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Matka-alennuksia 

Varusmiespalvelu on lähes vuoden mit
tainen ajanjakso, jolloip nuoren talous 
on hyvin tiukalla. Jokainen pyrkii mah
dollisimman usein käymään kotonaan ja 
muutenkin hakee vaihtelua palvelus
arkeensa linja-automatkojen takaa. 

Helsingin kaupunginvaltuusto teki run-
sas vuosi sitten päätöksen, jonka mu
kaan helsinkiläiset varusmiehet ovat 
oikeutettuja lastenlipun hintaisiin alen- -
nuslippuihin matkustaessaan yhteis
tariflilinjoilla. Nyt Espoon valtuusto on 
tehnyt vaikutuksiltaan vastaavan pää
töksen. Espoo päätti marraskuun lopul-
la "lisätä talousarvioon 130 000 mk käy
tettäväksi 50 %:n alennuksen myöntämi-
seen espoolaisille varusmiehille myytä
vistä linja-autolipuista". 

Näiden päätösten syntyyn on oleellisesti 
vaikuttanut 'V'arUsmiestoimikuntien työ. 
Meillä "rauhallista siviilielämää" viet
tävillä on todella aihetta osallistua yhä 
enemmän maanpuolustustyötä tekevien 
varusmiesten elintason hoitoon. Toimi
kaamme yhdessä siten, että jokainen 
Suomen kunta päätöksillään yhä parem
min huolehtisi tästä kansallisesta velvol
lisuudestamme. 

Linnake-lehti toivottaa kaikille Rt:n ,a. 
piirissä toimiville hyvää ja rauhallista W' 
vuotta 1982. 

\ 
Mctt. k.lw. MaJtk. lw .t:o. 
Pä.å..to-<md,ta. 1· a. 
/tCV.- . väM. - 79 
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Vuoden vaihtu~ 

Päättymässä olevan vuoden aikana on rykmentin henkilökunta kokenut 
ampumaleirit, kertausharjoitukset ja uuden kaluston käyttöönottoon 
liittyneet monet koulutus-, harjoitus- ja esittelytilaisuudet lähes katkea
mattomana tapahtumasarjana. Työtä on ollut pa{jon, ehkä joskus on tun
tunut, liiankin paljon. 

Kaikista velvoitteista on kuitenkin selvitty. Virheitäkin on tehty, mutta 
toimintaedellytykset huomioonottaen kokonaistuloksesta voimme kaik
ki - niin asevelvolliset kuin siviili- ja sotilashenkilökuntakin - olla yl
peitä. Pääkaupunkiseudun rannikon puolustuksesta vastaavan joukko
osastomme toimintaedellytykset ovat uuden kaluston ja sen käyttökou
lutuksen myötä parantuneet kuluneenakin vuonna. Tämä on osoituksena 
kyvystämme ylläpitää ja kehittää joukko-osastonne toimintavalmiutta. 
Menestyminen rannikkotykistöjoukko-osastojen keskeisissä kilpailu
ammunnoissa kertoo koulutuksemme pätevyydestä. Pahimmat ja ilmei
sesti tulevaisuudessakin vaikeimmin poistettavat ongelmat ovat aiheutu
neet vanhan kaluston, laitteiden ja rakennusten ylläpidossa vuosia jatku
neesta jälkeenjääneisyydestä. Resurssimme eivät kertakaikkiaan ole riit
täneet. 

Tehtävät tulevalle vuodelle ovat kenties entistäänkin mittavammat. 
Rykmentin henkilöstön keskuudessa havaitsemani yritteliään ja omiin 
kykyihinsä luottavan hengen olen arvioinut tärkeimmäksi perustaksi,jol
le työmme on tulevanakin vuonna rakennettava. Uskon, että me kaikki 
rykmentissä palvelevat haluamme ottaa tulevat tehtävämme haasteina, 
joista on selvittävä vaikeuksista ja vastuksista välittämättä. Uskon myös, 
että me yhteisvoimin onnistumme. Onhan asiamme tärkeä. Olemme suo
jaamassa valtiomme pääkaupunkia, olemme koko Suomen kansan asial
la! 

Kiitän henkilökuntaa, varusmiehiä ja reserviläisiä Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentissä isänmaamme parhaaksi suoritetusta työstä. 

Helsingin Rannikkotykistökillan jäsenille esitän parhaat kiitokseni 
maanpuolustustyöstä, joka kuluneena vuonna on arvokkaalla tavalla 
koitunut myös Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentissä palvelevien 
hyväksi. 

Kaikille Linnake-lehden lukijoille toivotan Onnellista Uutta Vuotta! 

Rykmentin komentaja 

Eversti Torsti Lahti 

3 



Mäkiluoto -
linnakesaaren 
nimen historiaa 

Ylil. 0. Enqvist 

Moni on varmasti ihmetellyt mistä Mä
kiluoto on saanut nimensä. Tänään 
kerrotaan usein tarinaa merikapteeni 
Mac Elliotista ja sanotaan Mäkiluodon 
olevan muunnelma tästä nimestä. Tä
mä tuntuu järkevältä selitykseltä, var
sinkin kun.vanhemmat erityisesti ruot
sinkieliset ihmiset vielä tänään puhuvat 
Mac Elliotista tai Makilosta, eivätkä 
tunnusta nimeä Mäkiluoto. 

Näin kirjoittaa eräs henkilö Hufvud
stadsbladetissa vuonna 1913: "Tämä 
on Mac Elliotin maa (Mac Elliots land) 
Mäkiluoto, joka on kartassa, olisi pois
tettava, sillä se on täyttä roskaa. Näi
den saarien nimi ei koskaan ole ollut 
Mäkiluoto, eikä tule koskaan olemaan". 

Tämä kirjoittaja ei liene koskaan tut
kinut asiaa tarkemmin, koska tosiasia 
on, että saaren vanhimmat tunnetut 
nimet muistuttavat enemmän Mäkiluo
toa kuin Mac Elliotia. Vasta vähän en
nen vuosisadan vaihdetta näyttää nimi 
Mac Elliot yleistyvän kirjallisissa läh
teissä. Seuraavassa eräitä, lähinnä van
hoista kartoista otettuja nimiesimerk
kejä vuosilukuineen : 
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Makiloo 
Mackilo 
Meckiloto 
Mäckilot 
Makiloto 
Makiluoto 
Mackilot 
Makkiluoto 
Makilo 
Makilot 
Makelo 
Mac Elliot 
Mac Elliots land 
Mac Elliots grund 

1690 
1725 
1742 
1742 
1751 
1752 
1793 
1844 

Mäkiluoto & 
Tuntuu jo viime vuosisadalla olle• 

epätietoisuutta nimestä siitä päätellen, 
että eräässä käsin piirretyssä kartassa 
vuodelta 1844 nimi ensin on merkitty 
Makiloto. Tämä on punaisella korjattu 
Mäkiluodoksi, mutta kartan reunaan 
on vielä merkitty nimi Makkiluoto! 

Useimmat tutkijat ovatkin tänään 
sitä mieltä, että nimi alunperin on ollut 
Mäkiluoto, joka ruotsinkielisellä seu
dulla olisi välillä saanut enemmän ruot
sinkielisen muodon. Mistä nimi Mac 
Elliot yht'äkkiä on tullut ei kukaan vei
lä ole selvittänyt. 

Kysykää vääpelintoimistosta 

"Menlcää selvittämåan 
asia vääpelintoimistoon". 
Siinä vastaus, jonka moni 
varusmies orl saanut etsies
sään ratkaisua ongelmaan
sa. Vaikka ratkaisu usein 
löytyykin, jää vääpelintoi-

.aiston armeijan varsinai
Wsta linjaorganisaatiosta 

poikkeava asema ja tehtävä 
usein epäselväksi niin va
rusmiehelle kuin kantahen
kilökunnallekin. 

Vääpelin ammatille 
pitää antautua 

Esikuntapatterin vääpelinä 
toimii Ylivääpeli Erkki 
Svanberg. Hänet tunne
taan SM-tason hiihtäjänä 
60-luvulta. Ylivääpeli Erk
ki Svanberg aikoo ottaa 
sukset esiin myös tänä tal-

<lllllliina'.. n:3ikäli s~ä.! s~llivat 
Whtanusen. L1saks1 hän 

toimii aktiivisesti mukana 
järjestötoiminnassa TVK:n 
jäsenenä. 

- Vääpelitoimiston 
tärkein tehtävä on huoleh
tia varusmiesten hyvin
voinnista, toteaa Ylivääpeli 
Erkki Svanberg. 

- Pitää uskaltaa ajaa 
varusmiesten etua, vaikka 
se ei aina olekaan helppoa. 

Kirjuri Sami Heikinheimo kysymässä toimintaohjeita ylivääpeli 
Erkki Svanbergiltä. 

Kys y mykseen , miten 
vääpelitoimistoa pitäisi ke
hittää, Ylivääpeli Svan
berg vastaa: 

- Hallinnollinen kou
lutus hoidetaan heikosti 
koko puolustusvoimissa. 
Esimerkiksi kirjureiden va
rusmiespalveluksen perim
mäisenä tarkoituksena pi
täisi olla heidän koulutta
misensa sodanajan palve
lukseen. Nykyisillä järjes
telyillä se ei onnistu. Jos 
minulla olisi valtaa ja voi
maa, haluaisin organisoi
tavaksi kirjurikurssin. Täl
läkin hetkellä rykmentissä 
ainoastaan esikuntapatte
rin vääpelintoimistossa on 
mappi , josta kirjureiden 
tehtävät pääpiirteittäin sel
viävät. 

- Myös kantahenkilö
kuntaa tuli si perehdyttää 
enemmän hallinnollisiin 
asioihin . Vastuu kiperistä 
kysymyksistä on helppo sy
sätä vääpelintoimi s ton 
henkilökunnan harteille 
sen sijaan, että itse vaivau
duttaisiin sel vittämään 
asia . 

Suomenlinnassa asuva 
Ylivääpeli Svanberg ker
too pitävänsä työstään esi
kuntapetterin vääpelinä. 
Tehtävät ovat monipuo
lisia ja mielekkäitä. 

- Ollessani joukkueen 
johtajana linnakkeella 
"alaisia" oli nelisenkym
mentä. Nyt, vääpelinä, täy
tyy kantaa vastuu noin 
250:stä miehestä, ja tämä 
edellyttää sekä rohkeutta 
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että joustavuutta, jotta 
"rattaat pyörisivät kitkat
ta" . 

Kirjureilta edellytetään 
kokemusta 
Ylivääpeli Erkki Svan
bergin luottomiehinä vää- ' 
pelintoimistossa toimivat 
vanhemmat kirjurit; Veli
Matti Kimanen, Timo Sal
mi ja Markku Vuorinen se
kä siirtymäkaudella oppia 
saamassa olevat nuorem
mat kirjurit; Sami Heikin
heimo, Veijo Iivonen ja 
Jaakko Saraste. Kullakin 
kirjurilla on omat vastuu- Kirjureiden työ on vastuulista, sillä heidän käsiensä kautta kul-
alueensa ja toimivaltansa, kevat monet luottamukselliset paperit. 

jotka vääpeli määrittää. toteaa Ylivääpeli Erkki pelin tehtäviin puutteelli-
Svanberg. sena. 

- Tästä syystä täällä - Tehtävän oppii lä-
patterilla pyritään kirju- hinnä vanhalla "yritys & 
reiksi valitsemaan iäk- erehdys" -menetelmällä. 
käämpiä ja kokeneempia Samaa vi~hettä ei tule teh
varusmiehiä. Toki myös.,.dyksi kahta kertaa. Jouk
sosiaaliset perusteet vai- ko-osasto tosin järjesti yh
kuttavat valintaan samoin den päivän kestäneen kou
siviiliammatti. lutustilaisuuden, johon 

Kirjurit itse kokevat ole- osallistuivat päälliköt ja 
vansa etuoikeutettuja työs- vääpelit. Tämä ei mielestä
sään; työtä on paljon, mut- ni kuitenkaan riitä. 
ta niinpä aikakin kuluu 
nopeasti , he toteavat. 

Kirjurit pohtivat, että 
heidän työtään voisi ver
rata omaan sarkaan, jota 
kukin viljelee. Lomakirjuri 
vastaa lomien ja vapaiden 
käsittelystä sekä tiedotuk
seen ja sisäiseen postin
kiertoon liittyvistä kysy
myksistä. Kaikkein yli
työllistetyimmän kirjurin 
- muonakirjurin - täytyy 
olla tietoinen eri vahvuuk
sista. Hänen muut moni
naiset tehtävänsä sisältä
vät mm. muonituksen J·är
jestämisen sekä patterille Kiire ty~ ajoittaista 
että metsäkeikoille. Juri
disissa kysymyksissä vää
pelintoimistossa käänny
tään oikeuskirjurin puo
leen. Hän suorittaa tar
vittavat tutkimukset ja 
laatii niiden pohjalta esi
tutkintapöytäkirjan. Hä
nen harteilleen lankeavia 
päätehtäviä on lisäksi ko
tiutukseen liittyvä paperi
sota. 

Jos halutaan pitää hy
vää vääpelintoimistoa täy
tyy kirjureille antaa val
taa, mutta myös vastuuta, 
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Koulutuspatterin vääpelin
toimisto poikkeaa järjes
telyiltään esikuntapetterin 
vastaavasta. Vääpeli Timo 
Uusitalon toimihuone si
jaitsee erillään kirjuritoi
mistosta. Tämä järjestely 
ei hänen mielestään ole toi
miva, koska jatkuva yhtey
denpito muuhun henkilö
kuntaan vaikeutuu. 

Kohta vuoden tointaan 
hoitanut Vääpeli Timo Uu
sitalo pitää virkaveljensä 
Ylivääpeli Erkki Svanber
gin tapaan koulutusta vää-

Puhelin soi jatkuvasti, kuvaili 
vääpeli Timo Uusitalo tavan
omaista työpäiväänsä. 

- Vääpelin työn ikä
vämpiä puolia ovat siir
toihin liittyvät kiireet, ja 
niistä aiheutuva paine. Yk
si mahdollisuus olisi tie
tysti varusmiesten panok
sen lisääminen siirtoihin 
liittyvissä järjestelyissä. 
Tästä saattaisi kuitenkin 
syntyä, enemmän haittaa 
kuin hyötyä, koska ope
tustyö vaatii aikaa. Sen 
sijaan esimerkiksi peri
odettain työskentelevä si-

~ihenkilö pystyisi helpot
~aan työpaineita. Hä

nelle kertyisi tietty rutiini 
tehtävän hoidossa. Toi
saalta täytyy myöntää, että 
kyllä nykyiselläkin järjes
telyllä toimeen tullaan, 
vaikka paperityö tuntuu li
sääntyvän koko ajan. 

- Työstä aiheutuva kii
re estää toiminnan varus-

miesten parissa kentällä . 
Tästä syystä katson eduksi 
sen , että olen toiminut en
nen vääpelin tehtäviä kou
luttajana ja siten oppinut 
näkemään sekä tuntemaan 
miesten mielialat. 

Upinniem~ hyvät 
liikuntamahdollisuudet 
Upinniemessä on mitä par
haimmat lenkkeilymahdol
lisuudet, toteaa kuntour
heilua harrastava Vääpeli 
Timo Uusitalo. 

- Kimmoisia metsä-
polkuja kulkee ristiin ras
tiin ja raikasta meri-ilmaa 
kelpaa hengittää. Myös ve
siurheilumahdollisuudet 
ovat mainiot , kertoo ker
ran viikossa tykkimiesten 
kanssa innokkaasti kori
palloa pelaava Vääpeli Ti
mo Uusitalo. 

Kiitämme osallistumisesta Kajanuksen saunan rakennustalkoisiin. 

• RAKENNUSOSAKEYHTIÖ 
Asemapäällikönkatu 12 Helsinki 52 

Puh. 90-140811 
Kauppalankatu 9 Kouvola 10 

Puh. 951-21651 

~ Rakennusryhm~ 
1 RUOLA - TERASBETONI 

Lasku tu5osoi te: 
Pa1unii tyntie 5 
00320 Helsink i 32 
Puh . (90) 578 755 
Telex 125051 ruola sf 

rlankmnat : 
Opast1nsilta 8 B 
00520 Helsinki 52 
Puh . (90) 140 144 
Telex 124552 tera sf 

Tyomaa : 
LapInmåent1e 1 Rakennus -Ruola 
00300 Hels1nk1 30 (901578755 
(90) 559 2496 
(90) 557 268 

Teräsbetoni Oy 
(90) 140144 
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RAuK 11/81 

11/1981 saapumiserän upseerikokelaat 
ja ryhmänjohtajat . 

Kuluneena syksynä Te olette saaneet rykmentin reservialiupseerikurssilla 
~~mskoulutuksen rannikkotykistön ryhmänjohtajan tehtäviin. Osa Teis
ta .. ~!' su?rittanut jo res~rviu{>seerikurssinkin Rannikkotykistökoulussa. 
Tata lukiessanne olette JO kaikki saaneet kokea miltä tuntuu esimiehenä 
ja kouluttajana oleminen . 

. .U!~on Teidä!l jo havainn~en, e~tä esimiehenä olemiseen eivät riitä pel
kastaan kursseilla saadut tiedot Ja taidot. Olette ehkä havainneet että 
j<?_uk_?n k~yttäytymin~n on monelle varusmiehelle esimerkki,jota nii~ hy
v~ssa kmn pah~ssakm seurataan. Käyttäytymistavat omaksutaan sel
laisenaan niitä sen enempää pohtimatta. Täten esimiehellä on suuri hen
kilökohtainen vastuu koko joukosta ja kaikista siihen kuuluvista yksi
löistä erikseen. 

Esimi~henä o!_eminei:i ei ~iis ole. vain soti_laallisten tietojen ja taitojen 
opettam1st~ seka henkisen Ja fyysisen suorituskyvyn kehittämistä vaan 
sa~.a~!_a. ala1~!ensa kasvatusta vastuulliseen toimintaan oman joukon yh
tena Jasenena. 
. Esimiehen on l~säksi vastattava siitä, ~ttä hänen henkilökohtaisessa 
Johdossaan oleva Joukko hallitsee yksikkönä toiminnan laajemman ko
konaisuuden puitteissa; jaos patterin puitteissa jne. Sodan olosuhteissa 
nämä vaatimukset vielä korostuvat. 
. 1:)_skon, et!_ä Te kaikki haluatte olla hyviä esimiehiä. Haluatte kehittää 
1~seanne_seka ko~lu!ta~_Ja kasv~ttaa alaisistanne päteviä, vastuuntuntoi
sia ranmkkotykk1m1eh1a. Kykyihinne, oikeudenmukaisuuteenne ja vas
tuuntuntoonne luottaen toivotan Teille menestystä esimiestehtävissänne! 

Rykmentin komentaja 

Eversti T Lahti 

• 

• 

Oppilasaika 

Rannikkotykistön uusimuotoista ns. 
2-2 koulutusjärjestelmää sovellettiin 
käytäntöön jo kuudetta kertaa SIRtR :n 
11/81 reservin aliupseerikurssilla. Ryk
mentin kannalta kärjestelmä toimii 
hyvin, koska se takaa sille jatkuvasti 
koulutuksen saaneita kokelaita ja ryh
mänjohtajia käytettäväksi esimiesteh
täviin. Kurssin lyhyys ja kireä aikatau
lu eivät ole kuitenkaan omiaan akti-

• 

voimaan oppilaskuntaa sen työssä . 
Tästä huolimatta tavanomaista palve
lusta keventävää sekä oppilaiden yh
teishenkeä lisäävää toimintaa onnis-
tuttiin järjestämään. 

Jalkapallo-cupin pääpalkinto "voit
toisa ottelu kantahenkilökuntaa vas
taan" lankesi tulenjohtolinjalle. Toista
miseen tappion karvasta maljaa saivat 
kouluttajat maistaa jo perinteikkääksi 
muodostuneessa sählyottefussa. Mer
kitykseltään mittavampaan saavutuk
seen oppilaskunta ylsi osallistuessaan 
Sotainvalidien Veljesliiton järjestä
maan kansalaiskeräykseen. Toisena 
merkittävänä aikaansaannoksena kan
nattaa mainita oppilaskunnan ja Hel
singin Rannikkotykistökillan yhteisesti 
käynnistämä kulttuuriprojekti - Suo
men orkesteritoiminnan suurmiehen 
Robert Kajanuksen kulttuurihistorial-

•

lisesti arvokkaan saunan restauroimi
nen. Tämän työn vaaliminen jatkossa 
annetaan perinnöksi tuleville oppilas
kunnille. 

Traditionaalisista oppilaskunnan 
toimintamuodoista hoidettiin pois päi
väjärjestyksestä niin kurssipuukkojen 
tilaaminen kuin kurssijulkaisun mate
riaalin kerääminenkin. Yhdistettyä 
kurssijuhlaa ja omaistehpäivää vietet
tiin kuulakkaana syysiltana Eteläkär
jessä ampumaleirin yhteydessä. 

Kurssi · sisälsi lyhyydestään huoli
matta yllättävän paljon teknistä eri
koiskoulutusta sekä johtamis- ja kou-

lutustaidon opetusta. Nämä opit run
saine käytännönharjoit teluineen luo
vat varmasti pohjaa itse kunkin mvö
hemmälle siirtymiselle työelämän pa
riin. Tätä samaa pyrkimystä palvelee 
myös saamamme opetus maamme rau
hantahtoisesta puolueettomuuspoli
tiikasta sekä turvallisuuspolitiikasta, 
jonka merkitystä maanpuolustushen
gen nostattajana ei pidä väheksyä. 

Ensiarvoisen tärkeä perusta kurssin 
onnistumiselle oli luottamuksellinen 
yhteistyö kouluttajien kanssa. Tästä 
syystä haluan kiittää sekä kantahenki
lökuntaa kokelaineen että oppilaita 
kurssin mallikkaasta läpiviemisestä . 
Erityinen hatunnosto osoitettakoon 
koulun johtajalle majuri Tiilikaiselle. 
Hänet opittiin tuntemaan tiukkana, 
mutta oikeudenmukaisena päällikkö
nä. 

Kerran elettynä aliupseerikurssi 
saattoi meistä oppilaista tuntua koval
ta ja vaativalta. Olen kuitenkin varma, 
että oppilasaika tulee jäämään posi
tiiviseksi muistoksi ja että nostalgiset 
tunteet täyttävät mielen tätä julkaisua 
selailtaessa . 

Pekka Perätalo 
Oppilaskunnan 
puheenjohtaja 
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TYKKILINJA Tupa 1 

Porkka Pekka, trukinkuljettaja, 22.07. 
-61, Vehkalahti, KotRPsto. Tavoittee
na, ei selvänä !omilta. Kuorsasi, mutta 
äänekkäästi. "Tulihan taas otetuksi". 
Heiskanen Ari, puuseppä, l l.10.-61, 
Lahti, KoulPtri. Lahdessa syntynyt 
nuori kapinallinen. "Siivotkaa! Tai 
minun täytyy taas siivota". 
Hietanen Juha, yo, 16.09.-61, Heinola, 
KoulPtri. Aito ryynäri. Ainoa lähitais
telukoulutuksen saanut commando. 
"Ei pienestä valita". 
Passi Jouni, opiskelija, 13.04.061, Ka
lajoki, KoulPtri. Raudanluja korkeus
suuntaaja Kalajoelta. "Keskiö! Täällä 
Passi, yhteyskokeilu". 

Visa Jukka, opiskelija, 28.09.-62, Hel
sinki, EPtri. Lusmusi siivouksesta ja 
nautti oluesta. "Rattijuoppo ei jää kiin
ni". 

Komi Lauri, opiskelija, 28.11.-61, Si
poo, KotRPsto. Patterin ykköslusmu
ja. Harrastukset: Levytys, vastaanotol
la käynti ja vmtl. "Päivystäjä, kuuluta 
vastaanotolle menijät". 
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Andler Tor, yo, 14.08.-60, Espoo, Koul 
Ptri. Surffaus, cokis ja VK V, siinä kol
me kovaa. "Have a coke and smile" 

Viii. K. Hyytiäinen, Junaili sulkeiset 
persoonnallisesti: "Huomenta kurssi! 
Henkilökunta ja kokelaat vapaat! 
Taakse poistu! Ampuma-asento maa
ten! Taakse poistu! Kovan kuoren alta 
löytyy myös inhimillisyyttä. 

Yliv. M. Heino, Ampumakouluttaja, 
joka piti värikkäitä oppitunteja. Vauh
dikas muutenkin puheissaan. 

Kers. J. Helenius, Tykkisulkeismaest-
ro, joka muistetaan - kauhulla. Järjes
ti myös ikimuistoisen lomapukutarkas
tuksen. 

Kok Ari Jääskeläinen, Pyrki sotilaalli
semmaksi kuin kyvyt edellyttivät. Esitti 
suurta sotaherraa, joka kuului ja tun
tui. 

Kers. J. Saastamoinen, Kessujen par
haimmistoa. Ei öykkäröinyt turhia. 

• 

TYKKILINJA Tupa 2 

Kallio Mika, yo, 1 l.06.-62, Heinola, 
KoulPtri. Mieltyi niin SA:han, että 
pysyi mieluummin patterilla kuin lo
milla. "Ja taas Kallio". 

Lemmila Martti, yo, 21.11.-61, Vaasa, 
KoulPtri. Luumu-Lemmilä harrasti ke
honrakennusta. Tulos nähtävissä mie
likuvituksella. "Taas ryynätään". 

Tahvanainen Aapo, kirvesmies, 08.06. 
-61, Porvoo, EPtri. Aukoi päätään jo
pa kouluttajille. Härskejä juttuja riitti. 

aJ(iersi innokkaimmin aamulenkkiä . 
Wbmasta mielestään patterin vahvin . 

"Tupsulle tups". 

Heinistö Kimmo, asentaja-koneistaja, 
07.03.-61, Ylivieska, KoulPtri. Tuleva 
tvälläri. Aina äänessä ja aamuisin pa
hasti vaiheessa, armoton huumori. 
"Lomille lops". 

Saarnisto Mikko, teknikko, 05.05.-60, 
Seinäjoki, KoulPtri. Aina pallo hukas
sa. Odotti aina hälytyksiä , ei kuullut 
k<?s~aan kuuluutuksia . "Hei Trellepori , 
m1hmä mun pallo on". 

Rossi Ari, yo, 21.01.-62, Varkaus, Kot 
RPsto. Rossista ei voi sanoa mitään 
pahaa. Tuli Kotkasta ja lähti Santik
seen. Tuvan nopein, ei koskaan vai
heessa, vähintään 2 kirjettä / päivä. "Ei
köhän mennä Ratekoon". 
Vaenerberg Magnus, yo, 24.06.-61 , 
K~uniainen, KoulPtri . Käytti hösse
le1tä surffaukseen. Ajoi takaa tuvan 
siivoojia. Himosi Ratekoon. "Heinistö 
siivoomaan". 

Ylil. M. Kopra, Herrasmies joka kään
teessä. Sovelsi inhimillisiä koulutuspe
riaatteita ja tulokset näkyivät: Tj-linja 
- ykköslinja. Oppilaskunnan kuraat
tori . 
Vääp. M. Skyttä, Pikkutarkka luen
noitsija, mutta pätevä käytänössä. Ka
tosi kurssilta jo ennen puolta väliä . 
Kers M. Kankkunen, Rt-asiat vähän 
tuntemattomia, varsinkaan erikois
koulutus ei ollut oikein puikossa. 
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TYKKI LINJA Tupa 3 

Lampinen Tuomo, opiskelija, 27.08.-58 
Kotka, KotRPsto. Tuvan paras-piµkan 
tekijä. Teki yöt harjoitussuunnitelmia. 

Ahola Olli, opiskelija, 12. 12.-61, Hel
sinki, EPtri. Varustus iltavapaalta pa
latessa: Pariisin leipiä, mustikkapii
rakkaa, ym. Sotkun paras asiakas ja 
hyvä jv-tykin ampuja. "Voi, kun olis 
E-patterilla". 

Karvonen Aki, 09.12.-61 , Äänekoski , 
KoulPtri. Tuvan kenraali, joka käytti 
kokelasta harjoitusvastustajanaan 
pingiksessä. Erikoistui väijymään sil
mät kiinni. "Tämä selvä". 

Laaksonen Kari, opiskelija, 01.01.-61, 
Kotka, KotRPsto. Vietti Raukin alku
ajan tupakkapaikalla. Mies, joka mel
kein kävi intin. 

Siren Simo, opiskelija, 17. 10.-61, Por
voon mlk, KoulPtri. Sotilas, joka eli 
suklaalla. Näytti kurssin alussa miten 
koulutuspatterilla ollaan. Harrastuk
sena jv-tykin työntäminen ja sulkeis
tcn pitäminen öisin. "Voi hitsi" . 
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Siren Kimmo, FM, luokanopettaja, 
17.05.-55, Porvoo, EPtri. Historialli
nen mies. Totesi opetusmenetelmien 
olevan hieman erilaisia intissä kuin 
siviilissä. "Mun täytyy soittaa kotiin 
vaimolle". 
Heikkilä Aarre, fil.yo., 09.04.-61, Mie
hikkälä, KotRPsto. Tunnollinen ja työ
täpelkäämätön, joka vietti iltalomansa 
Bottalla. "Meikäläinen lähtee iltalo
mille". 

Ylil. I Keso, Hmm ... mielenkiintois. 
ta . . . hmm ... todellakin". Organisoi 
jälkimmäisen koulutyökokeen, mutta 
pysytteli muutoin taka-alalla. 

Ylil. M. Haanpää, Kadonnut tietäjäm
me. 

Kok. Esko Järvinen, Eskon naamari 
ei pysynyt peruslukemilla juuri kos
kaan. Ei kyllä pahemmin järjestänyt 
rumbaakaan. Miellyttävä ja rauhalli
nen siviilikarkuri , kokelaista paras. 

TYKKI LINJA Tupa 4 

Mustonen Jyri, tekn. yo., 20.09.-61, 
Järvenpää, KoulPtri. Lusmuilija, joka 
oli aamuisin vaiheessa, nautiskeli rusi
noita ahkerasti. Tosi "sotilaallinen, 
ahkera ja vaatimaton". 

Perkiömäki Keijo, tekn. yo., 10.04.-61 
Helsinki, KoulPtri. "Kersantti Pökiö
mäki" hallitsi rt-asiat suvereenisesti. 
Joka paikan höylä, puukko-organi
saattori, joka lusmusi siivoukset oppi
laskunnan hallituksen kokouksessa . 
Viihtyi lukulomilla muita kauemmin. 
Aina valppaana miehenä nukkui silmät 

Auki. Kersantti Heleniuksen assistentti. 
•Hmm ... " 

Alve Arto, veturinkuljettaja, 18.02.-61 , 
Kerava, KotRPsto. Kuljetuspuolen 
ekspertti, omasi nopeusennätyksen vä
lillä Kirkkonummi-Upinniemi. Puhui 
sujuvasti tarua ja totta. Ihmetteli itse
kin, mitä oikein tykissä teki. "Ei paljon 
paina, vai mitä pojat?" 
Mäkeläinen Rauno, yo., 16.02.-61 , Jär
venpää, EPtri. Vakava ja vastuuntun
toinen, mutta lusmuili joskus bingoja 
oven takana. Punkantekospesialisti ja 
neuvoi muitakin. 

Silde Ari, yo., 13.02.-62, Helsinki, Koul 
Ptri. "Rumba-Sliden" hurjat kaappi
ja asetarkastukset muistetaan hyvin. 
Kuului ampumavalmennettaviin, ja 
suri pitkään varastettua peltikaappi
aan. Eleli hiukan omissa maailmois
saan, mutta nopein hälytyksissä. 

Arhela Risto, tekn. yo ., 25.09.-61 , Es
poo, Kou!Ptri . Patterin paras pärstä
kerroin ja surkein kaappi . Ex-bodaaja 
ja urheilumies , tuhosi peukalonsa jv
tykillä. Armoton herjanheittäjä, mutta 
iltaisin pallo kadoksissa unisuuden ta
kia. Selvä kingi, hoiti hommat apina
raivolla . 

Koskelainen Juha, yo., 08.11.-61 , Por
voo, EPtri. Servisystems-Koskelainen 
siivosi ahkerimmin tupaa. Ilvehtijä
imitaattori , mutta ärsytettynä hitsasi 
melkoisen nopeasti . "Joo joo, älkää 
nyt itkekö siinä". 

Kers, A. Pennanen, Nautti leikkies
sään tj-panoksilla tetsareissa. Piti vies
timiehiä pienessä liikkeessä koko ajan. 
"No kuka siellä pökiöi". 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 11 

Immonen Aki, yo., 15. 12.-61 , Ruoko
lahti, EPtri . Tuvan lukutoukka, joka 
naposteli suklaata ja paljon. Pokka pet
ti sulkeisissa. "Tuvan valokuvaaja". 
Hokkanen Sulo, 08. 12.-61, Järvenpää, 
KoulPtri. 8iljardihai, joka lusmusi aa
mulenkiltä ja siivouspalvelustakin ker
rap päivässä. Aikamoinen hitsaaja. 
"Älkää nyt jumalauta möykätkö". 
Hukkanen Ismo, yo., 21.12.-61, Hel
sinki, EPtri. "En mä jaksa, pääsispä ta
kaisin Santikseen". "Seuraavalla lo
malla mä .. . "Pitäisköhän puntatar'. 
Kuusisto A, tehoelektroniikka-asenta
ja, 19.04.-61, Helsinki, EPtri. Hiljainen 
punkan hieroja ja tuvan ahkerin sii
vooja. Söi mitä tahansa ja paljon. 
Jukka Timo, 07.01.-63, KotRpsto. Ai
na vaiheessa, mutta hankki alan lehdet 
tupaan. "Miks, mie en voi, kyll' mie 
Kirkonmaallakin". 
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Jäntti Kai, yo., 06.10.-61, Helsinki, 
KoulPtri. Joka siivosi kokelaiden tu
paa tai piti kabareeta omassa tuvassa. 
Kitaran soittaja ja naaman vääntäjä. 
Hitsaaja. 

Hakkarainen Mikko, yo., 06.03.-62, 
Sysmä, KoulPtri. Osasi suunnistaa ja 
nipottaa, eikä ·paljon muuta. Nosti pe
runoita, kun muut marssivat. Singahti 
ykkösenä Ratekoon. Tappeli aamuisin 
Ailion kanssa. 

Aitio Pasi, 09. 10.-61, autonhuoltaja, 
Helsinki, KoulPtri. Tuvan mussuttaja 
ja huippuintoilija. "Mä haluan olla 
eka" -periaatteella. 

Holmberg Risto, hotellivahtimestari, 
19.09.-61 , KotRpsto. Haki otilta joka 
toinen päivä keppiä. Luumuili koko 
kurssin, ei koskaan paikalla. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 12 
Manninen Pertti, kauppat. maisteri, 
18.11.-57, Helsinki, KoulPtri. Van
hempainneuvoston perustajajäsen, jo
ka huolehti tuvan moraalisesta tasosta 
joutuen jopa rankaisemaan kuritto
mimpia lukkosulkeisilla. 

Kokkola Pekka, graafinen kuvaaja, -62 
Nurmijärvi, KoulPtri. Myös marssi
murtumaklubissa, ikuvempula. Rakas
ti discoilua, musiikkia ja armeijan pik
kumustia. Tj-linjan hymypoika. 

A Liljemark Jyrki, asentaja-koneistaja, 
W 16.05.-62, Pornainen, KoulPtri. Tuvan 

varsinainen selventäjä. Hämmästytti 
kapiaisia kaivautumalla kallioon. Aa
mukoneen käyttäjä. 

Kari Seppo, tekn. yo., 28.09.-62, Hami
na, KotRpsto. Kuopus, joka ei paljoa 
lukenut, mutta tiesi silti kaiken. Aina 
viileän rauhallinen. 

Lehto Mauri, teknikko, 30.09.-60, Sei
näjoki, KoulPtri. Tuvan punatukka. 
Ei antanut edes yllätyskaappitarkas
tuksen yllättää itseään. Tuvan nopein 
lukon käsittelijä. 

Lammenaho Veli-Matti, insmoon, 
02.11.-57, Kotka, KotRpsto. Tuvan 
vanhus ja vanhempainneuvoston vasen 
käsi . Rauhallinen mies, joka kehitti 
kaukopikamenetelmän (M 3). 
Leskinen Kimmo, tekn. yo., 17.05.-61, 
Helsinki, KoulPtri. Omisti kiiltävim
mät saappaat ja parhaan kaapin. 

Hentilä Kai, yo. -61, Helsinki, KoulPtri 
Ikuvempula, marssimurtumaklubin 
perustaja ja perusluumu. Harrasti disco 
musiikkia, kiiltäviä vaatteita ja deo
dorantteja. 
Mustonen Jukka, kauppat. yo., 08.11. 
-61, Lahti, KoulPtri. Pystytukka, jolla 
lätkämatsit mielessä, Kiekko-Reipas 
rautaa. 
Härkönen Juha, yo., 18.06.-61, Helsin
ki, KotRPsto. Jatkuvalla vkv:llä eli 
polki fillarilla hälytyksiä pakoon. Har
rastuksena naiset ja alan julkaisut. 

Tuukkanen Ilkka, yo., 17.07.-60, Mik
kelin mlk, KotRpsto. Aina vaiheessa. 
Liittyi kurssin puolivälissä marssimur
tumaklubiin. Kurssin sitkein suunnis
taja, jonka intoa täytyi hillitä etsintä
partiolla. (puuttuu kuvasta). 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 13 

Haa.,anen Jari, yo, Helsinki, KotRpsto 
Ylitti jopa itsensä juoksemalla kolmesti 
aamulenkin. Otin kanta-asiakas. Pal
lo useimmiten hukassa. "Mitä se sulle 
kuuluu!". 
Hautala Petri, sähköasentaja, 10. 12. 
-61, Helsinki, KoulPtri. Linjan rauhat
tomin, jolla oli keskittymisvaikeuksia 
vähän kaikkeen. lnnostuttuaan oli ry
minällä mukana. Todellinen tetsari
hirmu, tu.1.mettiin paremmin Sissi-Hau
talana. "Alä paukuta". 
Huhtanen Kari, merkonomi, 09.01.-62, 
Kirkkonummi, KoulPtri. Todellinen 
joulukuusi. Ei hälytysten pelossa jät
tänyt ainoatakaan vkv:tä käyttämättä. 
Kattilakoski Simo, toimittaja, 04.06. 
-53, Kaustinen, KoulPtri. Kurssin van
hin, mutta kovakuntoisin. Sinkoili 
"Paltsin" kanssa lomille silloin kun ha
lusi. Valtakunnan parhaat vapautukset 
- siivouspalvelusta ja telttamajoituk
sesta. "Ei sitä enää täsä iäsä viissi". 
Lönnström Lan, yo., 07.03.-61 , Por
voon mlk, KotRpsto. Ei käynyt kertaa
kaan iltalomilla, eikä tukenut sotkua-

1& 

kaan liiemmin. Mutusteli omia pipa
reita ja keksejä pitkin viikkoa. "Ei lus
muta". 

Pallaspuro Juha, yo., 09.09.-61, Kok
kola, KoulPtri. Linjanjohtajan suo
sikkipoika, joka kävi lomilla kadeh
dittavan usein. Piti kahta kaappia, 
mutta siitä huolimatta osa tavaroista 
jäi ulos. Singahti näppärästi Ratekoon. 
"Ha, du fått knasa?'' 

Sikiö Petri, 05:10.-62, yo., Konginkan
gas, KoulPtri. Tuvan toinen siviilikar
kuri, jonka "loma pakkaus" oli vertaan
sa vailla. Sen tuhoamisessa olisi kars
kimpikin mies nikotellut. Rauhallinen 
kaveri, mutta hallitsi rt-asiat lukemat
takin. "Tri-li-lii, joo just joo." 

Saario Harri, rtv-asentaja, 24.05.-61, 
Lappeenranta, KotRpsto. Superlusmu 
ja epäsotilaallisuuden huipentuma. 
Harasi aina ja kaikessa vastaan. Suu
reksi hämmästykseksi näyttäytyi kui
tenkin ampumaleirilla jopa tulen johto
paikalla. "Mitä varten mie, ehän mie 
voi?''. 

l 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 14 

Toiviainen Pekka, mittaustyönjohta
ja, 29.03.-61, Ylivieska, KoulPtri. 
Kurssin ensimmäinen oppilasvääpeli, 
kunnioitettu ja pelätty. Maalaispoika, 
joka halveksi syvästi kaupunkilaiselä
mää. "Kun pääsis suutelemaan". 
Rantanen Tero, yo., 17.04.-59, Helsin
ki, KoulPtri. "Tero Rantanen, puhelu 
varusmies puhelimessa!". Monivalinta
kokeiden lahjakas veikkaaja. Huippu
laiska mies. 

.A Salo Hannu, laboratoriomekaanikko, 
• 08.06.-62, Espoo, KoulPtri. Kummitte

li unissaan käytävällä. Sulkeisten ehdo
ton ykkönen: "Käännös oih . .. " Ei op
pinut marssimaan vielä RAuK:ssa
kaan. 
Perttunen Petri, yo., 30.04.-61, Helsin
ki, KoulPtri. Partavedelle tuoksuva 
playboy. Kova marssimaan ja muuten
kin "innokas" kaikkeen. 
Sumelius Tom, yo., 25.03.-61, Porvoo, 
EPtri. Tuvan rauhallisin, viihtyi VKS: 
ssä. 

Nyholm Jan Henrik, yo., 25.04.-61 , 
Espoo, EPtri. Pekka-Nyholm, potki 
luvatta lepoa. Ei valitellut, tuntui viih
tyvän armeijassa. 

Turkulainen Auvo, laivanrakentaja, 
30.08.-61, Mäntsälä. Eptri. Armoton 
häröilijä. Tunnettu aamureippailija, 
muutti jopa patterin päiväohjelmaa pii
leskelyllään. "Veä jätkä hanskaan, mä 
täällä on hommat tehny". 

Nyholm Tony Arvid, työtön, 16.06.-62, 
Espoo, EPtri. Aina virnistelemässä. 
"Nyholm, hymy pois!" 

Pohjalainen Juha, postittaja, 28.08.-61, 
Tuusula, EPtri. Tuvan kovakuntoisin. 
"Rockabilly-Pohjalainen" oli aina vai
heessa, mutta omasi mahtavan komen
toäänen. 

Rinne Vesa, tal.yo., 22. 12.-61, Tampe
re, KoulPtri. Rt-sankari Tampereelta, 
joka näki rannikon ensi kertaa Upin
niemeen tullessaan. 
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KESKIÖLINJA Tupa 16 

Hamberg Tom, lavastaja, 10.12.-60, 
Helsinki, Kou!Ptri. "Rumba huudettu, 
missä on mun kamera'r' Tauko - kah
ville! Pyörii, pyörii ja soisi löytävänsä, 
mutta kun ei muista mitä. 
Halla-aho Väinö, Dl, 14.10.-55, Rau
ma, Kou!Ptri. Nalle-Puh. Tyylistä mies 
tunnetaan, kävelytyylistä Halla-aho. 
"Hm, taidanpa lähteä tästä otille." 
Erkkilä Petri, merkonomi, 24.08.-61, 
Kirkkonummi, Kou!Ptri . VP-Erkkilä. 
Yritti karata maitojunalla, mutta maju
ri puhui pussiin. Sai jopa siipimutterin 
rauhoittumaan. 
Frankenhaeuser Kari, teknikko, 30.03. 
-58, Helsinki, EPtri. Pinkka kuin punk
ka, punkka kuin kaappi, kaappi kuin 
harjoitussuunnitelmat, eli lomille lops 
140 km/ h. 
Haahti Eero, yo., 16.12.-61 , Espoo, 
Kou!Ptri. "lkivempula". Täydet pis
teet muusta paitsi luumuilusta. "Täy
tyy olla ensimmäinen." 
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Ahlberg Timo, LuK, 04.07.-55, Viro
lahti, KotRpsto. Linjan hiljaisin mies, 
joka avasi suunsa vasta ruokalassa. 
Halusi perustaa kuoron RAuK:hon, 
mutta huomasi, että ei ole ainesta riit
tävästi. 
Kauranne Sampo, yo-merkonomi, 04. 
04.-60, Helsink~ Kou!Ptri. Yritystä ha
vaittavissa, ja paljon, vaan ei tuloksia. 
Suunnisti aamulenkillä ullakolle. 
Erikoinen Timo, yo-merkonomi, 09.09. 
-60, Kotka, KotRPsto. "Mie oon Kot
kasta enkä mie tänne halunnu". Selvää 
Ratekon kamaa. 
Kaija Kauno, Dl, 04.01.-55, Helsinki, 
EPtri. Luumu mies. "Hei minne men
nään piiloon aamulenkillä, entäs siivo
tessa." "Hei mennään tupakalle." "Hei 
autonavaimet jäi, mutta onhan minul
la ruuvimeisseli." 

KESKIÖLINJA Tupa 17 

Leikas Jouni, 24.01.-61 , Mikkeli, Kot 
RPsto. Suklaasilmä. Hynypoika. Hoiti 
suvereeniin tyyliin Hellaksenkin nai
set. Eikä muuta tehnyt. 

Miettinen Jussi , merkonomi, 27.03.-61, 
Kouvola KotRPsto. Hiljainen kaveri, 
jota leiri~ aikana tuskin näki keskiössä. 
Lehtineva Jari, merkonomi, 21 .03.-61 , 
Seinäjoki, Ko_ulPti:i- . Trub~d~ur_i_, joka 
oli linjan sotilaalhsm ys~avansa kok . 
Haltian mielestä. "Lehtmeva, hymy 

.ia pois! Noinhan on opetettu, -~o'.~han?" 
~ Pernu Jari, yo. , 23.07.-62, Kalv1a , Ko~l 

Ptri . "voi vitsari , pojat", sanoi patterin 
ampuma valmennettava. 
Manninen Pekka, yo. , 11.06.-62, Hel
sinki, KoulPtri . Kymmenen pi~te_ttä ja 
öllerö-merkki Hirviniemeltä, s1lt1 pat
terin nopein panssarivaunun kiertäjä 
(harjoituksen tulosta). 
Lindqvist Petri, yo. , 30. 12.~61 , Porv??• 
KotRpsto . Patterin huonom kaappi Ja 
punkka, mutta silti Ratekon ames~a 
(omasta m!e_lestä_än). "Kunha~. m1~ 
pääsen takaisin Kirkkomaalle , nun . .. 

Konkola Jorma, tekn.yo., 02. 10.-61, 
Helsinki, Eptri . Patterin pisin, jolle uni 
maistui . Haltia : "Konkola, paita hou
suun." 
Nikula Reijo, yo. , 20.02.-60, Hel_sinki, 
KoulPtri . Nipo, mutta lusmu, ainesta 
vaikka mihin . 
Kuusisto Kari, merkonomi, 03 .03.-61 , 
Helsinki , KoulPtri. Puolikurssivempu
la. Patterin tietotoimisto. 

Kok. Pekka Haltia, Pekan hirm~inen 
komentoääni ja tiukka sotilaalhs_uus 
hirvitti . Keskiölinjan oppilaat tunsivat 
hänet paitsi korvissaan myös . ka_nta
päissään. Poistuttamisekspe_rtt1, Joka 
kuitenkin inhimillistyi kurssm loppua 
kohden. 
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KESKIÖLINJA Tupa 18 

Tuohimaa Pekka, opiskelija, 13. 11.-61 , 
R~ahe, ~oulPtri. Vihasi armeijan pai
toJa. Taipumusta lusmuiluun. Punkka 
kun aarreaitta. 

Paatero Antti, 01.11.-61 , yo., Kotka, 
KotRpsto. Kike-Paateroa ei RAuK 
pahemmin innostanut. Kuorsasi yöt ja 
nukkui päivät sängyn alla. Ihastunut 
itämaisiin heittoihin. 
Virtanen Tapio, tekn. yo., 02.06.-61 
Espoo, f:Ptri . "Lantio eteen" Virtanen '. 
Ennomamen lusmu, tuskin tunsi aa
mulenkin reittiä. 

Nopanen Esa, yo. , 28.05.-61 , Kotka, 
~ot_Rpsto. _T~van herätyskello ja hygie
msh, käytti ama omia kalsareita. 
Rantane-:i J1_1ha, ATK-käsittelijä, 02.06 
-61, Helsinki, Kou!Ptri. Hitsaili valmis
tautumisaikana. Tuvan ainoa nikoti
nisti ja sen huomasi . Juoksi kaikki aa
mulenkit. 

Salo Lassi, opiskelija, 02.07.061 , Iso
joki, KoulPtri. Piti huolta varpaistaan. 
Puhui paljon ja kovaa, mutta aina vai
heessa. Iloinen veikko ja pohjimmil
taan fiksu? "Vähä olis". 
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Voittol_a :-\rto, opiskelija, 19.07.-60, 
Kauh~)Ok1, Ko~IP!~i. Hi~itteli sängyn 
alla .P•~lossa. H1tsa1li puolitosissaan ai
na hla1suuden tullen. Piti huolen !omis
taan. 

Tom_mil;11 Lauri, ~piskelija, 01.04.-61 , 
Helsinki, KoulPtn. Voi Kössi! Tuvan 
hiljaisin._ "Todelli~en happo". Kävi 
ahkerasti lukulom1lla syömässä eväi
tään. Ei tunnusta. 
Öste~m~n Hei~ki, opiskelija, 26.04.-62, 
Helsinki, EPtn. Tuvan yöradio. Rate
kon mies alusta lukien. 1000 olis fiksu 
ja hiljainen. Älä unta nää, pu~kassa 
löytyy. 

Perätalo Pekka, Dl, 01.1 l.-56, Lahti 
KoulPtri. Patterin perät.aio. Aina pai~ 
kalla, kun ei tarvittu. Tuvan kirjasto ja 
alan miehiä, jolla oli lisäksi tuvan härs
keimmät jutut. Ahkera oppilaskunnan 
puheenjohtaja - palvelusaikana. 

Kers. J. Hirviniemi, Legenda jo eläes
sään. Jäi kaikkien mieliin, eikä vähiten 
kolkkapoikien syysleiriltä. Pieni mies, 
mutta sitäkin suurempi johtaja. 
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Puhakka Petteri, yo., 27.08.-61 , Van
taa, KoulPtri. "Anna keksir' Linjan 
pummaaja, joka oli aina hyväilemässä 
muita. Aina suu auki väärässä paikas
sa. 
Knif Ted, taidekaivertaja, 23.0 l.-60, 
Vaasa, KoulPtri. "Ja jumalauta, miksei 
täällä ole siivottu". Käski mieluummin 
muita kuin teki itse. Patterin nukuttaja 
ja aamuherätyskello. 
Bäckman Alpo, sähköasentaja, 22.09. 
-61 , Ylistaro, KoulPtri . "En mä jaksa, 
mua väsyttää. Lakastaan sitten myö-

• hemmin". Todellinen luumuilija. Paras 
asento lepoasento. 
Tupasela Pertti, sähköasentaja, 26.06. 
-61 , Tuusula, Eptri. "No niin, tupa vesi
pestään joka tauolla'. Pieni mies, mut
ta kova ääni. Sai joskus pultteja, kun 
kukaan ei tehnyt mitään. Sotilaalli
nen yksilö. (puuttuu kuvasta). 
Taika Esa, instrumenttiasentaja, 16.09. 
-61 , Kotka, KotRpsto. "Älä sie aina 
siinä komentele!" Aina vaiheessa. Lin
jan kaappi- ja punkkamestari, ja mikä 
pinkka - todella! Punkka ja pinkka 
kuin tstrata. 

Tyni Pasi, sähköteknikko, 08.12.-58, 
Kerava, KotRpsto. "Ja v ... , tee itte, mä 
oon tällä viikolla jo . . . " Todella vaikea 
tekemään mitään. Ei ryhtynyt mihin
kään ylimääräiseen. 
Jaakkonen Jouko, puhelinasentaja, 
23.10.-61, Oulainen, KoulPtri. "Ei Pal
jo paina. Mä rupeen kohta rotjoileen". 
Teki sen mitä käskettiin hymyssä suin. 
Mukava tyyppi - tunsi muuten vintin 
parhaiten. 
Haapala Juhani, sähköinsinööri, 22.05. 
-56, Tuusula, EPtri. "Pitäis vissiin sii
vota tupa. Jaksaisitteko te kenties sii
vota?" Todella hiljainen mies. Teki mu
kisematta sen mitä käskettiin ja sen mi
tä ei pitänytkään tehdä. Yritti saada 
kuria, mutta ääntä ei löytynyt. 
Alvari Juha, elektronikka-asentaja, 
l 1.06.-61 , Pyhtää, KotRPsto. "Ja sit
ten . .. eiku . . . ja tota . . . ööh . .. " Häkel si 
ja alkoi selvitelemään asiaa änkytellen 
siten sun täten. Hiljainen mies muu
tenkin. 
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Tmä muutama tilannekuva ikimuistoiselta ja "siltä 
hyvältä k~ilta". 

"Herra Eversti! Täällä kolkka poikien syysleirillä saamamme 
kohtelu ja opetus on ollut erittäin korkeatasoista ja oikeu
denmukaista". 

Sotilaiden on tultava toimeen myös siviilien kanssa. 

22 

e 

"Maali suunnassa kolmekymmentäkahdeksan nolla nolla, 
lähenee". 

e 

"Asemaan!" 
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Tuskaiset ilmeet kertovat suunnattomasta työn ilosta ja in
nostuksesta, jolla patteri siivottiin kohtuullisen perusteelli
sesti. 

"Panssarivaunu myötäpäivään kiertäen, samaan paikkaan 
samaan muotoon järjesty! MARS, MARS!" 

24 

Tappajan on osattava myös uida, aina ei urheilijapoika ole 
näin lähellä auttamaan ystäväänsä. 

Siinä he tulevat, todelliset soturit! 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 1982 
Helslngln työvoimapiirin alueen ammatllllslssa kursslkeskukslssa 
alkaa vuoden 1982 aikana ammattlkursseja eri alollla ja palkoissa 
seuraavasti: 
Alat: ke,:nian ala, muoviala, sähköala, toimistoala , vartiointiala 1·a 

ho1toala 
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 monip 

listaa ammattitaitoasi 
D kun sinun on vaihdettava ammattia 
D kun pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai 

pitämään ammattitaitosi ajan tasalla 

Helslngln työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurssikeskuksissa 
alkaa vuoden 1981 aikana ammattikursseja eri aloilla ja paikoissa 
seuraavasti: 

HYVINKÅÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Hyvinkäällä 
Torikatu 8, 05800 HYVINl{ÄÄ 
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 

Wärtsilänkatu 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 pienkoneala, maatalousala, maarakennus- ja kuljetus

ala ja puutyöala 

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Porvoossa 
.röpajantie 20, 06100 PORVOO 
·~h. 915-130511 

Alat: kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala, vartiointiala, kau
pallinen ala ja hoitoala 

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

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39 
puh. 90-544633 
Alat: metalliala, toimihenkilöala, majoitus- ja ravitsemisala, raken

·nusala, sähköala, varastoala, siivous- ja puhdistusala 

VIHDIN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

\.100 NUMMELA 
""'!f uh. 913-23044 

Alat: metalliala 

Kursseille voit hakeutua henkilökohtaisesti lähimmän työvoimatoi
miston kautta; Työvoimatoimistoista saat hakemuslomakkeita, tar
kempia tietoja kursseista ja kurssien aikana maksettavista taloudelli
sista eduista. Koulutusta annetaan pääosaltaan eri puolilla maata si
jaitsevissa ammatillisissa kurssikeskukslssa. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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r----------- --
Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehd&t sekä jäsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella. 

nimi 

osoite 

postitoimipaikka 

puh.kotiin puh . toimeen 

synt.aika palvelupaikka/ aika 

Killan toiminnassa minua kiinnostavat eniten ne 3 kohtaa , 
jotka olen oheisista ruksannut : 
D retket linnakkeille D varusm iesajan ystävien 
□ ammuntojen seuraaminen tapaaminen 
D tiedot aselajin keh ityksestä D saunaillat 
D ajankohtainen tieto maan- D Rannikonpuolustafa , Helsin-

puolustuksesta ja turvalli- gin Reservinsanomat ja 
suuspolitiikasta tiedotteet 

D retket teollisuuslaitoksiin D kuntoliikunta 

Lähetä tämä postikorttina tai kirjekuoressa . Voit jättää il
moittautumisesi myös Killan yhteyshenkilöille ta i SIRtR:n 
VMTK:n edustajille, jotka toimittavat sen edelleen . Terve-

-----□ i 
1 

1 

Helsingin I 
Rannikkotykistökilta ry. l. 
c/o Markkanen • 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

~u~ m~a~ - - - - - _____________ _ 
1 

_J 
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Tampella 
RAKENTAA UUSIA 

JA 

KORJAA VANHOJA 

RANNI KKOTYKKEJÄ 

RAN NIKKOSOTILASKOTI
YH DISTYS 
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A, RYKMENTISSÄ TAPAHTuu A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU -A, 

Eversti Vehmaksen 
muotokuvan paljastus 

Tasavallan presidentin it
senäisyyspäivän sotilas
käskyssä on luutnantti Ka
ri Pekka Antero Tiippana 
ylennetty yliluutnantiksi. 

*** 

K<:mlutus- ja )ärjestelyto\- -
m1ston to1m1stoupseen, 
Kapteeni Veijo Ruuskanen 
siirtyi viettämään eläke
päiviä joulukuun alussa. 

*** 

Vuoden vaihteessa 1.1. 
1982 ylennetään Suomen
linnan Rannikkotykistö
rykmentissä everstiluut
nantiksi majuri Jukka Sa
kari Knuuttila . 

*** 
Su<?m.~nlinnan . Ranni~ko- Majuri _Heikki _Tiilikai- Rykmentissä huolto ääl
tykistory~mentm e~elhse~ nen kertoi lämmmhenki- likkönä toiminut ev~rsti
komentaJan eversti Olavi sessä . paljastuspuheessaan luutnantti Poikonen on 
Ve~maks~n muot<;>kuv_a eversti Vehmaksen komen- siirt n t Pääesikuntaan 
palJastett1_~n ry~.'?~_nt_~n es1- tajaka~den _ajasta ja ko- talo~s6uolto-osaston toi-
kunta 1:ssa 20 pa1vana mar- mentaJasta itsestään hen- · t ···· 11·k··k · H .. 
rask t Tl · t kT" .. . 1 . . m1s opaa 1 o s1. anen 
. k u~ __ a_. : ai~u; . ee~, 1 on_a, JOSta se vi_mmm tehtäviään hoitaa jatkossa 
JOn a J~~~~st_e yt __JO tl. es1: ht:nk1lökunnalle on_Jäänyt kapteeni Jaatinen 
kuntapaalhkko maJun mieleen hänen valoisa ole- · 
Knu~ttila, _ osalli_stui ryk- muksensa. Näitä piirteitä 
m~ntm en ~enkllöstöryh- saattoi myös löytää taide- *** 
~en_ edustaJ1a sek~ k~tsu- maalari Marja Ilma vallan 
Vieraita. Kutsuv1era1den maalaamasta muotoku- Päällystöopistoon I jaksoa 
jo~kossa_ olivat taidemaa- vasta. Taulu on sijoitettu lähtevät suorittamaan 4. 1. 
Jan MarJa Ilmavalta, pää- rykmentin esikunta I:een 1982 rykmentistä kersan
!oimittaj':1 ~eijo_ Telaran!a jossa se on järjestyksessä tit Helenius, Kiuru, Nikki
Ja pa_nkmJohtaJat Mana kymmenes rykmentin ko- nen, Pennanen, Rahi, Räi-
Tuommen, Jorma Lakko- mentajan muotokuva. sänen, Saastamoinen ja 
nen ja Asko Kupiainen. Torkkel. 
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~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU A RYKMENTISSÄTAPAHTUU A 

Espoossa kirjoilla olevat 
varusmiehet saavat vuoden 
alusta lähtien 50 %:n alen
nuksen lähiliikenteen linja
autoissa. SIRtR:n osalta 
asiaan antoivat merkittä
vän panoksen RTTK:n pj. 
Pekka Järvelä ja työasia
mies Martti Leiwo. Työ-

.mies Leiwo esitelmöi 
~ sta mm. radiossa . 

*** 
Tietääkö alokas, kumpi sil
mä minulla on lasisilmä? 
- Oikea silmä, Herra Ali
kersantti . 
Mistäs te sen tiesitte? 
- Herra Alikersantti , sii
nä on inhimillinen pilke sil
mäkulmassa. 

*** 
RTTK :n uusi puheenjohta
ja Jouko Puikkonen kou
lutuspatterilta organisoi 
tuki tykkimies-toimintaa 
ensimmäisenä työpäivä
nään . Tukitykkimiehet, 
joita tapaa sekä rykmentin 
pattereilta että linnakkeil-

......li... auttavat varusmiehiä 
9<1än ongelmissaan. 

Rykmentin lentopallomestaruus 
Upinniemeen 

Rykmentin varusmiesten 
lentopalloturnauksen lop
puottelussa Koulutuspatte
ri löi niukasti 3-2 Isosaaren 
Linnakkeen. Pelistä keh
keytyi korkeatasoinen, sillä 
kaikilla pelaajilla oli sarja
kokemusta - osalla jopa 
ykkössarjasta. 

Ottelun alku myöhästyi 
hivenen patterin poikien 
matkavaikeuksien takia. 
Hyvin verrytellyt Isosaaren 
joukkue iski gosh-taistelu
huudon kajahdellessa en
simmäisen erän nimiinsä 
helposti luvuin 15-3. Toi
sessa erässä peli tasaantui . 
Upinniemi oli kuitenkin lo
pussa voimakkaampi ja vei 
erän nimiinsä 15-10. Kol
mannesta erästä kehittyi 
lähes peilikuva toisesta, 
kun alik . Hietanen mouka
roi sen Iso saarelle I 5-9. 

Johtaessaan peliä 2-1 ja 
seuraavaa erää 12-7 alkoi 
Linnakkeen pojilla jo kiil
tää kuntsarit silmissä. Ote 
herpaantui ja Koulutuspat
teri tasoitti pelin 2-2. 

Tiukassa ratkaisuerässä 
alkoivat sitten pelaajien 
tunteet kuumentua. Syöt
tövuorot vaihtuivat tiu
haan, aikalisiä käytettiin ja 
epäiltiinpä isosaarelaisen 
tuomarin vetävän kotiin 
päin. Lopulta Koulutus
patteri osoitti kovemmalla 
henkisellä kantillaan an-

saitsevansa voiton veny
mällä 13-10 tappioasemas
ta erä- ja otteluvoittoon. 

Isosaaren poikien Ja
maan kahden viimeisen 
erän lopussa lienee vai
kuttanut epäilys siitä , että 
Upinniemen joukkue olisi 
valittu menetelmällä: 
"Kaikki yli 185 senttiset 
käsi ylös - nytee". 
Joukkueiden kokoonpanot 
Koulutuspatteri: Korho
nen, Koivisto, Laurila, 
Määttälä, Räsänen, Saari
järvi, Turunen, Uurainen. 
Isosaaren Linnake: Hie
tanen, Jaakkonen, Kari , 
Koskinen, Marjakangas, 
Paananen, Pernu, Sironen, 
Väyrynen. 
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l\ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU .t:~ RYKMENTISSÄTAPAHTUU ;/~ 

Alokkaat valalla Suomenlinn~ 

Lokakuuaa palvelukseen utuneet alokkaat vannoivat valan Suomenlinnan kirkossa marras
kuun 20. pllJvinä. 

Isosaaren patteri paras 
Isosaaren linnakkeen ras
kas patteri voitti jälleen 
vuodeksi itselleen tykistö
kenraali V. P. Nenosen 
kiertopalkinnon. Tämä 
palkinto on lahjoitettu 
vuonna 1953 rannikkoty
kistön ampumataidon ko
hottamiseksi. Kiertopal
kinnosta kilpailevat vuo
sittain rannikkotykistön 
raskaat ja järeät patterit. 

Palkinnon luovutusti
laisuudessa Isosaaressa 
9.12. rykmentin komenta
ja, eversti Lahti kiitti kap
teeni Kaipiaa ja ampunutta 
patteria menestyksen joh
dosta. Patteriin kuuluneet 
palkittiin rykmentin ris
teillä sekä kunniakirjoilla. 
Tilaisuuden lopuksi koh.9-
tettiin 3-kertainen HYV A
huuto palkituille. 


