle toisesta laidasta.
"Vaunu mars! Vaunu kuussataa, lamauta!" Finni luettelee radioon.
Piikillä. Toivon, ettei Lapveteläinen aja mihinkään kohoumaan. Alakoro on muutenkin tiukilla. Sitä
sattuu silloin tällöin ja kessu jaksaa siitäkin huutaa. Aivan kuin voisin jotenkin vaikuttaa asiaan.
Ennakko on hivenen reilu. Suuntalaukaus vie etummaisen pylvään, maali romahtaa kasaan.
Vaikutus tekee koko paketista pientä silppua.
Pakko myöntää, osumien konkreettisessa seuraamisessa on jotain hyvin tyydyttävää. Siinä menisi
yksi jalkaväkiryhmä tai kevyt vaunu tositilanteessa.
"Mikä tilanne?" Siekkinen kysyy radiosta. Kuuntelen komppanianradiota, se auttaa ennakoimaan
asioita. Lapveteläinen on mieluummin vain käskyjen varassa.
Vilkaisen automaattisesti kuiluun. Pimeässä vähän vaikea nähdä, mutta kyllä siellä on.
"Veijari, mikä tilanne?"
"On paukkua vielä."
"Silmä, nolla-kaksi, lauhaa."
"Delta, moottorin murinaa kuuluu vielä. Vihollinen tekee yrittää vielä yhtä epätoivoista rynnistystä.
Valmistautukaa yhteislaukaukseen. Loput kuulat mäkeen."
"Vaunu mars!"
Nytkähdämme liikkeelle. Ehdimme juuri asemiin.
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"Delta, yhteislaukaus...TUL-TA!"
Maalit on ajettu keskelle.
Pam-pam-pam...
Neljän vaunun valojuovat repivät kaiken tulitikuiksi. Kolmekymppisen lukko kolahtelee
peräkappaleeseen. Hylsyt työntyvät etupuolelta ulos.
Lopulta lukko kolahtaa eteen. Tulee hiljaista. Nostan saman tien tykin ylös ja avaan takaluukun.
Tyhjä.
"Veijari, loppuko paukut?"
"Joo, tyhjä on. Kookoota on."
Jäämme paikallemme.
"Silmä, nolla-kaksi. Tampereella pakkasta, Kokkolassa lauhaa."
"Delta, Silmä. Vaunut on tuhottu mutta jalkaväki ryömii ilman käsiä ja jalkoja vastaan! Tuhotkaa!"
Nauran. Siekkisen tilannekuvaukset ovat välillä hauskoja.
Annan pekarin nakuttaa. Hylsyä kolisee sisään. Viimein rehu loppuu. Sisällä ruutikaasut ja aseiden
kuumuus tekevät olosta hieman hikoiluttavaa.
Aivan sama. On perjantai, lähdemme täältä tänään. Olen ampunut hyvin, maalit ovat atomeina.
On hyvä olla vaunumies.
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LUPAUS

Kellarikäytävän ovi avautuu räväkkäästi. Olen lankkaamassa maihareita, kuten aina. Muut eivät
ymmärrä, miksi hinkkaan niitä mahdollisuuksien mukaan. Totuus on, että kunnolla lankattuna
maihari pitää veden ulkona ja hengittää sisältä kosteutta pois. Se voi pelastaa jalan kuoliolta ja
muulta ikävältä.
Luutnantti Karisaari huomaa oviaukosta minut.
"Veijalainen!" hän huudahtaa.
"Herra luutnantti!" vastaan ja nousen kyyrystä.
"Onnittelen! Teidän vaunulla meni kuulema pirun hyvin viime leirillä. Mä olen vähän kuullu huhuja
ylennyksistä", hän sanoo ja vinkkaa silmää.
Kuuntelen onnitteluryöppyä hämmentyneenä. Kukaan ei ole ainakaan minulle mitään maininnut,
että olisimme suoriutuneet paremmin kuin yleensä.
"Ai niinkö?" vastaan hämilläni.
"Emmä voi mitään paljastaa, mutta kaikkea kuulee kun on Siekkisen kanssa tekemisissä", luti jatkaa
vinkaten vielä silmäänsä. Onko sillä elohiiri kun noin räpsii?
"Hyvää työtä, Veijalainen. Jatkakaa samaan malliin."
"Tottakai", vastaan Karisaaren hymyilyyn.
Olen hämmentynyt. Finni on jo kessu, eivät ne sitä kai ylikessuksi ylennä? Ei kai entinen
alokasjoukkueen kouluttaja ole sentään nimeäni väärin kuullut?
Jatkan lankkausta, mutten saa asiaa pois mielestäni. Jumalauta, korpinnatsat! Vain Toivola on
ylennetty ennen tätä.
Yritän hillitä itseäni. Muista, skappareihin ei ole luottamista. Karisaari on voinut kuulla tai
ymmärtää väärin. En ole Siekkisen suosiossa.
En voi silti hymylle mitään. Se puskee pakolla kasvolihaksia ylöspäin. Siitä on pitkä aika, kun
minun nähtiin tässä paikassa hymyilevän.

163

KORPRAALI KAARTINEN

Makaan veksin sängyllä. Ihon kutina on pikkuhiljaa hellittänyt, raavittuja näppylöitä särkee.
Karisaaren ennustuksia seuraavana viikonloppuna kävin kotona lomalla ja sain neljänkymmenen
asteen kuumeen sekä punaisia näppylöitä. Palatessani tiistaina menin suoraan veksiin. Enterorokko. Epidemia, kuten pienessä yhteisössä on tavallista. Karppinen on vuodelevossa kassulla,
minun tautini vaati veksin valohoitoa. Uusi, nuori lääkäri oli inhimillinen.
Tuijotan Deltan WhatsApp-ryhmää jännittyneenä. Tänään olisi ylentämistilaisuus. Ulkona on
harmaata, sateista.
Vatsalihasteni jännityksen äkillinen purkautuminen vihlaisee. Saan vastauksen kysymykseeni:
ainoastaan Kaartinen ylennettiin korpraaliksi.
Pääni sisällä alkaa tuttu humina. Katkeruus pistää yököttämään. Ryhmässä alkaa kiivas polemiikki
säbän-pelaajan ylennyksestä.
Tässä sitä nähtiin, ettei kapiaisiin kannata luottaa. Koskaan. En voi kieltää, etteikö natsa olisi
oikealla miehellä. Mutta niitä on jaossa kitsaasti. Huollossa ja autokoossa kessuja ja korppeja näkyy
enemmän kuin tavallisia mosia.
Aika alkaa käydä vähiin. Kyyninen pessimistini hymyilee herttaisesti:
"Mitä minä sanoin."
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TUHOUTUMATON

Olemme asemissa mäellä, ihan prikaatin vieressä. Muutaman sadan metrin päässä on asuintaloja.
Viimeinen leiripäivä. Tämä viikko on menty lähinnä näkkärillä - joka kerta, kun jalkajonnet ovat
menneet keittämään sapuskaa, on tullut taisteluhälytys. Pitkien päivien jälkeen ei ole taas jaksanut
tehdä yhtään mitään.
CV tulee esiin. Naputan laukaisunappia hirvittävällä tahdilla. Simutykkimme ampuu kuin Hornetin
Vulcan.
"Veijari! Ammukssä?!" Finni huutaa.
"Ammun koko ajan! Osuu mutta ei oo vaikutusta!"
Turhauttavaa. Siekkinen on varoittanut meitä tästä, Saabin simulaattoriin on koodattu CV:n
kohdalle jokin ihmeellinen aura, joka estää meitä tekemästä tuhoja mistään suunnasta.
CV, joka oikeasti olisi täynnä reikiä, peruuttaa takaisin metsikköön. Kiroilen kuin tukkijätkä.
Jumalauta!
Siirrymme varovasti pihatietä pitkin uusiin asemiin. Radiossa pst-partio ilmoittaa tuhonneensa
yhden karjalaisen.
On tässä maailmassa edes vähän oikeudenmukaisuutta.
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AUTISTI

Hinkkaan. Paksu kullankeltainen öljy muuttuu harmaanmustaksi. Karhunkieli sattuu sormiin.
Tykin musta kehto makaa edessäni öljyastiasta osin ulkona. Ampujan perusleipä. Ammu pari
minuuttia, putsaa kolme päivää.
Jos ei ole kiire, homma on ihan rentouttavaakin. Olen ehkä tarpeeksi hullu vajotakseni flow-tilaan.
Keskityn niin, etten näe enkä kuule. Vain tykin moitteeton puhtaus on mielessä.
Nyt ei ole rentoa. Ajajat on määrätty mukaan putsauksiin. He ovat tehneet neljälle vaunulle
viikkohuollon, jynssäämme kuutta tykkiä. Ottaisimme ensimmäistä kertaa modatut Bemarit mukaan
ampumaleirille. Kaksi vaunua puhdistetaan varalle, sillä modi-Bemmien tykeille ei ole vielä tullut
virallista ampumalupaa. Niissä oli havaittu säröjä.
"Saatana, nuo on ryssän vessoja. Niissä on aina säröjä", oli Siekkisen analyysi asiaan kuulunut.
Vaunuhallissa raikaa musiikki vanhasta radiosta sivuseinän hyllyllä. Tarkkaile vaivihkaa ajajien
työtä. Tämä ei ole heidän perusduuniaan, joten tietämättömyyttään tai laiskuuttaan heiltä voi jäädä
jotain huomaamatta.
Lapveteläinen nostaa kananjalan öljykylvystä. Viralliselta nimeltään lukon varmistinsalpa. Sen
tehtävänä on estää lukkoa liikkumasta rekyylin voimasta ennenaikaisesti.
"Mikä tää on?" hän kysyy.
Vastaan sen suurempia ajattelematta: "Se on varmistinsalpa."
Lapveteläinen pysähtyy tuijottamaan minua. Ruissalo tirskahtaa.
"Siinä meidän autisti!!"
Hammar, Ruissalo ja Pyssylä purskahtavat nauruun. Lapveteläinen vääntää vielä veistä haavassa.
Tajuan vasta liian myöhään, että Lappis tarkoitti radiossa soinutta kappaletta. Puren hammasta.
Poskia alkaa kuumottaa.
"Turpa kiinni, Lapveteläinen", ärähdän.
Veijari. Autisti. Juutalainen.
Sanonnan mukaan rakkaalla lapsella on monta nimeä. Rakkaus on vihan kaksonen, joten kai sama
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pätee vihattuunkin.
Jatkan pikkutarkkaa puuhaani. Yritän miettiä, mistä Siekkinen katsoo. Olen hyvin harvoin päässyt
kerralla läpi. Se hävettää, haluan olla paras. Muilla ampujilla osat tuntuvat menevän läpi kerralla.
Varsinkin Tiiklin.
Kerran vilkaisin Siekkisen tuoreeltaan hyväksymää osaa, Tiiklin tai Kaartisen. Siellä täällä oli
beryllium-roiskeita, ruutijäämiä ja muuta. Myöhemmin oma runkoni joutui hylkäykseen, koska
yliluti veti piikillä urasta moskaa.
En haluaisi uskoa naamakertoimiin. En ymmärrä, mitä olisin tehnyt niin, että olen Siekkisen
silmätikku. Yritän tietoisesti vastustaa inhimillistä reaktiota, ottaa kunnia sattumista ja syyttää
olosuhteita epäonnistumisista. Defenssimekanismeja.
Vielä niin monta päivää jäljellä.
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VAUNUBORDELLI

Finni miettii kuumeisesti. Kympin vaunu vilkkuu mutkassa tuhottuna. Keltainen komppaniamme on
yhdessä jonossa kapealla metsäautotiellä Hätilässä. Vastapuolella ovat arkkivihollisemme, Karjalan
prikaatin CV:t.
"Vaunu mars!"
Ajamme hitaasti mutkaan. Tie nousee sen jälkeen pienen kummun päälle. Näen heti, ettei meillä ole
mahdollisuutta. Alakoro ei riitä, ceeveet napsivat meidät yksi kerrallaan, tie on liian kapea
laajempaan hyökkäykseen. Jo kympin vaunu blokkaa paljon, jos meidät tuhotaan, tie on tukossa.
Emmekä tiedä, montako vihollista meitä odottaa.
Epäsuoraa ja puolellamme lentelevä kopteri kehiin harhautukseksi, pst-partiot liikkeelle.
Mahdollisimman äkkiä, sillä tässä olemme istuvia maaleja tykistölle.
Finni kertoo suunnitelmansa. Kummun tällä puolella on pieni painauma, hän ajattaa meidät siihen.
Kuuntelen tukka pystyssä vaunupipon alla.
Sanoista tekoihin. Lappis kaasuttaa kuin Dakarissa, tuijotan silmä kovana ja suu kuivana tähtäimen
läpi maisemaa. Keula heilahtaa alas, Lapveteläinen polkee jarrua.
"Veijari, CV suoraa eessä! Suoraa eessä!! Sen torni kääntyy, ammu!!!"
Yritän epätoivoisesti löytää jotain. Yhtäkkiä tajuan ruotsalaisvaunun silhuetin, mutta tähtäin ei laske
tarpeeksi.
"Alakoro ei riitä..."
Kuulokkeista rätisee monotoninen naisääni. "Osuma - keulaan. Tuhottu."
Kessu vetää hirvittävät pultit. Karjun takaisin yhtä kovaa.
"Nolla-kakkonen, kuvitellaan nyt, että teidät hinataan tohon tien laitaan", Siekkinen ohjeistaa radion
kautta.
Ajamme sivuun. Nousen kannelle katselemaan, kuinka seuraavat Bemmit tuhotaan. Nyt näen, että
vastassa on vain kaksi karjalaista. Delta on poissa pelistä. Meitä paljon matalammat ällit pääsevät
lähemmäs. Niiden ollessa jalkauttamassa päällemme sataa odotettu keskitys.
Oikea turpasauna.
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Jonkin ajan kuluttua meidät tullaan nollaamaan. CV:t ovat vetäytyneet. Tornarin mukaan jalkapartio
sai osuman yhteen vihollisvaunuun Apilaksella, mutta simulaattorin mukaan se ei tuhoutunut.
Ruotsalaista taikaa, sano.
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RAHKOLA

Istumme vanhassa sotkussa Rahkolan ja Karppisen kanssa. Sen tunnelma on kotikutoisempi kuin
uuden, lievää kellarintuoksua myöten.
Olen pikaisesti lukenut läpi vanhoja Tekniikan Maailmoja ja Panssari-lehtiä. Nyt olen kuitenkin
päässyt vauhtiin joukkuetovereideni tultua paikalle.
Pidän Rahkolalle eräänlaista kannustuspuhetta. Rahkola on harjoituksissa otteissaan epävarmempi
kuin Hänninen, mutta muutoin paljon parempi kokelas. Hän tarvitsee tukea, varsinkin niiltä, joita
johtaa. Sen kouluttajamme unohtavat, tukea ja kannustaa. Hyvällä ja kehumalla ihminen tekee
paljon enemmän kuin haukkumalla. Tiedän, koska olen kasvanut kummankin, kehumis- sekä
haukkumiskulttuurin piirissä.
"Siulla ei ole kusi noussut nuppiin, sie olet mukana auttamassa. Hänninen voi olla tehokkaampi
käskemään, mutta siitä ei oo kauheesti hyötyy jos sitä haluttaa jo nyt ampuu selkään", paasaan.
"Sama juttu Finnin kanssa - se voi olla tehokas vaununjohtaja, mutta soasta on 80 prossaa muuta
kuin taistelua. Mie en ottais sitä johtajaksi jos pilliin vihellettäisiin. "
Rahkola naurahtelee hivenen epävarmasti.
"Ja jos miun pitäis valita joukkueenjohtaja, niin mie ottaisin siut enkä Hännistä. Ja mie tarkotan
tätä."
Rahkola on hyvä tyyppi. Hän ansaitsee mahdollisuuden kasvaa johtajana. Mahdollisuuden, jota
minulle ei koskaan suotu.
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ROMAHDUS

Riihimäen rautatieasemalla on kurkkusalaatin tungos. Puikkelehdin niin, että pääsisin etummaisiin
vaunuihin. Junan tuloon on hetki aikaa.
Huomaan WhatsApp-viestin. Äidiltä. Niskakarvani nousevat pystyyn. Se on sävyltään kiukkuinen,
kipakka, ivallinen. "Onko meillä poikaa ollenkaan?" on sen perusviesti.
Olen ollut nyt toista viikkoa ilman yhteyttä kotiin. Leiri teki sen helpoksi. Sitä rataa kun kotona on
mennyt huonommin, olen vähentänyt yhteydenpitoa sinne. En pääse perintöriitoja pakoon edes
serkkuni luona Helsingissä. Riita on äitini ja tätini välinen, ja serkkuni puolustaa totta kai äitiään eli
tätiäni.
Tuntuu, etten vain jaksa. Joudun nykyisin ponnistelemaan kaiken tahdonvoimani jaksaakseni
päivästä toiseen, selvitäkseni vankilaksi muuttuneesta palveluksesta. En kaipaa lisätaakkaa. Olen
yrittänyt selvittää sitä äidilleni, mutta saan aina kuulla olevani sydämetön ja välinpitämätön. Omista
murheistani en uskalla kertoa.
Vain ajatus kostosta pitää viimeistä kipinää yllä. Kostosta vanhoille kiusaajille, kostosta nykyisille.
Minun on pakko välillä kiskoa itseni irti väkivaltafantasioista. En enää tunne itseäni. Suljetut ovet
on aukaistu, sieltä on ryöminyt esiin aiemmin kahlehdittua. Viimeiset lenkit natisevat uhkaavasti.
Juna tulee, nousen siihen ja jään seisomaan ovisyvennykseen. Soitan äidille. Vastaus on jäätävä.
Alkaa itkettää. Yritän selittää asioita vielä kertaalleen, sitä etten kestä kotoa tulevia huonoja uutisia.
"Täältä kuule tulee vielä todella huonoja uutisia jos et ala olla yhteyksissä!" äitini huutaa
itkunsekaisella äänellä.
Jalkani pettävät. Rojahdan portaille. Päässä humisee.
"Ne serkkusko on sulle tollasia puhuneet!? Sais sekin pitää huolen omista asioistaan!"
Pelottavasti mieleen tulee keväällä kuollut pappani. Kun hän velipuolensa perintöjupakassa ensin
sai ja sitten menetti osuutensa, hänen päähänsä mahtuivat loppuvuosiksi vain erilaiset
salaliittoteoriat. Kuinka kaikki sukulaiset olivat häntä vastaan ja vain rahojen perässä.
Saan puhelun lopeteltua lupaamalla soitella enemmän. Suljettuani kännykän katson maisemaa,
mutten näe mitään. Hämeenlinnan laiturilla mietin, olisiko yksinkertaisinta vain kävellä ohiajavan
junan alle.
Minulta on viety kaikki.
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SANTIS I

Vaunuletka pysähtyy. Näen Rahkolan pään kääntyilevän edestakaisin. Järjestyksemme on
tavallisesta poikkeava - etummaisena on kymppi, sitten yks-viitonen, nolla-kakkonen eli meidän
vaunumme ja lopulta muut.
On maanantai, ensimmäinen päivämme Santahaminassa, spollien harjoitusvastuksina.
Rahkola näyttää kädellään taaksepäin, Finni ohjeistaa Lapveteläistä. Olemme ajaneet vikaan. Santis
on lättänää hiekkakangasta, jossa on hyvin vähän mitään maamerkkejä.
Siekkisen ja Korpin Hilux seisoo avoimella kentällä. Pysäytämme vaunut riviin ja hypimme
kiireesti alas omaan riviimme. Punainen väri kiirii ylilutin niskasta kohti koko päätä.
"DELTA!! Asento!! Tuon puun ympäri, MARS MARS!!"
35 vuoden koulima komentoääni uppoaa parin metrin päästä karjuttuna hyvin tehokkaasti.
Pinkaisemme parinsadan metrin päässä olevaa männynkäkkärää kohti. Kentällä kasvaa
vyötärönkorkuista heinää. Se peittää varsin epätasaista ja kivistä maastoa. Muutama lennähtää
nurin. Juoksen säästellen, en halua hajottaa paikkoja.
Siekkinen on selvästi rauhoittunut palatessamme. Asetumme hengästyneinä riviin.
"Noniin! Ollaan parikymmentä minuuttia myöhässä aikataulusta, koska jotkut tumpelot", yliluti
pitää tauon, "eivät osaa lukea karttaa! Miettikää millaisen kuvan se antaa meistä isännille!"
Helvetin hyvä alku.
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SANTIS II

"Veijalainen! Nuo urat täytyy tasoittaa. Ota joku kaveriksi."
Nakki napsahti. Hännisen kasvoilla on pieni hymykare.
"Herra kokelas", kuittaan. Oman palveluserän herroittelu on loistava tapa kettuilla.
Pilvet roikkuvat Santahaminan päällä matalalla. Nimensä mukaisesti täällä on hiekkaa kaikki paikat
täynnä. Olemme harjoitusvastuksina Etelä-Suomen spolleille. Tähän mennessä sotakoirien
suoritukset eivät ole vakuuttaneet. Mitä ikinä he ovatkaan opetelleet, tavanomainen sodankäynti ei
heiltä luonnistu.
Tänäänkin meidän piti hyökätä yhdellä vaunulla avoimen hiekkakentän yli, kohti nelikerroksista
pitkää rakennusta. Sen jälkeen vaunumme teki "tuliasematoimintaa" rakennuksen edessä,
peruuttaen avoimelle kentälle. Ja silti sotilaspoliisit eivät saaneet meitä tuhottua.
En oikein ymmärrä, mitä lisäarvoa me tästä saamme, saati spolletkaan. Oikeasti vaunumme jäisi
metsikön suojiin, ja repisimme sirpaleella talon julkisivun säpäleiksi. Niin tekisivät myös ne
oikeatkin viholliset.
Kävelen Karppisen luokse. En haluaisi aseveljeä kiusata, mutta nakkia on parempi tehdä hyvässä
seurassa.
"Voe helevetti!" lieksalainen parahtaa. Hänellä on vielä kookoon putsaus kesken.
"Joo, mä tuun kuhan saan nää tehtyä..."
Tiedän, että Karppisen "kohta" voi olla varsin pitkä aika. Käyn hakemassa lapion ja kävelen
tasoituspaikalle kuin kaupungin työmies, kaivinväline olallani. Katson luikertelevaa tietä. Siihen
tulleet urat ovat syviä ja jatkuvat monta sataa metriä.
"Vittu", pääsee suustani. Parilla miehellä menisi tässä ikuisuus.
Alan kaapia santaa sijoillensa. Jonkun ajan kuluttua huomaan kolmen muunkin ampujan tulevan
paikalle. Hänninen nakitti näköjään kaikki.
Apujoukoista ainoastaan Kaartinen on arvonsa veroinen. Puskemme maata rinnakkain tien
molemmilta puolilta. Tiikli ja Karppinen tyytyvät näyttämään tekevänsä jotain.
"Hei jätkät! Ei tehä sinne asti, riittää vaan tää pätkä!" Tiikli huutaa, kun jatkamme pidemmälle.
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"Noi on ihan hulluja! Nakkiuraa taitaa tehä mieli", lahtelainen jatkaa. Tiikli ja Karppinen kääntyvät
takaisin leiriin. Me puskemme vielä. Viileästä ilmasta huolimatta tulee hiki.
Päivä ehtii hämärtyä ennen kuin talsimme takaisin. Turhaa työtä, sillä huomenna tie on samassa
kunnossa. Tämä kannattaisi tehdä vasta perjantaina, kun ollaan lähdössä pois.
Vaan mitäpä minä mitään tiedän.
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MEMENTO MORI

Makaan makuupussin välissä. Harvoja kertoja kun otan sen esiin. Ulkona ropisee tihkusade. Tiistaiilta Santiksessa.
"Deltan vaunumiehet kokoon, viisi minuuttia!"
Siekkisen ääni kuuluu huonosti telttaan. Se aiheuttaa hirveän hyörinän. Jalkamosat sekä alikit
Tattari ja Lahde katselevat meitä. Kello on yksitoista.
Seisomme mitenkuten pukeutuneina rivissä. Yliluutnantti seisoo otsalampun kanssa, Korppi on
varjona vieressä. Ilmeet eivät tiedä hyvää.
Nolla-nelosen takaovet ovat auki. Takatilassa könöttävät isot reput. Alan arvata, mistä huuto tulee.
"Mitäs miettisitte, että tapahtuisi, jos nyt tulisi hälytys!? Kun herrojen reput ovat takatilassa!!"
Siekkinen karjuu.
"Missäs on johtaja? Pyssylä! Osaattekos selittää miksi reput eivät ole käsketysti teltoilla!?"
"Herra yliluutnantti...", Pyssylä mutisee, "...en osaa sanoa..."
Olen takarivissä. Polveni vapisevat. Hävettää, mutten voi sille mitään. Kurkussa on pala.
"Saatana!!"
Otsalamppu lentää pimeyteen sammuen. Rauhallisella äänellä kouluttajamme pyytää Korppia
etsimään sen. Siirrymme seuraavan vaunun taakse. Yks-vitonen. Pari nakkipipoa ja reppua näkyy.
"Onko kerrottu missä vaunupäähinettä säilytetään!? No!? Onko sanottu!? Minkä helvetin takia ne
ovat täällä!? Ei ihme, että päähineitä hajoaa!"
Santavuori ja Rahkola, jotka johtajina ovat vastuussa, eivät osaa selittää asiaa yhtään Pyssylää
paremmin.
Nolla-kakkonen. Jännitykseni lieventyy valokiilan osuessa tyhjään takatilaan.
"Täällähän on ihan siistiä", Siekkinen toteaa melkein lauhkeasti. Tavoilleen uskollisena purkaus
alkaa laantua.
Myös kymppivaunu, jonka johtajina ovat Hänninen ja Hietala, selviää lähinnä kiittelyllä. Yksvitosen puolijoukkue ei loistanut tänään. Jätkät alkavat raahata reppujaan pois. Oman ison reppuni
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olen vienyt telttaan - yhdeksän miestä mahtuu puolijoukkuetelttaan kaikkine tavaroineenkin väljästi.
Joku etu olla bemmissä.
Vaivihkaa ryömin vasemman takatilan kautta nappaamaan nakkipiponi. Pimeässä sitä ei näe edes
lampulla. Olen aina säilyttänyt sitä vaunussa, työnnettyä tornin syvennykseen, veden
ulottumattomissa. Turvallisemmassa paikassa se siellä on kuin hukkumisalttiina teltalla. Ainoastaan
yksi vaunupipo on hajonnut, sekin liittimestä. Finnin ihmettelyyn en vastaa mitään, tyydyn lyömään
takaovet kiinni ja marssimaan teltalle.
Muistutus kuolevaisuudesta.
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NILKKA

Heitän pikkurepun selkääni. Kookoon huolto on tehty. Takana on keskiviikkopäivä samaa
hyökkäystä kuin edellisinä päivinä. Tosin tänään yksi spollekomppania yllätti positiivisesti, he
saivat tuhottua vaunumme vihdoin viimein. Etummaiset tyypit oli työnnetty ihan metsänlaitaan,
jolloin Apilas-ampujaa ei ehtinyt huomata.
Puolen vuoden jägsterimmekin saivat hymyn aikaan. He taistelivat keltaisen puolen spollejen
rinnalla, kunnes kaatuivat yksi kerrallaan. Erään tiiliseinän takana kyykistelleet vastustajat napsivat
omia. Silloin kk-ampuja Paavolainen teki hurjan rynnäkön, tulittaen pekarilla lonkalta. Tulenlieskat
viuhtoivat spollen päätä, kunnes mies tunnusti pelin olevan menetetty. Paavolaisen kaaduttua eräs
spolle otti PKM:n lainaan, ja sen takaisinsaaminen oli myös hulvaton episodi.
Astun takakannelle. Maihari laskeutuu varustekoukun päälle. Ennen kuin ehdin tajuta mitään,
kaadun. Oikeassa nilkassa välähtää kipu. Vilkaisen sitä, jalka on luonnottomassa asennossa.
Jalkaterä on suorassa, loppujalka yhdeksänkymmenen asteen kulmassa. Liikautan sitä, tunnen
kuinka luun pää klopsahtaa takaisin kuoppaansa. Yököttää.
Finni kysyy, mitä tapahtui. En oikein kykene vastaamaan. Kessu huutaa jotakuta hakemaan Korpin.
Porukalla minut nostetaan maahan. Korppi leikkaa suoraan nauhat auki. Ylikersantin into
ensiaputoimiin tunnetaan. Pelkään hänen leikkaavan maiharinkin kappaleiksi. Lanssi soitetaan
paikalle, Finnin Korppi käskee hakemaan tavarani.
Maastopukuinen ensihoitaja toteaa tilanteen - nivelsiteiden venähdys tai repeäminen. Hänen
jutellessaan ylikessun kanssa ensiapukokemuksistaan hyppelen yhdellä jalalla maasto-Sprinterin
sisään. Minua ei taluteta kuin vaivaista, saatana.
Santahaminan terveysaseman vuodekasarmin pihalla pysähdymme. Viemme tavarani yhteen
huoneista. Ensihoitaja kertoo tilanneensa kuljetuksen Töölön sairaalaan. Nilkkani käytäisiin
tarkistuttamassa.
Pihalla ruosteen täplittämään firman autoon nojailee tummanpuhuva kuski. Lätsä vinossa, nauhat
ulkona ja puntit miten sattuu. Tyypillistä B-kuskia.
Kurvaamme liikkeelle. Pitikin sattua. No, ainakin sissimuonien syönti tältä viikolta olisi ohi.
Joudumme matelemaan neljän ruuhkassa, juttelemme niitä näitä. Mukava tyyppi. Sovimme, että
hän soittaa minulle jossain vaiheessa ja kysyy aikataulua.
Hyppelen pitkän rakennuksen päähän vastaanottoon. Kuski lähtee jatkamaan hommiaan, minä
yritän selittää väsyneen näköiselle hoitajalle, mitä on tapahtunut.
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Jään istumaan ja odottamaan. Aula on täysin tyhjä. Alan nuokkua. Olen likainen ja haisen, mutta
lämpö ja kuivuus ilahduttavat.
Tunteroisen kuluttua sisään tulee kaksi partaista herraa. He selittävät tulleensa tapaamaan
ystäväänsä, puolalaista elokuvaohjaajaa. Seinällä roikkuvasta tauluteeveestä on hetkeä aikaisemmin
tullut uutiset, joissa samaisesta ohjaajasta on ollut juttua. He joutuvat jäämään laillani odottamaan.
Päälle parin tunnin odotuksen jälkeen naislääkäri ottaa minut vastaan. Hän toteaa heti, että vamma
vaatii erikoislääkärin tutkimuksen. Rivakka sairaala-apulainen istuttaa minut pyörätuoliin, ja jään
käytävälle.
Meneehän se leiri näinkin.
Erikoislääkäri on ulkomaalainen. En saa nimestä tolkkua. Hän puhuu suhteellisen hyvää suomea,
mutta selitykseni tapahtuneesta ei oikein mene perille. Vaan ei ymmärrys toimi toiseenkaan
suuntaan: diagnoosin latinankieliset termit jäävät pimentoon.
Puolalaiset taiteilijat ovat kadonneet. Tällä kertaa saan myös kepit.
Myöhemmin postissa tulisi kirje käynnistäni. Erikoislääkärin lausunnon mukaan olin
sotaharjoituksessa hypännyt kalliolta ja jalkani oli takertunut vaijeriin. Varsin itsetuhoista
käyttäytymistä saarella, jolla ei ole lainkaan korkeuseroja.
Tiedän ainakin yhden seikan: edessä on pitkä toipuminen.
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HAJOITUS

"Hyi vittu! Sä oot kyllä sluiba äijä Veijari! Hyi helvetti, miten paska leiri."
Kuuntelen Finnin purkautumista. Taisteluammuntaleiri on päättynyt ja toverini raahaavat
romppeitaan tupaan. Hajonneen nilkkani takia olen ollut kasarmilla - minua ei kannata ottaa
mukaan edes kipinämikoksi.
"Esala johti saatana yöhyökkäystä ja jotain se tumpeloi - päästiin vasta kahdelta nukkumaan ja
herätys kuudelta. Kysyttiin lepoajoista niin sano ettei voi mitään", kessu jatkaa saatuaan
vaunuhaalarin kuorittua päältään. Kaikkien kasvoilta näkyy väsymys - paksun lian alta.
Tiikli, jolla on niska kipeänä vai flunssa tällä kertaa, ottaa toiset iloisesti vastaan. Vihaisista
mulkaisuista välittämättä. Hän myöntää aina suoraan movettaneensa, mikä lieventää häneen
kohdistuvaa kritiikkiä. Suomessa arvostetaan rehellisyyttä jopa sluibaillessa.
"Sun on turha miettii korpinnatsaa, ku et oo leireillä. Karppinen on ollu joka leirillä, se sen saa."
Olen harmissani, enkä pelkästään ylennysten takia. Jään ulkopuoliseksi, kun taas rasitukset
lähentävät asetovereitani.
Minkä minä sille voin, että nilkkani meni Santiksessa! Voisinhan hammasta purren tulla mukaan,
kivusta välittämättä, mutta ajattelen tulevaa. Tämä paikka ei ole ansainnut terveyttäni, enkä
varmasti uhraa kävely- ja juoksukykyäni.
Olen sanaton kritiikkiä vastaan. Toisaalta ymmärrän sen olevan suunpieksentää, höyryjen päästöä,
silti se iskee kovaa.
Lauman ulkopuolinen, aina ja ikuisesti. Aamen.
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LUENTO

"Tehtävätaktiikassa tärkeintä on luottamus alaisen ja johtajan välillä. Alainen on oman tehtävänsä
asiantuntija. Ihminen pystyy hämmentäviin suorituksiin, jos hänelle antaa valtaa oman tehtävänsä
suhteen."
Tattari kuuntelee keskittyneesti. Olen päässyt taas luennointivauhtiin. Olemme kahdestaan tuvassa,
minä jalkani takia vempassa, Tattari muusta syystä. Toiset ovat leirillä.
Käytän jokaisen mahdollisen tilaisuuden puhua tehtävätaktisesta johtamistyylistä, varsinkin näille
johtajille. Niille, jotka suostuvat kuuntelemaan. Olen muutamaan otteeseen vilkuillut heille jaettua
syväjohtamisen opasta, siinä on monia oikeita asioita. Valitettavasti kontrasti ohjesäännön ja
todellisuuden välillä on suuri. Meitä ei johdeta niin, miten voisi olettaa, että me nuorukaiset
tekisimme sen paremmin kuin kouluttajamme?
Tällaiset luennoinnit ovat ainoa syy, miksi olen vielä järjissäni. Tähän mennessä jokainen, jolle olen
selittänyt asioita, on myöntänyt niiden olevan järkeviä. Naurahdan itsekseni. Yhden miehen
ristiretki puolustusvoimien vallitsevaa normia vastaan.
En välitä. Mitä voisin muka menettää? Minulta on viety jo kaikki, alokkaaksi tuskin alentavat. En
voi muuta kuin voittaa.
Muutenkin olen miettinyt asioita. Meillä panssarit tukevat jalkaväkeä, eivät toisinpäin. Emme ole
toimineet taisteluvaunujen kanssa yhdessä. Ainoa yhteistoiminta on liittynyt tulitukeen ja
tulenjohtajaan. Taktiikkamme on defensiivistä, pysytään suoja-asemissa, puikitaan ja ammutaan.
Hyökkäystä, rynnäkköä lukuun ottamatta, on harjoiteltu niin kovin vähän.
Ennen niin kunniakas Panssariprikaati on vain varjo entisestään. Rahat ovat menneet toisiin joukkoosastoihin. Kuin vanha mies, joka muistelee kunnian päiviä mutta joka on puoliksi haudassa.
Mietin monesti, olisiko kannattanut mennä Jääkäriprikaatiin. Ehkä siellä olisin saanut reilumpaa
kohtelua. On jo omalla tavallaan lannistavaa, että eniten ihailemani yksikkö kohtelee siten kuin
tekee.
Jos, jos ja jos.
Lukiokaverini postaavat kuvia alikin- ja kokelaannatsoistaan. En minä nyt niin paljon huonompi voi
olla!
Kouluttajamme ovat vanhoja. Osaavia, mutta joustamattomia. Nuorilla upseereilla on niin kovin
vähän valtaa ja vapautta innovoida. Se näkyy. Kaikki harjoitukset vedetään ennalta käsikirjoitetun
kaavan mukaan.
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Sinäkin olet kuolevainen, Panssariprikaati.
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MERKKEJÄ

Makaan sängylläni ja näprään kännykkää. Isä tulee huikkaamaan saunaan, hän on käynyt lisäämässä
puita. Nousen ja otan varavaatteeni. Inttikamppeeni odottavat viikattuna loman loppua.
Mielialani ei ole korkea. Näin taas kokelaita Oulun asemalla junaa odotellessani, lippaan vetäminen
kuristi kurkkua.
Olen lämmittänyt saunan, kuten useimmiten kotona käydessäni. Ja ennen inttiä. Isä lämmittäisi sen
kyllä, mutta haluan säilyttää edes yhden tutun asian. Olen aina nauttinut saunanlämmityksestä, siitä
kun pienestä liekistä kasvaa kunnon roihu. Saada katsella sen voimaa. Ehkä minussa on hieman
pyromaania.
"Tuhka yhdistää meitä kaikkia", sanoo latinalainen sananlasku.
Ennen kuin menen, nappaan mukaani pahviliuskan. Ulkona pysähdyn ja tuijotan siinä olevia
merkkejä. Pronssinen juoksumerkki, jäin 10 metrin päähän hopeisesta. Kultainen ampujanmerkki.
Paljon siitäkin on ollut hyötyä. Ehkä minun olisi kannattanut jäädä tavalliseksi puolen vuoden
kiväärimieheksi, en näköjään pärjää vaunuampujan vaativassa tehtävässä. Johon valitaan ne, jotka
eivät mahdu tai pärjää ajajina.
Kumpikaan merkki ei ole koskaan ollut rinnassani. PSJK:n erikoisuus, kapteenin mukaan emme ole
joulukuusia.
Heitto lähtee paremmin kuin yksikään käsikranaatti. Liuska lentää kauas synkkään kuusimetsään.
Ihmetelköön se, joka ne joskus löytää.
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PANSSARIJÄÄKÄRIMARSSI 2.0

Konkkaan lamaantuneena tupaan. Toiset alkavat pakata vauhdilla käskettyjä varusteita.
Toinen panssarijääkärimarssi. Ja jälleen jään tänne.
Virallisesti kyseessä on sotilastaitorata, mutta perusajatus on sama. En ole marssinut
ensimmäistäkään, silloin oli mennyt polvi.
En tiedä itkeäkö vai nauraa. On kuin joku haluaisi kertoa minulle, etten sovi tähän hommaan, ettei
armeija ole minua varten.
Helvetti!
Tiikli lipeää heti käymään terveydenhoitajalla, jonka vastaanotto on poikkeuksellisesti kellarissa.
Hän palaa sieltä VMTL:n kanssa. Se, miten helposti tyyppi niitä hankkii, on uskomatonta.
Lapveteläinen ja Notkonen aikovat marssia kaikesta huolimatta, vaikka Lappiksen niska on
venähtänyt ja Notkosellakin on jotain vaivaa. Kapteeni oli erikseen pyytänyt heitä marssimaan,
keskeyttää voisi milloin tahansa. Vanhojen jermujen sijaan tässä halutaan koetella puolen vuoden
miehiä.
Jään istumaan typertyneenä muiden häipyessä yön yli kestävälle marssille.
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VETO

Palvelus on ohi. Olen käynyt sotkussa Karppisen ja puolen vuoden jägsterin Lehikoisen kanssa
pelaamassa bilistä. Jälkimmäinen tyyppi tuli tutuksi epäonnisella Santahaminan reissulla, jolloin
palasimme huoltokyydillä takaisin.
Menen toiseen Deltan-tupaan. Piruilen Kaartiselle kuten olen tehnyt sen jälkeen kun arvon korpraali
sai nakkiauransa. Alamme väitellä, saanko sitä ennen kotiutumista.
"Lyyäänkö vetoa?" kysyn haastavasti.
Ihmeekseni Kaartinen suostuu. Lyömme vetoa, tosin hieman nurinkurisesti - minä siitä, etten saa
ylennystä, Kaartinen siitä, että saan. Ehtona on, että jatkan samaan malliin kuin tähän asti. Hintana
on pitsa.
En voi olla hymyilemättä. Helppo voitto. Ristiriitaiseksi tämän tekee se, että haluan hävitä
veikkaukseni, mutta tiedän ettei niin käy. Se on jonkinlainen aavistus, intuitio.
Myöhemmin vedon määrä nousisi aina sataanviiteenkymmeneen euroon. Lumisateisena ja
hämäränä joulukuun päivänä se kääntyisi maksuun. Olisin hävinnyt ja voittanut yhtä aikaa.
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UHKAUS

Toiset ovat lähteneet tuvasta. Vain minä ja Lapveteläinen olemme paikalla. Olen hakenut jo pitkään
tilaisuutta sanoa sanottavani. Olen kyllästynyt, saanut tarpeekseni ajajan kusipäisyydestä. Tästä on
pakko tehdä loppu.
Kävelen Lapveteläisen luokse.
"Lapveteläinen, miulla olis vähä asiaa."
Ennen kuin hän ehtii vastata, jatkan:
"Jos sie et lopeta tuota vittuilua ja minun kiusaamista, niin mie ammun siut seuraavalla leirillä.
Ymmärrätkö?! Mie olen saanut tarpeekseni!"
Lappis istuu hiljaa yläpunkallaan. Hän ei katso minua.
"Jos mä kerron tästä jollekin..."
"Kerro, kerro ihmeessä! Sillon mie kerron mitä sie teet, osoittelet aseilla kaikkia ja puristelet
liipaisinta. Lähetää kuule ihan yhtä matkaa helvettiin täältä! Mie tulin tänne täyttämään
velvollisuuteni, en kuuntelemaan vittuilua ja nokallehyppimistä! Mie kestin tällästä paskaa jo
kymmenen vuotta! Mie en aio ottaa sitä enää pätkääkään."
Muita kävelee sisään.
"Muista Lapveteläinen: lopeta", sanon ennen kuin kävelen pois. Ajaja tuhahtaa jotain. Hän on silti
vakava.
On kevyempi hengittää. Oli pakko sanoa tuo ulos, kaikkien turvallisuuden takia. Olen alkanut pelätä
omaa itseäni. Kaikki olisi nyt Lapveteläisen käsissä, valinta olisi hänen. Esitin ehtoni.
Hänen mottonsa on, että hän saa tehdä mitä vain haluaa, koska ei koskaan enää tapaa meitä. Siksi
on hyvä muistuttaa, että hänellä on myös vastuu käyttäytymisensä seurauksista.
Ei ole hauskaa joutua puolustamaan itseään puukolla tai aggressiolla. Tuntuu vain, etten tässä
porukassa pärjää millään muulla tavalla. Toisaalta pelottaa, että Lappis käy sanomassa jollekulle
oikeasti. Joko se ei ottanut sanomaani tosissaan tai se pelkää.
Reservi lähestyy jatkuvasti. Sen jälkeen minua odottaisi koulupaikka, arvoni mukainen. Sellainen,
jossa saan taas ajatella. Väkivaltaisen kostonhimon sijalle on astunut toisenlainen kostonjano. Finni
ja Lapveteläinen eivät ole sen arvoisia, että pilaisin oman tulevaisuuteni. Ajajan lempiharrastus on
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pelata seeässää ja juoda viinaa. Tuolla asenteella se törmäisi kaikkialla muureihin. Samoin Finni.
Täällä se pärjää siksi, että Siekkinen pitää sen johtamistyylistä, mutta muualla tilanne on toinen.
Tunnen saavani itsevarmuuttani takaisin. Perkele, ei lapinmies kaadu muutaman idiootin takia.
Vielä mie näyttäisin, että väärin valitsivat.
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SUOMALAINEN KIRKKO

Löyly iskee hartioihin. Ei kovin pahasti, ukki ei raaski lämmittää saunaa tulikuumaksi. Kuuntelen,
kun viimeiset vesipisarat suhisevat ilmaan. Tartun vastaan vai vihtako se täälläpäin on.
Kaikki hyökyy esiin. Kyyneleet sekoittuvat hikeen. Kuvat välähtelevät sarjatulella silmieni läpi,
uudelleen, yhä uudelleen. Mennyt, tuleva, nykyhetki.
On kuin katselisin itseäni ulkoa, kuin kova ulkokuoreni, henkivartijani olisi irtaantunut hetkeksi.
Hetken olen paljas, alaston, haavoittuvainen.
Menneisyys on lihaa ja verta. Hajut, tunteet, pelko. Olen niissä hetkissä ja silti en. Käteni ovat
sidotut kahleilla, vaikka nykyinen minäni haluaisi käydä päälle. Lopettaa kaikki alkuunsa, tietäen
mihin se johtaisi vuosien päästä.
Menneisyys on rautaemo, jota halaa vaikka se satuttaa. Se on keppi, jolla olen piiskannut itseäni
eteenpäin. Lyönyt, vaatinut itseltäni eniten, jotta kenenkään lyönnit eivät tuntuisi miltään.
Kuolemaa pahempaa on myöntää, ettei pysty, ettei kykene.
Vähitellen kyyneleet tyrehtyvät. Hoippuroin lauteilta juomaan. Voin tuntea sisälleni laskeutuneen
rauhan. Se loistaa jääkuutiona, routaisena kristallina. Katson itseäni peilistä. Kylmät silmät
tuijottavat takaisin, silmät, jotka eivät halua armahtaa. Itseä, vihollisia.
Vain suomalaisessa kirkossa voin avata panssarini.
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PAPPIA KYYDISSÄ

Pendolino suhisee eteenpäin. Olen vihdoin löytänyt paikan tupaten täynnä olevasta junasta.
Ilmaisen matkustamisen haittapuolia.
Neljän istumapaikan pöytäryhmässä istuu jo kaksi miestä. Toinen on kolmissakymmenissä,
partainen ja silmälasipäinen. Takin alta pilkistää papin lipere. Toinen miehistä on selvästi yli
eläkeiän. Hän vaikuttaa hiljaiselta. Tosin, istumme suomalaisessa hiljaisuudessa muutenkin. Olen
juonut törkeän kalliin kahvini ja yritän keksiä tekemistä. Toisten läsnäolo häiritsee enkä voi
tavalliseen tapaani runoilla.
"Tänään on musta päivä", nuori pappi henkäisee yhtäkkiä. Tunnelmasta olen vaistonnut, että miehet
ovat vaihtaneet muutaman sanan aiemminkin.
Tiedän, että tänään eduskunta on äänestänyt sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta. Ennustusten
mukaan sen pitäisi mennä läpi heittämällä. Ilmeisesti kaikki eivät tervehdi asiaa. Miehet aloittavat
keskustelun asiasta.
"Miusta se on ihan positiivinen juttu", heitän kommentin väliin. Jos jotain onnekasta elämästäni
pitää hakea, olen kasvanut ympäristössä, jossa on ollut ihmisiä kaikilta elämänaloilta. Olen oppinut
punnitsemaan ihmisen hänen itsensä, en hänen edustamansa luokan takia.
Vanhempi mies on samaa mieltä. Huomaan hänen kommenttinsa teräviksi, vaikka ne tulevatkin
hitaasti.
"Mitä seuraavaksi? Entä jos ihminen haluaa mennä naimisiin eläimen kanssa?" pappi parahtaa.
Keskustelu hiipuu tästä aiheesta enemmistön mielipiteeseen muutoksen tarpeellisuudesta.
Seuraavaksi alamme ruotia kirkon tilaa. Oma lapsenuskoni on kuollut jo aikoja sitten, ja otan asiaan
historiallisen kannan: kuten aikanaan kristinusko korvasi Rooman uskonnot, luterilaisuus
katolilaisuuden, ihmiset etsivät henkistä tyydytystä jostain muusta. Kirkko on muuttunut
byrokraattiseksi organisaatioksi, joka ei enää tarjoa jäsenilleen sitä yhtä: tunnetta selityksestä. Sitä
paitsi, julistiko Jeesus aikoinaan: "Ottakaa roomalainen hallintomalli ja tehkää kirkosta valtakunta"?
Näkemyksemme papin kanssa ovat selvästi hyvin erilaiset. Minä katson asiaa lähinnä
mielenkiintoisena organisatorisena seikkana ulkopuolelta, hän uskoen sisältäpäin.
Keskustelu kääntyy maallisempiin asioihin. Vanhempi mies kertoo olleensa aikoinaan
ydinvoimalainsinööri ja käyneensä menneessä Neuvostoliitossa opettamassa työturvallisuutta.
Hänen mukaansa neuvostoinsseillä oli tapana katsoa mittareita joko ylhäältä tai alhaalta, miten
parhaiten sopi. Jotenkin Tšernobyl ei vaikuta kovin suurelta ihmeeltä...
189

Jutellessa pendolino rientää Ouluun saakka. Pappismies on Keminmaalta, joten jatkamme samalla
vaihtoyhteydellä. Vanha sähköveturi vaunuineen odottaa.
Hän kertoo vetäneensä nuorten auttavia ryhmiä. Minulla on tietyt ennakkoluulot Lounais-Lapin
pappeja kohtaan, yleensä he ovat enemmän ja vähemmän fanaattisia lestadiolaisia tai jehovia. Silti,
mies vaikuttaa ymmärtäväiseltä. Pian huomaan kertovani elämäntarinaani. Vaunussa ei ole ketään
muuta, joten voin puhua rauhassa.
Ehkä olen hakenut tilaisuutta avautua jollekin. Prikaatissa niitä ei pahemmin ole. Olkoon pappi tai
ei, ihminen hänkin on. Tarinani vetää miehen vakavaksi.
Nuori pappi nousee pois Kemissä. Hän lausuu rohkaisevia sanoja. Jään istumaan
seitsemänkymmentäluvun ruskeaa kuosia edustavalle penkille. Aseman valoissa näkyy
lumihiutaleiden hiljainen leijunta. Juna nytkähtää liikkeelle, sukeltaen Lapin illan pimeyteen.
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NIBIZA

Potkaisen lastausramppia. Se lentää jäisen junanvaunun kannelta kolisten radan viereen.
Yksi pois listasta, muutama kymmenen jäljellä.
Karppinen ja Tiikli tekevät samaa tahoillaan. Aamu on pimeä ja viileä. Meitä johtava kadetti
seisoskelee sivummalla hyppien lämpimikseen.
Aikaisemmin aamulla kapteeni kysyi vapaaehtoisia. Käytännössä kaikki ampujat paitsi Kaartinen
nakitettiin. Saimme kyydin Takojan luksusajoneuvolla - vanhalla Cliolla - kassulle. Siitä jatkoimme
kadetin ajamalla UAZilla. Vaihteet rutisivat, moottori sammui pariin otteeseen mutta perille
päästiin.
Tänään lähdemme Niinisaloon. Nibizalla taistelisimme kaksiviikkoisen loppusotamme. Kuten
yleensä, kapteenin pitämä infoluento maalasi kuvaa ylitsepääsemättömästä suorituksesta, mutta
osaan jo tällä kokemuksella suodattaa sen sopivasti. Leiri muiden joukossa, ainoastaan hivenen
pidempi.
Panssarijääkärikomppanian siirto ei ole mikään pikkujuttu. Kaluston kulumisen estämiseksi vaunut
kuljetetaan junalla ja meidät linja-autoilla. Lastaus on hidasta, pikkutarkkaa ja hermoja repivää
puuhaa. Yksikin virhe ja yli kymmenen tonnia terästä on kallellaan - ja pahimmillaan ajajan pää
murskana.
Ensimmäiset vaunut ajavat paikalle. Kaartinen ilmestyy jostain virnistellen. Tyypillistä.
Säbänpelaajaa ei tunnu masentavan mikään.
Ensimmäisten vaunujen pitää ajaa koko junanvaunuletkan läpi. Johtajilla on vanha
neuvostoliittolainen lamppu, jotta ajajat tietävät keskipaikan, ja vaunun sisältä on vielä viritetty
lamppu valaisemaan reunaa.
En silti kadehdi ajajia. Pimeä lisää haastavuutta.
Finni huutaa minua. Hölkkään paikalle ja väistelen vasta potkimiamme ramppeja.
"Veijari, näytä meikäläisen käsiä", kessu sanoo ja ojentaa taskulamppua. Näin Lapveteläinen voi
nähdä käsimerkit selvästi.
Vaunun ollessa paikallaan alamme kiinnittää sitä ketjuin. Aurinko kuultaa jo taivaanrannassa
punaisena. Kirraaminen on tehtävä tasapuolisesti, muuten tulee ongelmia.
Telojen alle laitettavissa kiiloissa on häikkää. Ne menevät paikoilleen vain tietyllä tavalla ja sen
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jälkeen ne on kiristettävä. Kiire on kova, eikä minulla ole hajuakaan miten päin nuo
kirkkaanpunaiset mötikät on laitettava. Lopulta Kuusneva ja Hietala tulevat auttamaan.
"Eikö Veijari enne kiiloja oo nähny?" Hietala piruilee. Tuhahdan ja jatkan auttamaan muita.
Delta on valmis. Menemme lastauskentälle odottelemaan. Päivä on jo valjennut, kun bussit
keinahtelevat paikalle. Toiset ovat nostaneet meidän työkomennuslaisten kamat kyytiin.
Asetun noin puoliväliin. Takaosa kuuluu vanhoille. Puolen vuoden ihmeet istuvat hiljaisina. Heidän
lyhyt palvelusrupeamansa alkaisi kohta olla takana. Samoin kuin meidän paatuneiden.
Radiosta kuuluu Haloo Helsingin Kuussa tuulee. Hetkeksi vajoan omaan kuplaani, jossa voin
kuvitella olevani siviilissä. Nuokun lämpimässä autossa.
Kaarramme huoltoasemalle, ilmeisesti on kuljettajan tauon aika. Innokkaimmat odottavat
pääsevänsä ostamaan mättöä mukaan. Kuski saakin uudet ohjeet, ja jätämme tienvarsikeitaan.
Joidenkin ilme on pettynyt.
Nibiza. Sumua ja tihkusadetta. Hiekkakenttä jatkuu niin kauas kuin näkyvyyttä on.
Alkaa tutummista tutuin - ajan tappaminen. Tornarina kiertää, että pääsisimme käymään sotkussa.
Olen hivenen toiveikas.
Hämmästelemme sotkun tarjontaa. Enää puuttuisi, että vähissä vaatteissa olevat naiset tarjoaisivat
kokovartalohierontaa. Saatanan tykimiehet.
Yritän kaivaa lompakon rintataskusta niin, ettei pistooli näy. Olkoon sotilaskoti, mutta aseet on
kielletty. Siksi ne on käsketty pitää näkymättömissä.
Muistan Santiksen keikan, jolloin Lapveteläinen ja Notkonen pääsivät lavettiautojen kyydillä.
Pakollisen lepotauon aikana kaksikko oli marssinut huoltoasemalle - huomatakseen
pistoolikoteloiden roikkuvan vyöllään. Tosin niin oli ollut saattavilla spolleillakin.
Vasta hämärän tullessa pistoraiteella näkyy liikettä. Kuin sopivasti tihkusade yltyy kunnon
vesisateeksi, maailma muuttuu pilkkopimeäksi. Äskeinen hyvä olo valuu hien ohella sodan
jumalille hiekkaan.
Kuten tavallista, nolla-kakkosen kommunikaatio tapahtuu huutamalla. Finni on tyytymätön minuun
ja Lapveteläiseen, me molemmat toisiimme ja Finniin.
Huokaisen, kun pääsen taas istumaan tutulle paikalle. Sisällä on vähän lämpimämpi kuin ulkona ja
myös hiukan kuivempaa. Tähtäimet ja prismat ovat huurussa.
Tästä se alkaa.
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EI OSU

Finni nostaa teltanlievettä. Makoilen isoa reppuani vasten. Näprään kännykkää, kielletysti, mutta
niin tekevät kaikki. Olemme simuleirillä, päivä on ohi.
"Veijari, Siekkinen sano, että nolla-kakkosen osumaprosentti on kaks."
Sävähdän. Käännyn katsomaan kessua ihmeissäni.
"Täh?"
"Nii. Ne simuvehkeethän oli kohdistettu", johtaja jatkaa pelottavan rauhallisella äänellä. Tyypin
tavanomaiseen huutamiseen verrattuna tämä on toista maata. Sanojen sisältö jäätää. Näen
Lapveteläisen katsovan minua pilkallisesti. Tattari ja Lahde, jalkamonnien alikitkin vilkaisevat.
Olen hämilläni. Simulaattorin kohdistaminen ei periaatteessa ole monimutkaista, mutta siinäkin on
omat kuoppansa. Kohdistuksessa tähdätään erityistä heijastinlevyä ja osumat näkyvät tähtäimeen
tulevassa lisälinssissä välähtelevinä, haaleina valopisteinä.
"Tuo nyt ei kerro mittää. Laserin etteen ku mennee oksa niin ei tuu osumaa",vastaan. Finni
tuhahtelee.
En keksi puolustustani tyhjästä. Simulaitteissa on oikeasti kyseinen ongelma, jalkaväestä vaunuihin.
Ne toimivat erinomaisesti avoimella kentällä, mutteivät risukossa.
Ampujankunniani saa silti uuden kolauksen.
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LEO!

Ulkona on jo pilkkopimeää. Odotamme porilaisten Pasien kanssa vastustajan - Leopardien hyökkäystä. Finni tähyilee ulos. Olen sammuttanut pimeänäkölaitteen - se on kuin katsoisi
maailmaa vihreän viinipullon pohjan läpi.
Vieressämme Pasin kk-ampuja aloittaa tulituksen. Kääntelen tornia, yritän nähdä suuliekkejä. Finni
käskee Lappalaista ajamaan vähän eteenpäin.
Yhtäkkiä näen hahmon. Leo! Sen torni kääntyy meistä vasemmalle. Painan laukaisunappia, säestän
kookoolla lähinnä saadakseni elävyyttä. Tst-vaunun simulaitteet vilkkuvat. Käsi hamuaa tangenttia.
"Leo eessä!" karjun radioon.
"Missä?!" Finni kysyy.
"Suoraan eessä!" huudan takaisin ja ammun, minkä ehdin. Kessu käskee vaunuamme peruuttamaan
pois. Voimme häiritä isoa kissaa, muttemme edestä tuhota sitä.
"Miten helvetissä sä näit sen? Onks sulla infra päällä?" Finni kysyy ollessamme suoja-asemissa.
Ympärillä suuliekit väpättävät liki kauniisti.
"Ei oo. Pelkkä tavallinen tähtäin. Eihä sillä infralla nää mittään."
Kerrankin hymyilen. Ehken ole ihan tumpelo ampuja.
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BALAKLAVA

Pienet männynkäkkyrät vilistävät tähtäimessä. Nibizan hiekkaa on kaikkialla.
Odotamme vihollisemme, ällien ja Leojen hyökkäystä. Puoli tuntia sitten saimme aimo selkäsaunan,
kun Hänninen päätti oikaista erään aukean yli. Rheinmetallin ihmeet puhkoivat meidät noin viidessä
sekunnissa. Sama aika meni siihen, että yliluutnantti kiihtyi radiossa nollasta sataan.
Tilannetietoisuuteni täältä postilaatikosta on nollissa. Vaikka kuinka yrittäisi nähdä prismoista
jotain, aina jää enemmän huomaamatta.
Sotaleiriä ei jatkuisi enää kauan. Kapteeni on lupaillut saunaa sen päätyttyä. Myös korpisotku olisi
käytettävissämme. Jälkimmäinen kahdesta viikosta on ampumaleiriä.
Onneksi. Sissiteltasta alkaa saada jo tarpeekseen. Joudun nukkumaan täysin kippurassa, ja silti jalat
meinaavat palaa. Viime yönä telttamme oli mahtavasti syvässä sorakuopassa.
"Leo edessä!" Finni huutaa sisäpuhelimeen. Hätkähdän. En näe yhtään mitään.
"Veijari! Eessä! Eksä nää?!"
Nyt vasta huomaan heiluvan piiskamaston. Leo ajaa harjanteen suojassa. Vaununjohtaja-ressun pää
keikkuu mukavasti esillä. Valitettavasti vaunumiehillä ei ole simuliivejä.
Toivottavasti Apilas-ukkomme ovat valmiina. Kolkytmillisemme ei tee muuta kuin vähän raaputtaa
maalipintaa. Simussa ja oikeasti.
Leopardit käyvät puikkimassa harjun takaa. Annan tykin laulaa. Mitä ne odottavat? Yritän seurata
sivusilmällä vasenta sivustaamme. Olemme laitimmainen vaunu. Yrittävätkö ne vetää huomiomme
itseensä, ja osa koukkaa?
"Ällejä! Suoraan eessä!! Veijari, ammu!!"
Matalien ällien havaitseminen miehenkorkuisten mäntyjen seasta on vaikeaa, mutta sitten huomaan
parin vaunun syöksyvän meitä kohti. Tunnistan Inkeröisen keikkuvan toisen kannella. Tulitan
tykillä ja pekarilla. Hylsyt ja vyölenkit kolisevat kouruun. Simuvalo vilkkuu osumien merkiksi.
Joukkueemme ampuu ällejä, minkä ehtii, mutta muutama pääsee livahtamaan läpi. Käännän tornin
ympäri ja suolaan vaunusta ulos hyppiviä mosia. Eräs yrittää sulkea takaluukun, etteivät sisällä
olijat kuole. Siitä on yhtä paljon apua kuin paperiarkin laittamisesta kohti tulevan nyrkin eteen.
Ohitsemme vyöryy Leo. Se pysähtyy valo vilkkuen. Joko Apilas on osunut tai tela on poikki.
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Reservin vaununjohtaja nousee ylös ja tulittaa MG3:sella lonkalta. Hietala ampuu ressua tyhjällä
pistoolilla. Nauran katketakseni näylle.
Hyökkäys epäonnistui, mutta se oli silti lähellä jyrätä meidät. Leot paljastivat itsensä tarpeettomasti
ja antoivat meille aikaa valmistautua. Ällien rynnäköidessä ne eivät lähteneet liikkeelle tukemaan
kuin ihan loppuvaiheessa. Vielä paremmin niiden olisi kannattanut harhauttaa huomiomme itseensä
ja päästää ällit koukkaamaan sivustaamme.
Harjoittelun puutetta.
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HYMYÄ

"Veijari, eksä maalaa kasvoja?" Hammar kysyy.
Hymähdän. En todellakaan ymmärrä, mitä hyötyä vaunumiehelle on naamiovärjätä kasvonsa. Me
olemme jatkuvasti toosan sisällä, ja naama mustuu jo muutenkin. Mutta pitäähän sitä näyttää
kovalta.
Valokuvaus. Ensin koko pataljoona, sitten komppania ja lopuksi joukkueet. Ällien paikalleen
hieromisessa menee aikaa, joten Deltan vanhat voivat diivailla. Voguen muotikuvauksetkin
menevät vähemmällä säätämisellä.
En ole kovin innoissani. Kalliit kuvat, joissa en kuitenkaan näy kunnolla ja jotka on pakko ottaa
"vanhuuden muistelua" varten. Mieluummin jättäisin muistelematta.
Hännisen mahtikäskyllä alistun ja Hammar vetää värit lärviini. Yritän varoa barettia - en jaksaisi
hakea varusvarastolta uutta ja särmätä sitä.
Modi-Bemmit olivat pataljoona- ja komppaniakuvissa, mutta joukkuekuviin niitä ei oteta.
Prototyyppi-vaiheessa olevien vehkeiden kuvaaminen lähempää ei välttämättä ole järkevää. Tosin,
niistä on ollut jo juttua iltapäivälehdissä. Erään mukaan vaunuumme kuuluu ampuja, johtaja ja
lataaja.
Että sellaista. Ihan autonomisestihan ne ympäriinsä ajelevat. Tekoälyä, katsos.
Se lataaja tosin helpottaisi hommia. Sellaiseksi voisi värvätä jonkun puolen vuoden B-miehen, joka
matkustaisi mukana ja joka hoitaisi vöiden tekemisen sekä lataamisen. Siinä on enemmän järkeä
kuin puolen vuoden polkupyöräkorjaajassa, joka nauttii kahdesta sotkutauosta per päivä ja jonka
ainoa homma viikossa on ketjujen öljyäminen.
Meitä on moneksi.
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SPARTALAISET

Pysähdymme riviin pienen harjanteen taakse. Ruoka-aika! Tosin se ei ole kovin hehkutettavaa.
Sissimuonien valikoima on tullut vähän liian tutuksi viime kuukausien aikana.
Rahkola kävelee ohi. Pyydämme häneltä hyvää tulta trangioita varten - sitä ei saa säilyttää
vaunuissa.
"Ei oo", kokelas huikkaa. "Ne o Siekkisellä ja yliluti o jossain."
Voi saatana.
Alkaa tavaton kiroilu. Samaan aikaan taistelupareinamme olevat karjalanpiirakat ja porilaiset
kantavat lämpöastioita kuormurien lavalta. Vain Delta saa nauttia kaurapuurosta ja kuskuskasvispadasta.
Paitsi nyt ei edes niistä. Viimeiset näkkärini olen popsinut pari tuntia sitten.
Ei nyt jumalauta! Vierestä leijailee karjalaisten makaroni-meetwurstipadan tuoksu. Pakit kolisevat.
"Mie meen vaan ottaan", sanon Finnille. "Jumalauta, mie en aio tyhjin vattoin tapella."
Nappaan pakkini ja harpon tuttujen naamojen luokse. Jos puheella ei selvitä, niin sitten lipastetaan
hetken tullen. Muke täyttää astiat aina liian täyteen, ylijäämä riittänee meille.
Arkkivihollisiltamme heruu myötätuntoa, saamme astian pohjat. Huudan kessun ja Lappiksen
syömään. Kauhon niin paljon kuin pakkiin mahtuu, täytän taskut näkkärillä ja välipalakekseillä.
Hotkin sapuskaa kuin nälkäinen ajokoira.
Rauhoituttuani löydän tilanteesta koomisiakin piirteitä. Mieleeni nousee spartalaisten poikien
sotilaskoulutus - heidän tuli varastaa ruokansa. Rangaistus tuli kiinnijäännistä, ei varastelusta.
Ainakin teemme nyt tunnuksellemme, haarniskan kypärälle, oikeutta.
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SAUNAMAJURI

Linjureista laskeutuu puliseva lauma. Sotaleiri on takana. Jokainen on likainen, haiseva ja
muutamien - kuten minun - partaa kadehtisi ortodoksipappikin.
Nyt on kuitenkin edessä kapteenin lupaama lepopäivä. Niinisalon kadut ovat tyhjiä, tuttu sumu
leijailee kaikkialla. Edessämme nököttää iso saunarakennus.
Saunamajuriksi itsensä esittelevä mies alkaa kertoa käytäntöjä. Paksut mursunviikset, lerpattava
karvahattu ja nukkavieru tuulitakki saavat hänet näyttämään kuin suomalaisesta sketsistä
reväistyltä. Ilo kiherryttää jo muutenkin.
Käymme joukkueittain pesulla. Muut odottavat ulkona vuoroaan - odottamisesta tekee siedettävää
pihalla seisova sotkuauto.
Tummaksi värjäytynyt partavaahto lorisee viemäriin. Iloinen, sokerihumalainen puheensorina ja
naureskelu täyttävät pukuhuoneen. Yritän nähdä häkyrästä peilistä seuraavaa kraapattavaa kohtaa.
Vaatteiden vaihdon jälkeen meidät viedään takaisin leiriin. Henkilökohtaista huoltoa, pelkkää lepiä
koko päivä!
Kyllä tällä viikon taas jaksaa.
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EVAKUOINTIA

Rage selittää harjoituksen kulkua. Johtajan käskystä poistuisimme vaunusta mahdollisimman
nopeasti. Ulospäässeet suojaisivat muita. Ampuja heittäisi käsikranaatin - harjoitus sellaisen - jonka
jälkeen levittäytyisimme ja ampuisimme janttereita.
Sounds simple. En tosin ole varma, olisiko homma ihan niin helppo. Muistan viime kerran, jolloin
harjoittelimme vaunusta evakuointia. Useammankin miehen haalarit repesivät, ja oli työn ja tuskan
takana, että pääsin ylipäänsä ahtaasta raosta rungon ja tornin välistä vääntäytymään. Enkä ole hyvä
heittämään käsikranaattia.
Santavuoren ja Pyssylän vaunut tekevät ensisuoritteet, kaksi vetoa per nuppi. Tyhjennän kaiken
ylimääräisen sivummalle. Miten ihmeessä vaunuhaalariin mahtuu edes näin paljon tavaraa?
Täytämme lippaamme Ragen ja kersantti Lehtisen valvonnassa. Komppanian vääpelin läsnäolo
hermostuttaa. Miehen sietokyky varusmiehille on varsin nollaluokkaa.
Lipas kiinni, sininen muna povitaskuun pislarin kanssa. Vaunu on nolla-ykkösen, ampujan penkki
on ihan liian korkealla minulle. Lasken sen alimpaan asentoon, Karppisen kauheaa kostoa uhmaten.
"Irtautukaa!"
Jupisen itsekseni punnertaessani takatilaan. Aivan yhtä ahdasta kuin aina ennenkin. Neukuilla oli
syynsä valita panssarijääkäreiksi ja vaunumiehiksi 160 senttisiä. Suuren ja mahtailevan sotilaiden
keskipituus ei tainnut muutenkaan olla kovin suuri.
Olemme ulkona. Finni ampuu ensimmäisiä janttereita. Viskaan kuolonmunan mäkeen - se ei lennä
todellakaan oikeaan suuntaan. Kaksitoimisena liipaisimen veto on kohtuuttoman pitkä. Pam. Ohi.
Pam. Ohi. Pam. Osuma.
Piti liikkuakin. Ryömimme parin petäjän juureen. Tai siis minä ryömin, Finni etenee kuin doupattu
käärme. Avoinna olevasta taskustani tippuu kaikenlaista pikkusälää.
Osuminen on yllättävän vaikeaa. Jos laukaukseen keskittyy, tulee huti. Jos taas ampuu nopean
heittolaukauksen, osuu. Todellisuudessa tämä olisi epätoivoista taistelua kiväärein aseistettua
vihollista vastaan.
Taktinen lippaanvaihto. Painan liipaisinta, mitään ei tapahdu. Vasta kallistamalla pistoolia huomaan
luistin lukittuneen taakse. Kaikessa tohinassa unohdin laskea laukausmäärät.
Lehtinen käy tarkastamassa kaikkien aseet. Keräännymme kuulemaan väliaika-arviota.
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"Teidän pitää kommunikoida enemmän. Kuulisitte, kun kantahenkilökunta harjoittelee, silloin on
kunnon huutoa. Käyttäkää ääntä, jotta kuulette toisenne. Lisäksi tarkkuutta siihen käsikranaattiin",
Lehtinen luettelee parannuskohteita seuraavaan kierrokseen.
Tuttu ongelma. Jos keskityn tekemään jotain, suuni pysyy supussa. Finni on ehtinyt huutaa siitä
kerran jos toisenkin.
Lippaiden täyttö ja uusi yritys.
Heti alussa menee pieleen. Jokin takatilassa törröttävistä koukuista nappaa kiinni vaunuhaalariini ja
repii kunnon vekin sivuun. Kun sitten heitän kranaattia, se osuu edessä olevaan mäntyyn ja kimpoaa
takaisin parin metrin päähän. Tuijotan typertyneenä eteeni, kunnes muistan painaa pääni alas. Poks!
Asemanvaihdon, tavaroiden kylvämisen ja tarkkojen hutilaukausten jälkeen on loppukaneettien
aika. Lehtinen kysyy, mitä mieltä olemme itse suorituksesta.
Ainakin huusimme enemmän. Tilannekuva oli hivenen parempi.
"No…olisi se käsikraanaatin heitto voinut mennä paremminkin. Taitaisi olla henki poissa joka
mieheltä", sanon hämmentyneenä naureskellen.
Lehtinen naurahtaa ja näen suuren ihmeen: Ragekin hymyilee! Tänään lienee yliluutnantin paras
päivä koko vuodelta. Odotin töppäilystäni huutoa.
"Oikeassa tilanteessa vaununjohtaja jättäisi käsikranaatin tykin viereen ja ampuja repisi kookoon
mukaansa. Hän suojaisi muiden vetäytymistä", Rage ohjeistaa.
Siinä on ehkä hivenen enemmän järkeä kuin lännen pistoolisankarin leikkimisessä. Tosin
tukittomalla, vyölaatikkomalla PKT:llä ampuminen toisi mieleen Sylvester Stallonen erään hahmon
- lonkalta ja peukalo liipaisimella...
Suunnatessamme takaisin leiriin mietin äskeistä. Miksi meille ei jaeta karjalaisten tapaan taittoperäAK:a? Ne olisivat huomattavasti tehokkaampia kuin pistoolit. Entäpä haulikko? Sitä parempaa
lähitaisteluasetta ei taida ollakaan. Ottaen huomioon harjoitusmäärämme, se tekisi osumisesta
paljon varmempaa. Jotta pistoolista olisi muutakin kuin psykologista hyötyä, se vaatisi tuhansia
tunteja harjoittelua ja kymmeniä tuhansia laukauksia.
No, pelkän panssarijääkärin kannattanee tuskin asialla päätään vaivata. Jos joskus tarve tulisi,
hankkisin vintovkan ensimmäisen tilaisuuden tullen - kaatuneelta vihulaiselta lainaamalla.
Sille ei voi mitään, että ampuminen on hauskaa.

201

KSE
Heilautan teltan liepereen pois. Kysyn Rahkolaa.
"Tässähän mä", hän huikkaa. Napsautan otsalampun pois päältä.
"Nämä aseet kun piti siulle näyttää, niin tässä on miun mutka."
Kokelas ottaa pistoolini ja katsoo piippuun. Tiedän sen olevan puhdas, en ole ampunut sillä
lainkaan tänään.
"Joo, kelpaa."
"Joko saa mennä sotkuun?"
"Ei vielä, sitten ku kaikilla on hommat valmiina."
"Herra toinen kokelas on jo sotkussa kuulemma."
Rahkolan ilme on hämmentynyt.
"Käynkö hakemassa pois?"
"Käy!"
Virnistellen harpon korpisotkuumme. Harvoin sitä saa kokelasta höykyttää. Siekkisen
nimenomainen käsky oli, että sotkuun ei ole asiaa ennen kuin siihen annetaan erikseen lupa. Edes
KSE, koulutuksen suoma etu, ei paina.
Marssin sisään kuin spolle. Enää puuttuisivat varustevyö ja käsivarsinauha.
"Hänninen! Rahkola käski siut takaisin leiriin."
Muidenkin joukkueiden kokelaita istuksii paikalla. Osa katsoo minua nokan vartta pitkin. Yritän
pidätellä hymyä. Joskus on hauska olla kusipää.
"Mitä helvettiä? Oliko sillä jotain asiaa?"
"En tiiä, mutta käski hakee siut."
Manaillen kokelas nousee pöydästä ja varistelee sokerit suupielestään. Saatan Höyryn takaisin
komentoteltalle. Sisältä alkaa kuulua kunnon kinastelu. Puolen vuoden mosa vilkaisee ihmetellen
telttaan. Otan kasvoilleni leveimmän mahdollisen virneen palatessani omalle teltalleni.
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Vain vartin päästä lupa sotkuun heltiää. Onneksi matkaa ei ole sataakaan metriä. Arvaan kyllä, että
tästä kuultaisiin vielä. Olen oikeassa.
Illalla yliluutnantti ottaa Deltan kokoon. Korppi seisoo tummana varjona takaoikealla, kuten
tavallista.
"Asento! Lepo!"
Siekkinen seisoo järkäleenä edessämme. Pimeys vääristää mittasuhteita ja etäisyyksiä.
"Tämä on sotaväki, ja kun täällä sanotaan, että sotkuun ei mennä ennen kuin hommat on hoidettu,
niin sinne ei jumalauta mennä! Hänninen!"
"Herra yliluutnantti!" kokelas vastaa rivimme oikeasta laidasta.
"Mitä?! Älkää saatana piipittäkö siellä!"
"HERRA YLILUUTNANTTI!"
Koko Delta vilkuilee kympin suuntaan.
"Osaatteko sanoa, miksi rikoitte suoraa käskyä?"
Hänninen on hiljaa. Voin aistia miehen henkisen kiemurtelun.
"No?! Vastatkaa!"
"En osaa sanoa."
"Luuletteko, että kokelaan arvo antaa teille oikeuden tehdä miten itseä sattuu huvittamaan?
Jumalauta, mitä röyhkeyttä!! Teidän pitäisi näyttää esimerkkiä! Ja juuri kokelas menee sotkuun kun
ei pitäisi! Täällä ei päde mikään kooäsee."
Sättiminen jatkuu vielä hetken. Se tulee ihan hyvään paikkaan. Kokelaamme nakkipipoon on
kihahtanut lievästi ilmaistuna ylemmyydentunnetta.
Lopulta Siekkinen rauhoittuu. Tulivuorenpurkaukset lakkaavat yhtä nopeasti kuin alkavat. Hän
kehaisee meitä ohimennen päivän suorituksista ja valaisee hieman huomista.
"Noni! Häipykää. Hus, hus!" yliluti heittää ja heiluttaa käsiään.

203

PAKKASTAIVAS

Luutnantti Esala selittää hyökkäyksen kulkua. Teemme tuliasematoimintaa miehen korkuisten
männynkäkkäröiden seassa, jonka jälkeen rynnäköimme seuraavalle tasalle. Toinen tulitoiminnan
valvoja on luutnantti Karisaari.
Hämärä laskeutuu syksyn kiivaudella. Janttereita on vaikea havaita vaaleita jäkäliä vasten. Saati
isompia maaleja.
Toisella tasalla ammumme vain ja ainoastaan sirpaletta. Maalina on vanha T-54:n raato. Kyseessä
on puhdas turvallisuusseikka - panssariammukset voivat kimpoilla sinne sun tänne, eivätkä
varoetäisyydet anna myöten.
Ensimmäinen tasa sujuu kohtuullisesti. Kaahaamme seuraavalle tasalle, jalkamonnimme juoksevat
Tattarin ja Lahden johdolla. Olemme harjun takana, tuliasemaan on ajettava ylämäkeen.
Johtajat otetaan kokoon. Finni käskee minun nousta kannelle tähystämään.
"Siitä ne korpinnatsat määräytyvät", on hänen loppukaneettinsa.
Raivostuttavaa, miten hyvin tuo jätkä osaa vedota kunnianhimooni.
Ilma on kylmennyt. Hengitys ja pakokaasut tiivistyvät. Taivaanranta on verenpunainen. Tästä saisi
hienon maalauksen.
Finni juoksee takaisin.
"Muistat sitten Veijari varmistaa, että ne on sirpaleita!"
"Joo, joo!" huudan vastaan ja tarkistan vielä neljännen kerran, että valintavipu on oikeassa
asennossa.
"Lapveteläinen, meil o helevetin huono alakoro. Älä jätä liia taakse äläkä runttaa sitä jarrua",
ohjeistan.
"Tankki, suunta 30, lamauta! Vaunu mars!"
Tähtäimestä näkyy pelkkää pimeää taivasta. Sitten esiin vilahtaa metsänraja. Yritän tukea itseni
parhaani mukaan. Vaunu kääntyy tuliasemassa hieman vinottain. Nuoli osoittaa vaunun keskelle.
Juuri kun painan sähkönappia, tähtäin heilahtaa ylös. Sarja menee yli.
"Mitä helvettiä äijä!!?" Finni karjuu sisäpuhelimeen.
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Kiroilen. Näin huonolla alakorolla ei tarvita kummoista kohoumaa, kun tykki ei yllä. Mutta mitenpä
sitä selittämään.
Muiden sarjat kyllä osuvat. Hienon näköistä.
Ajamme uudelleen tuliasemaan. Nyt osuu! Sirpaleet näyttävät kuin sädetikun kipinöiltä. On yhä
pimeämpää, taivas on yhä punaisempi ja me teemme oman ilotulituksemme.
Paukkujen loputtua menemme kokoon. Huomaan Karisaaren edelleen olevan into piukassa.
"Helvetin hienoa, jätkät!"
Epäilen, että ellei luutnantilla olisi natsojaan, hän takoisi meitä selkään kuin onnistuneen matsin
jäljiltä. Kuulemma mies oli hyppinyt riemuissaan kolmikymppistemme konserttoa seuratessaan.
Iloa himmentää erään puolen vuoden ihmeen ilmoitus: hän on onnistunut rynnäkössään
hukkaamaan pekarin vyölaatikon. Edessä olisi parinsadan metrin mittaisen etenemisreitin
penkominen mätäs mättäältä.
Mutta olihan vain hienoa!
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EHTOOLLINEN

Pitkä jono kiemurtelee eteenpäin. Koko pataljoona on liikkeellä. Lähes kävelemme ohi paikasta,
jossa pitää siirtyä metsään.
Järjestymme aukealle. Palavat soihdut tekevät tunnelmasta epätodellisen. Valo ja varjo leikkivät
puiden rungoilla. Sotilaspappi, Rage, Takoja ja everstiluutnantti Mittinen seisovat jonkinlaisen
muistomerkin edessä.
“...oona! ...to!”
Kohahdus. Lumisade ja metsä imevät itseensä äänen, aivan kuten ne imevät valon.
Sotilaspappi aloittaa puheensa. Parikymmentä vuotta sitten panssarivaunukomppania oli palaamassa
harjoituksista, kun väsymyksen tai muun virheen takia eräs T-55 törmäsi edessämme kohoavaan
petäjään. Se katkaisi puun latvan, joka putosi suoraan vaununjohtajan päälle. Hän kuoli
myöhemmin sairaalassa.
Hiljaisuus. Tuijotan soihtuja, tuijotan pimeyttä. Voin nähdä kaiken silmieni edessä.
Vaikka elämme rauhan aikaa, kuolema on yllättävän ja pelottavan lähellä, kuuluu sotilaspapin
viestin ydin. Everstiluutnantti lausuu vielä muutaman sanan ennen kenttäehtoollista.
Yllättävän moni ottaa ehtoollisen vastaan. Jakopaikalla on tungosta. Vaikken uskonnollinen
olekaan, kävelen kuin transsissa jonon jatkoksi.
“Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen.”
Viimeisenkin nautittua öylätin ja viinin palaamme leiriin. Aika hiljaista porukkaa, vaikka loppuilta
on vapaata.
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NOTKONEN

"Delta! Jätkiä tänne purkamaan!"
Otsalamppuni valaisee maastokuorma-auton ympärillä pyöriviä miehiä. Rahkola johtaa purkua,
Hännistä ei näy missään. Ehkä parempi niin.
Notkonen kurottaa ottamaan jotain lavalta. Hänen jalkansa lipeää.
"Saatanan vittu!"
Ajaja jää seisomaan flamingona perälautaan nojaten.
"No, mitä nyt?"
"Nilkka meni!"
Tuskan sijaan hänen kasvoillaan on leveä hymy. Kivun takia hän tosin hengittää katkonaisemmin.
Tiedän kokemuksesta, että järjenvastaisesti kipu voi naurattaa. Ehkä se liittyy endorfiinien
vapautumiseen.
"Käykää hakee Korppi!"
Entinen rauhanturvaaja harppoo rauhallisesti paikalle.
"No mitäs, mitäs…Notkonen! Menitte sitten telomaa nilkkanne!"
Ylikessu ottaa ohjat. Maiharin nauhat poikki, kenkä helvettiin turpoavan nilkan tieltä. Mies
makaamaan maahan ja jalka ylös.
"Mä käyn hakee tuolta kylmäpussia, nii tulkaa sit tohon autolle."
Kannamme ajajan Hiluxille. Joku tajuaa hakea Notkosen tavarat. Edessä olisi vienti sairaalaan
tarkastukselle ja passitus kassulle.
Perävalojen kadottua mutkan taakse vaunumiesten joukossa alkaa jupina.
"Tahallaan se tuon teki. Vitun move!"
En sano yhtään mitään. Ehkä tahallaan, ehkä toiset ovat vain kateellisia, kun Notkonen pääsi jo
pois. Kaikenlaista sattuu.
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ONNETTOMUUS

Seisomme rivissä mutaisella aukealla. Transporter raksuttaa valot päällä. Estradi on valmis
kapteenille.
"Panssarijääkärikomppania...Asento!!"
Pakkien kolinaa. Huomaan seisovani asennossa hieman vinossa, koska oikean jalkani alla on
jäätynyt mutaharjanne.
"Lepo!"
"Eilistä tapaturmaa on tutkittu ja syy oli räjähtänyt aseöljyspray. Eräs taistelija heitti kaverilleen
pullon, jonka kylki osuikin kamiinaan, tuhoisin seurauksin."
Taidepaussi.
"Teltta ja lähimmät kaksi taistelijaa syttyivät tuleen. Lääkintämiesten ripeän toiminnan ansiosta
molemmat uhrit saatiin sammutettua. He ovat tällä hetkellä sairaalassa hoidossa. Ensitietojen
valossa näyttää siltä, että toisen palvelus jää tähän. "
Hiljaisuus. Takojan ilme on vakava. Ei siinä mitään nauramista olekaan.
"Tästä lähtien mitään ei heitellä teltan sisällä, vaan kaikki ojennetaan. Se ei ole niin suuri työ
liikuttaa takalistoaan metrin verran. Lääkintämiesten toiminta oli esimerkillistä. Olen päättänyt
myöntää heille kuntoisuusloman. Ei muuta."
"Panssarijääkärikomppania, asento! Joukkueittain, aamupalalle, mars!"
Ei-niinkään-paraatikäännöksellä lähdemme taapertamaan kohti huttua. Delta ei ollut paikalla kun
telttapalo oli sattunut, mutta huhu kiersi siitä. Palvelus ei ole vaaratonta, edes näin rauhan aikana.
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LEBEN, OSA 2

Kevyt tuuli pyyhkii Nibizan hiekkakenttiä. Odotamme vuoromme alkua. Istuksin älli-miesten
kanssa nuotiokuopalla. Koko painauma kahden harjun välissä on täynnä vaunuja.
Enää muutama päivä, sitten kaikki olisi ohi. Ei jaksa edes vituttaa. Nuotion lämpö auttaa.
Olen joutunut hoitamaan koulujuttuja, käytännössä hyökkäysten keskellä. Olen päättänyt aloittaa
kouluni tammikuussa, joten kämpän ja muiden asioiden kuntoon hoitaminen ovat asialistalla.
Toisaalta on hyvin vaikea ajatella asiaa, siviilielämä tuntuu niin kaukaiselta.
Monen mielessä on pyörinyt, mitä tehdä reservissä. Muun muassa Kaartinen luki innokkaasti
pääsykokeisiin - mikä on melkeinpä tuhoon tuomittu yritys. Vaikka vapaata on toisaalta ajoittain
paljonkin, se voi katketa hyvin nopeasti.
Tässä mielessä olen onnekas. Otin paikkani vastaan ennen palvelukseenastumista. Muutama, kuten
Finni ja Rauhava, ovat itse asiassa opiskelleet hetken yliopistossa ennen tänne tuloaan. Olen
tentannut heitä siitä, mikä minua odottaa tammikuussa.
"Veijari! Safka!"
Jätän iloisten sammakkomiesten seuran ja kankeilla jaloilla hoipertelen hakemaan pakkini. Mietin,
miltähän tämä kaikki näyttää isommissa portaissa. Kartoilla risteilee nuolia, symboleita, aikatauluja
ja tavoitteita.
Telaperspektiivistä katsottuna kaikki on vain kakofoniaa. Varsinkin parin prisman läpi tiirailtuna.
Sodan sumua parhaimmillaan.
Ylipäänsä harjoituksemme mietityttävät. Kapteeni on puhunut meidän tositilanteessa perustavan
mekanisoituja taisteluosastoja, joissa olisi Leoja, panssarijääkäreitä, pioneereja sekä muita tukevia
osia. Pionkin vanha T-55AM- miinanraivausvaunu on ainoa, jonka kanssa olemme käytännössä
tehneet yhteistyötä. Ja korohoro, joiden kokelaat tuntuvat pudottavan keskityksiä erittäin tarkasti meidän päällemme.
Syömisen jälkeen saamme kunnian vyöttää tykinkuulia ja kookoon vöitä seuraaville päiville. Mikäs
siinä, alkoi ollakin jo liian leppoisaa.
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PIMEÄÄ

Painan sähkönappia. Tuuletin ehtii pyörähtää pari kierrosta ennen kuin lukko syöksyy eteen, nappaa
mukaansa ammuksen ja lukittuu.
Yritän nähdä vihreästä pullonpohjasta lävitse. Maali on vasemmalla sivullamme, asemamme
harjanteen päällä, joten alakoron riittävyys on hilkulla.
Bemarin pimeännkölaite on umpisurkea. Se kelpaa lähinnä itsepuolustukseen pimeällä, muttei
oikeaan taisteluun. Valoammuksista järjestelmä lyö tähtäimen pimeäksi, jolloin ei pariin sekuntiin
näe yhtään mitään.
Finni huutaa sisäpuhelimeen kuin kiekkofani vastustajan maalille ja puusilmätuomarille. Tulisi itse
tänne postiluukkuun koettamaan osua johonkin.
Tulee ikävä modin lämpötähtäintä.
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RUOKAVARAS

Raahaudumme väsyneinä teltoille. Nyt ruokaa naamariin, niin mieliala nousee...
"Jätkät! Joku mulkku o nyysiny Deltan ruuat!" joku huutaa ulkona.
"Täh? Mitä vittua?!" Finni kiteyttää koko joukkueen tunnot.
Huhu- ja kirousmylly jyrähtää käyntiin. Spadet ja puolen vuoden sankarit saavat kuulla arvonsa ennen jägstereiden tuloa ei ollut minkäänlaisia ongelmia.
Huhu saa vahvistuksen: sillä aikaa, kun teimme viimeistä vetoa, ruokamme varastettiin. Tekijän oli
nähty juoksevan metsään.
Muodostamme Finnin kanssa tiedustelupartion. Ruokavarastossa ei ole ketään. Tyhjät lämpöastiat
on pinottu yhteen nurkkaan. Osittain avattuja trippi-, rusina- ja näkkileipälaatikoita on muutamia.
Alamme survoa sapuskaa taskuihimme spartalaisella oikeudella. "Älä Veijari vittu melua nii paljo!"
kessu ärähtelee, kun pimeässä törmään mehulaatikkoon.
Harpomme rinnat ja leveät lantiot kasvattaneina muina miehinä teltoille. Kokelaat katsovat pois
päin, kun seuraavat iskuryhmät lähtevät apajille. Emme periaatteessa tee mitään kiellettyä - ainoa
vain, että korvausruoat pitäisi pyytää virkatien kautta.
Siinä ehtii jo nälkäinen sotamies kuihtua näkymättömiin.
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PELKURI

Puheensorina täyttää pienen korpisotkun. Televisio näyttää jotain hupailuohjelmaa. Pyyhin
munkin sokerit suupielestäni.
Olen loistavalla tuulella. Tätä kaikkea ei ole jäljellä montaa päivää, tämänpäiväinen veto
meni hyvin ja voin levähtää hetken lehtiä lukien. Innostun kirjoittamaan runon - olen alkanut
kirjoittaa niitä puolisen vuotta sitten, purkaakseni asioita mielestäni. Niin on helpompi kertoa
asioita, joita ei voi muuten kirjoittaa.
Taas hetken verran tunnen ympärillä olevat tovereikseni. Näin yksinäiselle sudelle niin käy
harvoin.
Amerikkalaisten sodissaan tekemien tutkimusten mukaan karkurit ovat pääasiassa niitä,
jotka eivät ole päässeet ryhmään sisään. Siinä, missä toiset taistelevat toistensa puolesta,
yksinäiset eivät tunne samanlaista sidettä aseveljiinsä.
Näin ilonkin hetkellä tunnen sisälläni kaiherruksen. Epäröinnin, arvottomuuden. Aistin, että
toiset ovat vahvempia kuin minä. He ovat koetelleet suorituskykyään - minä en. He tietävät
mihin pystyvät - minä en tiedä.
Joudun kantamaan pelkurin taakkaa koko elämäni.
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VIIMEINEN RYNNÄKKÖ

Vaunu pomppii ja tärähtelee Lappiksen kaasuttaessa uusiin asemiin. Ruutikaasut pyörivät sisällä.
Viimeinen päivä Nibizalla. Viimeinen ammunta vaunuilla. Se terästää aisteja.
Jäämme odottamaan.
"Delta, valmistautukaa rynnäkköön...", Kymppi sanoo radioon.
Yritän etsiä maalia. Äskeinen viesti on koodikielellä: "Valmistautukaa yhteislaukaukseen".
Jatkamme tulitoimintaa, kunnes tykki ja kookoo ovat tyhjänä. Jäämme seuraamaan, kun pioneerien
T-55 ampuu ensimmäiset ja viimeiset kovansa.
Taisteluvaunu ajaa ihan viereemme. Satamillisen jyrähdys tuntuu ohuen panssarointimme läpi.
Pinohiirten tuliasematoiminta on varsin kömpelöä, mutta laukaus laukaukselta se sujuvoituu. Sisältä
heitetään metrisiä hylsyjä ulos.
Eihän tuo nyt ihan Leopardi ole, mutta silti komeaa nähtävää. Maalina olevat kangaspuumaalit
repeytyvät sirpaleista ja paineaalloista. Vanha rouva näyttää, että jos tarve vaatii, siitä löytyy vielä
potkua.
"Nopsempaa ne liikkuu ku me. Suora kytkin."
"Joo. Ihan vitu nopee."
Meidän kytkimemme toimii vaihteistoöljyn hydrauliikalla, mutta T-55:sen kytkin on suora.
Käyttäjän kannalta ikävä haitta on raskaus, käytännön kannalta saavutetaan nopeampi
liikkeellelähtö.
Lopuksi, kevyen ratsuväen rynnäkkö. Syöksymme eteenpäin. Sivullamme ällit hyökkäävät myös.
"Varo..!!!" Finni karjaisee.
Ehdin tajuta jotain jotain tapahtuvan. Mahassa kouraisee 14 tonnisen teräsmöykyn lähtiessä lentoon.
Palatessamme maankamaralle lyön silmäkulmani tähtäimeen.
Hiljaisuus. Vaunu on paikallaan. Finni kumartuu katsomaan, miten on käynyt. Koska hän seisoo
luukussaan polvet koukussa, ei kessulle ole käynyt mitenkään.
"Veijari, miten kävi?! Veijari!"
213

Olen hieman sekaisin. Etsin kädelläni irronnutta sisäpuhelimen rasiaa.
"...silmä.." rohisen puhelimeen.
"Mitä?!"
Finni on oikeasti hädissään. Enkä ihmettele. Ajoimme täydellä kaasulla pieneen kohoamaan, jota ei
muuten tasaisesta hiekasta erota.
Saan liittimen vihdoin kunnolla paikoilleen. "Löin silmäkulmani tähtäimee. Ei muuta."
"Vittu, mä luulin et sulla meni silmä...Lappis? Lappis, puhu."
Kumarrun katsomaan, miten on käynyt. En näe ajajan pimeään kopperoon.
"Nolla-kakkonen, mitä tapahtuu?" Siekkinen kysyy komppaniaradiossa.
"Ajettiin ojaan, yritetään selvittää tilannetta."
"Odottakaa siellä."
Siekkinen ja Korppi kaartavat Hiluxilla paikalle.
"Veijalainen, onko varmistettu?"
"Kyllä on, herra yliluutnantti."
Lapveteläinen saa avattua luukun. Korppi nostaa hänet etukannelle. Ajaja ei selvästi ole kunnossa.
Hän puhuu selän venähtämisestä. Kuski joutuu olemaan kippurassa, eikä äkillinen painottomuuden
väkivaltainen päättyminen ole kovin terveellistä.
Lappis kertoo pystyvänsä ajamaan loppuun. Köröttelemme muiden joukkoon. Katselemme, kuinka
jalkamosat ampuvat ilmapalloja. Ammukset loppuvat ennen kuin pallot.
Everstiluutnantti Mittinen pitää meille puheen. Ylennyksiä on luvassa, mutta ne menevät
pioneerikomppanialle. Tyypillistä. Kunnia kiertää PSJK:n kuin pyhäkoululainen strippiklubin.
Se oli nyt tässä. Ei enää koskaan yhtään leiriä. Päivä tuli sittenkin, vaikka vaikutti olevan kaukana.
Hetken huuman jälkeen palaamme arkeen. Puramme maalit sekä jantterit pois ja odotamme ruokaa.
Lappis ei pysty syömään - sisuskalut ovat äskeisestä liian sekaisin.
Muut joukkueet lähtevät, me jäämme. Viimeisiltäkin taistelupaikoilta pitää kerätä peltihemmot.
214

Siekkinen intoutuu tarinoimaan. Se tuntuu oudolta, mutta toisaalta: meidän kurssimme on nyt
virallisesti valmis. Monta kuukautta, paljon käskyjä, huutoa ja oppia, että siviiliteineistä on saatu
aikaan panssarisotilaan alkuja. Rauhanajan sotilaita, sodanajan alokkaita.
Yliluutnantin mukaan Bemareilla ei ole annettu uimakoulutusta pariinkymmeneen vuoteen, sitten
90-luvulla sattuneen BTR-onnettomuuden. Ylikuumenemisen takia vaunun yläluukkuja pidettiin
auki vesiajon aikana, mikä oli ankarasti kiellettyä. Samalla vaunu oli lastattu yläpainoisesti.
Uppoaminen kävi hetkessä, ja useita varusmiehiä hukkui.
"Niille savolaisille ei olisi kannattanut antaa kuin munamankeleita ilman ketjuja", Siekkinen
tuhahtaa.
Hän kertoo omasta vesiajokoulutuksestaan. Vanha sotilasmestari oli halunnut näyttää Bemmin
merikelposuutta, ja yliluutnantti vaununjohtajana kaksikko suuntasi vaahtopäiselle järvelle. Vaunu
huojui ja keikkui, sisälle lirisi vettä, mutta vessa pysyi pinnalla rantaan asti muutaman kilometrin
matkan.
Se, onko uimataidosta todella hyötyä mekanisoidun kärjen tapauksessa, kun taisteluosaston muut
joukot joutuvat odottamaan siltakalustoa, onkin sitten toinen juttu.
Korppi ja työläiset saapuvat. Nolla-kakkonen saa kunnian toimia kuormajuhtana ja viedä
ylikersantin johdolla tavarat varastolle.
Törmäämme maalitaulutarhassa Lankolaan ja kahteen hanttimieheen. Epäonninen ällitälli-alikki
kärähti tupakanpoltosta vaunun takatilasta ja lensi samantien ulos komppaniasta. Kapteeni Takoja
kuulema vaati virallista siirtoa ja alennusta. Korpin ilme kertoo enemmän kuin tuhat sanaa.
Leiripaikalla ajamme vaunut laveteille. Niitä ajavat skapparit vaikuttavat rennoilta hivenen vinoine
natsoineen. Jalkaväkemme on jo purkanut teltat.
Ahtaudumme linjureihin. Leiripaikka näyttää hämärtyvässä illassa taas kuolleelta. Kerran, pari
vuodessa se herää eloon uusien varusmiesten koetukseksi, vain vaipuakseen apaattiseen
hiljaisuuteen väliajoiksi. Kuvitelmani tuskin on todellisuutta, mutta hällä väliä.
Ajamme hiljaisen ja aution Niinisalon varuskunnan läpi. Tykärit ovat jo lomilla. Vaihteet rutisevat.
Kuskimme on ajanut linjurikorttinsa puukaasuaikana. Ehkä nykyvaihteet ovat liian hitaat
suorahampaiseen tottuneelle.
Lumisateessa suuntaamme kohti Parolaa.
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HAMMAR

Yhdessä Deltan tuvista on häslinkiä. Erään puolen vuoden jääkärin tyttöystävä on synnyttämässä
Hämeenlinnan sairaalassa. Komppanianpäällikkö ja -vääpeli eivät vastaa päivystäjän tai
komppanianvalvojan soittoihin.
"Jumalauta! Pitäähän miehen päästä lapsensa syntymää seuraamaan! Hänninen, koeta vielä!"
Hammar paasaa. Aina välillä ajajan härskiä huumoria ja vittuilua suoltavan roolin alta paljastuu
humaani tyyppi.
Se koskee itse asiassa suurinta osaa muistakin. Asian esilletulo vaatii tosin aina tietynlaisen
tilanteen - yleensä niin, ettei toisia ole ympärillä. Kahden kesken jutellessa monet ovat kypsiä joukossa taas sanonnan mukaisesti tyhmiä, tai oikeastaan teinejä. Kollektiivinen käyttäytymisnormi,
tällaisessa ympäristössä, ei suosi aikuismaista käytöstä. Kyse lienee myös henkisen paineen
purkamisesta. Ikävä puoli asialla on se, että normista poikkeavat ajetaan ryhmän ulkopuolelle.
Useista yrityksistä huolimatta kukaan viskaali ei vastaa. Muutamat ehdottavat puntista ja lupautuvat
ottamaan osan syystä niskoilleen. Anteeksi on helpompi saada kuin lupaa.
"Soitin vartiopäällikölle ja se anto luva. Saat mennä", päivystäjä tulee ilmoittamaan. Tuleva isä
kiirehtii lomavaatteet päälleen ja syöksyy ulos.
Siekkisen sanoin: "Ei tämä nyt ihan niin jäykkä järjestelmä ole."
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MAALAUSTA

Santavuori ja Pyssylä tulevat pesuhallista yskien. He ovat pesseet jo kolme vaunua. Käytetyt
liuottimet ovat sitä luokkaa, että parempi olla ajattelematta.
Ruiskutan asetonia seuraavaan vihreän pilkkaan. Teippaan reunat ja alan sutia mattavihreää tököttiä
kannelle. Outoa ainetta. Ei käyttäydy kuten siviilimaalit.
Maalaan siekailematta ruostepilkkojen päälle. Niin ovat tehneet kymmenet mosat ennen minua.
Meille napsahti nakki maalata vaunut - niin ei käy joka palveluserälle. Teen hommia rauhalliseen
tahtiin. Kymmenen kuukautta on jäpitetty stressi takaraivossa, nyt en enää suostu höseltämään. En
näillä aamuilla.
Maalatessani takaovia Kaartinen tulee "tekemään tarkastuskierroksen".
"Eikö arvon korpporaalilla ole hommia? Ootas, hei, sulla on joku roska tossa hihassa. Annas kun
siistin vähä." keljuilen ja symbolisesti pyyhkäisen nakkiauraa hänen poolonsa käsivarresta. "Eiku
hetki, ei meinaa vanha enää nähä. Onkos se hengetön?" (pienin silmin havaittava kultahippu).
"Veijari, susta o tullu laiska! Ee se tollane peli vetele."
"Sanoo mies, joka pyöriskelee ympäriinsä. Kuinkas paljo oot maalannut?"
"Oommä ollu tuolla koko aja maalaamassa. Kaks-neli-ykköstä."
"Juu juu. Ihan varmasti. Siustahan tässä on tullu laiska, tuon nakkiauran jälkeen."
"Veijari, miksää olet nykysi tollane?"
"Millanen?"
"Sää vaa vittuilet mulle ja muille."
Hymähdän. Olen gonahtanut lopullisesti. Enää muutama viikko aikaa, ei ylennystä, ei kiitosta. Olen
saanut tarpeekseni Lapveteläisestä ja Finnistä. Toivoakseni en tule koskaan enää tapaamaan heitä.
Loppuaika on pinnistelyä.
"Mitä olen saanut tästä noin vuoden ajasta?" huomaan kysyväni joka päivä. Kehtaan ajatella, että
pappani oli oikeassa: kuritushuonevangillakin on enemmän vapautta. Totaalikieltäytyjien
vankilatuomioita ollaan muuttamassa panta jalassa kuljeskeluksi. Eräs uutta tuomiotapaa kokeillut
valitti, kuinka rajoittavalta ja ahdistavalta se tuntui.
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Kaveri ei tiedä mitään ahdistuksesta tai rajoituksista.
Täällä hankkimani tiedot olisin löytänyt netistä parilla klikkauksella. Olisin saanut opintoja
eteenpäin, tehnyt jotain, jossa olen hyvä. Enkä rämpinyt täällä töhöilemässä ja pilkattavana. Tai jos
olisin mennyt Rovaniemen it:hen tai Sodankylään.
Jos, jos ja jos.
Hammaria veikataan kaikista selkeimmin korpiksi, hän on Hännisen kaveri, jos siis kokelailta
kysytään mitään. Karppinen kuulemma menetti omat mahdollisuutensa eräällä leirillä, ampuessaan
savut liian aikaisin. Tornaria vai ei, tiedä häntä.
Hietanen sentään on saanut kolmannen kulmaraudan. Suhteellisena osuutena Delta on saanut eniten
ylennyksiä PSJK:sta, absoluuttisella asteikolla häviävän vähän. Vaha ja C-kuskit ovat myös saaneet
yhden natsansa.
Huomasin aikataulukaaviosta, että Delta osallistuu itsenäisyyspäivän paraatiin. Se tarkoittaisi
ginestä lauantaille, mutta onhan komiaa.
Hietala tulee paikalle valittamaan, että takaovien sisustan pitäisi olla tummanvihreä eikä
vaaleanvihreä. Olen vain maalannut sitä, mitä pohjavärikin on ollut. Onpa takatoosan jägstereille
jotain piristystä ja valoisuutta.
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RYHMÄPAINE

"Hei, mitä tää nyt oikei on? Veijalainen on ainoa joka siivoaa. Nyt perseet punkasta, äijät!"
Rahkolan meuhkaaminen ei aiheuta reaktiota alikeissa ja muissa vanhoissamme. Tällaista tämä on
ollut jo muutaman kuukauden - vain minä ja puolen vuoden jägsterit teemme sipaa. Ainakin
yritämme.
Lähtiessäni vaihtamaan vesiä kokelas nappaa minua kyynärvarresta.
"Sä oot tehny jo tarpeeks. Nyt muutki tekee! Tarkastuksee viistoista minuuttia."
Jään epätietoisena seisomaan ämpärin kanssa. Rahkolan yritys on hyvä, mutta auttamattoman
myöhässä. Vanhojamme ei liikuta enää kuin reservi, ydinsota ja puskutraktori.
Hyvin hitaasti ja laiskasti jätkät tarttuvat siivousrätteihin. Työ on kuin maisterilla Suomi-filmeissä heilumista mutta mitään ei tapahdu. Sitä paitsi, toisen putsaamaan pöytään on mukava käydä
istumaan.
"Noni. Veijalainen pitää tarkastuksen."
Vilkaisen Rahkolaa nähdäkseni, onko hän tosissaan. Muiden käydessä kaappiensa eteen kiroan
mielessäni tästä tulevan kaikkien sipojen farssi. Minulle olisi riittänyt saada jätkät mukaan kaikille
pakolliseen hommaan.
"Jatkakaa", sanon astuessani sisään. Finni on korkea-arvoisimpana tekemässä ilmoitusta. Rahkola
istahtaa ovenpieleen. Ottakaa nyt esiin vielä limsat ja popparit.
"Kiitos, lepo, jatkakaa", tokaisen kessun tullessa ylipontevan sotilaallisesti kolmen askeleen päähän
eteeni. Tajuan virheeni vasta naurunremahduksista. "Jatkakaa". Perkele. "Paikoillenne", sen tulisi
olla. Heilautan kättäni ja lisään käskyn. Finnin virne ylettyy korvasta korvaan.
Kuten arvata saattaa, vain ne pinnat, jotka otimme aiemmin, ovat puhtaat. Lattia on kaukana siitä
vanhojen hypättyä paskaisilla maihareillaan mukaan.
"No? Meneekö läpi vai ei?" Santavuori kysyy.
Olen ristipaineessa. Tosiasiassa, ei. Mutta tiedän, ettei tämä ainakaan paremmaksi enää muutu. Ei
ainakaan sen jälkeen, kun muut tajuavat minun olevan vastuussa tarkastuksessa. Rahkolan ele on
pelkkä naurumurha.
"No, Veijari!? Ei tää oo nii vaikee!" Santavuori huudahtaa. Tupatoverini purskahtavat nauruun.
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Olen jäässä.
"Ei tää tällä menisi koskaan läpi. Mutta ette te kuitenkaa saa mitää tehtyä!"
"Eli mikä on lopputulos?! Hei Veijari, kyllä vai ei?"
"Tupa läpi!" karjahdan ja marssin ulos. Voisi hakata seinää ja itkeä samaan aikaan.
"Palvelus on ohi!" kuuluu PSJK:n puolelta palo-oven läpi. Se alleviivaa tämä kaiken turhuutta.
"Ryhmäpaine. Siinä olen aina ollut huono", sanon Rahkolalle ennen kuin lähden sotkuun. Kokelas
tyytyy vain nyökkäämään.
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SOTAKAMREERI

Auditorio täyttyy koko komppanian ahtautuessa paikalle. Me vanhat istumme alimmilla riveillä.
Sivuun viritetään kameraa, muutama siviili häärii sen kimpussa.
"Luokka, ylös!"
Rhumps, rhumps. Everstiluutnantti Mittinen seisoo edessä. Seuraamme, kun nuori nainen taluttaa
Reino Lehväslaihon pataljoonankomentajan seuraksi.
Tuntuu oudolta nähdä mies, jonka kirjoja olen lukenut pikkupojasta asti ja jolla oli suuri vaikutus
siihen, että ylipäänsä pyrin panssareihin. Isoisäni oli vielä innokkaampi kaukopartiokirjojen
suurkuluttaja. Silti, kaikesta huolimatta, Lehväslaihon paras kirja on hänen omaa sotatietään
kuvaava Sotkalla sodassa. Hänen kaukopartiokirjoissaan toistuu suunnilleen aina sama juoni: ryhmä
lähetetään tiedustelu- tai tuhoamisretkelle, jossa se joutuu vihollisen takaa-ajamaksi ja osittain
tuhoutuneena palaa takaisin.
Mittinen esittelee sotakamreerin ja päästää miehen ääneen. Mikrofonista huolimatta kuuluvuus on
heikohko.
Pian olemme kuitenkin jatkosodassa, vuoden -44 kesän torjuntataisteluissa. Meno on ollut kovaa.
En toisaalta ihmettele, että Lehväslaiho on kirjailija. Asiat tulevat selvästi toiston tuomalla
ammattitaidolla.
"Sotkalla mentiin eteenpäin ja minä siinä ammuin koopeella kun naapurin jalkaväkeä pyöri
ympäriinsä. Toistasataa venäläistä laskettiin siinä menneen "
Vilkaisemme toisiamme. Kovia lukuja. Ehkä mukana on hivenen lisää, tai sitten sotakamreeri
luulee, ettei sotapeleihin turtuneeseen nykynuorisoon tee vaikutusta mikään.
Muistan tämän hänen kirjastaan - haavoittumisen, suojautumisen ojaan ja myöhemmin pelastuksen
toisen oman vaunun ajaessa paikalle. On tietysti aivan eri asia lukea siitä, kuin kuulla kokijan
omasta suusta.
"Avuksi siirrettiin jänkäjääkäreitä - lapinmiehet oli hakoja tuhoamaan vaunuja."
Rintani röyhistyy. Kuiskaan tahallani ärsyttääkseni, että pitihän se lappilaisten tulla näyttämään,
miten hommat hoidetaan. Toverini tyytyvät hörähtelemään.
Pataljoonankomentaja alkaa näyttää hermostuneelta - monta muutakin komppaniaa on odottamassa
vuoroaan. Everstiluutnantin lopetusyritykset kilpistyvät kuitenkin Lehväslaihon jatkaessa
tarinointiaan. Sanaisen arkun auettua juttua riittäisi pidempään kuin ääni kestäisi. Tilanteesta
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muodostuu pienimuotoinen farssi, kun Mittinen puoliväkisin lopettaa sotakamreerin jutustelun
käskemällä aplodit.
"Minulle voi myös aina kirjoittaakin, luen mielelläni kirjeitä", kirjailija vielä huikkaa lopuksi.
Purkaudumme ulos ja lompsimme komppaniaan.
"Veijari, miksetsä kysyny mitää?" Santavuori kysyy virnistäen.
"Emmie viittiny. Mittinen olis saanu vielä slaagin. Muutenkin venähti."
Jotenkin jutusta jäi huono maku. Ei itsensä Lehväslaihon puolelta, vaan järjestäjien. Tuli tunne,
kuin miesparka olisi näytillä kuin joku museoesine. Se, että yli yhdeksänkymppinen sotaveteraani
jaksaa suostua puhumaan varusmiehille, on kunnioitettavaa ja kertoo, että panssarivääpeli on
edelleen panssariterästä. Mutta vahvimmankin murtaa vanhuus, ja maineestaan huolimatta mies
taitaa olla yksinäinen. Ikätoverit ovat menneet viimeisessä iltahuudossa eikä juttukavereita niin
hirveästi ole. Mieleeni nousee isoisäni. Kasvattaakohan Lehväslaihokin kukkia, kuten niin moni
vanha sotilas tuntuu tekevän?
Vitsailen Finnille, että vanhainkodissa hänkin voisi kertoa ampuneensa pistoolilla pataljoonan
verran vihollisia. Toiset vitsailevat lähinnä jänkäjääkäreistä.
"Mä arvasin et Veijalainen on heti kyrpä pystyssä ku puhutaa lappilaisista", Lapveteläinen tuhahtaa
happamana.
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ITSENÄISYYSPÄIVÄN PARAATI

"Delta! Lomapuvut päälle."
Marssimme ruokailuun hiljaisena lauantai-aamuna. Se on poikkeuksellisesti etuajassa, koska emme
ehtisi tavalliseen brunssiin kymmeneksi. Saamme mukaamme lounaspussit.
Järjestymme riviin päivystäjän käytävälle. Käskynantoa pitävän Kniivilän rinnuksilla kimaltelee
kolme nappia. Ylennys meni todellakin oikealle miehelle.
Tuore kapteeni vaikuttaa hyvin hermostuneelta. Eikä ihme. Paraati televisioidaan suorana.
Virheisiin ei ole varaa.
"Jos kytkinpolkimen jousi katkeaa, pidätelkää sitä jalalla. Muutamaan otteeseen on käynyt niin. "
Kymmenkunta puolen vuoden miestä on jäänyt myös. He saavat kunniatehtävän esittää jatkosodan
jääkäreitä ja marssia Stugin perässä. Valintaperusteena oli pieni koko, jotta vaatteet mahtuvat.
Ulkona sataa räntää, kun marssimme vaunuhallille. Lomapukumme ovat hyvin nopeasti läpimärkiä.
Housuista puuttuvat polvipehmikkeet, joten vaunukiipeily on masokistinen kokemus.
Jäämme panssariuralle odottamaan Leopardien jatkoksi. Kesällä palvelukseen astuneet mosat ovat
jo täysivaltaisia Leo-miehiä. Olen lievästi sanottuna kateellinen. Taistelupanssarivaunukoulutukseen valitaan vain parhaista parhaimmat.
Kiirehdi odottamaan. Seisomme tienpätkällä lähes tunnin, ennen kuin lähdemme ajamaan
eteenpäin. Olen toisena olevassa Bemmissä, johtajana on tällä kertaa Hietala. Ampujalla ei ole
hirveästi hommaa - torni on lukittu ja tykki nostettu 20 käsipyörän kierroksella vaakatasosta.
"Konekiväärinä" toimii luudanvarsi. Luutnantti Rajavaara heitti loputonta vitsiä jakaessaan niitä.
Yritän pysyä kannella koko matkan ajan Hämeenlinnan moottoritiellä, mutta lopulta annan olla ja
menen sisälle. Ryhmitymme hieman ennen paraatipaikkaa. Koko ajosuorite olisi 300 metriä ja itse
katselmus ohi parissa minuutissa.
Odotusta riittää vieläkin. Olemme liki kaksi tuntia etuajassa. Pyssylä ja Santavuori pyytävät lupaa
käydä kotonaan - he asuvat parin sadan metrin päässä.
"Mun puolesta käykää mutta olkaa ainakin puolta tuntia ennen takasin", Kniivilä lupaa.
Me toiset kiristelemme hampaita ja yritämme tappaa aikaa. Pikkuhiljaa paikalle virtaa katsojia.
Spollet ja lippuaidat pitävät ihmiset poissa ajoradalta.
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Koska muutakaan ei ole, vetäydymme vaunun takatilaan. Siellä on hivenen lämpimämpää kuin
ulkona. Yritän torkkua, mutta märät kamppeet saavat hytisemään. Osa on ottanut pakkastakin
mukaan - hyvä heille. Itse jätin sen kaappiin, kun Hänninen korosti meidän käyttävän
kesälomapukua. No, tyhmyydestä kärsii.
Edes paraatia varten emme ole saaneet kiinnittää kuntoisuusmerkkejä rinnuksillemme. Peeäsjiikoon
erikoisuuksia. Mitä varten ne edes jaetaan, jos niitä ei käytetä?
Loputtoman pitkän ajan jälkeen hämeenlinnalaisveijarit palaavat. Mäkkäri-ateria oli kuulemma
hyvää. Lapveteläisen isosisko ja äiti ovat tulleet myös katselemaan ohimarssia. Heidän läsnäolonsa
tekee ajajasta hämmentävän paljon erilaisen miehen.
Savupatsaat kohoavat. 15 minuuttia. Suimme asujamme kuntoon.
"Veijari, katos onks mulla kaikki hyvi."
"Joo, on. Entäs miulla?"
"Käännä tota kaulusta vähä. Muista sit et ainoastaa mä vedän lippaan. Sä vaa käännät pääs."
Nyökkäilen. Elekielellä näytän vielä Hietalalle, että panisi vaunupipon mikkien nahkahihnat piiloon
kauluksen sisään. Näyttää paljon särmemmältä.
"Valmistautukaa ohimarssiin."
Moottorit murahtelevat. Koetan näyttää mahdollisimman kovalta. Vieressämme seisova jalkaosasto
nytkähtää liikkeelle. Pari minuuttia enää.
"Vaunu mars!"
Tuijotan suoraan eteenpäin. Seuraan kuitenkin sivusilmällä, milloin Hietala tervehtii. Samalla
hetkellä käännän terävästi päätä. "Muistakaa katsoa, kuin mies olisi vienyt päivärahanne ja riiannut
tyttöystäväänne" oli everstiluutnantti Keskisen ohje aikoinaan oikeaoppisesta katsekontaktista
paraatin vastaanottajaan. Vastaanottajina ovat PV:n komentaja Lindberg, Pekka Järvi, joku
Hämeenlinnan kaupungin edustaja sekä meille pari päivää sitten luennoinut Reino Lehväslaiho.
Pää terävästi suoraan. Tuijotamme eteemme kuin kunnon tappajat. Satakunta metriä korokkeen
jälkeen Lapveteläinen runttaa kierroksia. Se oli siinä - koko juttu kesti hädin tuskin viisi minuuttia.
Tätä varten vaunuja pestiin ja maalattiin hirveällä hopulla.
Mutta olihan se hienoa! En koskaan olisi uskonut itse pääseväni osallistumaan valtakunnalliseen
paraatiin, jota aina itsenäisyyspäivänä olen katsonut televisiosta. Tämä oli intin kohokohta,
kieltämättä. Nauramme ja vitsailemme Hietalan kanssa. Euforia on mahtava. Katsojia on
levittäytynyt monen kilometrin matkalle. Vedämme riihimäkeläisen kanssa muutamaan otteeseen
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lippaan katsojille. Pitäähän heille tarjota kuvattavaa koko rahan edestä.
Vaunuhallilla Kniivilä ohjeistaa meitä vain nopeasti irrottamaan kuoleman luutamme ja asettamaan
vaunut seisontakuntoon. Hietala ojentaa minulle kännykkänsä ja pyytää ottamaan itsestään
jäpityskuvan vaunun päällä.
Kiirehdimme kassulle. Kamat kuntoon ja ulos. Raahaan mukana kassillista sissimuonia. Kapteenin
asento-lepo- käskyt tulevat tiukkoina haukahduksina. Nimien luku ja lomalle mars!
Hölkkään Hietalan ja Karppisen perässä parkkipaikalle. Olen pummannut alikilta taas kerran
kyydin. Menen Helsinkiin serkkuni luo, päivän lomalla ei kauemmas ehdi. Onneksi sentään
saamme korvaavan kuntsarin.
"Sopiiks sulle, et ajan Riksuun? Sähän pääset siitä sitten stadiin."
"No joo.. Seuraavaan junaan on noin tunti. Ehitäänkö?"
"Pannaan ehtimää" Hietala sanoo ja kiihdyttää Opelinsa sadankahdenkympin tuolle puolen.
Musiikki jytkää niin kovalla, että juuri muuta ei kuule. Aivan sama. Nyt on vapaa, millään muulla ei
ole väliä.
Riihimäen Prismassa nolla-ykkönen suuntaa hampurilaisaterialle, minä ostoksille. Lisää
kannettavaa, mutta serkun rahavarat eivät kestä hedelmäaddiktiotani.
Pitkän jono vetää aikataulua tiukille. Puolihölkkää ravaten menen hätistämään rallikuskia nielemään
viimeiset mättöhiilarit poskeen. Junan lähtöön on kymmenen minuuttia.
"Eks sä vois kävellä? Se o tossa tien toisella puolella..."
"Emmie ehi enää. Tällä kantamuksella."
Opel on menettänyt Hietalassa tehdaskuskin. Tosin, noitumisen määrä ei sopisi mihinkään
ulkoiseen levitykseen. Kapteeni Takoja moitti meitä kerran käytöksestämme; paikalle oli juuri
sattunut siviilivaltuuskunta, kun päivystäjän käytävällä kaikui "vittu!". Huudon lähdettä ei tarvinnut
kauheasti arvailla.
Renkaat rohisten auto pysähtyy rautatieaseman pihaan.
"Ehiksä?"
"Katotaan!"
Kerään kamppeeni ja pinkaisen juoksuun. Laiturit ovat tyhjät, kello näyttää tasaa. Harpon kolme
askelmaa samalla kertaa. Lähijuna seisoo vielä paikoillaan ovi auki. Loikkaan sisään kuin
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kolmiloikkari.
Parin sekuntia myöhemmin ovet sulkeutuvat ja juna nytkähtää liikkeelle.

226

KOTIUTUSAMMUNTA

Pakkanen pistelee lämpimän linjurin jälkeen. Ympyrä sulkeutuu - olemme taas Hätilän
ampumaradalla. Luulin, etten koskaan enää näe sitä, mutta vielä kerran Hätilän vuoren täytyy
näyttää mahtinsa poloiselle varusmiehelle.
Kotiutumisammunta. Hyvä, jos muistan, miten päin rynkkyä edes käsitellään. Siitä on kymmenen
kuukautta, kun ammuin sillä viimeksi, nelisen kuukautta sitten käsittelin sitä kesän saapumiserän
valassa.
Siekkinen haluaa hoitaa asiat nopeasti läpi. Ammumme tarkkuutusammunnan ensin. En saa silmiäni
millään enää kohdistettua takadiopterin pieneen reikään. Sohlaan lähinnä sinne päin.
Sen huomaa taululla. Roiskeet ovat missä sattuu. Korppi tarkastaa tauluni ja läppää minua rintaan:
"Veijalainen, keskittykää!"
Nyökkäilen mutta mielessäni kysyn, miksi. Olen ansainnut jo kultaisen ampumamerkin, uusinnasta
ei saa kuntsaria ja olen jo gonahtanut tähän touhuun. Enkä pannahinen näe siitä reiästä mitään.
Lopputulos on 9/12. Ei huippua, mutta ottaen huomioon etten ole moneen kuukauteen harjoitellut,
ihan OK. Tiikli iloitsee omaa 12/12 tulostaan. Mikäpä siinä. Oma prenikkani on jossain suomättään
takana. Niitä tuskin koskaan tullaan missään tarvitsemaan.
Pari päivää sitten teimme kuntotestit. Painoni oli noussut kymmenen kiloa, pituus pysynyt samana.
Sain nelosen istumaannousuista ja vitosen punnerruksista. Ennen inttiä pystyin tekemään
parhaimmillaan 64 punnerrusta, nyt meni vähemmän. Jos olisin vain voinut tehdä ne testit Pkaudella... Pituushypyssä jäin kakkoseen, mutta niin on käynyt aina. Cooperi jäi 50 metriä intin
alussa juostusta, kuulemma se on tavallinen seuraus.
Terveysasemalla tehdyt kuulo- ja näkötestit olivat kyllä vitsi. Lämärit suorittivat ne niin nopeasti,
että umpikuurokin olisi saanut terveen paperit. Römpsä jännitti testiä - kuulovammansa takia hän
olisi saanut C:n paperit, mutta päätti jäädä. Asia on kuitenkin vaatinut tuplasuojauksen käyttöä.
Loppupäivän ohjelma on aseen putsaus luovutuskuntoon. Kuinka ihanan helpolta se tuntuu! Tykin
jälkeen rynkyn hinkkaus on päiväkotilasten puuhailua. Samalla valmistellaan pistooli.
Jalkani ollessa viimeksi paketissa me vempat saimme kunnian puhdistaa MPK:laisten käyttämät
pistoolit. Glockit olivat siististi muovilaukuissa, FN:t romumetallin lailla yhdessä kasassa.
Polymeerirunkoinen Itävallan Tupperware tuntui kovin yläpainoiselta ja kolholta. Ilman ammuntaa
vaikutelmaa on paha todistaa käytännössä.
Suomen poliisin vanhat Glockit kuulemma siirtyisivät puolustusvoimille. Samalla vanhat
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belgialaiset siirrettäisiin sulattoon tai huutokauppaan. En toisaalta ihmettele, mutta harmittaa, ettei
liipaisinaikaa pistoolien toyotalla tullut. Povitaskussa kuljetettavaksi Glock on paksumpana
enemmän tiellä.
Kerran saimme käpistellä Korpin valvonnassa tarkka-ampujien työvälineitä: SVD Dragunovia ja
TRG-42-tarkkuuskivääriä. Dragu oli hämmentävän kevyt. Tuntui, kuin käsissä
olisi ollut hivenen painavampi luuta. Karppinen katsoi asiaa metsämiehen näkökulmasta:
"Liia kevyt. Potkasee kippeesti, ku täystehone paukku."
TRG:ä käsittelimme varoen. Korpin mukaan sen hinta vastaa ylikersantin vuoden palkkaa. Painoa
oli neuvostoihmettä enemmän, mutta myös patruuna on tymäkämpi .338 Lapua Magnum.
Dragunov luotiin lähitulitukeen - englanniksi "designated markmanship" -rooliin. Itselataavana,
riittävän tarkkana ja täysitehoista kiväärinpatruunaa ampuvana se sopii alle 600 metrin etäisyydellä
käytävään taisteluun. Sopivissa oloissa hyvä ampuja voi venyttää etäisyyttä 800 metriin asti.
TRG-42 edustaa varsinaista tarkka-ammuntaluokkaa. Se on tarkoitettu pitkille etäisyyksille - SVD:n
yläraja on vasta Sakon tehokkaan käyttöetäisyyden alaraja. Kivääri sopisi paremmin Afganistanin
vuorille kuin suomalaiseen metsämaisemaan, mutta kai sille käyttöä on havaittu.
Ylikessu kertoo omasta koulutuksestaan kyseiseen aseeseen. Jo kymmenen laukauksen jälkeen
olkapäähän oli muodostunut kunnon mustelma. Loppujen ampumiseksi väliin oli tungettava
pehmikettä.
Kokoan rynnäkkökiväärini ja käytän liikkuvia takana pari kertaa. Ripeä toiminta saa Rajalan
älähtämään: "Ihan rauhassa Veijari, ei tarvi noi voimalla sitä käsitellä."
Tarkastus menee kerralla läpi. Asettaessani pistoolia ja rynkkyä viimeistä kertaa asetelineeseen
tulee lähes haikea olo. Hyvä kivääri, tarkka ja luotettava. Pistooli...toivon mukaan en tarvitse sitä
koskaan tositilanteessa.
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PANSSARIMUSEO

"Leopardissa on Chobham-panssarointi..."
Katsomme Lapveteläisen kanssa toisiamme. Yhtä lailla Panssarimuseon johtaja olisi voinut sanoa,
että hauki on nisäkäs. En pidä ajajasta, mutta yksi asia meillä on yhteinen: kiinnostus
aseteknologiaan.
Lähden vaeltelemaan hallissa. Erityisesti T-72 kiinnostaa. Se näyttää linjakkaalta urheiluautolta
jättimäisen Leon rinnalla. Valitettavasti ampujan paikalle ei pääse - olisi hauska nähdä, mahdunko
sinne lainkaan.
Kaiken kaikkiaan vaunu vaikuttaa ihan pätevältä. Harmi, että kaikki romutettiin. Vientiversioiden
laatu ei tietysti ole samaa tasoa kuin NL:n omaan käyttöön tarkoitettujen - esimerkiksi panssarointi
on huomattavasti heikompi. Sen saivat irakilaiset tuta ikävästi kahdessa mittelössä amerikkalaisia
vastaan. Lisäksi Suomi ei saanut uusimpia ammuksia - jopa T-55AM:n belgialaiset nuoliammukset
pieksivät suomalaisten käytössä olleet 125 milliset alikalit.
Vaunut ostettiin Itä-Saksan jäämistöstä, yhdessä Bemmien ja rynnäkkökiväärien kanssa.
Ilmavoimien Hornet-hankinnat löivät maavoimien kalustohankinnat jäihin pitkäksi aikaa. Ellei
DDR:stä olisi saatu halpaa kalustoa ja kiinalaisia rynkkyjä, Suomen puolustuskyky olisi käynyt
pelottavan syvällä. Nyt ilmavoimat aikovat tehdä saman, moninkertaisena. Ilmataistelueksperttien
mukaan vasta 200 konetta muodostaa huomattavan sotavoiman - sen verta Ruotsilla on - mutta
Suomen 62 konetta ovat lähinnä näyttelyvalioita. Kyse ei ole laadusta, vaan siitä, että kun määrä on
tarpeeksi suuri, laatu ei auta enää vastaamaan haasteeseen. Stalinia mukaillen: määräkin on laatua.
Ehkä maailmanmarkkinoilla olisi ollut ratkaisuja taistelukestävyyden parantamiseen. Uusia
ammuksia ja tähtäimiä olisi ainakin saanut. Mielessäni välkkyy samankaltainen päivitys kuin mitä
testaamissamme modi-Bemareissa on. T-72:n yksi suurimmista ongelmista on havaintokyky ja
hidas peruutusnopeus suomalaistyyppiseen tuliasematoimintaan. Neuvostoliittolaisille
vaunumiehille oli vain yksi suunta: eteenpäin...
Logistinen todellisuus on silti raaka. Puolustusvoimien käytössä on yhä enemmän länsikalustoa,
joka on pyritty standardisoimaan mahdollisimman pitkälle ns. off-the-shelf- osilla. Kahdella eri
standardilla tehtyjen, hyvin erilaisten osien sekä ammusten varastointi ja jakelu on vaativaa
logistiselle ketjulle. Olisi lievästi sanottuna inhottava erehdys, jos T-72 -yksikkö saisi Rheinmetallin
120 millisiä paukkuja ja Leot viittä milliä isompia murkuloita.
Lopulta taktiikka ja koulutus ovat tärkeämpiä kuin käytetty kalusto. Kuten eräs historioitsija asian
ilmaisi: saksalaiset voittivat aluksi alivoimaisella kalustolla ja hävisivät sodan myöhemmin
ylivoimaisella. Kuten urheiluauto ei tee kenestäkään Rossbergia, ei parempi vaunu välttämättä tee
toisesta osapuolesta ylivoimaista. Se helpottaa asioita, muttei ratkaise lopputulosta.
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Museonjohtaja on siirtynyt selostamaan T-54:sta. Miten asiantuntijalle on voinut käydä tuollainen
erehdys? Chobham on käytössä vain britti- ja amerikkalaisvaunuissa. Se koostuu keraamisesta
kennostosta komposiittipanssaroinnissa, jonka tehtävä on absorpoida onteloammusten tuottama
lämpö ja hajota. Tämä saa sulan metallisuihkun hajoamaan ja heikentää näin HEAT-ammusten
käyttökelpoisuutta.
Saksalaiset valitsivat aikoinaan toisen suunnan MBT-70 -yhteishankkeen hajottua erimielisyyksiin
ja kalleuteen. Kultainen karju -prototyypin kautta syntyneen alkupään Leopard 2:sen panssarointi
koostui useista eripaksuisista ja -kovuisista teräskerroksista. Se oli optimoitu kineettisiä ammuksia
vastaan, saaden ne taipuilemaan ja katkeamaan.
Tämä on yhteensä neljäs kertani Panssarimuseossa. Sääntö näyttää olevan, että jos skapparit eivät
keksi meille tekemistä, he lähettävät meidät museokierrokselle.
Parempaa tämä on toisaalta kuin alueiden siivous.
Päiviä on enää yhden käden verran. Yhtäkkiä muutkin ovat kiinnostuneet Kaivannon ja minun
vedostani. Olen tarjonnut korpraalille mahdollisuuden vetäytyä, mutta sitkeästi hän pysyy
kannassaan. Oma toivonkipinäni on hiipunut tuuleen jo kauan sitten.
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PALKINTOJA

Ruokala on laitettu viimeisen päälle. Siniset pöytäliinat ja kahvikupit. Ihan posliiniset. Odotin
tavallisia puolen litran mittoja.
En odota pataljoonan palkitsemistilaisuudesta yhtään mitään. Ylennyksiä täällä tuskin jaellaan.
Istun selkä estraadiin päin.
Everstiluutnantti Mittinen ja sotakamreeri Mahrberg jakavat palkintoja. Urheilullisin, eniten
sotkussa käynyt... Suurin osa on lähinnä hupailumielessä tehtyjä.
Pieni kuiskuttelu on käynnissä. Pöydän keskellä on vati täynnä korvapuusteja. Ne ovat melkoisen
paljon mielenkiintoisempia kuin palkitsemispuheet. PSJK saa istua ihan rauhassa. Nimiä tipahtelee
muihin komppanioihin.
"...rijääkäri Veijalainen."
Puheet pysähtyvät. Pöytäryhmän muut jäsenet kääntyvät katsomaan minua. Menee hetki ennen kuin
tajuan, mitä on lausuttu. Rymistelen ylös ja marssin pää pyörällä eteen aplodien saattelemana.
Yritän miettiä, mistä minut palkitaan.
Kättelen Mittisen ja Mahrbergin. Jälkimmäinen ojentaa ohuen kirjan. Harpon takaisin paikalleni
posket punaisina. En pidä huomiosta.
Pöydässä alan tutkailla, mikä opus minulle oikein luovutettiin. Sisäkannessa on lappu "Hämeen
Vapaussodan Perinneyhdistys - Esimerkillisestä palveluksesta Panssariprikaatissa."
Tovereideni onnittelut menevät ohi korvien. Päässäni humisee. Toisaalta hymyilen kuin
heikkomielinen, toisaalta ottaa päästä. En tiedä, mistä minut edes palkittiin. Lapveteläisen oletus on,
että sain sen kirjastokäyntieni takia.
Itse kirja on ihan mielenkiintoinen ja käsittelee sisällissotaa. Tietyistä ilmauksista huomaa asenteen
olevan kallellaan valkoisen puolen suuntaan, mutta kyllä sitä lukee.
Komppaniassa puolen vuoden jägsterimme Pablo veikkaa minua varmaksi korpiksi.
"Se on Veijari pelkkä kirja", on Tiiklin kaneetti.
"Luulekko etten tiiä? Tällästä humpuukia antavat ku muuta eivät viitti."
Mitä virkaa on jollain tällaisella? Olisivat jättäneet tuon "Esimerkillisestä palveluksesta" pois
kokonaan, niin olisin ollut tyytyväinen. Nyt lause vain korostaa kaikkea.
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Kaartinen virnuilee sadan viidenkympin edestä. Mutta hänellä ei ole lapinmiehen vaistoa ja se
kertoo minulle jotain: Huomenna olisin rikkaampi kuin tänään.
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SE OLI TÄSSÄ!

Kaikki siivoavat kuin heikkomieliset. Meidät lähetetään reserviin vasta, kun alueemme on
hyväksytty. Tornarien mukaan jotkut palveluserät ovat jääneet harjoittelemaan sipaa ylimääräisiksi
päiviksi.
Olemme pukeneet siiviilit päälle. Kävimme aiemmin palauttamassa viimeiset varusteemme
varusvarastolle. Mosat oli hälytetty sinne apukäsiksi. Ei ole mitään pahempaa kuin katsella
kotiutuvien riemua, kun itsellä on vielä kuukausia.
Komppanianpäällykkyyttä harjoitellut Grönberg yritti saada meille poikkeusluvan lähteä
aikaisemmin, mutta se ei onnistunut. En sitä saanut minäkään. Järjestelmä ei jousta risteilyn tai
pitkän kotimatkan takia.
Tuntuu oudolta nähdä porukkaa siviilit päällä. Vasta nyt oikeastaan näkee, millainen habitus
porttien ulkopuolella kenelläkin on. Kuka on hipsteri, kuka punkkari. Tennarit eivät oikein pitäneet
lounaalla käydessä, vaikka aamulla vielä ämysiykkösillä ei ollut mitään vaikeuksia. Herätys oli
Jääkärimarssiin, kuten kapteeni aikoinaan lupasi, kuten oli ensimmäisenä aamuna.
Siivoamisen lopuksi meidät komennetaan kouluttajien käytävään odottamaan. Olo on epätodellinen.
Samalla äärettömän haikea - en koskaan enää näkisi näitä tyyppejä uudelleen - ja helpottunut.
Epäilen, että jos tämä olisi jatkunut yhtään pidempään, olisin vain pimahtanut. Toisaalta on olo, että
olemme lähdössä vain lomille ja maanantaina olisimme taas palveluksessa.
Toivottavasti ei.
Odottavan aika on hidas. Toisilla on edessään risteily, minulla pitkä ja epämukava matka junassa.
Yksinäinen susi loppuun saakka.
Mitä vuodesta jäi sitten käteen? Se on vaikea kysymys, johon en voi heti vastata. Aivoni eivät vielä
ihan käsitä tilannetta. Mielessäni myllertää enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Yritän
hahmottaa tapahtumista jonkinlaista juonta. Epäonnistumisista, epätoivosta, vihasta, raivosta. Mutta
myös niistä kultahipuista, tovereista, ylpeyden hetkistä.
Yhden asian kuitenkin tiedän: kirjoittaisin tästä kirjan. Joku päivä. Vuoden, kahden päästä tai
vanhana partana, sillä ei ole väliä. Tärkeintä on, että asiat pääsisivät paperille. Edes
pöytälaatikkoon.
"Delta! Päivystäjän kerrokseen järjesty!"
Uunituoreiden vänrikkien käskyt kaikuvat viimeisiä kertoja. Hätkähdän ajatuksistani ja tungen
sekaan. Alueet on ilmiselvästi hyväksytty.
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Siekkinen ja Korppi jakavat palvelustodistukset. Muutamien alikkien kohdalla yliluutnantti ojentaa
ylimääräisen kulmaraudan. Samoin erään puolen vuoden miehen, joka toimi vararyhmänjohtajana.
Kättelen ensin Siekkisen ja sitten Korpin. Molempien kasvot ovat peruslukemilla. Heille tämä on
peruskauraa, vuosi toisensa jälkeen. Kaikki alkaisi muutaman viikon päästä alusta - uudet hiutaleet
sataisivat tammikuussa. Taas sama epätoivoinen häsellys muovata myöhäisteineistä sotilaita.
Hetken verran säälin skappareita. Juuri kun alamme olla taistelukunnossa, lähdemme pois. Puolen
vuoden jägstereiden tultua heidän suhtautumisensa meihin muuttui, meihin alettiin luottaa. Ei paljoa
enempää, mutta pienetkin muutokset ovat tällaisessa paikassa havaittavissa.
Siksi on outoa, ettei meille vanhoille järjestetty mitään loppuhaastattelua. Alkuvaiheessa
haastatteluja tuntui olevan jatkuvasti, mutta nyt ei mitään. "Ai, tässäkö tämä nyt olikin?" on
päällimmäinen tunne. Se ei lopulta olisi vaatinut kapiaisilta kovinkaan paljoa - lyhyt haastattelu,
palautetuokio siitä, miten vuosi oikeastaan meni. Se voisi auttaa motivoimaan reserviläisiä
osallistumaan maanpuolustukseen. Pieniä asioita.
En ehdi katsella lappusta, ennen kuin ryntäämme komppanian etupihalle. On alkanut sataa lunta.
Kapteeni Takoja muistuttaa, että olemme vielä tämän vuorokauden ajan palveluksessa ja näin
sotilasoikeuden alaisia. Viimeisenä palkintojenjakona on parhaimman vaununjohtajan valitseminen.
Se nakki napsahtaa Kuusnevalle. Hän saa nimensä Bemari ykkösen ammuksella koristellulle
jalustalle ja komppanian historiankirjoihin.
"Veijari! Mite vedon kävi? Kato sitä sun paperia!"
Vilkaisen lappusta. Arvon kohdalla lukee "Panssarijääkäri". Pyörittelen päätäni. Hammar tuuppaa
Kaartista kylkeen ja sanoo nyt edessä olevan maksun aika.
"Komppania! Asento! Reserviin...mars!"
Hurraahuutojen saattelemana käymme kohti porttia. Täydellä parkkipaikalla otamme vielä
toisistamme kuvia mustat baretit päässä.
Se oli tässä.
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JÄLKISANAT

Kuten ehkä tähän mennessä on käynyt selväksi, intti on useimmiten täynnä hyvin ristiriitaisia
kokemuksia. Juurikin siitä syystä se jää mieleen aina vanhuuteen saakka. Siviilielämässä monet
armeijan arkipäiväisyydet vaikuttavat absurdeilta, sama myös toisinpäin.
Joku voisi kysyä: "Kaduttaako?" Vastaus on: ei kaduta. Tilanteet olisivat tietysti voineet mennä
toisin ja hivenen helpommin, mutta lopulta kyseessä on kasvutarina. Päätä hajotti, mutta se pakotti
käsittelemään monia asioita, jotka olin muuten painanut mielestäni. Sain hyviä tovereita - ja
toivottavasti täytin tuon arvonimen myös toisille.
Ongelmat ovat haaste, eivät este. Suomalainen asevelvollinen on yksi maailman koulutetuimpia ja
tutkimusten mukaan myös motivointuneinta maataan puolustamaan. On selvää, että tällöin
johtaminen ja koulutus eroavat voimakkaasti tsaarin ajan massa-armeijoista, ainakin niiden tulisi
erota. Perinteiset, itsekin kuulemani ilmaukset aivojen narikkaan heittämisestä ja tekemisestä vain
miten käsketään eivät kerro tuon osaamisen ja motivaation hyödyntämisestä. Pahimmillaan
päinvastoin - motivoitunut gonahtaa. Toisenlaisella suhtautumisella myös reserviläisten
osallistumisinto saattaisi olla korkeampi. Siinä lienee haastetta heille, jotka asioihin ovat
vaikuttamassa.
Lopuksi, vielä kerran:
Meillä ei säikytä,
meillä ei surra
- iske ja murra!"
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EKSTRA
BMP VS CV

Pystyäkseen ymmärtämään kateutta, jota bemarimiehet kokevat Karjalan prikaatin aseveljiään
kohtaan, on tunnettava hieman kyseisten rynnäkköpanssarivaunujen toisiinsa kietoutuvaa
kehityshistoriaa. Se on yleistettävissä myös laajemmalle tasolle.
BMP-2 sai alkunsa edeltäjänsä BMP-1:sen havaituista puutteista kylmän sodan alati kehittyvällä
teoreettisella taistelukentällä. Suurin yksittäinen tekijä oli, ettei 73 mm matalapainetykin tulivoima
enää vastannut vaatimuksia. Paperilla vahvalta vaikuttava aseistus oli käytännössä kaikkea muuta
kuin tyydyttävä. Erilaisten nopealiikkeisten maalien ja ilmauhan yleistyminen vaativat jotain muuta.
Samoin Lähi-idän ja Afganistanin noidankattiloissa saadut kokemukset painoivat.
Aseistuksen vaihtaminen oli itse asiassa tiukka kamppailu eri suunnitteluryhmien välillä - ja NL:ssa
mukana oli aina myös poliittinen peli. Asia ratkesi lopulta 30 mm 2A42-mallisen konetykin eduksi tarinan mukaan, kun koeammunnoissa maalina ollut T-72 oli hajonnut korjaamattomaan kuntoon
sarjatulen alla, korkea-arvoisten vieraiden seuratessa esitystä.
BMP-2- mallimerkinnän saanut uutuus oli ulkonäöltään hyvin samanlainen edeltäjänsä kanssa,
samoin kuin tekniikaltaan, mutta käytännössä fyysisesti selvästi isompi. Pahimpiin ongelmiin, kuten
ohueen panssarointiin, huonoon miinankestävyyteen ja ahtauteen ei tullut silti parannusta. Hyvät
puolet, kuten luotettavuus, liikkuvuus ja yksinkertaisuus säilyivät.
Ruotsissa ei ummistettu silmiä maailmalla tapahtuvasta kehityksestä. Puolueettomuuteensa vedoten
maa oli hankkinut pienen määrän MT-LB- sekä BMP-1- kalustoa itselleen ja saanut näin niihin
todellista tuntumaa. Viimeistään uuden rynnäkkövaunun palvelukseenastuminen
julkilausumattoman vihollisen riveihin potkaisi liikeelle suunnittelutoimen vastauksen
kehittämiseksi.
Lopputulos noudatti monessa suhteessa citius, altius, fortius- periaatetta. Panssarointi oli tehty
kestämään 14,5 mm-luodin sivusta ja takaa - keulan panssarointi kehitettiin torjumaan 30x164panssariammuksen (APBC-T) osuma. Maastoliikkuvuuden takaamiseksi teloista tehtiin leveät ja
moottoriksi valittiin tehokas, yli 400 kW:n diesel. Painon takia uimakyvystä luovuttiin, mutta
menetys ei ole suuri - hyvin harva mekanisoidun yhtymän kaulustosta on ambfiokykyinen
muutenkaan.
Ruotsalaiset valitsivat omaansa 40 mm Boforsin, sen tarjoaman monipuolisuuden takia eri
maalityyppejä vastaan. Tulenhallintajärjestelmät olivat aikalaisiin verrattuna hyvin kehittyneet.
Miehistön ergonomiaan ja käytön suhteelliseen helppouteen kiinnitettiin huomiota - mitä
vähemmän miehistö väsyy ns. oheiskuorman takia, sitä taistelukykyisempänä se säilyy.
Vertaus Saabiin ja Ladaan panssarimiesten keskuudessa ei ole mikään ihme - eri
suunnittelufilosofiat ja tekniset edellytykset tuottivat kaksi hyvin vastakkaista näkemystä samasta
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aiheesta. Bemari suunniteltiin ennen kaikkea tuotantoystävälliseksi saatavilla olevilla välineillä, CV
taas peittoamaan edellinen taisteluominaisuuksiltaan.
Bemarin etuina ovat yksinkertaisuus, suhteellisen helppo koulutettavuus, varastoitavuus ja
robustisuus (=viansietokyky). Kokemuksemme mukaan vaunussa oli paljon pikkuvikoja, mutta se
pysyi niistä huolimatta taistelukykyisenä. CV:n saadessa vian ongelma vaati yleensä Millogin
asentajan vierailun - tosin kyseiset vaunut olivat varastosta revittyjä lainavaunuja.
Sotateoreetikot jakavat taistelukentän eri portaisiin - taktiseen, operatiiviseen ja strategiseen. Tämän
jaottelun avulla kahden vaunun erot tulevat ehkä paremmin ja systemaattisemmin selville.
Taktisella tasolla kyse on tulen, liikkeen ja suojan pyhästä kombinaatiosta. CV:n tehopainosuhde on
suurempi, sen pintapaine pienempi, tulivoima parempi ja suoja huomattavasti raskaampi. CV
havaitsee ja osuu maaliinsa kaikissa taistelukentän olosuhteissa erittäin suurella todennäköisyydellä
- Bemarilla sama onnistuu vain hyvissä olosuhteissa. Ruotsalaisvaunun miehistö kuormittuu
vähemmän. Toisaalta BMP:n uimakyky tasoittaa liikkuvuutta. Voittaja on silti CV.
Operatiivisella tasolla mukaan astuu logistiikka: liikuteltavuus, huollon tarve, saatavuus jne. BMP:n
pienempi paino aiheuttaa vähemmän vaatimuksia silloille, laveteille, evakointi- ja rautatiekalustolle.
Se sietää paremmin huonoa huoltoa, epämääräistä polttoainetta ja vikoja. Se on korjattavissa
vajavaisilla välineillä. Tämä kaikki vaikuttaa siihen, kuinka moni vaunu lopulta on rivissä marssin
tai pitkän taistelun jälkeen, jos taistelutappiot jätetään huomioitta.
CV on paljon vaativampi. Sen korjattavuus perustuu moduuleihin, jotka itsessään ovat nopeita
vaihtaa, mutta joiden saatavuus voi olla kyseenalainen. Tietokoneiden vikaherkkyys ja niiden
dramaattinen vaikutus suorituskykyyn ei herättynyt luottamusta - vaikka tietysti kyse on osittain
rauhanajan varomääräyksistä. Tästä huolimatta CV:n aiheuttama taakka huoltoketjulle on paljon
suurempi kuin Bemarin. Miehistön rasitus, jota suunnittelijat erilaisilla teknisillä ratkaisuilla
poistavat, siirtyy vain taaemmas logistisessa järjestelmässä. Ruotsalaisvaunu vaatii huoltoonsa
ammattitaitoista henkilöstöä.
Kumpi sitten on parempi? Taistelujen alkuvaiheessa, kun logistiikka toimii, CV on hienoinen etu,
mutta mitä kaoottisemmaksi ja hajanaisemmaksi tilanne käy, sitä enemmän Bemarin edut
korostuvat. Pick your choice.
Strateginen taso lienee kaikista vaikein hahmottaa. Siinä otetaan, jos mahdollista, huomioon myös
rauhanajan valinnat. Saatavuus laajenee tuotettavuudeksi. Käytännössä kyse on rahasta - bang per
buck.
Suomen kokoisen valtion näkökulmasta strategia on erityisen vaikea määrittää - meillähän ei omaa
tuotantoa ole. Silti yksi seikka on selkeä: CV on kappalehinnaltaan huomattavasti kalliimpi kuin
Bemari. Kun mukaan liitetään koko ketjun vaatima satsaus, ero on vielä selkeämpi: Samalla
rahasummalla voidaan kouluttaa ja varustaa suurempi joukko BMP-2:silla kuin ruotsalaisvaunuilla.
Lopulta vain olemassaolevista välineistä on hyötyä.
Suomen kohdalla mukaan tulee kuitenkin se, että käytännössä molemmat ovat ostotavaraa.
Hätätilassa CV:eitä voidaan ostaa lisää, Bemareita ei - ainakaan nopeasti. CV käyttää monia off the
shelf- osia, venäläisvaunulla pitää turvautua jo käytössä olevaan varastoon. Kun mukaan
huomioidaan CV:n parempi taistelukestävyys, sodanajan kokonaiskustannus voi olla pienempi kuin
BMP:n kohdalla.
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Suurvallalle Bemari tarjoaa monia etuja, pienen maan kohdalla strategisen tason vertailu on
riippuvainen maailmanpolitiikasta. Verrattuna taktisen tason selkeyteen, operatiivinen ja strateginen
taso ovat pikemminkin tasapelejä - riippuvaisia painotuksista.
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