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TEEMAPÄIVÄ PARLAMENTAARISEN 
PUOLUSTUSKOMITEAN TYÖSTÄ? 

Maamme puolustusvolmlen kehlttilmlstl 
ovat kymmenen vuotta ohJannee! parlamen
taariset puolustusk.omlteat. Komiteoista 
kolmas on saanut mietintönsä vastlkiln 
valmllksl. Näissä komiteoissa puolueittem-
me edustajat Ja muut maanpuolustuksen 
asiantuntijat ovat tarkastelleet turvalllsuus
polllttlsta tilannetta maailmassa Ja sen puo
lustusvolmlllemme asettamia tehtivli. Poh
dittavana on ollut myös miirirahakysymyk-
slä Ja multa käytännön ongelmia. 
Ydlnkärjln varustettujen risteilyohjusten 
määrän lisäys Länsi-Euroopassa on tuonut 
sodan Ja rauhan kysymyksen lihemmis 
myös tavalllsta kansalaista. 
Rannlkkotyklstöä koskettaa BO-luvun alun 
kehityksessä konkreettisesti kaluston _tek
nistyminen. Yksittäisen varusmlehenkln ·on
gelmista puolustuskomlteolssa on keskus
teltu. Nyt on pollltlkkojen mlelessi ollut 
mm. päivärahojen vähän tuntuvampikin ko
rotus. MIiiaiset ovat tulokse! tilli kertaa? 
Sen näemme kun tämän Kolmannen Parla
mentaarisen Puolustuskomitean mietintö 
tulee Julkisuuteen lählalkolna. 
Komitean työn tulos kuvastaa niin hyvin 
puolustusvolmlemme tämän pilvin kehitys
näkymiä, että muutaman tunnin erityinen 
teematapahtuma aiheesta ollsl varmaan pal
kallaan. Se antaisi varusmlehllle erityisen 
paljon tulevia reservlpilvli ajatellen - tur-· 
valllsuuspolltllkka Ja maanpuolustus elvlt 
lopu kotluttamlspälviin. 

Espoossa maaliskuussa 1981 

Markku Markkula 
Päätoimittaja 
res.11iinr . . 79 
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LINNAKE-LEHTI 
OSA 
MAANPUOLUSTUS
TIEDOTUSTA 

Ev LAHTI TORSTI KALERVO 
Synt 10.3.1932 
Ylioppilas 1952 
Varusmiehenä 1952-53 
Kadettikoulu rt linja 1953-1955 
Sotakorkeakoulu maasotalinja 1963-1965 
Ylemmän päällystön kurssi 1976 
Maanpuolustuskurssi 1977 
Opetusupseeri, patterinpäällikkö ja patte
ristoupseeri Suomenlinnan Rannikkotykis
törykmentissä 1955-1963. 
Toimiupseeri PE:n rannikkotykistötoimis
tossa 1962-1963 
Opetusupseeri Tykistökoulun Rannikkoty
kistöosastossa 1965-1966 
Erikoistehtävissä PE rannikkotykistötoimis
tossa 1966-1967 
eknillisen toimiston päällikkö Hangon 
~nnikkopatteristossa 1967-1968 

Toimistoupseeri PE rannikkotykistötoimis
tossa 1968-1972 
Kurssinjohtajana Rannikkotykistökoulussa 
1973-1974 
Toimistopäällikkö PE sotatalousosastossa 
1974-1978 
Hangon Rannikkopatteriston komentaja 
1978-1980 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin 
komentaja 1. 1.1981-
Harråstuksina 
Urheilu-, nuoriso- ja kotiseututyön järjestä
tehtävät 
Vuorovaikutusopin opetus 
Kuntoliikunta 

Eversti Olavi Vehmaksen luovuttaessa mi
nulle vuoden vaihteessa Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin komentajan teh
täviä sain tutustua myös Linnake-lehteen. 
Tunsin toki ·lehden entuudestanikin yhtenä 
sen lukijana, mutta nyt minulle esiteltiin 
myös lehden toimitusperiaatteet , talouden
hoito ja ne henkilät, jotka huolehtivat leh
den asioista. Kun samanaikaisesti sain 
uunituoreena käsiini Linnakkeen n:o 
4/1980, joka kiinnostavalla tavalla ja moni
puolisesti esitteli lehden julkaisijoita Suo
menlinnan Rannikkotykistörykmenttiä ja 
Helsingin Rannikkotykistökiltaa, oli helppo 
havaita lehden olevan kaikinpuolin erin
omaisessa kunnossa ja asioiden hoidon ol
lessa pätevissä käsissä. 

Linnake-lehteä on tehty yhteensä kuusi nu
meroa, ensimmäisen ilmestyttyä vuoden 
1979 lopulla. Perustajia ja julkaisijoita, 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiä 
ja Helsingin Rannikkotyki_stökiltaa on ai
hetta onnitella onnistuneesta tiedotusleh
destä. Paitsi rykmentin ja Killan kulloinkin 
ajankohtaisten tapahtumien tiedottajana, 
on lehti mielestäni onnistuneesti korosta
nut myös yksilön, Killan, oman joukko
osaston ja rannikkotykistöaselajin merki
tystä ja vastuuta Suomen turvallisuuspoli
tiikassa ja sen uskottavuudessa. 
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Henkilökohtaisesti on minulle mieluisaa 
liittyä lehden tekijöihin rykmentin komen
tajan ominaisuudessa käsillä olevassa nu
merossa 1 /1981 . Voin näin kiittää kaikkia 
Linnake-lehden syntyyn, sen kehittämiseen 
ja toimittamiseen osallistuneita ja to ivoa, 
että hyvin alkanut työ jatkuu tulevanakin 
vuonna ja osana maanpuolustustiedotta
mista siten välillisesti tukee Suomen har-

RES.VÄNR EERO KAUKORANTA 

joittamaa turvallisuuspolitiikkaa. 
Toivotan Suomenlinnan RannikkotyklstO
rykmentin henkilökunnalle ja varusmiehille 
sekä Helsingin RannikkotykistOkillan jäse
nille, kaikille perheineen hyvää kevättä! 

Rykmentin komentaja 
Eversti Torsti Lahti 

• 
SOTILASOIKEUDEN HOIDON 

HISTORIASTA RT:SSÄ 

Sotilaskuriin tottuminen saattaa nykyajan varusmiehestä tuntua joskus valkealta. Tällä 
hetkellä voidaan varusmiehen kohdalla kuitenkin puhua jopa tietyistä oikeuksista. Yleisen 
asevelvollisuuden alkuaikojen tarkastelulla voi saada hienoisen aavistuksen siitä., mikä on 
ollut lähtökohta armeijan kurinpidossa. 
Sotaväen rikoslaki on annettu jo vuonna 1919 ja se on edelleen voimassa olevaa oikeutta 
suurelta osin. Sotilaat syyllistyivät jo 20-luvulla melko lailla samantapaisiin sotilasrikok
siin ja -rikkomuksiin kuin tänään 80-luvulla. 

El EHDOLLISTA 

Verrattuna nykyisiin rangaistuksiin olivat so
tatuomioistuinten antamat rangaistukset 
huomattavasti ankarampia. Ehdollista ran
gaistusta ei tunnettu . Rannikkotykistöryk
mentti 1 : llä, joka oli SIRtR :n edeltäjä, oli 
«oma» sotaoikeus 20-luvulla. Tässä sotaoi
keudessa annettiin vuonna 1929 mm. seu
raavat rangaistukset: 
- esiintymisestä juopuneena ja hyvän jär

jestyksen rikkomisesta yhdistetty ran
gaistus 45 vrk arestia 

- luvattomasta poissaolosta joukko-osas
tosta yksi kuukausi vankeutta 

• - toiskertaisesta karkaamisesta 8 kuukautta 
vankeutta ja kolmaskertaisesta karkaami
sesta 8 kuukautta kuritushuonetta 

Ensikertainen karkuri saattoi toivoa selviä
vänsä muutaman kuukauden ehdottomalla 
vankeustuomiolla. 
Lomia myönnettiin nykyistä vähemmän, ja 
ainakin RT 1 :ssä tunnettiin ns. kaupunki lo
ma, joka oikeutti liikkumaan vain Helsingis
sä. Maalaispoikien kohdalla tämä johti suu
riin kiusauksiin. 

ALKOHOLIA LÖYTYI 

Tyypillisiä sotilaskurin vastaisia tekoja oli --

alkoholin väärinkäyttö. Oman erikoispiir
teensä juopumusrikoksille antoi se, että 20-
luvulla vallitsi kieltolaki. Alkoholia löytyi 
mitä erilaisimmista paikoista: pensaiden al
ta, aidan seipäiden takaa, porttikäytävistä 
tai yksinkerrtaisesti vain «joku täysin tunte
maton henkilö tarjosi mukillisen». Kuulus
telujen suorittajiakaan ei näyttänyt pahem
min kiinnostaneen, mistä juoma oli hankit
tu. Yleistäen voidaan sanoa, että kuuluste
luissa oli paljon «selittelyn makua» . 
Tavat olivat ilmeisesti jonkin verran hillittö
mämpiä kuin nykyään . Tappeluja socilaiden 
·a siviilien välillä sekä eri joukk?-os~stojen 
otilaiden välillä esiintyi melkoIsest1. Kan
ahenkilökuntakin nahisteli kuulusteluista 

päätellen keskenään, esimerkiksi nyrkki en 
avulla. 

KURIKOMPPANIA 

RT 1: n oma erikoisuus oli ns. kurikomppa
nia eli «kuris», jonka rykmentti sai alaisuu~ 
teensa20-luvul la. Viralliselta nimeltään se ol 1 
11 luokan työvelvollisten joukkue ja sijoitettu-
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na Suomenlinnaan. Sinne kerättiin armeijan 
kuriin sopeutumattomat yksilöt. Joukkueen 
pitkäaikaisena johtajana toimi sitemmin 
mm. Tammisaaren nälkälakon murtajan mai
netta niittänyt res .ltn A Kartano. Mainitta
koon , että erään siirron yhteydessä joukku
een vahvuus oli 51 miestä, joista 2 oli sairaa
lassa, 2 arestissa ja 15 vankilassa. 

El HYSSYTTELYÄ 

Oman lukunsa muodostavat tuon ajan kuu
lustelupöytäkirjat , joissa ei hyssytelty. Kun 
esim . työvelvollisista puhuttiin , käytettiin 
termiä «armeijan kuona-aines» ja kun ujo so
tamies ilmoittautui, varattiin paikalle tuloa 
hiipimiseen . Res.ltn A Kartanon kantaessa 
uppiniskaista, jonkin verran humalaista työ
velvollista, kuvailee toinen sängyssä maan
nut työvelvollinen tapahtunutta seuraavasti : 
«Kun huomasin , että se (työvelvollinen) kul
kee hyvin , en muuta kuin katselin . Kantami
nen näytti vähän siltä kuin olisi viety pientä 
lasta.» 

KANTAHENKILÖKUNNAN 
JATKOKOULUTUS 1981 

Päällystöopistosta ilmoittautui rykmenttiin 
02.02.1981 kahdeksan ylikersanttia määrät
tynä seuraaviin tehtäviin: 
- Martti Skyttä KoulPtrin opetusupseeriksi 
- Risto Ratia KoulPtrin opetusupseeriksi 

• 
Jorma Pihlman lsosLkeen sähköupsee
riksi 

- Juha Hakala MäkilLkeen opetusupseeriksi 
- Klaus Rantala EPtrin viestiupseeriksi 
- Tapio Nordväck EPtrin merenkulku-upsee-

riksi 
Rene Nylund MäkilLkeen talousupseeriksi 

- Markku Paatelainen MkilLkeen opetusup-
seeriksi 

Meripuolustuksen esiupseerikurssilla Meri
SK:ssa ovat jatkokoulutusta saamassa: 
- Kapt Pekka Louhimies ja 
- Kapt Aarno Järvinen 
Molemmat palaavat rykmenttiin kurssin 
päätyttyä 10.04.1981 . 

RT:n kapteenikurssille n:o 28 , joka alkaa 
12.10.1981 on esitetty viittä upseeria: 
- Viii Matti Haanpää KoulPtri 
- Ylil Matti Kopra KoulPtri 
- Ylil Kimmo Marttinen lsosLke 
- Viii Kaarlo Saarimäki MäkilLke 
- Ylil Hannu Rantala MäkilLke 

Kadettikurssin päätyttyä 01 .09.1981 ilmoit
tautuu rykmenttiin alustavan tiedon mukaan 
kaksi upseeria: 
- ltn Minkkinen ja 
- ltn Junttila 

KoulPtrille on ilmoittautunut palvelukseen 
2.2.81 kaksi nuorta kouluttajaa. 
- kers Matti Kankkunen 
- kers Jari Saastamoinen 

Esiupseerikurssille n:o 35 komennetaan 
21 .09.1981 kapt Pekka Kouri 
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RYKMENTIN HIIHTOMESTARUUS-

KILPAILUJEN TULOSSATOA 
11 Patterlston alueella Koulutuspatterin maastossa järjestettiin 11 .-12.02. Rykmentin hllhtomestaruuskllpallut . Lajeina olivat 10 km maasto- ja ampumahllhdot, joissa molemmissa neljä sarjaa: yleinen, yli 45-vuotlaat , yli 50-vuotlaat ja varusmiehet. 
Yleisen sarjan sekä maasto- että ampumahiihdossa voitti VIII KOPRA KoulPtrllta. Varusmiesten sarjassa maastohllhdon voitti korpr YLIKOSK~ lsosaaresta ja ampumahiihdon tkm SUHONEN EPtrilta. 
Kllpallun johtajana toimi ylll K HYYTIÄINEN KoulPtrllta. • . 

MAASTO HIIHTO 

Yleinen sarja 
1. Vi ii Kopra 0.42.30 
2. Kers Pennanen 0.48.27 
3. Yl iv Svahnberg 0.51 .08 
4. Vääp Väisänen 0.54.27 
5. Ltn Ranta Q.58.00 
6. Viii Lauh io 0.58.50 

VII 45-vuotlaat 
1. Smst Kolju 0.43.09 

VII 50-vuotlaat 
1. Maj Polkonen 0.44.45 
2. Tkapt Frisk 0.52.23 
3. Khja- Hanki 0.55.10 

Varusmiehet 
1. Korpr Ylikoski 0.54.52 
2. Alik Aito 0.55.12 
3. Korpr Mylläri 0.56.24 
4. Korpr Mart ikainen 0.57 .15 
5. Korpr Ajanko 0.57 .23 
6. Korpr Koskinen 0.58.23 
7. Tkm Terkomaa 1.01 .06 
8. Korpr Kååpä 1.01 .12 
9. Tkm Koivu 1 ,02.53 

10. Korpr Itkonen 1.02.55 
11 . Korpr Pulkkinen 1.03.52 
12. Tkm Oikarinen 1.04.24 
13. Tkm Mlkkanen 1.06.24 
14. Tkm Suhonen 1.08.04 
15. ·Korpr Vihervaara 1.08.42 
16. Allk Kaukonen 1.12.22 
17. Tkm Naskali 1.14.~6 

Isosaari 
Mäkil lke 
Isosaari 
Isosaari 
Isosaari 
Isosaari 

Mäkil lke 
Isosaari 

EPtrl 
Isosaari 
Isosaari 

Mäki l lke 
EPtri 
EPtri 

Isosaari 
EPtri 
EPtri 

AMPUMAHIIHTO 

Y•lelnen sarja Yht aika 
1. Viii Kopra 1.03.58 
2. Vääp Uusitalo 1.07.03 

Yli 45-vuotlaat 

1. Smst Kolju 0.59.36 

Yli 50-vuotlaat 

1. Maj Poikonen 1.04.25 
2. Tkapt Frisk. 1.11.02 

Varusmiehet 

1. Tkm Suhonen 1.10.23 
2. Korpr Ylikoski 1.12.38 
3. Korpr Mart ikainen 1.14.04 
4. Korpr Pulkkinen 1.16.17 
5. Tkm Koivu 1.20.59 
6. Alik Kaukonen 1.21.17 
7. Tkm Naskali 1.26.08 
8. Tkm Nikkanen 1.26.34 
9. TKM Oikarinen 1.29.03 

10. Tkm Terkomaa 1.30.08 
11 . Alik Aalto 1".30.46 
12. Korpr Vihervaara 1.31.03 

EP .. 
lsos lkl"" 
lsos lke 

lsos lke 

EPtri 

EPtrl 

EPtrl 

EPtrl 

MAkll lke 

MAkll lke 

MAkll lke 

lsos. lke 

• 

RAuK 
111/80 

LUULETIEKO 
SEISOVANNE 
ASENN05SA!1!!? 
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KOULUTUSPA TTERIN 

RESERV/UPSEERIKURSSIN JOHTAJA 

MAJURI HEIKKI TIILIKAINEN 

HANKI POJAT! • 
Noinhan kutsutaan jänlksenpolkla, jotka työnnetään turvallisesta pe
sästä keväthangille, tekemään tilaa seuraavalle pesueelle. Korvat ovat 
toki yhtä pitkät kuin vanhemmillakin , mutta opittavaa on vielä paljon. 
Teillä, nuoret ryhmänjohtajat, on nyt sotllaseslmlehen ulkoiset tun
nusmerkit . Ne antavat valtaa, mutta ne asettavat myös vastuuseen. 
Tärkein asla, joka tuoho? vastuuseen juuri nyt sisältyy on jatkaa slltii 
mihin kurssi jäi, yrittää saada nyt alkavasta harjaantumlsvalheesta 
kaikki oppi Irti. 

Tehkää myös viimeistään nyt selväksi Itsellenne miksi olette kiiyn, 
aliupseerikurssln - ette ole vain tulevia alokaskouluttajla, vaan v11!ta

kunnan rajasta vastaavan aselajin talstelukalustoa käyttävien ammatti
miesten johtajia. Teiltä tullaan vaatimaan enemmän kuin pelkkä henki
lökohtainen osaaminen - teidän täytyy kyetä hyödyntämiin my6s 
alaistenne ammattitaito. 

Työn iloa teille, hanklpojat! 
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OPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJA 

OPPILAS ESKO AHO 

VARUSMIESPALVELUS 
MUOKKAA JA MUUTTAA 

· Varusmlespalvelus on tärkeä vaihe nuoren miehen elämässä. Suhtautumisemme muihin 
Ihmisiin, kykymme yhteistoimintaan toisten kanssa sekä omat elämänarvomme ja -tapam
me muokkautuvat suuresti tänä aikana. Monille sllrtymin~n armeijan harmaisiin merkitsee 
Irtautumista kodista ja ensimmäistä askelta henkisen Itsenäistymisen vaikealla t iellä. 
Juuri tästä syystä ei ole yhdentekevää millaisessa ilmapiirissä nuori tämän kauden elää ja 
millaisia esimerkkejä hänellä on. Palvelusaikana ei opita vain sotilaallisia tietoja ja taitoja 
tai kehitetä omaa henkistä ja fyysistä suorituskykyä, vaan samalla kasvatetaan toimimaan 
joukon yhtenä jäsenenä. 

VASTUUNTUNTOA KEHITETTÄVÄ 

Joukon käyttäytyminen on monelle varus
miehelle esimerkki , jota niin hyvässä kuin 
pahassakin sokeasti seurataan. Käyttäyty
mistavat omaksutaan sellaisenaan niitä sen 
enempää pohtimatta. Varusmieskoulutuk-

A sa - erityisesti ryhmänjohtajien kou
"Wuksessa - tulisikin ki innittää entistäkin 

suurempi huomio koulutettavien henkilö
kohtaisen vastuuntunnon kehittämiseen . 
Oppilaiden vapaaehtoinen harrastustoimin
ta voi tehokkaasti palvella tätä samaa tar
koitusta. 

TULOKSET 

Nyt työnsä päättävä oppilaskunta on omalla 
vaatimattomalla tavallaan yrittänyt tehdä 
parhaansa hyvän yhteishengen rakentam i
seksi sekä oppilaiden olosuhteiden ja vi ihty
vyyden parantamiseksi. Valitettavast i monet 
hyvät ajatukset jäivät ajan puutteen takia to-

teutumatta. Tuloksiks i voidaan kirjata palve
lusasioista ja oppilaskunnan asioista ker
tovan tiedotteen säännöllinen toimittami
nen , teatteri - ja jääkiekko-ottelumatkan jär
jestäminen , edellytysten luominen elokuvi
en laadun monipuolistamiselle ja parantami
selle , opintoja koskevan materiaalin hankin
ta ja jako sekä yksittäisten oppilaiden neu
vonta ja avustaminen monissa pienissä hen
kilökohtaisissa asioissa. 

KIITOKSET 

Oppilaskunnan toiminta voi onnistua vain , 
mikäli yhteistyö kurssin johdon ja kantahen
kilökunnan kanssa sujuu . Tässä suhteessa 
olosuhteet ovat olleet parhaat mahdolliset. 
Haluankin omasta ja oppilaskunnan puoles
ta lausua parhaat kiitokset kurssin johtajalle 
majuri Tiilikaiselle sekä koko kantahenkil0-
kunnalle siitä myötätunnos,a ja aktiivisesta 
tuesta , jota olemme teiltä työssämme saa
neet. 
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TYKKILINJA tupa 1 

Hartikainen Jarl 20.1 1.1960 yo KoulPtri 
Siivous ja aamu lenkit eivät olleet hänen par
haita puoliaan . Taipumuksia luumui luun. 
Ahoste Harri 12.1 0.1960 opiskelija KotRPsto 
«Voi v .. . , ei meillä Kotterpeestossa ... » Tu-

van purnari. 

Dahlberg Mika 24.03.1960 yo KotRPsto 
Bingo spasialist i. 

Joklvuorl Veli-Matti 13.12.1961 autonasenta
ja EPtri. Tuvan kuopus, joka oli tunnettu 
«hunajanhajulslsta» erlkoisuuksistaan. 

Hujanen Arto 04.04.1961 yo EPtri 
Tuvan hymypoika ja Jokivuoren hiekkasäkki. 
Tuvan yleislause: «Kysytään Hujaselta» . 

Hellsten Petteri 07 .04.1961 yo KotRPsto 
Päivystäjänä ollessaan ei ehtinyt sy0måän . 
Dlscohile - poika joka sai liikaa 15.01 .1981. 
H uovlia Jarmo 23.06.1960 autonas. KotR Psto 
«Yks asla, jota mä en ymmärrä» omistaa lu
slkka-pakkl-haarukkasysteemin. 

• 

Ajanko Jussi 01 .02.1960 oplskeilja KoulPtri 
Erikoistunut puhelintolpan k·iertämiseen. 

VIII Hyytiäinen 
Kouluttaja, joka johti joukkoja åäni
jäntelllään . Tervehti kurssia komen
nolla TAAKSE POISTU. 

Vääp Heino 
«Tilanne on nytee seuraava: opetuk
sen aiheena on emotionaalinen sym
patiatippa». Umpikiero asekettu - Jy-
mäyttl koko kurssia. · 

Kers Helenius 
Åärimmälsyyksien kersantti: maxl 
mies, mini auto. 

TYKKILINJA tupa 2 

Karalkaa Vesa 13.06.1961 yo KoulPtrl 
Ujo, mutta hiljainen mies, Joka jätti lltalomla 
pltAmAssA. Elävä elokuvateatteri. 

•ponenEsa27.07.1960konelstajaKotRPsto 
W Koponen, jAmerA pllppuoppllas Rankin 

llnnakkeelta. Tuvan paras punkantekljA. 

Juvonen Matti 06.12.1959 tekn.yo EPtrl 
Tuvan sopraano Ja linjan varakokelas. Ahke
ra siivooja: Viikkoa ennen kurssin loppua ky
syi missi sllvouskomero on. 

Lau1tela Jukka 22.03.1963 keskikoulu EPtrl 
Kurssin Juniori, Joka tiesi palkkansa tyhjissä 
kaapissa tai punkan alla vapaaehtoisia haet
taessa. Blngofobla. 

Laakio Aku-Pekka 20.03.1961 yo EPtrl 
Oppilaskunnan tledotusvastaava, Joka ei 
tiennyt sllvouspalvelualkoja - kokouksia 
aina sopimattomiin aikoihin . 
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Karlkorpl Olli 21.11 .1961 kauppat .yo Kot
RPsto. Käheä-ääninen klrkonmaalalnen. 
Tiellä joka paikassa paitsi maatessaan VKS: 
ssä. Tiukka linja sulkeisissaA 

Koponen Markku 18.94.1961 yo KoulPtrl 
Pikku Koponen, paras siivooja ja hitain puki
ja. Ensimmäiseltä lomalta hän tuli allker
santtlna, tuli myös muilta lomilta. 

Kumpunen Markku 13.06.1956 yht.yo Kot
RPsto. Tuvan lkänestorl ja rauhallisin mies, 
joka säilytti arvokkuutenså, malttinsa ja hy
mynsA tilanteessa ku in tilanteessa. 

Kok Mlsenko 
Kokelas Smlrnoff, joka käyttäytyi kuin 
ali kersantti 
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TYKKILINJA tupa 3 

Peltonen Petri 12.08.1961 yo KoulPtri 
«En mä ole voinut kuorsata, enhän mä edes 
nukkunut ... Tuvan hymypoika. Suunnitteli 
sotilas uraa? 

Lehtinen Jarl 04.05.1961 yo EPtri 
Upseeriainesta. Aina kassillinen eväitä. Sai 
noin viisi kirjettä päivässä. Huolehti suuhygi
eniasta - pesi hampaansa 8 kertaa vuoro
kaudessa. 

Marjanen Juha-Pekka 06.04.1961 yo EPtri 
Blngospesialisti: Aina tupakaapissa blngoja 
paossa. «Taasko minä?,, 

Puuperä Martti 10.02.1960 yo KoulPtri 
Viii Hyytiäinen : «Oppilas Puujalka». Kaipasi 
varustarkastuksia - oli tuvan nopein kaa
pintekijä . 

Lähetkangas Markku 27.12.1959 yo KoulPtri 
Osti tupaan stereot ja muutti itse Tilkkaan . 
Kertoili hiljaisuuden aikana iltasatuja PU:n 
kuunnellessa oven takana. 

Manninen Pekka 09.06.1961 -yo EPtri 
Nuuskamuikkunen. Nukkuikin nuuska huu
lessa. Rakasti harjoitussuunnltelmla. Tuvan 
innokkain siivooja: «Hei, laittakaa ne pallit 
ojennukseen11 . 

Pelkonen Karl 14 .11 .1960 asentajakoneisA,., 
ja KoulPtri. «Kuka siellä kaapilla vielä k• 
mii» - Pelkonen tietysti. Patterin paras pin
kan tekijä. 

Lumiaho Juha 24.10.1961 yo KoulPtri 
Tuvan sulkeisspesialisti , erikoisala aseot
teet. Pelkäsi lomien palamista. 

Kok Elomaa 
Kokelas nappula. Vaikeuksia pokerin 
pidossa. Ei aiheuttanut sanottavam
paa haittaa oppilaille. 

TYKKILlNJA tupa 4 

Ylikoski Timo 03.03.1961 yo KoulPtri 
Metsien mies - humppakasetit_ja mehtära
tio . Saapui maasta suurten metsien , kulki 
turvapaikkaa etsien - löysi sen punkan alta. 
«Luulis todellakin». 

Vihervaara Markku 25.01.1960 yo KoulPtri 
Klassinen kamikazeluumu. Patterin huonoin 

Appi. Aina lapio tai lapaset hukass_a, jos ~i 
"l'!Muta niin ainakin pallo . Hylsykuningas Ja 
sulkeishirviö. 

Kylmänen Seppo 03.12.1961 kauppat.yo 
EPtri. «Låmpimäinen» päivysti tuvasta kä
sin, ei antanut RAuK:n rasittaa itseään. Söi 
lasten voimakeksejä ja lakuja. «Nyt on Nick 
Carter todella pulassa11 . 

Vlherto Tero 08.03.1960 tekn.yo KoulPtri 
Suhteita alipäällystöön. Toivoton nipo. Yri
tystä havaittavissa ainoastaan loma-ano
muksissa. Aina valittamassa. Kastelee hou
sunsa silloin tällöin . Asennossa jalkojen vä
li 60° . 

13 

Timonen Eero 03.10.1954 tekn .yo EPtri 
Kuittaili (vahingossa?) kapiaisilla: ei vaikuta 
kotiuttamiseen. Valmis kenraali. Eero vaan . 
Pirteä ikäisekseen. Käy majurin kanssa kai
joilla - ainakin jutuissaan . Kehitti itselleen 
omat arvomerkkinsä. 

Rantanen Esa 04.12.1960 yo Koul Ptri 
«Rantanen - kuka se on?» Tuvan piilonipo, 
jolla oli patterin kuuluisin senkka. Pakoil i 
bingoja ja pidätti öisin hengitystä. Menett i 
motiivinsa jo peruskoulutuskaudella. 

Poissa kuvasta: 
Reijonen Olli u6.07 .1960 yo , ahtaaja EPtri 
Toinen koti punkan alla. Armoton maankier
täjä , joka soittaa muutakin kuin suutansa, 
jopa kitaraa. Patterin rauhallisin ruokailija, 
suu käy tyhjäkäynnillä . Tuvan tunnollisin sii
vooja, muuten aina vaiheessa. 

Repo Risto 20.08.1959 yo KotRPsto 
Taisteli kolmessa vuorossa. Ampui laivoja 
960Vkorolla. Etsi öisin miinoja sänkynsä al
ta. Pervessi suhde saappaisiinsa - aina hie
romassa. Nukkui vartiovuorot teltassa. 
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TULENJOHTO tupa 11 
Llllqvlst Stig-Olof 12.02.1952 toimistosih
teeri KoulPtrL Tuvan kielinero, jonka kuole
mattomat lauseet olivat: «Herra arvomerkkl, 
en näe arvomerkkejänne. Harjoituksen ai
heena: katse eteen päin . Mitä hälvattla, mik
si te minu Stigus sanotte.,. 

Kettunen Jukka 10.06.1961 yo KotRPsto 
Tarkenee vain kahdella tyOtakilla. Tuvan y0-
pukujen solmija. 

Palomäki Matti 23.11.1961 tekn.yo KoulPtri 
Hymypoika, jota kokelaat arvostivat, uhkasi
vat kurssin alussa erottamisella. Palomäen 
VWpettl lomallelähtijät todella pahasti. 

Mylllirl Jarl 11.10.1960 yo KoulPtrl 
Kaiken tietävä(?), vastaanvälttäjä Vaasasta. 

Strandman Juha 16.11 .1960 yo KoulPtri 
Puntauden ystävä - kävi talsteluharjoituk
sen aikana kylvyssä VKS:ssa. Esitteli aina 
vaimolleen flipperitaitoaan Sotkussa. 

Au.er Juha 29.06.1961 yo KoulPtrl 
Lomillakävijä, jota otti todella raskaasti mui
den lähtiessä lomalle ja itse Jäi kiinni. Tupa
kaappi täyttyi Aureln appelsllnikuorista. 

Ahola Risto 26.10.1960 yo KoulPtri 
RAuK:n kautta käy lentäjän tie. •Hei pojat, 
mulla on kuumetta 36,6°, pakko mennl otll
le. Yhdistelmä TST/VMTL. 

Erwe likka 31 .07.1960 yo KotRPsto Ar. 
Sulo silmä, suppu suu kuin Aku Ankka vaflf.! 
kuu. Syntynyt Erwestiluutnantiksi. Psyke
deelinen naurattaja. 

Sauros Ari 07.08.1956 Järjestäsihteerl Kot
RPsto. •Taas mini aluepalvellja, vastahan 
minä siellä olin.• (Mies oll tltl ennen viikon 
Tilkassa). Oppilaskunnan tehtlvät osuivat il
keästi TST-päivlksi. Kertoi Iltaisin räiskyvll 
alan Juttuja. 

Leivo likka 11.07.1961 yo KoulPtri 
Oppilasjohtaja: •Aamulenkille MARS.• Lei
vo: «Tupakaappl, here I oome.• Alapaa ei 11-
plissyt kurssia. Huoltokoulutus - missi 
Leivo??? 

l 
J 

1 
J 
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TULENJOHTO tupa 12 

KyllinpU Jouni 04.03.1961 oplsk KotRPsto 
«MlnäkO marlsija, en varmaan ... • Mantteli
kUrOspesiallsti. 

Lammi Pertti 26.08.1960 metsuri KotRPsto 
«Lomat painaa, Holopainen, Jos mun punk
ka lentaa niin tulee pannuun.• 

• olopalnen Jussi 01.04.1961 yo KoulPtri 
«Sandström - sa siivoot tai sun punkkas 
on kohta ympäri•. Patterin sexikkäin ääni. 

Rlpattl Petri 21.12.1960 yo KotRPsto 
«Pete vaan». Tuvan Judomestari. «Saanks 
ml heltelll sua». 

Sandström Kim 10.02.1960 keskii< KoulPtri 
lltaloman kulku : portsarl - päävartio - ka
sarmi. «Herra kersantti, kyllä minulla oli 
takklkln tai ainakin luulen niin•. 

Slinklaho Karl 27.11 .1961 yo KoulPtri 
Blngonjakaja, Elasvuon ja SandstrOmin pa
hin valnoaja. Antoi aihetta kaasuhälytyksil
le. 

Elasvuo Markku 07.06.1959 yo KoulPtri 
Vastahan mä viime kuussa olin tupapalveli
ja, enhän mä taas voi olla. Patterin lusmu. 

Ahola Raull 11 .03.1961 yo KoulPtri 
Klo 22.05 herää fa kyselee: «Oottekste sy0-
ny - oonks mä sy0ny - paljon kello - ei 
voi olla - zzzz,. (rumba Ahola) . 

Ahokas Ari 02.06.1960 koneasentaja Kot
RPsto. «Vaikka minä olen kooltani pieni, 
niin ääneni kyllä kantaa». Suomen pienin 
kokelas. 

Ltn Jaakkola 
Mainettaan parempi mies, joka uskoi, 
että varusmies on sitä, mihin hän li
haksillaan pystyy. 
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TULENJOHTO tupa 13 
Aho Esko 20.05.1954 VTK, suunnittelusih
teeri EPtri. Tuvan pappa, jonka pahin pelko 
oli muutto peltikaapista puukaappiin. Lem
piruoka miehen mukaan: .luumusoppa. 

Wlckman Jörgen 02.03.1960 yo KotRPsto 
Nippanapan läpsyttely piti ranteen kunnos
sa, mutta silti oli kerran lomilla ottamatta. 

Aaltonen 0111-Pekka 21.02.1961 tekn.yo 
KotRPsto. Tuvan nipo ja mussu, hillitön 
selventäjä, jonka ajatukset pyuörivät ATK:n 
ja maitojunan välillä. 

Mustonen Erkki 02.08.1960 oik. ja valt . yo 
KoulPtri. Hymypoika, jonka punkassa oli 
tolkuton siviilikierre. Yöaikaan miehen tun
nisti runkkupuvusta. 

Vainio Petri 16.02.1961 yo EPtri 
Bingohai , vaitelias kolmas mies, joka oli 
ahkera pinkan ja punkan hieroja varsinkin 
tarkas!uksen jälkeen. 

Lankl Matti 27.07.1961 yo KotRPsto 
Patterin palomies, jonka teltassa ei tullut 

hiki ja jonka takia tuvassa oli käytettävä 
kuulosuojaimia ja kaasunaamarla. 

Mänttäri Tuomas 05.04.1961 yo KoulPtrl 
Iso mies, joka kärsi hengenahdistusta liian 
tiukkojen kengännauhojen takia. Ainoa 
runkkupuvun käyttäjä metsäkeikoilla. 

Puolakoskl Ari 31.12.1960 yo KoulPtri 
Punk-Puolakoski oli, tosi kielimies, jorik 
anatomlnen sanavarasto oli suppea, mutta 
sitäkin ahkerammin käytössä. 

Valnlkka Harri 03.06.1960 yo EPtri 
Nuori pastori, jonka henki oli altis, mutta 
lihas heikko. Kypsä luumu: majaili bingo
suojassa oven takana. 

Viiäp Uusitalo 
Charmikas kouluttaja, joka Ilmaisi val
keatkin asiat herrasmiesmäisesti 
«niitti kankeen•. 
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TULENJOHTO tupa 14 
Kottonen Ismo 10.04.1960 oik.yo EPtri 
Pelasrgonia kuudennessa ulottuvuudessa. 
Terveisiä Mardille. 

KIipi 0111 22.09.1961 tekn.yo EPtri 
Tuvan Elvis, jonka lomat pyörivät todella 
huonosti, mutta sitäkin kovempaa. 

--lnen Jouko 29.07.1961 yo EPtri 
Plantaasin pitäjä. Alan ammattilainen , pal
jon bingo ja. «Voi hmps ... sentään». 

Ruotanen Karl 03.05.1954 tekn .yo EPtri 
Tuvan fossiili, aitoo viiskytlukuu . «Pankaa 
nyt h ... ssä se radio hiljaisemmalle» . Ei pi
tänyt nykymusiikista. 

Muikku Ari 04.02.1960 yo EPtri 
Tuvan rautaisin jätkä ja - ikävä kyllä -
tiesi sen itsekin . Mielilause: «Tahtoo kadik
seen». 

Martikainen Hannu 01 .09.1961 yo EPtri 
•Pidetään tookabileet» . Tuvan viheltäjä , jon
ka harrastus on sukkahousujen metsästys. 

Itkonen Hannu 30.06.1961 yo EPtri 
Patterin parhaimmat uneniahjat. Helsingin 
EHKÄ tavoitelluin poikamies. 

Pulkkinen Juha 06.11 .1961 yo EPtri 
Tuvan raggari , jonka iltaloma-auto hajosi 
kesken kurssin. 

Parviainen Pekka 16.01 .1960 yo EPtri 
Rakastunut poika, jolla oli pallo jalassa ja 
pallo hukassa. Yllättävän painava i ltalo
milla. 

Kers VIiia 
Kersantti Ärjylä , 

Kok Castren 
Sotapäällikkö , jonka arvoasteikko 
päättyi vänrikki in. 



18 

KESKIÖLINJA tupa 16 
Arjava Antti 18.07 .1961 fil ja kauppat yo 
EPtri. Sporakuski, professori , tyranni , itse 
viattomuus, selventäjä, muinaistieteilijä, 
lusmu, the pope. Vänrikki Nappula. «En mä 
paljon lue» - kirja kädessä, kun muut Jo 
järjestyivät palvelukseen . 

Gräsbeck Joachim 23.04.1955 Dl KotRPsto 
Nainut. «Silloin singahti sode bleuun .» 
Pummaustavat: noi on hyvii tai onks noi hy
vii? 

Eklund Antti 02.01.1960 arkkit yo Koul Ptri 
Tuvan jenkki, spodari ja maanantaiaamu
huumorioitsija, jonka pinkka ja punkka oli
vat patterin parhaita. 

Backström Magnus 21 .07.1957 KTK Kot
RPsto. «Ruokalaan MARS. Osasto toistaa: 
va ... va .. . va-va-va, toisto seis.» Huomaa
maton USAn stipendiaatti - lähtee paran
tamaan Yhdysvaltain taloutta intin jälkeen . 
Floman Simo 15.09.1960 kauppat yo Kot
RPsto. Lovitukka, thanks to Alholm . Flo
mal) päiväpeite - pura ja kokoa. 

Alholm Klaus 18.10.1961 yo KoulPtrl 
Tuvan hymypoika, aina punaisena naurusta. 

Lähti siivoamaan suojelu~oulua, pälvAstAJI 
tuli herättämään, kun tehtävä oli suoritettu. 
Tuvan vaarallisin parturi: käytti puutarha
saksia. 

Heino Jarl 18.02.1961 yo KoulPtrl 
Missä Heino? - Puhelimessa tai pahasti 
vaiheessa. Mietti aina minuutin IAhtlslkO 
aamulenkllle valko ei. Kaappltarkastukslssa 
«Herra kersantti, oppilas Heinon vaateka
sa». Avaimen sai periä yllluutn.anttl Haan
päältä neljää apupAlvystystä vastaan. 
Antlla Jyrki 05.12.1960 yo Kou I Ptrl 
«En mä oo lukennu». Kuitenkin muisti aina 
sattumalta nähneensä asian. Kadettlkou
luunko? Ikuinen stressaaja ~ todennlkOl
nen vatsahaava. 

VIII Haanpiiii 
Llnjanjohtaja, Joka ei lllemmln oppl
lalta vaivannut Ja Jätti kaiken Unen
käyttOä vaatineen «likaisen tyOn• apu
kouluttajllle. 
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KESKIÖLINJA tupa 17 
L6ppönen Timo 18.08.1960 oik yo KotRPsto 
Hiljainen puurtaja,• Joka lahjoitti lomansa 
LOnnrothllle. Tunnuslause: «Ai mitä?» . 

Keynla VIiie 06.03.1960 valt yo EPtri 
Volmakasrakenteinen Ja jäntevä urheilija
tyyppi, tottelee lempinimeä «Hyytelö». Kil
paili loppukokeessa numerolla nolla ... 

•

. alnen VIiho 08.08.1952 Dl, oik yo Koul
Paslflstl, nlhlllstl, eksistentialisti, jon

mottona oli: «vltuttals' jos ei klinnos
tals•. 

Laitinen Tuomo 26.03.1955 Dl EPtrl 
Mies, Jolla oli Elton John-pokat. Valkea sa
noa muuta, koska oli rivissä noin kolme 
viikkoa koko kurssin aikana. 

Huttunen Pekka 11.01.1961 tekn yo Kot
RPsto. «MA vähän simputan eikä kukaan ta
juu, että se on huumoria» . 

Hottl Erkki 06.08.1951 tekn yo EPtri 
lkAmles-puujalka, Joka ei kuitenkaan anta-nut missään periksi. «Oppilas Norsu, teillä
hln on hotteja piipussanne». 

Holmström Mika 20.06.1960 tekn yo Koul
Ptri. Yritti erityisesti alussa selvitä kurssista 
paljastamalla suhdetoiminnan tuntemuk
sensa. Hänen heleä ja iloisesti herskyvä 
naurunsa jäi varmasti kaikkien mieleen. 
Lönnroth Kenneth 24.12.1956 yo merk Koul
Ptri. Sibelius? . .. Snellman? ... Runeberg? .. 
«Lomat pyörii , kun osaa pyörittää» . 

Kers Hirviniemi 
Kristillissiveellinen kasvatuksemme 
estää meitä sanomasta, mitä hänestä 
ajattelemme. Totta p'uhuen hurjasta 
luonnosta huolimatta asiallinen kou
luttaja. 

Kok Pukklla 
Keskiön keisari , kasarmin kuningas. 
VIikas mieli, liukas kieli. 
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KESKIÖLINJA tupa 18 
Sandberg Jarl 03.03.1960 opisk KotRPsto 
«Hei nyt ei pidä stressata. Ei meillä Kirkon
maalla pidetty kiirettä. Huusiko joku jonkun 
valmistautumisen». 

SIiventoinen Jarmo 09.07 .1961 yo EPtri 
Tuvan väkevin mies. «Sulkeisharjoituksen 
aiheena rukousasento maaten, RT-toisto 
herätessä. Taakse poistu». 

Osmala Jarl 06.01 .1959 tekn yo EPtri 
Naistenmies, joka oli aina pahasti vaihees
sa: «Hei, onks joku nähny mun kamoja, 
nyt ei todellakaan mene hyvin». 

· Pitkänen Pekka 04.1 0.1961 yo KotRPsto 
Ruutiukko ympyräkaupungista. Hitaasti, 
mutta varmasti, aina kuitenkin mukana. 
Kaappi-Ilmoitukset sujuivat ilmiömäisellä 
pokerilla: «Herrrra kerrrsantti. .. ». 

VlrkkJ Juha 20.10.1 961 yo EPtri 
«Hitto eihän tässä ehdi mihkään. E-patteril
la oli ihan toista• . Odotteli jo seuraavn päi
vän postia ja «plnkkejä» kirjeitä. 

Ruokolainen Kauko 03.03.1961 yo KoulPtri 
Melkein ukkomies, morsian mielessä yötä 
päivää. «Hei kundit, lomat painaa, pitäs 
päästä Kaijan luo. Onks tukka hyvin? Nä
kyyks kello?». 

Virtanen Matti 14.03.1 960 kauppat yo Koul
Ptri. Päivysti siivouspalvelun ajan tj-1111& 
wc:ssä. Luumujen luumu. • 

Partanen Seppo 27.02.1 955 Dl KoulPtrl 
Tuvan nestori , ukkomies. Tunnettiin lempi
nimellä «Rotso». Tyhjensi roskiksen iltaröö
kille mennessään. «Rohkaisi• hitaampia 
huulenheitollaan. 

Kers Leino 
Kouluttaja, joka ampumalelrln köy
denvetokulpailussa veti rajusti, mutta 
kersantti Heleniuksen . mielestä tur
haan, sillä jalat eivät yltäneet maa
han. 
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VIESTILINJA tuvat 19 ja 20 
Arolalnen Jussi 17.12.1960 yo KotRPsto 
Yöloma imi vk-kortin. 

Koskinen Kaj 02.08.1961 yo KoulPtri 
Yritystä löytyi, muiden mielestä ainakin sis
kossa. 

Pinomaa Juna 21.03.1961 tekn yo KoulPtri 
....aifl kamina»: ei lämpöä ilman tulta. Yritystä 
.atieteiden opiskelussa. 

Moilanen Petri 19.03.1961 yo KoulPtri 
Tst-eksperttl, jolla oli vapaat iltatoimet lo
milla palattua. 

Nikkanen Yrjö 27.11.1960 elektroniikka
asentaja KoulPtri. Urheiluturisti, joka hiihti 
tuvan maailmankartalle. 

Leppänen Veli-Matti 29.10.1960 tekn yo 
KoulPtri. Partioekspertti, joka oli aina läh
dössä VKV:lle. 

Haapalainen Pekka 15.11 .1960 yo KoulPtri 
Pitää itseään luonnol lisena johtajana. 

Vepsäläinen Markku 18.02.1959 sähkäasen
taja EPtri. Tuvassa kaasuhälytys! 

Kuikka Juha 25.09.1956 Ekonomi Koultri 
«Åsh, miksi taas minä?». 

Antikainen Topi 14.04.1960 turval I mies Kot
RPsto. «Nyt kyllä piuhat palaa». 

Laakso Erkki 10.05.1960 sähkö asentaja 
KotRPsto. «Viestilinja, oppitunnille järjes
ty . jooko? 
Poissa kuvasta: 
Karjalainen Karl 11.12.1960 yo KotRPsto 
Tuvan ikivempula. 

Norllo Jaakko 06.08.1961 tekn yo KoulPtri 
«Aah , blondie». Haukankatseinen tunn is
taja. 

Kok Konttinen 
Patterin namusetä, jonka tunnisti Aku 
Aku Ankka huudosta. 
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OP-SOPIMUS 
JÄRKEVÄ RATKAISU 
cp OSUUS,PANKIT • OKO 

VESI-PEKKA OY Kuoppatie 8-1 0 
00730 HELSINKI 73 
puh. ~364044 

Maa- ja veslrakennusurakolntla Suomessa Ja 
ulkomailla 
Erikoisalana satamarakennus 

SUOMEN RAKENNUSINSINÖÖRIEN LIITTO 
MERITULLINKATU 16 A 5 
00170 HELSINKl17 
PUH. ~66 16 93 

RAKENNUSALAN JULKAISU-, KOULUTUS. 
NORMITUS- JA LAADUNVALVONTATEHTÄVW, 

Rakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

23 

PAPIN JA VARUSMIEHEN TEHTÄVISSÄ 
Santahaminassa toimii tilli hetkellä yksi varusmlespappl, vaikka töitä rllttllsln useam
mallekin. Risto AARREKIVI toimii sotllaspastorl Timo Erkkllin alaisuudessa Santahami
nassa SIRtR:n Esikunta Patterissa. Alkujaan Risto Aarreklvl paovell UudJP:n 1 JK:ssa. 
Sleltl hlnet kuitenkin siirrettiin varusmlespapplkurssln Jälkeen SIRtR:lln. 
Tissi työssä ei kauluslaatan väri ratkaise, tissi toimitaan Ihmiseni Ihmisen hyviksi. 
Työtl varusmlespapllla riittää. Santahaminan llsiksl Aarreklven työsarkaan kuuluu myös 
llnnakesaarla. 

Yksi työn suurimmista motlvaatioista on se, 
että pystyisi lieventämään etenkin alokasa
jan vaikeuksia, helpottamaan armeijaan tu
loa ja sopeutumista, kertoo Aarrekivi. Tär-

ntä on, että pystyttäisiin toimlmaan ih
an tasolla, että kauluslaatan väri ja mah
lset lisukkeet voitaisiin välillä unohtaa. 

Tämä työ on työtä nimenomaan ihmisen hy
väksi korostaa Aarrekivi. 

NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ 

Näkyvimmän osan varusmiespapin työstä 
muodostavat oppitunnit ja iltahartaudet . 
suurimmaksi osaksi työ on kuitenkin näky
mätöntä, sielunhoitoa, kuuntelua ja keskus
telua yksityisten miesten kanssa. Mahdolli
suutta keskusteluun käytetäänkin runsaasti 
kertoo Aarreklvi. Usein miehet eivät kuiten
kaan kerro ongelmaansa suoraan, vaan aut
tajan on itse löydettävä asian ydin . Mitä 
enemmän pystyy auttamaan varusmieskave
reltaan sitä mielekkäämmältä tämä työ tun
tuu ja sitä enemmän myös itse kokee. 
Oleellisena osana varusmiespapin työhön 
kuuluvat käynnit päävartioissa keskustele
massa arestilalsten kanssa. Vaikka keskus
telu papin kanssa onkin vapaaehtoista, ei 
_arekiveä ole vielä kertaa käännytetty pois 
.stä. Miehille merkitsee paljon se, että 
vo, keskustella jonkun kanssa. Keskustelun 
aiheet eivät ole millään tavoin rajoitettuja ja 
keskustelua käydäänkin autettavan ehdoil
la. Paljon kysellään aivan käytännön asiois
ta kuten häitten tai kasteiden järjestämises
tä. 

TULE KESKUSTELEMAAN 

Varusmiespappia on mahdollisuus jututtaa 
myös leireillä, ellei hän voi olla mukana 
koko aikaa, niin ainakin osan ajasta hän on 
tavattavissa. Nimenomaan leireillä onkin 
kehkeytynyt monia antoisia ja hyviä keskus-

teluja kertoo Aarreklvi. 
Varusmiespappia on ehkä vaikea tavoittaa 
normaalin päiväohjelman puitteissa ja siksi 
hänet voikin tavata iltaisin sotilaskodissa. 
Tätä varten on erityiset ajankohdat: maa
nantaisin klo 18.30-20.30 ja tors
taisin klo 17-18.30. 
Jokaisella on lisäksi mahdollisuus tavata 
varusmlespappi päivälläkin. Palvelukseen ei 
pitäisi olla mikään este, mikäll miehelle on 
kertynyt ongelmia niin, ettei hän enää jak
sa niitä yksin kantaa. Aarrekivi kertookin , 
että kantahenkilökunta on suhtautunut hä
nen työhänsä erittäin myönteisesti. 

ÄLÄ JÄÄ HAUTOMAAN ONGELMIASI 

Parhaillaan on alkamassa kuuntelevan toi
minnan linja, johon osallistuvat varusmies
papin ohella sotilaskodin sisaret ja VMTK : 
Ien edustajat. He ovat kaikki valmiita kuun
telemaan miesten huolia ja auttamaan heitä 
eteenpäin . ldpana on pyrkiä antamaan mie
hille perusturvallisuus luomalla verkosto Ih
misiä, Joiden puoleen voi kääntyä. 
Aarreklvi korostaa sitä, että Jos tulee ongel
mia, niitä ei saisi jäädä yksikseen hauto
maan. Kannattaisi hakeutua keskusteluyh
teyteen jonkun luotettavan henkilön kanssa . 
Vaikka kirkon työ onkin luonteeltaan evän
kelioimista, Jumalasta ja Jeesuksesta ker
tomista, niin mitään hurskastelua ei varus
miespappimme odota. Ongelman mahdolli
sen arkaluontoisuuden takia ei kannata jää
dä tulematta Juttelemaan. Varusmiespapeil
la on valtio1ovelvollisuus. Jutut eivät lähde 
kiertämnään muiden korviin . 
Pyrin välttämään ' papin roolini korostamis
ta, haluan olla varusmiehenä varusmiesten 
keskuudessa Ja ennen kaikkea ihmisenä ih
misten Joukossa. Tämä ei ole mitään pyhä
päivähommaa, aihän uskokaan saa olla 
pelkkää pyhäkrlstillisyyttä toteaa Aarreklvl 
lopuksi. 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 1981 
VARUSMIES • OLETKO KIINNOSTUNUT 

TYÖLLIS'(YSKOULUTUKSESTA? 

Ammattlkurssln suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin: 

D kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi -. 

D kun et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta _,. 

D kun haluat ja voit työttömyysaikana täydentää ja monipuo-

listaa ammattltaltoasi 
D kun sinun on vaihdettava ammattia 
D _kun pyrit koulutuksen avulla tolmeentulosi parantamiseen tai 

pitämään ammattitaitosi ajan tasalla 

Helsingin työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurssikeskuksissa 

alkaa_ vuoden 1981 aikana ammattikursseja eri aloilla ja paikoissa 

seuraavasti: 

HYVINKÅÅN-RIIHIMÅEN SEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Hyvinkäällä 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÅÅ 

puh. 914-16120 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Riihi mäellä 
Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10 

puh. 914-36957 
Alat: metalliala ja saha-ala 

JÄRVENPÄÄN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Wärtsllänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ 

puh. 90-280599 

• 

Alat: metalliala, sähköala, majoitus- ja ravitsemisala ja piirustusala 

TYÖTEHOSEURAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

05200 RAJAMÄKI 
puh . 90-200022 

Alat: auto- ja pi_enkoneala, maatalousala, maarakennus- ja kuljetus-

ala ja puutyöala 

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

.ssa 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO 
puh . 915-130511 

Alat: kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala, vartiointiala, kau-

pallinen ala ja hoitoala 

Loviisassa 
Johtajant ie 00, 07900 LOVIISA 
puh. 915-535821 
Alat: metalliala 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39 
puh . 90-544633 

Alat : metalliala, toii'nihenkilöala, majoitus- ja ravitsemisala, raken-

nusala, sähköala, varastoala, siivous- ja puhdistusala 

.IN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

03100 NUMMELA 
puh. 913-23044 
Alat: metalliala 

Kursseille voit hakeutua henkilökohtaisesti lähimmän työvoimatoi

miston kautta. Työvolmatolmlstolsta saat hakemuslomakkeita tar-' . 
kempia tietoja kursseista Ja kurssien aikana maksettavista taloudelli-

sista eduista. Koulutusta annetaan pääosaltean ert puolilla· maata si

jaitsevissa ammatllllslssa kursslkeskukslssa. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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RANNIKKOSOTILASKOTI
YHDISTYS 

27 

j'ampella HARTWALL ov 

RAKENTAA UUSIA 

JA 

KORJAA VANHOJA 

RANNIKKOTYKKEJÄ 

• 7-
..L 

NMKY:n ravintola 
Kaisan iemenk. 10. 
Puh. 170 481 

• huokeita lounaita ja paivllllslA 
• pyhApalvlsln suosittu perhelounas 
• maukkaita å la carte-annoksla 
• erlkolsateriolta 
• viihtyisiä kabinetteja j~ saleja 

kokous-, juhla- ym. tllalsuukslln 

ALIK LASSILA JVM RTTK:n PUHEENJOHTAJA 

.TK - VARUSMIEHEN VAIKUTUSKANAVA 
Varusmlestolmlkuntatyösti annetul,sa määriykslssä velvoitetaan toimikunnat luomaan 
Jokaiselle varusmlehelle mahdollisuudet tuoda esllie häntä askarruttavia asioita. 
SIRtR:ssi varusmiehet voivat eslttäi nikemykslään Ja ehdotuksiaan Rannlkkotykklmles
tolmlkunnan (RTTK) ykslkköedustaJllie tai suoraan RTTK:n tolmlhenkllöille ell puheenjoh
tajalle Ja aslamlehelle. 
·Kokouksissaan RTTK kislttelee kalkki sllie suullisesti tai kirjallisestl tehdyt aloitteet Ja 
pllttll Jatkotoimista. Komentajan hyväksyttyä tehdyi päätökset niitä voidaan ryhtyä 
toteuttamaan. 
TEHKÄÄ ALOITTEITA 
Omiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiinsa 
varusmies voi esityksillään vaikuttaa usein 
hyvinkin nopeast i. Esitysten pohjalta RTTK 
pyrkii järjestämään teatterlretkiä, elokuvae
sltyksiä, tutustumiskäyntejä sekä urheiluti
laisuuksla. RTTK hankkii myös urheilu- Ja 
multa vapaa-ajanviettovälineitä tarpeen ja 

resurssien mukaan . Viihtyvyys ja sen kehit
täminen on kuitenkin vi ime kädessä kiinni 
jokaisen varusmiehen omasta akti ivisuu
desta. Erityisesti kaipaamme hyviä aloittei
ta ja esityksiä linnakkeiden olosuhteiden 
parantam iseksi. Myös sotilaskodit toivovat 
varusmiehiltä ehdotuksia oman toimintansa 
kehittämiseks i . 

RTTK:n toimihenkilöt pj alik Lassila JVM ja asiamies tkm Kolehmainen /. Heidät tunnistaa 
paitsi kasvoista myOs vasemman rintataskun yläpuot,;,lla olevasta RTTK-laatasta. 



RTTK järjesti 1180 alokaserälle saunatilaisuuden , jossa miellyttävissä puit teissa alik Lassila 
i'i tkm Kolehmainen esitteli vät uusille alokkaille RTTK:n toim intamuc 1oja ja -mahdolli
suuksia. 

KEVÄÄN TOIMIA 

RTTK :n kevätkauden toiminno ista saa par
haiten t ietoja yksikköjen ilmoitustauluilta 
ja kyselemällä yksikköedustajilta ja suoraan 
RTTK:n toimihenkilöiltä. Näiden normaali
toimintojen lisäksi kevätkaudella ajoittuu 
myös kaksi suurempaa projektia. 
Santahaminan vanha ns. valkoisen sotilas
kodin kunnostustyöt varusmiesten vapaa
ajantaloksi alkanevat loppukeväällä. Hank
keeseen liittyy myös uuden sotilaskodin 
ranta-alueen siivoaminen ja rakentaminen 
virkistysalueeksi. Työt on tarkoitus tehdä 
talkoilla puolustusvoimien huolehtiessa 
·tarvikkeista ja työn ohjauksesta ja johdosta. 
Hankkeen toteutuksesta Santahaminan 
VMTK:t tekivät aikanaan esityksen, joka on 
nyt toteutumassa. 
Aloitteita, Jotka eivät koske yksin SIRtR :ä, 
voidaan toteuttaa yhteistyössä pääkaupun
kiseudun muiden VMTK:ien kanssa. Asioita 
voidaan tarvittaessa viedä myös kolmesti 
vuodessa pidettäville sotilaslåånin VMTK-

päiville ja sieltä edelleen kerran vuodessa 
pidettäville valtakunnallisilla VMTK-päiville. 
Tänä vuonna valtakunnallisett VMTK-päivät 
pidetään Oulussa huhtikuun alussa. Siellä 
käsitellään lukuisia aloitteita, jotka koskevat 
mm. varusmiesten taloudellisia oloja, palve
lusolosuhteita, lomia sekä varusmiehille 
jaettavan varustuksen parantamista. 
Toisena projektina on pyrkimys laaje' ~ 

varusmiesten mahdollisuutta saada t 

nuslippu elokuviin. Varusmiesalennus on 
edelleen tärkeä taloudellinen etu, kuuluisi
han normaalihintaisen lipun ostoon kolmen 
päivän päivärahat . Sotllaslippuun voi kui
tenkin saada tällä hetkellä vain sotilaspu
vussa. Helsingin seudun VMTK:t ovatkin 
esittäneet Suomen Elokuvateatterienomis
tajien Liitolle , että varusmieslipun voisi os
taa myös esittämällä valokuvalla ja leimalla 
varustetun varusmieskortin. Tätä laajennus
ta on tuloksetta ehdotettu aikaisemminkin; 
nyt pyritään kuitenkin entistä määrätietoi
semmin asian toteuttamiseen - ainakin 
määräaikaisena kokeiluna. 


