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NYT KUNNOSTETAAN TALKOILLA 

H.obertKajanuk~en 
~miRlt 

Tämä on poikkeuksellinen pää
kirjoitus. Kuva kertoo enemmän 
kuin sadatkaan sanat. Jokaisella 
lukijalla on mahdollisuus rauhalli
siin saunailtoihin kuumine löylyi
neen ja kärisevine makkaroineen 
tässä Upinniemen kärjen graniitti
monumentissa. Sitä ennen ta4 
semme kuitenkin vielä lukematto
mia talkooiltoja ja -päiviä. 

Mäkiluoto 1900-luvun 
alussa ja Mac Elliot-yhtiö 
Ylil O Enqvist 

Kalastajien tukikohta 

Vuosisadan alussa Mäki-
luoto lähikareineen kuului 

t ndsin tilaan Porkkalassa. 
1dsin omisti R Kallström. 
lastajat käyttivät Mäkiluo

toa tukikohtanaan kalastaes-
saan Porkkalan selällä. Usein 
he saattoivat kalastaa siellä 
avovedessä kun saaristo lä
hempänä mannerta oli jo jääs
sä. Yöpymistä varten kalasta
jat olivat rakentaneet saareen 
pieniä mökkejä. Vuosisadan 
alussa Mäkiluodossa oli neljä 
tällaista mökkiä. Ne kalasta
jat, jotka eivät mahtuneet 
mökkeihin yöpyivät veneis
sään. 

Mac Elliot-yhtiö perus
tetaan 

Moni helsinkiläinen vietti 
kesiään Porkkalan saaristos
sa. Täten Mäkiluoto tuli tu

A ni kahdelle hels!nki_läishe~
~ e Gösta Grahmlle Ja Adn
an Westerbergille, jotka osti-
vat Mäkiluodon lähikarei
neen R Kallströmiltä vuonna 
19 10 9000:lla silloisella mar
kalla. 

Kaksi vuotta myöhemmin 
samat herrat myivät saaren 
edelleen perustama lleen Mac 
Elliot-nimiselle yhtiölle. Yhti
öön kuului toistakymmentä 
helsinkiläisherraa, jotka ai
koivat pitää saarta jonkin lai
sena omana luonnonsuojelu-

MacElliot-yhtiön osa
ke. 

alueenaan. Saaren kalastajia 
myynti ei haitannut. He jou
tuivat ainoastaan maksamaan 
nimellisen vuokran oikeudes
taa n pitää mökkinsä saaressa. 
Yhtiön jäsenet toivat usein 
mukanaan vieraita Mäkiluo
toon, jopa ulkomaalaisia. 
Vartijaksi saarelleen yhtiö 
palkkasi kalastaja Valdemar 
Malmströmin Porkkalasta. 
Malmström perheineen oli en
simmäinen vakituinen asukas 
Mäkiluodossa. 

Malmströmin lehmä esti 
maihinnousun 

Mac Elliot-yhtiön jäsenet 
suunnittelivat kasinon raken
tamista Mäkiluotoon, tai ai
nakin he vaativat korvauksia 
sellaisen suunnittelusta kun 
venäläiset pakkolunastivat 
Mäkiluodon vuonna 19 13. 
Olivathan venäläiset suunni
telleet Mäkiluodon linnoitta
mistajo muutamia vuosia . Ai-
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nakin kerran oli kuitenkin 
Malmströmin lehmä estänyt 
venäläis iä nousemasta maihin 
Mäkiluotoon. 

Mac Elliot-yhtiön tarina jäi 
siis hyvin lyhyeksi. Mäkiluo
dosta saamillaan rahoilla yh
tiö osti uuden saaren Porkka
lasta. Mäkiluodossa alkoivat 
tämän jälkeen linnoitustyöt, 
jotka muutamassa vuodessa 
muuttivat saaren ulkonäön 
kokonaan . 

Tämän kirjoituksen lähtee
nä ovat olleet P Malmströmin 
haastattelut sekä Mäkiluodon 
myyntiin liittyvät kauppakir
jat puolustusministeriössä. 

Lyhyt 
Mäkiluodon historiik
ki on ilmestynyt 
Myynti : Ylil O.Enqvist, 
puh. 6860 314 töihin, 
668 253 kotiin 
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Rykmentin 64. vuosipäivä 

Rykmentin vuosipäivää 
juhlittiin jälleen 12.5. - tällä 
kertaa Santahaminassa. Au
ringon porottaessa pilvettö
mältä taivaalta kerääntyivät 
kutsuvieraat sekä paraatijou
kot hieman ennen puolta päi
vaa Papinlahden kentälle. 
Rykmentin sinikeltaisen lipun 
saavuttua Esikuntapatterin 
varusmiehistä kootun lippu
jaoksen saattamana suoritti
vat rykmentin komentaja ev 
Lahti ja rannikkotykistön tar
kastaja ev Aulaskari paraati
joukkojen katselmuksen. RAuK ohimarssissa ylil Hyytiäisen johdolla. 

Ltn Jaakkola vataanottaa ~Kenraalin kannun~. 
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Ev Lahden puheen jälkeen 
piti sotpast Erkkilä saarnan. 
Maamme-laulun jälkeen alkoi 
valmistautuminen ohimars
siin,joka suoritettiin Santaha
minan päätiellä. 

Ev Lahti ja ev Aulaskari ot
tivat evl Uskin johtamat pa
raatijoukot vastaan esikun
nan kohdalla . 

Ohimarssin jälkeen siirtyi
vät kutsuvieraat, paraatiin 
osallistuneet joukot, kanta
henkilökunta . ja siviilityön
tekijät Santahaminan ruoka
laan, jossa pidettiin päivä juh
la ja tarjottiin juhlalounas.& 

Ev Lahden lämminhenWI' 
sen tervehdyspuheen jälkeen 
jaettiin rykmentin tunnustus
palkinnot. Mäkiluodon lin
nakkeen päällikkönä ansiok
kaasti toiminut ltn Jarmo Ju
hani Jaakkola sai »Kenraalin 
kannun». RSKY:n haarikka 
luovutettiin tällä kertaa sot
mest Matti Aleksanteri Kokoil
le. Perusteena mainittiin ansi
okas sekä perusteellinen pe
rehtyminen laskinjärjestel
män kouluttajatehtäviin. Nyt 

• 
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ensimmäisen kerran jaettava
na olleen ev evp Esko Laakso
sen lautasen sai tutkamittaaja 
Gurli Margareta Vallius. Pal
kinto oli tunnustus ansiok
kaasta toiminnasta Pirttisaa
ren linnakkeen tutkamittaaja
na. Näiden ikuisesti kiertävien 
tunnustuspalkintojen lisäksi 
jaettiin runsaasti rykmentin 
pienoislippuja, plaketteja se
kä joukko-osastoristejä. 

Ohjelmassa oli tämän jäl
keen juhlaesitelmä,jonka piti 

osaaren linnakkeen päällik
kapt Kaipia . Esitelmässään 
n käsitteli seikkaperäisesti 

Isosaaren kehitysvaiheita 
1700-luvulta aina tämän päi
vän tietokonekauteen saakka. 

Juhlaesitelmän jälkeen oli 
vuorossa vapaa sana, jota 
käytti mm. Roihuvuoren 
srk.n kirkkoherra Väinö Kar
humäki. Hän kiitti joukko
osastoristin saaneiden puoles
ta ja kertoi juhla yleisölle, että 
mukavana naapurina Santa
hamina antaa hänelle voimak
kaan turvallisuuden tunteen, 
vaikka harjoitusammunnat 
ovatkin vuosikausia helisytel
leet hänen asuntonsa ikkunoi
ta. -

Päiväjuhlan päätti maitta
va juhlalounas, joka saatiin 
nauttia HelSK:n säestyksellä. 

Rykmentin komentaja oli 
kutsunut henkilökuntansa 
vuosipäivän päätteeksi perin
teiseen iltajuhlaan. Kauniin 
kevätpäivän kääntyessä viile
äksi illaksi olikin Santahami
nan toimiupseeri kerholle saa
punut runsaasti juhlivaa Rt
väkeä daameineen. 

Malja 64-vuotiaalle rykmentille iltajuhlassa. 

Komentajan illallisilla oli perhejuhlan tuntua. 
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Isosaaren linnakkeen alkukesä: 

Leiriltä kilpailuammuntoihin 

Kovin paljon eivät Isosaaren 
linnakkeella palvelustaan suo
rittavat varusmiehet ehtineet 
kevään vaihtuessa kesäksi aa
mujaan laskeskella, sillä 17.5 
alkoi Kotkassa JO vrk:n ampu
maleiri ja välittömästi leirin 
jälkeen suoritettiin kilpailuam
munnat. 

LiMake-lehti kävi haastat
telemassa lsoslke:een päällik
köä kapt Kaipiaa ja otti selvää 
mitä tuon kahden viikon (17.5-
31.5) aikana tapahtui. 

Kapt Kaipia työpöytänsä ääressä. 
Leirin koulutustavoitteet 

Kotkan ampumaleiriä ei 
varmastikaan ole päätetty jär
jestää sen vuoksi, että henki
löstö saisi tilaisuuden nauttia 
komeista merimaisemista 
kauniissa kevätsäässä tai että 
,,Joppusotaansa" sotiville va
rusmiehille jäisi pitkälle säily
vä muisto kultaisista varus
miespäivistään. 

Eräänä harjoitusammun
tojen tarkoituksena on aina 
miehistön kouluttaminen te
hokkaaksi tuliyksiköksi. Tä
mä edellyttää rannikkotykis
tön tulitoimintaan liittyvien 
erilaisten ampumamenetel
mien hallintaa niin teoriassa 
kuin käytännössäkin. 

Tämänkertaisella suurlei
rillä - miesvahvuus n. 1000 
miestä - on lisäksi erityisiä 
tutkintakohteita. Niistä ker
too Linnake-lehdelle kapt 
Kaipia. 

- Tällä leirillä nimenoma
an tutkitaan uutta, tulevaa or-
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ganisaatiota - ns. rannikko
rykmenttiorganisaatiota. Tä
mä on itse asiassa ensimmäi
nen tilaisuus, jolloin saadaan 
lähestulkoon luotua tällainen 
rykmenttikokoonpano-orga
nisaatio. 

- Leirillä tutkitaan eri me
netelmiä ja tapoja erityisesti 
johtamisessa ja tulenkäytös
sä. Tähän liittyy olennaisesti 
meidän RA V AL-järjestel
mämme, jonka toimivuutta 
kokeillaan rykmenttiorgani
saation puitteissa. 
- Erityiskohteena tulee leiril
lä olemaan rannikkorykmen
tin tulenkäytön johtaminen ja 
tulenjohtokomentajan toi
minta. RT-koulusta maj Rin
ne johtaa juuri näiden kysy
mysten tutkimista. 

- Edelleen tulee tutkinta-
-kohteena olemaan sotavarus-
tus ja harjoituksen kohteena 
merimarssi, jonka olennainen 
osa on kaluston siirto. 

Yhteistyötä eri joukko
osastojen välillä 

Tutkittavana olevan ryk
menttiorganisaation luomi
nen edellyttää miesvahvuu
tensa vuoksi hyvin monipuo
lista yhteistyötä eri joukko
osastojen kesken. Leiriä joh
tavan KotRPsto:n sekä oman 
rykmenttimme lisäksi osallis
tuu leirille myös HanRPsto, 
joka miehittää Rankin linna. 
keen. Hyvin paljon saapuu vä
keä myös RT-koulusta, kap
teeni-, luutnantti- ja kadetti
kurssilta saamaan koulutusta 
erilaisissa johtamistehtävissä. 

Yhteistyö ei rajoitu pelkäs
tään omaan aselajiimme, sillä 
rannikkorykmenttiin kiinte
ästi kuuluvan jääkärikomp
panian. ,uodostaa Rannikko
jääkärikoulu. Rannikkotykis
tössä ei kouluteta linnake
komppaniaan kuuluvaa krh
joukkuetta, vaan se tulee re-

servinä jalkaväen koulutta
mana. Tällä leirillä krh-jouk
kueen muodostaa Panssari
prikaati Parolannummella. 
Edelleen leirille osallistuvat 
Kymin Jääkäripataljoona se
kä Laskuvarjojääkärikoulu. 

Vanhankylänmaan lin-
nake 

SIRtR:n tehtävänä leirillä 
on muodostaa Vanhankylän
maan linnake. Tämä varti

A nnake sijaitsee melko syr
~ sellä paikalla Kotkan edus

talla Haapasaaren lähellä. K-
luokan veneellä ajoaika lin
nakkeelta Kotkan kaupun
kiin on n. 1.5 tuntia ja Suur
saareen on matkaa n. 25 km. 

Koska Vanhankylänmaan 
linnake on ns. kylmä linnake, 
on siellä valmiina ainoastaan 
toimintatilat: patteri, tulen
johtotornija keskiö. Tällaisen 
saaren muuttaminen toimi
vaksi linnakkeeksi- taistelu
kykyiseksi patteriksi - vaatii 
suuren kalustokeskityksen. 
Etukomennuskunta on Kam
pela-aluksella vienyt hyvissä 
ajoin saarelle mm. harjoitus
tykit (3 .. itkoa" ), 4 jv-tykkiäja 

Tulitauko. 

konekiväärejä. Varsinaisella 
merimarssilla kuljettaa Kam
pela tavanomaisen leirikalus
ton lisäksi viesti-, tulenjohto-, 
keskiö- ja tykkijaoksen tar
vitseman kaluston . 

Miehistö kuljetetaan Vaar
lahdella ja merimarssi kestää 
8-10 tuntia. 

Kevään kilpailuammun
noissa SIRtR:iä edustavalle 
Isosaaren linnakkeelle Van
hankylänmaan valinta leiri
paikaksi oli onnistunut, koska 
siellä on kilpailuammuntoja 
vastaava tykkikalusto - ras
kas patteri. Näin tarjoutuu ti
laisuus kilpailupatterin taito
jen viimeistelyyn virallisen lei
riohjelman ohella. 

Monipuolinen leiriohjel
ma 

Ensimmäisenä leiripäivänä 
- tiistaina 18.5 - aloitetaan 
kolme päivää kestävät koulu
tusammunnat, tarkoituksena 
on parantaa linnakkeitten val
miutta. Ne suoritetaan linnak
keittain linnakkeen päällikön 
johdolla. 

Koulutusammuntojen jäl
keen alkaa perjantaina ran-

nikkorykmentin torjuntakes
kuksen tulenjohtokomenta
janjohtama harjoitusammun
tavaihe. Tämän vaiheen tar
koitus on harjaannuttaa pat
teriston esikunnan ja linnak
keitten välistä yhteistoimin
taa. 

Perjantaina kootaan myös 
kaikki it-miehet Rankkiin, 
jonne perustetaan ilmatorjun
tapatteri . Siellä ammutaan 
keskitetysti kaikki it :n ilma
ammunnat. Sen jälkeen siirty
vät it-miehet takaisin omille 
linnakkeilleen,jossa he suorit
tavat omat pinta-ammuntan
sa. 

Harjoitusammuntavaiheen 
jälkeen alkaa maanantai-ilta
na varsinainen taisteluharjoi
tus. Rannikkorykmentti suo
rittaa tällöin annetun tilan
teen mukaisesti ammuntoja, 
joihin liittyy myös maali
toimintaa. Rannikkojääkäri
en harjoitus vastahyökkäyksi
neen liittyy olennaisesti juuri 
tähän harjoitusvaiheeseen. 

Varsinaisen leiriohjelman 
lisäksi käytetään vapaa-aika 
kilpailuammuntoihin osallis
tuvan miehistön osalta oheis
koulutukseen , jonka tarkoi
tuksena on kilpailuammunto
jen harjoittelu ja viimeistely. 

Yhteisleirit 
tömiä 

välttämät-

Kotkan ampumaleirin kal
taisia yhteisleirejäjärjestetään 
vuosittain. Ensi vuonna on 
tarkoitus järjestää Upinnie
messä vastaavanlainen suuri 
harjoitusleiri, johon osallistu
vat periaatteessa kaikki rt:n 
mukaanlukien moottoroitu 
patteristo Vaasasta. 

Tällaiseen yhteistyöhön hy
vin myönteisesti suhtautuva 
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kapt Kaipia kiteytti kysymyk
sen yhteistyön merkityksestä 
seuraavalla tavalla. 

- Tällaisia yhteisleirejä pi
tää olla, sillä mielestäni mei
dän pitäisi pyörittää leirit 
mahdollisimman usein juuri 
rykmenttiorganisaation puit
teissa. Koska oman joukko
osaston puolesta emme kui
tenkaan pysty luomaan näin 
laajaa organisaatiota, on vält
tämätöntä että vähintään 
kaksi - mieluummin kolme 
kuten tällä leirillä - joukko
osastoa osallistuu leirille . 

- Toisaalta yhteistyö on 
tärkeää senkin vuoksi, että 
tällaisilla leireillä aina kokeil
laan ja tutkitaan jotain. Kun 
tutkijat tulevat eri alueilta ja 
heitä on paljon, pystytään asi
oita tarkastelemaan moni
puolisesti. 

- Kolmantena tärkeänä 
asiana pidän henkilökohtai
sen kanssakäymisen osuutta. 
Tutustutaan toisiimme ja 
voidaan kysellä, mitä muualla 
puuhataan. Tästä on aina oma 
hyötynsä. 

- Edelleen on mielestäni 
tärkeää liikkua vierailla alu
eilla, vaikka palvelemmekin 
kiinteässä rannikkotykistös
sä. Se, että ei ole aina samat 
koordinaatit, suunnastuslu
vut ja tykkipaikat, vaan toimi
taan neitseellisissä ja vieraissa 
olosuhteissa, kouluttaa meitä 
kaikkia. Tämä on ensiarvoi
sen tärkeää nimenomaan nuo
relle kantahenkilöstölle sekä 
varusmiehille. 

Kilpailuammunnat 

Kun Isosaaren linnakkeen 
joukot palaavat torstaina 
27.5 kotisaarelleen, on heillä 
edessä ainoastaan lyhyt lepo-
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hetki: valmistautuminen kil
pailuammuntoihin alkaa lä
hes välittömästi. 

Kilpailu suoritetaan vuosit
tain eri rannikkotykistöjouk
ko-osastojen välillä ampuma
leirien yhteydessä keväisin ja 
syksyisin. Kilpailun tarkoi
tuksena on asettaa joukko
osastot vuosittain parem
muusjärjestykseen sekä pitää 
yllä rt:n korkeaa tykistöllistä 
tasoa. Oman rykmenttimme 
mainetta näissä kilpailuissa 
puolustaa perinteisesti IsosL
ke. 

Kilpailuainmunnat käsit
tävät kolme erityyppistä am
muntaa, joista käytetään tun
nuksia RI, R2ja R3. Kilpailu
menestyksen kannalta tär
keimmät ovat RI ja R3, sillä 
käytännössä nämä kaksi am
muntaa ratkaisevat joukko
osastojen paremmuuden. RI 
on 2-tähysteinen PI (mittari
pikamenetelmä) ja R3 on 
moottoroidun rannikkotykis
tön päämenetelmä M I (mitta
rimuuntomenetelmä). Isosaa
ren ulkopuolella oleva tu-
lenjohtoasema pystytettiin 
Eestiluotoon. Kilpailuam-
munnat ovat muuttuneet ai
kaisemmasta siten, että R2:ssa 
käytetään nykyisin lasersuun
ninta ja RA V AL-laskinjärjes-

telmää. Tässä ammunnassa 
välittyvät maalitiedot laser
suuntimelta laskimelle auto
maattisesti sähköisinä im
pulsseina. Laskimelta saa
daan ampuma-arvot halutta
essa tykkipäätteille. 

Kilpailun kynnyksellä, kun 
miehistöllä on takanaan usei
ta viikkoja kestäneetjaoskoh
taiset harjoitukset, patterin 
yhteiset kehysharjoitukset se
kä pitkä leiri, kertoi kapt Kai
pia tunnelmistaan. 

- Tammikuusta lähtie• 
kun harjoittelu kilpailuja vaW 
ten alkoi, on lähtökohtana ol
lut ammuntojen voitto. Iso
saari on voittanut aina joko 
jonkin osakilpailun tai sitten 
kokonaiskilpailun ja meillä 
on hyvät edellytykset jatkaa 
näitä perinteitä tänäkin vuon
na. Ainakin henki on hyvä ja 
henkilöstö osaa tehtävänsä 
hyvin. 

- Valmistautuminen on 
sujunut normaalisti. Ainoas
taan tässä uusitussa R2-am
munnassa on ollut hanka
luuksia ja se on vaatinut hyvin 
paljon kokeilua. Tämä R2-
ammunta pelaa tulosten osal
ta kuitenkin omana suorituk
senaan eikä sillä ole kilpailu
ammuntojen lopputulokseen 
kovin suurta vaikutusta. 

Kehysharjoittelua. 

Leirin ja kilpailuammuntojen jälkeen. 

Kysymyksiin kuinka Kot
kan ampumaleiri onnistui ja 
pystyttiinkö leiriohjelma vie
mään läpi suunnitelmien mu
kaan, vastasi kapt Kaipia seu
raavasti. 
- Isosaaren Linnakkeen kan
nalta leiri onnistui erittäin hy
vin. Ulkopuolisten tarkkaili
joiden mukaan joukon toi
minnan ja ammuntojen onnis
tumisen kannalta oli IsosLke 

ras yksikkö. 
hjelma pystyttiin viemään 

pi lähes täydellisesti . Pieni 
puute oli se, että kovan myrs
kyn vuoksi RannJP ei ollut 
mukana vastahyökkäys
vaiheessa . 

- Kuten aikaisemmin olen 
maininnut oli leirillä useita 
tutkintakohteita. Tältä osin 
leiri onnistui suunnitelmien 
mukaan: saatiin hyvin paljon 
kokemuksia ja monia asioita 
voitiin tarkentaa. 

Isosaaren Linnakkeen tar
koituksena oli harjoitella kil
pailuammuntoja myös Van
hankylänmaan linnakkeella, 
mutta tiiviin leiriohjelman 
vuoksi se ei ollut mahdollista. 
Tätä ei kapt Kaipia kuiten
kaan surrut enää kilpailuam
muntojen jälkeen, sillä am
munnat onnistuivat hänen 
mielestään hyvin . 
- R 1-ja R3-ammuntojen osal-

ta ammunnat onnistuivat mie
lestäni hyvin ja meillä on täy
det mahdollisuudet voittaa 
raskaan patterin ammunnat 
tänä vuonna. 
- Uuden järjestelmän kokeilu 

R2-ammunta - meni 
osittain pieleen. Ammunta al
koi hyvin, mutta tuli siirtyi 
pois maalista. Tämä johtui sii
tä, että puutteellisten käyttö
ohjeiden vuoksi LASU käytti 
kesken ammuntaa vääriä iske
mien mittausarvoja. Turku 
ampui myös raskaan patterin 
kilpailuammunnat tänä ke
väänä ja siellä kävi R2-am
munnassa aivan samalla ta
valla . 
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Harrastuksena miekkailu 
Linnake-lehti sai tilaisuuden 
kurkistaa Esikuntapatterin 
päällikön Yli/ lauhion »sivii
lielämään». Tällöin paljastui, 
että hän on todellinen miekkai
lun monitoimimies: valmenta
ja, aktiiviurheilija, seuran vetä
jä jne. Miekkailu onkin hänelle 
enemmän kuin pelkkä harratus 
- siitä on tullut hänelle elämän
tapa. 

Herra Ylil, kertoisitteko min
kälaisia saavutuksia Teillä on 
miekkailusta ja mitä niistä ar
vostatte eniten? 

Olen miekkaillut yhtäjak
soisesti Suomen maajoukku
eessa 14 vuotta ja tästä johtu
en minulla on ollut melko pal
jon osallistumisia MM-kilpai
luihin ja erilaisiin suuriin kan
sainvälisiin kilpailuihin. 

Olen voittanut kolme ker
taa henkilökohtaisen sotilai
den Pohjoismaiden mestaruu
den ja arvostan niitä ehkä eni
ten, sillä ne vastaavat tasolli
sesti lähes Pohjoismaiden 
mestaruuksia. Lisäksi Ruotsi 
on tällä hetkellä maailman 
kolmen parhaan maan jou
kossa kalpamiekkailussa . 
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Suomen miekkailun kan
nalta merkittävimpänä saavu
tuksena pidän Melbournen 
MM-kilpailujen joukkue
kilpailun 9:ttä sijaa vuonna 
1979. Tämä oli riittävä näyttö 
sille, että saatiin miekkailijoi
ta mukaan Moskovan olympi
akisoihin. Itse en enää lähte
nyt olympialaisten vaatimaan 
harjoitusrääkkiin mukaan, 
vaikka olinkin mukana tuossa 
Melboumen joukkueessa. 

Henkilökohtaisen Suomen 
mestaruuden eri aseissa -
kalvassa ja floretissa - olen 
voittanut 12 kertaa. 
Otatteko vielä osaa kilpailui
hin aktiiviurheilijana?? 

Tällä hetkellä osallistun kil
pailuihin silloin tällöin, kun 
tekee mieli käydä »nautiskele
massa». Säännöllisesti käyn 
kyllä miekkailemassa pari 
kertaa viikossa. 
Olette menestynyt myös val
mentajana. Voitteko kertoa 
hieman valmennustyöstänne? 

Näinkin kauan miekkailus
sa mukana olleena tuntuisi 
väärältä olla jakamatta sitä 
tietoa mitä vuosien varrella it
selle on ehkä kertynyt. 

Hyökkäys torjuttu. Ylil Lauhio oikealla. 

Toimin tällä hetkellä Puo
lustusvomien miekkailijoit
ten valmentajana. Tärkeim
pänä tavoitteena meillä soti
lasmiekkailussa on aina vuo
sittain sotilaiden MM-kilpai
lut. Viime keväänä nämä kisat 
pidettiin Ranskassa ja olimme 
siellä joukkueena 6. Kisoihin 
otti osaa 21 maata ja meidän 
realiset mahdollisuutemme 
ovat juuri sijoilla 4-6. Seuraa- _ 
vat kilpailut ovat Sveitsis. 
ensi syyskuussa. Toinen tär
keä tavoite on Pohjoismaiset 
sotilaitten mestaruuskilpai
lut, jotka järjestetään myös 
vuosittain. 

Toimin myös 5-otteluliitos
sa lähinnä maajoukkueval
mennettavien miekkailuval
mentajana . 

Miekkailuliiton valmen-
nuspäällikkönä joudun koor
dinoimaan valmennus- ja 
koulutustoimintaa liittota
solla ja Miekkamiehet ry:n pu
heenjohtajana valmenta
maan sekä opettamaan myös 
seuratasolla. 

Miekkailuliiton perimmäi
senä tarkoituksena tällä het-

kellä on saada lajia tunnetuksi 
ja harrastajien määrä lisään
tymään. Valmennuksen kan
nalta on tärkeintä tällä hetkel
lä saada kansainvälisiä näyt
töjä. Meillä on kolme miestä 
tehovalmennuksessa ja he 
ovatkin viimeisen vuoden ai
kana jo saavuttaneet huomat
tavia menestyksiä. 
Sopiiko miekkailu mielestänne 
erityisesti sotilaslajiksi? 

Miekkailulla on erittäin 
vanhat perinteet eri maiden 
armeijoissa, sillä aikaisem

. han sotalaitosjärjestelmät 
i,'1-ustuivat käsiaseiden käyt

töön ja sotilaan henkilökoh-
taisena aseena oli kiväärin si
jasta miekka. Sotilaat vertaili
vat keskenään taitojaan ja 
näin miekkailusta muodostui 
hyvin varhain kilpailumuoto. 
Sitä voidaankin pitää ensim
mäisenä organisoituna urhei
lumuotona. 

Miekkailu sopii sotilasur
heilulajiksi senkin vuoksi, että 
siinä tarvitaan ja se kehittää 
niitä samoja perushyveitä mi
tä armeijassakin tarvitaan. 
Miekkailu on lisäksi armeijan 
tapaan hyvin kurinalainen ja 
se on henkisesti erittäin kas
vattava urheilumuoto. 

Miekkailun huippumaissa 
hyvin suuri osa miekkailijois
ta on armeijan palveluksessa. 

,A non myös Suomessa aivan 
~ vimmän huipun laita, 
vaikka Suomen puolustusvoi-
mien liikuntakasvatusohjel
maan miekkailu ei nykyisin 
kuulukaan. Meillä onkin tar
koitus 'saada miekkailu takai
sin kadeteille yhdeksi vapa
aehtoiseksi liikuntamuodok
si. 
Mitä ominaisuuksia hyvältä 
miekkailijalta vaaditaan? 

Perusvaatimuksena kuten 
kaikilla urheilijoilla on tietysti 
hyvä peruskunto. 

Kuva PM-kilpailusta v. 1979. Oikealla kaksinkertainen maailmanmestari ja 
olympiavoittaja v. 1980 Ruotsin Johan Mannenberg. 

Tyypillisiä lajille ominaisia 
tärkeitä tekijöitä on useita. 
Eräs niistä on henkinen val
mius. Miekkailukilpailut kes
tävät yleensä pari vuorokaut
ta ja otteluja on koko ajan 
suurin piirtein 10 min välein 
12-14 tunnin ajan. Tämä vaa
tii erittäin paljon pitkäjännit
teisyyttä . 

Edelleen on miekkailussa 
, tempo hyvin tärkeä, sillä vas

tustaja on pyrittävä harhaut
tamaan liiketilalla - rytmin
vaihdoksella. Tämä edellyttää 
miekkailijalta hyvää rytmita
jua sekä hyvää jalan ja käden 
koordinaatiota. 

Miekkailu vaatii aika pal
jon tietynlaista taktista nok
keluutta, jolla ottelut useim
miten loppujen lopuksi rat
kaistaan. Tavallinen ihminen 
ei miekkailukilpailuissa ikävä 
kyllä pysty havaitsemaan 
tällaisia taktisia yksityiskoh
tia , sillä liikevaiheet ovat no
peita ja kaikki erittäin pienes
tä kiinni. 

Mikä Teitä miekkailussa vie
hättää? 

Ensi nnäkin minua viehät
tää miekkailussa sen vaikeus: 
koskaan ei pysty sanomaan 
olevansa valmis. 

Miekkailu on selvä kamp
pailulaji, jossa yksin taistelee 
toisen kanssa. Sen jälkeen kun 
on laittanut miekkailunaa
marin päähänsä , on täydelli
sesti yksin. Siinä vaiheessa 
toisten apu ja neuvot eivät 
enää auta. 

Vaikka maallikosta joskus 
tuntuukin siltä että miekkailu 
on lähinnä kyttäämistä, on se 
liikunnallisesti hyvin vaativa 
laji: on oltava tietynlainen voi
makas liikunnan valmius ko
ko ajan. 

Miekkailuharrastukseni 
vuoksi on minulla ollut mah
dollisuus kiertää aika paljon 
maailmaa.Sen lisäksi ,että tä
mä avartaa ajatuksia yleensä, 
on ollut erittäin mielenkiin
toista nähdä, minkälaista 

Jatk. sivulla 15. 
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Graniittisaunassa ei vielä kylvetty 

Telttasauna osa Rt-illanviettoa. 

Perjantaina viikkoa eMen ju
hannusta pyöri Kajanuksen 
saunan ympäristössä niin sivii
lejä kuin varusmiehiä ja kanta
henkilökuntaan luulluvia. 11-
lanvietosta poisjääneet pelkä
sivät turhaan kylmää säätä, 
sillä Upinniemen kärjessä pais
toi tälläkin kertaa aurinko, 
vaikka pääkaupungissa oli pil
vistä. 

Hernekeitto ja pannukak
ku lämmittivät sisäisesti, ja 
kumpaakin lajia oli riittäväs
ti . Siviilien ruoka-arvostelu 
antoi lähes yksimielisesti tu
lokseksi XL plus, näin hyvää 
ei saa edes kotona. 

Ilmakiväärikisan ykkös
palkinnon korjasi levyko
koelmaansa vaativimmissa
kin kisoissa kunnostautunut 
kapteeni Frisk. Erityisesti 
naisosanottajat arvostelivat 
liian herkkää liipaisinta ja mo
nimutkaista tähtäinlaitteis
toa. Ehkäpä seuraavalla ker
ralla pari aliupseerikurssin 
varusmiestä antaa aluksi täh
täyksen teho-opetusta. 

Nuolenheittokilpailun en
silevy luovutettiin Rt-kiltalai
nen Ståhlille. Tiukassa kilvas
sa tähtäsi Linnake-lehden 
päätoimittaja, eroa kärkeen 
oli vaivaiset kaksi pistettä. 
Arpajaisissa lukumääräisesti 
eniten voittoja keräsi itse ryk
mentin komentaja - koti
matkalla maistuivat Mumsit. 

Illanviettoon osallistuneet 
siviilit kiittelivät järjestelyjä 
yleensä sekä erityisesti taiste
lunäytöstä, jonka seuraami
seen korkeat rantakalliot oli
vat erinomainen paikka. 
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Harvoin on saatu seurata yhtä näyttävää ja monipuolista taistelunäytöstä 
kuin Rannikkotykistöpäivän yhteydessä UpiMiemessä. Korkealta kalliolta 
oli mainiot näkymät, viikkojen kolea sade muuttui hetkeksi kesäksi ja 
maihinnousun torjUMassa oli sähäkkyyttä. 

Maalilauttaa ei onnistuttu saunan menneisyydessä -on 
upottamaan, mutta lähellä se ollut myös arkkitehti Eliel 
oli. Juuri uimakoulun suorit- Saarisella, runoilija Eino L~ 
tanut koulutyttö ihasteli mus- nolla ja taidemaalari AhW, 
tien pintasukeltajien sujuvaa Gallen-Kallelalla. 
ja lähes näkymätöntä etene- Alueesta on muodostumas-
mistä kallioluotojen välistä sa erinomainen paikka mitä 
kohti rantaa. erilaisimmille rykmentin ja 

Kajanuksen graniittisau- killan tapahtumille. Tähän 
nan kunnostus näytti eden- luo vaihteleva rantaluonto 
neen hyvin , joskin paljon tai- · monipuoliset edellytykset. 11-
kootyötä tarvitaan edelleen lanvietossa oli tälläkin kertaa 
- sinuakin kaivataan mu- mukana useita ensikertalai-
kaan saunaprojektiin. Esillä sia. Tilaisuuden onnistumista 
oli myös pieni valokuvanäyt- kuvasivat tyytyväiset ilmeet 
tey saunan ja säveltäjäkapelli- ja kuullut kommentit »tul-
mestari Robert Kajanuksen laan toistekin» ja »kerrotaan 
historiasta. Oleellinen osa muillekin». 

Robert Kajanuksen saunalla pääsi toki myös saunomaan. Tosin vielä tässä vaiheessa telttasaunassa, joka oli 
pystytetty rantakallioiden suojaan. Löylyjen kuumuuden kävi tarkistamassa eversti ja rouva Lahti sekä Arja 
Telaranta. Heille riitti pikasaunominen täysissä varustissa. Kiuas hehkui kuumuutta ja oikeita saunojiakin löytyi 
juhlakansan joukosta. 

liobert Kajanuksen 
~ticlRlI 

Kiitämme seuraavia yrityksiä saunaprojektimme tukemisesta: 

Helo-tehtaat Oy 

Helsingfors Sparbank 

Helsingin Osakepankki 

Lemminkäinen Oy 

Liiketyönantajain Keskusliitto 
LTKry 

Maansähkö Oy 

Mallasjuoma Oy 

Osuuspankkien Keskuspankki 
OyOKO 

Polar-rakennus Oy 

Rakennus-Ruola Oy 

Teräsbetoni Oy 

Suomen Osuuskauppojen 
Keskuskunta SOK 

Suomen Yhdyspankki Oy 

Tauno Valo Oy 

Viatek Oy 

Helsingin Rannikkotykistökilta ry. 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
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RAuKI/82 
Nämä rivit tavoittavat teidät nyt, kun kurssinne päättymisestä on jo 

parisen kuukautta aikaa. Tässä vaiheessa monet kurssin aikana irralleen• 
jääneet asiat ovat loksahtaneet paikoilleen. Jotkut, itsestään selvinä pide_.., 
tyt seikat ovat kenties saaneet kysymysmerkin vierelleen. Johtajaksi opis
keleminen jatkuu, vaikka kurssi onkin päättynyt. Teoreettinen perusta on 
luotu. Nyt on johtajaksi kasvamisen ja asennoitumisen aika. 

Hyvän johtajan vaatimukset ovat monet ja omat kyvyt tuntuvat usein 
riittämättömiltä haasteisiin vastaamiseen. Itsekritiikki on toki jyvä asia 
mutta sitäkään ei pidä liioitella. Johtamistaito hiipii sotilasesimieheen tä
män itsensä sitä juuri huomaamatta. Asiat vain alkavat sujua paremmin ja 
vähemmällä vaivalla, työstä alkaa pitää, palvelus jäsentyy selkeäksi. 

Toivon, että tämä prosessi on jo alkanut käynnistyä teissä ja on jo 
pitkällä sitten kun alotatte tulikokeenne - alokkaiden esimiehenä ja esi
merkkinä toimimisen. 

Hyvää jatkoa! 

Kurssin johtaja 
Majuri H Tiilikainen 

Puheenjohtajan tervehdys 
Aliupseerikurssi 1/82 muistelmia. 

1.6. siirtyi 86 uutta ryhmänjohtajakor
praalia yksikköihinsä Kotkaan, Isoonsaareen 
ja Mäkiluotoon. 

Rannikkotykistökouluun jatkoi pari päi
vää myöhemmin 24 alikersantin arvoista tais
telijaa. Taakse jäivät Koulutuspatterilla viete
tyt vajaat kaksi aliupseerikurssikuukautta. 

2.4.-1.6./1982 ajanjaksona käyty aliup
seerikurssi oli tiuhatahtinen ja vaati oppilail
taan myös vapaa-aikojen käyttöä päästäkseen 
A.intään »tunnistamistasolle» oppimisis
"'l!n. Patterilla vietettyjä vapaa-aikoja yritti 
oppilakunnan hallitus omalta osaltaan muka-
voittaa hankkimalla toimikautensa alkuvai
heessa videonauhurin. Kurssin aikana todet
tiin hankinta erittäin onnistuneeksi. Vuokrat
tujen elokuvien ja jääkiekon MM-kisojen päi
välähetysten seuraaminen iltasella tuotti pie
nen alaluokan täyttymisen ajoittain ääriään 
myöten. 

Kurssin lopulla hankittiin patterille ka-

Jatk. sivulta J 1. 

uan toivottu virvokejuoma-automaatti,jonka 
varsinanen hyöty siirtynee kesäkuun alokase
rälle, mutta 50 korillisen menekki kahdessa 
viikossa osoitti jo automaatin tarpeen. 

Robert Kajanuksen saunaprojektiin otti 
oppilaskunta kokonaisuudessaan osaa aika
resurssiensa puitteissa. Vapaaehtoisia saunan 
rakentajia löytyi viikonloppuisin riittävästi ja 
kurssimme ampumaleirin lomassa oli oma is
kuryhmänsä myös saunan korjaustöissä. 

Oppilaskunnan hallituksen järjestämistä 
muista ohjelmista mainittakoon Kaatuneitten 
omaisten liiton rahankeräykseen osaaottami
nen ja rykmentin urheilu päivän ohjelman jär
jestäminen - Linjojen välisetjalkapallo-otte
lut (tykkilinja 1.), suunnistuskilpailut, pingis
cup ym. 

Lopuksi toivotan hyvää jatkoa kurssilai
sille tulevissa tehtävissä sekä välitän kiitokset 
oppilaskunnan puolesta kurssimme koulutta
jille. 

Markku Salmivalli 
oppilaskunnan puheenjohtaja 

miekkailu on ollut muualla . 
Viekö miekkailu kaiken aikan
ne vai ehdittekö harrastaa muu
takin? 

tii olla. Tämä on aika pitkälle 
organisointikysymys. 

Pyrin säännöllisesti osallistu
maan ainakin sm-kilpailuihin 
sekä ajan salliessa suurempiin 
regattoihin . 

Kyllä se tietenkin aika pal
jon vie. Olen pyrkinyt pyhittä
mään tietyt illat viikossa 
puhtaasti miekkailuun ja 
muut niin, että kotonakin eh-

Toinen todellinen harrastus 
minulla on purjehdus. Se on
neksi keskittyy vain kesään. 
Omistan OK-jollan, yhden 
miehen kilpaveneen, jolla 
otan kesän aikana osaa erilai
siin purjehduskilpailuihin. 

Herra Ylil, kiitän haastattelus
ta ja toivotan Teille Linnake
lehden puolesta hyviä purjeh
dustuulia sekä miekkailijoillen
ne menestystä! 
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TYKKILINJA Tupa 1 

Aaltonen Joel Matti Tapani, asentajakoneista
ja, 01.11.-62, Rajamäki, KoulPtri. Ro ckabil
ly-Aaltonen. Luumu VMTL-kuningas. Aina 
hitsaamassa. 
Hyvönen Keijo Ilari, yo., 13.01.-62, Espoo, 
EPtri. Aamulenkkien sankari - muut aamu
lenkille, »Hyvänen» punkan alle. Suu saman
lainen kuin kaappi - aina auki. »Reipast 
meininkii ». 
Jokinen Martti Augusti, rengasasentaja, 
09.12.-62, Kotka, KotRPsto. Tuvan keho. Oi
vallinen ryhmänjohtaja, tst-harj. eläimellistä 
menoa. 
Kostamo Risto Ensio, yo., 14.08.-62, Helsinki, 

KoulPtri . Koukelas Kostamo. Sexy underwe
ar, patterin paras hanuri. Nipotti Ratekoon. 
Kotilainen Juha Tapio, yo., 03.04.-62, Vantaa, 
KoulPtri . Tuvan Chaplin. Seksihirmu irstaili
ja. Lakki ja solmio aina timminä. 
Lavia Mauri Henrik, putkiasentaja, 16.06.-62, 
Sysmä, KoulPtri . Tuvan tunnollisin taistelija. 
Pakki täynnä »vanhoja erkkejä». 
Makkonen Veli-Pekka, leipuri, 19.11.-62, Lah
ti , KoulPtri . Perustaistelija. Ainoa mies,joka 
vempulana juoksee yli 3000 m Cooperissa. 
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Miettinen Jukka Ilmari, hienomekaanikko, 
26.10.-61, Tuusula, KotRPsto. Patterin sai
rain kuorsaaja, » Tekari-Miettinen». Elton 
John-pokat. Yritystä vaikka muille jakaa. 
Seppälä Sauli Antero, levyseppä, 26.03.-62, 
Kotka, KotRPsto. »Pekka-Seppälä». Kiero 
luumuilija. Hoiti naistaan sotkun takanakin. 
Turkulainen Ari Pekka, yo., 03 .11.-62, Helsin
ki, EPtri. Numeroa liian pieni nahka- silmät 
kiinni p ... reikä aukeaa. Lomille hiihtohousut 
jalassa. 

Kok Nikki, Olipa taas esitys!! Hyvä mies, tur
haa jäykistelyä. 

Kers Kankkunen, Laivaston arvomerkit & RT
asiat eivät puikoissa. Hidastin ... eiku .. . 
palautin . . . eiku . . . tota . . . ööö . . . 

Ylil Hyytiäinen, »Sairas ääni». Hommat hans
kassa. Todellinen kouluttaja - hyvä jätkä 
nukkuessaan ja sukeltaessaan. Rumbaa
Rumbaa . 

TYKKILINJA Tupa2 

_Kauro Keimo Jari Uolevi, rakennuspiirtäjä, 
09.07.-62, KoulPtri . Ex opsku väpsky, tuvan 

ryhmyri . Katosi aina salaperäisesti sotkuun 
siivouksen ajaksi. Tuvan kurinpitoesimies. 
Komi Heikki Olavi, yo., 01.04.-62, KotRPsto. 
Tuvan tunnollinen Iivooja. Teoria puikoissa, 
mutta tuppasi pitämään asiat omana tieto-

~an. Ratekoon. 
._-uskopf Pekka Antero, asentaja, 18.04.-62, 

EPtri . Tuvan hiljaisin mies . Lomilta palates
saan hoippui epämääräisesti. 
Långstedt Jukka Petri, varastomies, 16.01.-65, 
EPtri. Aina vaiheessa: muiden palatessa aa
mulenkiltä Tedi veti vasta verkkareita jal
kaansa. Iltaisin sensijaan jaksoi i: ·ua TV:n 
ääressä. 
Marttala Jukka Tapio, autonasentaja, 20.09.-
62, KoulPtri. Tuvan »äiti »: piti huolta tuvan 
siisteydestä sekä järjesti pojille lukemista. Ilta
isin »Martta-täti» luki ennen hiljaisuutta ilta
sadun. 

Mäkelä Jari Antti , koneistaja, 26.06.-62, 
KotRPsto. Aina eri mieltä kuin muut, hermoili 
suotta. 
Spännäri Petri Kalervo, autopeltiseppä, 03.08.-
62, KotRPsto. Tuvan kovaäänisin mies, koko 
patteri kuuli , kun Spännäri palasi lomalta. 
Mielihuudahdus: »Olkaa hiljaa! ». 
Sundqvist Harry Mikael, yo., 25.07.-62, 
KoulPtri . Superluumu, aina näennäisesti vai
heessa . Omat eväät aina mukana, joista ei 
muille liioin herunut. 
Säppi Ari Juhani, metallimies, 20.03.-62, 
KoulPtri. Tuvan kovakuntoisin. Käytti voi
masanoja harkitusti - mutta usein . Levotto
mat jalat. 
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TYKKILINJA Tupa3 

Ahonen Vesa, asentaja, 17.07.-62, Kerava, 
KoulPtri . Punkkamestari, patterin pahin mä
tänijä. »Tuvan varaesimiehenä joudun mää
räämään seuraavat henkilöt. Motto: Huur ... ! 
Cairenius Sampsa, opiskelija, 23.11.-62, Es
poo, KoulPtri . Kiikari-K. Tavarat hukassa 
(reppu, tetsarit). Harrastus linnustus. Siirtyi 
Ratekoon. 
Eklund Pekka, sukeltaja, 02.04.-62, Helsinki
Espoo, KoulPtri . Käytti hyväkseen aikaisem
pien kurssien opit luumuilussa ja tulos näkyi 
(luumutaiteena). Loputtomalla matkalla 
RTK:hon . 
Jääskeläinen Kimmo, opiskelija, 31.03.-62, 
Vantaa, KoulPtri. Mukaan tulee pikkumustat 
ja kaasunaamarilaukku. Hei mä jouduin alo
kasaikana siivoamaan. Hermostui aika-ajoin. 
Ratekoon. 
Lohimäki Tero, stuntman, 04.02.-63, Helsinki, 
KotRPsto. Nautti itsensä ruoskimisesta. It
sensäpaljastaja. Tulevat alokasparat! 
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Partanen Olli, manageri, 15.05.-62, Porvoo, 
KotRPsto. Patterin kovin menijä. Menetti ra
hansa kadonneisiin kirjeisiin. Tahtoi Lahte
laista. Menoa riitti joka lähtöön. 
Pohjalainen Harri, varatoim.joht., 29.08.-62, 
Töölöö, EPtri. Meillä E-patterissa. Missä oli 
mies aamulenkin aikaan? Sex, Druck's And 
Rock'n Roll. 
Rodas Seppo, työtön, 10.06.-64, Espo 
Kou!Ptri . Tuvan kuopus ja »esimies». Hei yks 
mun kaveri. Kehitti oman tahdinlukujärjestel
män. Katosi aina kun siivottiin. Ainesta kapi
aiseksi. 
Teilas Jouni, ammattikoululainen, 27.04.-62, 
Kotka, KotRPsto . »Sivusuuntaajaaa». Ainoa, 
joka jaksoi loppuun asti olla tunnollinen . Tu
van äitihahmo. 

r 
1 

TYKKILINJA Tupa 4 

Kuittinen Ari, osastonhoitaja, 14.04.-62, Asko
la, KotRPsto. Kenraali Kuittinen. Varsinai
nen vitsiniekka. Naisalalla asiantuntija. Pok
ka piti joka tilanteessa. Muisti aina kehua 
9levansa tuvan vanhin . Kova mies kuorsaa
maan. »Mä siivoan jos joku hakee harjan». 
Lönsnäs Jan, yo., 26.06.-62, Pyhtää, KotRPs
to. Lupsakka mies, hymy herkässä. Otti hoi
taakseen kaikki bingohommat. »Miks' aina 
miä ». 
Niilola Arto, huonek.puuseppä, 24.05.-62, 
Valkeala, KotRPsto. Katosi kuvioista aina 

A vouksen alkaessa. Sai kuulla eniten herjaa, 
~uttei ehkä aiheetta. »Aion opettaa teille . .. 

hei mitäs te nauratte ». 
Pastila Jouni, maatilateknikko, 02.09.-62, Art
järvi, KoulPtri. Hiljainen, hommansa osaava 
mies. Tuvan paras kaappi ja punkka. Mies 
matkalla Ratekoon . »Lähteeks joku mukaan 
lukulomille». 
Repo Jouni, putkiasentaja, 03.02.-64, Koria, 
KotRPsto. Selvensi asioita enemmän unis
saan. Muiden siivotessa keskittyi parran
ajoon. Viihtyi punkassaan myös päivällä. 
Tarkkaili luontoa. 

Silander Jukka, autonapumies, 05.03.-64, Hel
sinki, EPtri . Tuvan kuopus aina vaiheessa. 
Maanantaiaamut olivat todella vaikeita. Pala
si !omilta tuhannen kapakan kautta . Hauska 
mies, vaikka vähän sählä. »Hei, missä mun 
rynkky on?» Lempipaikka punkan alus. 
Suokas Ari , työkalumies, 21.11.-62, Nastola, 
Kou!Ptri . Huolehti tuvan siivouksesta. Pelkä
si hälytyksiä yhtä paljon kuin likaista tupaa. 
Pakkiruokaa paremmin maistui suklaakääre
torttu ym. makea . »Hitto kun pääsis lomille». 
Meni Ratekoon. 
Verosaari Mika, baarimestari, 15.10.-62, Hel
sinki, KoulPtri. Aina valmis ryhmänjohtaja 
piti esimiestehtävistä. Käytännön asiat pui
koissa, mutta teoriahommissa aivan pihalla. 
Luumuili siivouksesta. Tuvan nopein hälytyk
sissä. Ratekoon. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 11 

Hallikainen Kari Tapio, yo., 16.06.-62, Espoo, 
Kou!Ptri. Muistaa varmasti rahankeräyksen. 
Hommat hanskassa kuin luonnostaan. Rate
koon. 
Heinonen Pertti Sakari, asentaja, 26.09.-61, 
Imatra, KotRPsto. TJ-linjan ikuvaari. Oli, 
mutta isoääninen. Mielilause »Elä seleven
nä!». 

Kainumaa Jarmo Tapani, sähköasentaja, 
21.05.-62, Lohja, KoulPtri. Ei koskaan pitä
nyt kiirettä, mutta ehti aina ihmeen kautta 
varsinkin lomille. Ratekoon. · ' 
Pehkonen Esa Antero, rakennusmies, 08.11.-
64, Helsinki, KoulPtri . Tuvan kuopus. Vap
puloi:nilta takaisin kainalosauvoilla. Vempu
la. Ei huolta huomisesta vmtl. Voi lokakuun 
körrejä. 
Pyykönen Harri Tapani, varastomies, 21.01.-
62, Hyvinkää, EPtri. Tuvan superlusmu, 
krooninen siivouskammo. Ei kyllä muuten
kaan tehnyt mitään . 
Rolig Is_to Juhani, yo., 03.12.-62, Vantaa, 
KoulPtn. Tuvan huomaamattomin mies. Ai
na levyttämässä. Kun puhui, puhui asiaa. 
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Salmi Juha Allan, yo., 31.03.-62, Vantaa, 
KotRPsto. Tuvan perushauskuttaja. Omasta 
mielestään proffa-kamaa. Mutta ei. Selitti lii
kaa ja kyseli tyhmiä. Porukan kesken Mato 
vaan. Kyllä Rankin könsyillä on hauskaa. 
Salonen Heikki Arnold, metallinpainaja, 
29.07 .-62, Nurmijärvi, EPtri. Lomat olivat 
miehelle kaikki kaikessa. Korvalehti muutti 
muotoaan ja liipasinsormi oli kulua loppuun 
puhelimen kanssa seurustellessa . 
Söderlund Erkki Markus, yo., 08.06.-62, Hel
sinki, KoulPtri. Patterin nopein. Tetsari 
pertti. Ehdottomasti kurssin rumin. Herä 
aina klo 4.00 punkan hierontaan. Ratekoon. 

Kers Hirviniemi, Mies paikallaan, olipa aika 
ja paikka mikä hyvänsä. Aina sanavalmis. 
Ammattikieli: Nix ± vastaus hiukan pirin 
pärin, Huuhaa± vastaus aivan käsittämätön 
- vauhtia eteläkärjestä. Hoiti hommat yksin 
viimeisen kuukauden ajan ja näytti , mihin 
vanha kettu pystyy. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 12 

Heljanko Pentti , asentaja, 25.03.-62, KotRPs
to . Ra uhallinen maalaisjärki . Hei , mitä tulee 
mukaan. Nappasi mukaansa myös patterin 
pienimmän, kun pinta hulahti tukan näkymä t
tä toiseen metriin. 
Klemetti Jorma , asfaltti työ ntekijä , 01.02.-64, 
KoulPtri. Ei turhaan saa nut nimeä »Luumu ». 
Hoiti hommat vempulan varmalla tyylillä. Si
viilikarkuri. Omien puheittensa mukaa n pa ik
ka traktorin lava lla. 

a<:oskinen Mika, yo., 30.07.-62, Ko ulPtri. Va r
Wna Ratekoon menijä . Ei !omilla kaa n ehtinyt 

jahdata naisia : kirjat olivat ra kkaa mpia. 
Liukolampi Tapio , autonapumies, 04.11.-64, 
EPtri. Siviilikarkuri . Tuvan baby-face, joka 
to ttelee nimeä Liukaslempi . 
Rinne Petteri , levyseppähitsaaja, 26.08.-62, 
KoulPtri . Patterin pienin ja pahanhajuisin 
mies. Karvainen pikku olio, jo ka veti marssi t 
sisulla läpi. 
Seiterä Tuomo, yo., 05.06.-60, EPtri. Kilpailee 
Klemetin kanssa siitä, kumman körrit pääsee 
helpommalla. Motto : »Ei meillä E-pa tterilla ». 
Ehkäisi ennalta paniikinomaiset liikkeet ja 
kehitti levyttämisen taidon huippuunsa. 

Sojola Timo, sä hköasentaja, 23.03.-62, 
KotRPsto. Ihmemies ennakoimaan . Aina 
punkka valmis jakamat päällä n. 20 minennen 
herätystä. Hyden hyvä kave ri. Sai HL-lomaa 
si llo in kun halusi. Kiihotti muiden ruokahalua 
sairaina puheillaa n. 
Taottu Jari, yo ., 06.06.-62, KoulPtri. 60 % 
taru a ja loput melkein totta. Uskomaton kyky 
keksiä hätävalheita joka tilan teeseen. Selviy
tyi kaikesta kunnialla . 
Tirronen Kari , yo., 25.09.-62, KoulPtri . Par
kettiotteet hallinnassa, muut si lloin tällöin re
vallaan . Ei harmaansinistä aavistusta par
haasta mahdollisesta vauhdista. 

Kok Suominen, Euroopan paras kokelas . Älli
tälli pelaa hyvin. Ei turhia juoksutuksia vaan 
suoraselkäistä ja sotilaallista opetusta asiat oi
kein ymmärtäen . Nulikkamaisuus kadonnut 
iän myötä (vrt. eräät muut »koksut » ). 

Lisäksi »Selventämiskaksikko » yliv Saasta
monen & vääp Hakala, jotka luikkivat pakoon 
huonoa menestystä puolivälissä kurssia. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 13 

Hämäläinen Jouko Olavi, yo., 29.07.-62, Kot
ka, KotRPsto. Bodari, tulos havaittavissa 
mielikuvituksessa. Aiheutti usein konflikteja 
ahtaissa tiloissa. 
Seila Juha Kalervo, yo., 24.09.-62, Helsinki, 
KoulPtri . Muusikon alku, joka käytti vapaa
aikansa mielellään lukemiseen. Muuten huo
leton kundi. 
Pekkola Ari Juhani, maatilateknikko, 
07.07.-62, Pyhtää, KotRPsto. Tuvan ainoa 
toukotyöntekijä. VL V-lomat poikkeukselli
sen lyhyet. Tosi juntti. Ra tekoon. 
Solman Vesa Veijo, sähköasentaja, 26.07.-62, 
Helsinki, KoulPtri. Tuvan nopein TST-vyön 
kasaaja alkoi kurssin loppupuolella todella 
kypsyä Hämäläisen ominaistuoksuihin. Rate
koon. 
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Vuorinen Jorma Tapio, yo., 10.03.-62, Helsin
ki, EPtri. Tuvan rock'n roll-oppilas. Hai
kaili eniten siviiliin. Aatteet eivät tahtoneet 
muuttua vaatteiden myötä. Ratekoon. 
Rahkonen Jukka-Pekka, opiskelija, 27.01.-64, 
Helsinki, KoulPtri . Todellinen erämies, jok 
viihtyi paremmin maastossa kuin oppitunneil
la . Mottona: »Saatanan ruunat». 
Timperi Jukka Olavi, fil.kand. , 07.01.-56, 
Vehkalahti, KotRPsto. Hiljainen, ujo. Puhui 
vähän, mutta asiaa. 
Wahlgren Kari Markus, yo., 31.12.-62, Jyväs
kylä, KoulPtri. Patterin komein mies. Keräsi 
aina koko keskiön ympärilleen. 
Viljanen Heikki Antero, opiskelija, 16.04.-62, 
Lahti, KoulPtri. »Vaatimaton» kundi Suo
men Chicagosta. Kunnon luumu. Motto: »lt's 
goot to be a king». 

TULENJOHTOLINJA Tupa 14 

Kock Pekka Juhani, pankkivirkailija, 30.05.-
62, Helsinki, KoulPtri. Synnynnäisiä merival
vojan ominaisuuksia. Tuvan kuminaama. 
Olivatko vaatteet liian isot vai kaappi liian 
pieni? Hommasi kurssille videot, mutta edul
lisesti. Älä tee niinkuin Kock tekee vaan niin
kuin Kock opettaa. 
Virtanen Vesa-Matti , hioja, 13.05.-62, Por
voon mlk., KotRPsto. Tuvan kovin levyttäjä. 
Luumuili siivouksesta, mutta usein. Melkein 
aina vaiheessa. Kovat lomajutut - naissan
kari? Tj-koulutus ei jaksanut kiinnostaa, tj
luvut sensijaan kyllä. 
Jokela Jarmo Olavi Johannes, opiskelija, 

,a>.12.-62, Kotka, KotRPsto . Levytti kilpaa 
• irtasen kanssa. Soitti mankkaa kovaa ja 

paljon, mutta nukahti usein kesken kuunte-
lun. Hoiti hommansa tunnollisesti - sii
vouksenkin . Päätti viettää turvallisen vapun 
väijyssä. Hallitsi hermonsa tiukoissakin tilan
teissa . 
Laine Hannu Olavi, opiskelija, 09.07.-62, 
Nurmijärvi, KoulPtri. Ilmoittautui myöhäs
tyneenä kurssille VKS:sta. Mielilukemista Yl
PalvO ja Kasarmipalvelusohjesääntö. Häm
mästytti kurssia ohjesäännön mukaisella 
toiminnallaan. Poti maitojunakammoa: Mis
tä sais lisää pisteitä». Kantrimusan ystävä. 

Karanko Ilkka Lauri Leevi, kuorma-auton 
kuljettaja, 29.03.-62. , Helsinki, KoulPtri . 
Kestopunkka paras punkka, aamu- ja iltatoi
met lepo.Harhautti kokelasta ja piiloutui 
punkkaan. Harrasti lievää ennakointia. 
Osoitti tulenjohtotaitonsa jo ensimmäisissä 
ammunnoissa. Yritti päästä mahdollisimman 
vähällä. Ratekoon. 
Rautanen Jussi Olavi , opiskelija , 16.01.-62, 
Kotka, KotRPsto. Aina vaiheessa . Linjan 
omaperäisin oppilasjohtaja, joka ei tunnusta
nut helposti virheitään. Hukkasi tavaroita. 
Vappuna kiertoväijyssä, kolmen viikon kiin
niolo alkoi tuntua tuvan ilmapiirissä. 
Tyrväinen Hannu Eionar, diplomi-insinööri, 
21.03.-56, Helsinki , KoulPtri . Tuvan »grand 
old man», vaikka sitä ai aina päälle päin huo
mannutkaan. Kova poika laulamaan. Hallitsi 
RT-asiat dipl.ins:in varmuudella , eikä häkel
tynyt pienistä. Peruskomentti : »Onko 
näin?». Ratekoon. 
Jaatinen Matti Juhani, opiskelija, 04.06.-62, 
Helsinki , EPtri . Upseeriainesta jo alokasajan 
alusta lähtien. Linjan asiallisimpia miehiä. 
Vaiheessa ainoastaan lomille lähdettäessä 
(!!!?) Suorastaan nautti Tja:na toimimisesta. 
Tiesi ja osasi kaiken Tj:sta . (Tosin kerran Mä
kiluodossa suunnin piirun verran pielessä.) 
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KESKIÖLINJA Tupa 16 

Lehtonen Jari Ville, opiskelija, 06.06.-62, EP
tri . Liian lyhkäiset kengät. 
Kirjavainen Jukka Tapio, 29.05.-62, KotRPsto. 
Voi v ... u, mä kerron majurille. Tuvan pallero . 
Pönniö Risto Juhani , Dl, 09.02.-56, KotRPsto . 
Mies jolla on 1000 mk auto,johon tehtiin 5000 
mk koneremontti . Eksyi . 
Vihanto Pekka Seppo Juhani, yo-merkonomi, 
21.11.-60, KotRPsto. Isännän askeleen omaa
va ryhdikäs pepsodent-mies . 
Salmivalli Markku Eerikki, rak .ins., 18.03.-58, 
KoulPtri . Patterin kysytyin mies. Suomalaisen 
luutnantin mies. Ratekoon. 
Lähdesniemi Juha-Heikki , opiskelija, 
23.11.-62, KoulPtri. »Herra luutnantti opp. 
Lähdesniemen kaapillinen» . Tämän jälkeen 
mies otti oppia . 
Salminen Olli Markku, lähetti, 25.10.-63, EP
tri. Tuvan oppipoika . Ymmärtääkö Salminen; 
siis kaikki ymmärtävät. 
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Ylitalo Jari Olavi, opiskelija , 24.04.-62, 
KoulPtri. Kadetti. Yhteiset x-tyttöystävät Hä
mäläisen kanssa . Harrasti woodoota tasolla. 
Tahtoi Arnoldiksi Arnoldin paikalle. »Olen 
vahvempi kuin kaikki muut yhteensä». Rate
koon . 
Hämäläinen Ismo Juhani Aleksander, opiskeli 
ja, 07.05.-62, KoulPtri . Servi-Hämäläinen 
Purki tst-vyön kerran RaUK:n aikana . Parta
koneessa vikaa. Patterin rotjo . 

Kok Kuosa , Poistutti ympäri panssarivaunua 
sillä aikaa kun muut käyttivät kurssin ruokai
luajan syömiseen .» Kurssi , ei mene hyvin ... » 

Ltn Junttila , Sanansa mittainen mies - kaik
kien kunnioittama. Jos Tarzan olisi upseeri ... 

KESKIÖLINJA Tupa 17 

Lempinen Jarmo Tapani, yo ., 08.02.-62, Kot
ka, KotRPsto. Patterin kovin valittaja. Joka 
säällä ja lomalla siilitukka ja peililasit. Perin-
juurin v ....... n ryhmyrin hyvä alku . Vaviskaa 
Kotkan körrit. 

~äättä Juho Risto, Dl, 11.10.-57, Helsinki, 
.ulPtri. Mies,joka oppi RAuK:ssa tyydyttä

västi punkan teon. Ikä ja työ VTT:ssä painoi 
epsilonit mieleen sulkeisissakin . Nautiskeli 
kahvia vodkan kera rahankeräysiltoina Tuo
visen kanssa. 
Räsänen Ari Juhani , yo., 13.12.-62, Espoo, EP
tri. B I ja varsinainen ikuvempula muutenkin 
yhteensä putkeen 14 viikkoa VPO:ta ja 
VMTL:ää. Joi kokista ja hymyili leveästi, kun 
muut painoi kiroillen sikasulkeisiinja tetsarei
hin. Piti huolta, että roskis oli aina täynnä. 
Nähtiin juoksevan kerran - lomille. 

Salo Petri Ilari , yo., 31.01.-62, Helsinki, 
KoulPtri . Perussissi, joka repeili usein väsy
neenä ja oli yleensä väsynyt. Omasi taidon 
nukkua tauotkin sikeästi. »V ... u antakaa mun 
nukkua». Sai Räsäsen putsaamaan aseensa. 
Timonen Kaarlo-Antti, yo., 06.04.-62, Helsin
ki, EPtri. Hiljainen hiihtäjä ja humaani humo
ri~ti. Ei tiennyt mitä teki armeijassa, muttei 
sitäkään jaksanut ajatella. Ei stressannut jul
kisesti, mutta vähän salaa. Parhaimpien juttu
jen kertoja. 
Tuovinen Jari Paavo , tekn .yo., 04.06.-62, Ka
jaani/Helsinki, EPtri. Keksihullu teekkariko
kelas. Tyyni humoristi, ei pahemmin hermoil
lut, vaikka onnistui joutumaan jokaiseen 
mahdolliseen tehtävään aina oppilasvääpelis
tä kuntosakin johtajaksi asti. Hoiti hommat 
hyvin ja piti tuvan lehdissä. Selvää Ratekon 
kamaa . 
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KESKIÖLINJA Tupa 18 

Issakainen Jari Matti, opiskelija, 29.07.-62, 
Ruotsi, EPtri. Piiloutui aamulenkin ajaksi 
sänkynsä alle. Tuvan kitaravirtuoosi . 
Kuosmanen Vesa Tapio, yo., 21.08.-62, Helsin
ki, KoulPtri . Kuskasi tuvan iltalomilla lähim
pään ravintolaan - oli ainoa joka kykeni 
ajamaan takaisin. 
Kämäräinen Jouko Kalevi , opiskelija, 
04.04.-62, Espoo, KoulPtri. Jammaillen ruo
kalaan. Patterin fiksuin mies - fiksu kysymys 
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kaikkien ra
kastama. 
Nevalainen Ari Jukka Antero, yo., 12.04.-62, 
Vantaa , EPtri . Asiallisuuden tiivistymä, pysyi 
kylmän rauhallisena, vaikka hyvin tiesi min
kälaiseen porukkaan oli joutunut. 
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Niemelä Markku llmari ,yo., 04.11.-54, Hami
na, KotRPsto . Mies, jolla urheiluharrastus lä
hempänä sydäntä kuin jalkoja. Kurssin nesto
ri - kuorsasi myös unissaa n. 
Niemenmaa M.J , insi nööri , 19.03.-58, Helsi 
ki , KoulPtri . Oppilaskunnan sihteeri, puoli
kurssihumoristi . Priimus sulkeisissa, vaikka 
välillä vähän hymyilyttikin . Ra tekoon. 
Saunavaara Markku Antero , merimies, 05.04.-
63, Vanttauskoski , KoulPtri. Poikkeuksetta 
vaiheessa. Oli hyvä levyttää , kun sänky oli 
oven sarana puolella. Välitön heppu (called 
Rantanplan). 
Wasiljeff Joel ,yo., 19.04.-62, Vantaa, KotRPs
to. Kaatoi sisäänsä käsittämättömät määrät 
coca-colaa. Käytti voimasanoja, mutta pal
jon. Aina sa nava lmis. 

VIESTILINJA Tupa 19 

Aarela Seppo Tapio, sähköasentaja, 25 .03.-62, 
EPtri. Patterin kiiltävin pakki, mutta kiukkui
set jalkarätit. Nauttii lomista »täysi n siemau k
sin ». 
Heikkilä Janne Petri Juhani , yo., 29.08.-62, 
Koul Ptri. Omasi julman komentoäänen, jota 
kaikki kavahtivat. »Älä ny mussuta ». 
Heikkinen Reino Kalervo, metsuri, 18.03.-62, 
A tPtri . HSL-spesialisti, takametsien mies. 
Kfflenius Jari Juhani , baarikassa , 12.04.-64, 
KoulPtri. Huolehti taistelijamuonituksesta, 
muttei juomasta. Linjan junior. 
Kurka Seppo Rikhard , tilap.asm ., 19.01.-62, 
EPtri. Korpisoturi. »Voi Fidy mikä tää on?» 
Jupisi keskenään. Tuoksahtelee! ! ! 
Ruuth Jukka Ilmari, yo ., 12.05.-62, EPtri . »Ru
taus» kertoili yöjuttuja. Rutaus kuului, mutta 
tupa ei ymmärtänyt. »Ai saakeli , mun jalka on 
kipee ». 

Viitanen Ari Simo, yo., 08.04.-62, EPtri. »Tyk
kimies Simo». Tunsi koti-ikävää Santahami
naa n (Ei meillä EPtri:lla). 
Vyörykkä Tapio Kalervo, yo., 18.01.-62, 
KoulPtri . »Koht' tulee sikarumbaa». Tuvan 
omatunto . »Kun pääsis nukkuun ». 

Yli! Keso , Mies, joka ei turhista hätkähdä . 
»Pitäkää taukoa, niin minä käyn katsomassa 
mihin a ikaa n sotku aukeaa». Ha llitsi viesti
a lan ja oli myös tietopankkina alalla kuin 
ala lla . 

Yliv Henttonen, Näkymätön varalinjanjohta
ja, eksyi ai heesta mutta usein. Tapaa useimmi
ten viesti varastosta ta i sotkusta. 

Kok Havumäki , Tyylissä löytyy. Kuunteli oppi
laita ja sa noi painavan sa nansa »Hmmm, no 
joo tuota, ei teidän ta rvii ottaa kypärää» . 
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VIESTILINJA Tupa 20 

Tupa, joka aiheutti viestikokelaassa 
outoja mielleyhtymiä lammaslau
maan. 

Laukkanen Raimo Olavi, sähköteknikko, 
02.03.-56, KotRPsto. Tuvan huomaamatto
min, aina harjan varressa. Suunnistusmestari 
ja ukkomies . Linjan »Old Man». 
Pulkkinen Pekka Olavi, opiskelija , 16.03.-64, 
Kou!Ptri . Missä p .. . ssä se s ... tanan avain taas 
on voi h ... tti, ... tana, ... lauta. Armoitettu sä
heltäjä. Tuvan nuorin. 
Selenius Jan Krister, leipomoharjoittelija, 
07.06.-62, EPtri . Armoton hehkuttaja, pinna 
paloi joka päivä . Hoiti hommat tyyliin »Ei 
varmasti Ratekoon». 
Seppälä Ismo Pauli Ensio, puhelinasentaja , 
17.07.-62, KotRPsto. Tavallinen haahuilija . 
Aina mutustelemassa jotain pientä. Soitti aina 
Hurriganesia. Olemukseltaan patterin vei
toin . 
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Somari Kari Juhani, sähköasentaja, 11.06.-62, 
KotRPsto. Hoiti hommat vanhan kouluttajan 
ottein, tyyliin t ... kse ps ... tu! Muuten ote oli 
»Kotka Rankki, toudellakin oudoa ylä · 
veä ?» 
Strengell Timo Olavi , asentaja, 03.08.-62, 
Kou!Ptri . Vaihe-Strengell, aina vaiheessa pait
si kun oli kyseessä lomapukutarkastus. Ar
moitettu levyttäjä, vaikka joskus olikin yritys
tä. 
Vuorimäki Jarmo Juhani, pinoaja, 11.06.-62, 
Kou!Ptri . Armoton sekoilija, jonka tavarat 
olivat aina kateissa. Ei tiennyt !omilta palates
saan, minkä valtion armeijaan kuului. 

Talkoohenkeä Kajanuksen saunalla. 

HNMKY 

Omaisten päivä. 

29 



Onnistunut keskiön naamiointi. 

»Nyt on nälkä». »llmasuojaan ... vaara ohi». 
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TYÖLLISYYSKOUL UTUS 

Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatillista koulutusta ensi
sijaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen painopiste on jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa; lisäksi järjestetään uudelleen- ja peruskou
lutusta. 

Ammattikurssin suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin, kun 
olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
haluat ja voit työttömyysaikana täydentää ja monipuolistaa am
mattitaitoasi 
sinun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai pitä
mään ammattitaitoasi ajan tasalla 

Kurssien opetusohjelmat on rakennettu perättäisistä moduuleista eli 
opetusjaksoista. Koko koulutuksen läpikäynti vie 6-18 kk riippuen 
aikaisemmasta työkokemuksesta/koulutuksesta. Opetuksessa tieto
puolinen opetus ja työnopetus vuorottelevat. Ohjattua työnopetusta 
sekä työelämässä tapahtuvaa harjoittelua on yleensä noin 3/ 4 kurssi
ajasta. 

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa amma
tillisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoin 
piirin alueella: 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-161 20 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10, puh. 914-369 57 
Alat: metalliala ja saha-ala 

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130 511 
Alat: Kemian ala, sähköala, toimistoala, hoitoala, vartiointi- ja 

suojeluala 

Johtajantie, 07900 LOVIISA, puh. 915-535 821 
Alat: Metalliala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
~rtsilänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh. 90-280 599 
Wat: Metalliala, sähköala, piirustusala, majoitus- ja ravitsemisala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39, puh. 90-280 633 
Alat: Metalliala, rakennusala, toimistoala, majoitus- ja ravitsemisa

la, sosiaaliala, siivousala, varastoala ja sähköala 

Kurssien alkamisista saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmarkki
nat-lehdestä, Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomalehti-ilmoi
tuksista. 

Hakemuslomakkeita saat työvoimatoimistoista, jonne ne on myös 
jätettävä henkilökohtaisesti. Kurssihakemuksia jätettäessä on esitet
tävä koulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti. 

Valinta kursseille tapahtuu kurssin järjestäjän ja työvoimaviranomais
ten yhteistyönä. Siinä kiinnitetään erityistä huomiota hakijan kou-
♦starpeeseen, koulutushalukkuuteen, koulutuskelpoisuuteen ja 
koultusedellytyksiin. Joillekin kursseille on myös erityisvaatimuksia 
esim. kielitaito, keskikoulun suoritus, matemaattiset taipumukset, 
työkokemus alalta jne. 

Lisätietoja koulutuksesta saat läh immästä työvoimatoimistosta, ter
vetuloa keskustelemaan! ~c Työvoimatoimistot 
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Ev Olavi Vehmas 50 v. 

Ev Olavi Vehmas täytti 
22.04. Keravalla 50 vuotta. 
Etelä-Suomen sotilasläänin 
esikunnassa esikuntapäällik
könä palveleva ev Vehmas 
tuntee Rt-aselajin hyvin, sillä 
hän on ollut HanRPston ko
mentaja vv. 1976-78, Pääesi
kunnan rannikkotykistötoi
miston toimistopäällikkö v. 
1978 sekä oman rykmenttim
me komentaja vv. 1978-80. 

Hänelle on myönnetty mm. 
seuraavat kunniamerkit: SL 
R l, SV R R l sekä sotilasansi
omitali. 

Hänet ylennettiin everstiksi 
01.10.1979. 

* * * 

Kapt Aarno Järvinen oli so
tilasläänin ampumamesta
ruuskilpailuissa tuloksella 
185 (RK 10 + 10) III. Upsee
rien ampuma yhdistyksen 
mestaruuskilpailuissas hän oli 
V tuloksella 186. 
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Rykmentin 
yleisurheilumestaruuskilpailut 

100m 
1. Alik Rautamo Isoslke 12.1. 2. Alok Helasmäki Kou!Ptri 
12.2. 3. Alok Piekkari Kou!Ptri 12.9. 
800 m 
1. Alik Soldan Isoslke 2.19. 2. Alok Raunio Kou!Ptri 2.2 
3. Alik Palsila Mäkillke 2.23. 
Ruotsalaisviesti 
1. Isosaaren lke 2.21. 2. Esikuntapatteri 2.25. 3. Koulutuspatteri 
2.26. 4. Mäkiluodon lke 2.40. 
Korkeus 
1. Tkm Loisa Isoslke 170 cm. 2. Alik Koivisto Kou!Ptri 
165 cm. 3. Tkm Rahkonen Mäkillke 160 cm. 
Pituus 
1. Alik Koivisto Kou!Ptri 5.24 cm. 2. Tkm Loisa Isoslke 
5.15 cm. 3. Tkm Maho Mäkillke 5.13 cm. 
Kuula 
1. Alik Uurainen Isoslke 14.61 cm. 2. Alok Nastolin EPtri 
14.25 cm. 3. Alik Härikkä Kou!Ptri 12.65 cm. 
Maastojuoksu 
1. Alok Keskinen Kou!Ptri 11.13. 2. Yliv Koljonen Isoslke 
11.15. 3. Tkm Koverola Isoslke 11.16. 
KOKONAISPISTEET 
1. Koulutuspatteri 57,5. 2. Isosaaren linnake 53. 3. Esikuntapat
teri 23,5. 4. Mäkiluodon linnake 23. 

Sateisesta säästä huolimatta on voittajan helppo hymyillä. Kuvassa isosaa
relaisia lajivoittajia alkaen vasemmalta alik Rautamo, alik Soldan, kok 
lsoniemi, alik Uurainen ja lkm Loisa. 

Ä, RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ;,~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU [),. 

Helsingin Rt-killalla oma lippu. 
Helsingin Rannikkotykis

tökilta on saanut oman lipun. 
Sitä käytettiin ensimmäisen 
kerran 9.7. KotRPston vuosi
juhlassa, josta tämän lehden 

kansikuva on otettu. 
Lipun epävirallinen »nau

laus» suoritettiin matkan var
rella. 

»Olen minä ollut lipunnaulauksessa mukana ennenkin, mutta tämä on kyllä 
niistä modernein~ tuumasi killan sihteeri Kauko Pyyskänen kiinnittäessään 
lippua tankoon nitojalla. 

Tasavallan Presidentti, 
Suomen Valkoisen Ruusun ja 
Suomen Leijonan ritarikun
tain suurmestari, on myöntä
nyt 04.06.1982 seuraavat kun
niamerkit: Kaptl Rönnemaa 
Rolf Mikael Tapio SVR R, 
yli! evp Ahonenm Mauri Ola
vi SL R, yliv Miettinen Heikki 
Kalevi SVR M I kr, Vhja 
Karppinen Väinö Matias 
SVR M 2 kr. 

* * * 
Puolustusvoimain komen-

taja, kenr Lauri Sutela on 
28.05.1982 myöntönyt kapt 
Jaakko Antero Hänniselle ja 
värvätty tutkamittaaja Gurli 
Margareta Valliukselle soti
lasansiomitalin päivämäärä
nä 04.06.1982. 

••• 
Rykmentin komentajan si

jaisena on evl J Knuuttila 
ylentänyt 01.07.1982 vääpeli 
Kaarle Antero Kojon sekä 
vääpeli Arto Väinö Koljosen 
ylivääpeliksi. Edelleen hän on 
ylentänyt ylik Klaus Jarmo 
Rantalan vääpeliksi. 

Tässä se nyt sitten on koko komeudessaan. Killan lippua esittelevät _kuva~sa e~~alalla vasemmal~a luki~n kill~n 
sihteeri Kauko Pyyskänen, varapuheenjohtaja Helmut Hess, puheenJohtaJa RetJO Telaranta, Olit Keto Ja Ensio 
Selin. 
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RTTK:n TYÖ-, OPINTO- JA SOSIAALIASIAMIES 

Linnake-lehti onnistui tavoit
tamaan RITK:n työ-, opinto-ja 
sosiaaliasiamies tykkimies 
Mäenpään. Mitä rykmentis
sämme tekee em. asiamies? 

Kuten nimike jo kertoo, on 
asiamiehen tehtäväkenttä hy
vin monipuolinen. Työasi
amiehenä pyrin parhaani mu
kaan opastamaan varusmie
hiä ammatin valinnassa ja 
vaikkapa työpaikan saamises
sa. Näissä asioissa olemme tii
viisti yhteistyössä Helsingin ja 
Espoon työvoimaviran
omaisten kanssa. Vastaavasti 
opintoasiamiehen tehtävä on 
hankkia varusmiehille tarvit
taessa tietoa koulutuspaikois
ta, pääsyvaatimuksista esim. 
korkeakouluihin jne. Sosiaa
liasiamiehen tehtäviin kuuluu 
esim. informaation antami
nen sotilasavustuksista ja 
alennuslipuista. Asiamiehen 
tehtäviin kuuluu lisäksi toi
mia RTIK:n (Rannikkotyk
kimiestoimikunta) sihteerinä. 

Minkälainen on tällä hetkellä 
varusmiesten työllisyystilanne 
siviilissä? 

Työllisyystilanne ei aina
kaan tilastojen valossa olepa
ranemaan päin, pikemmin 
päin vastoin. Hyvässä ase
massa ovat ne varusmiehet, 
joilla on työ- tai opiskelupaik
ka tiedossa kotiutuessaan. 
Kuitenkin yli kolmasosa ko
tiutuu työttömänä. Varus
miesaikana tulisikin hyvissä 
ajoin ryhtyä miettimään sivii-

lissä oloa. Varusmiestoimi
kunnan palveluja kannattaa 
käyttää hyväksi, tarvittaessa 
asiamies varaa ajan ammatin
valinnanohjaajalta tai työvoi
matoimiston virkailijalta. Ko
tiuduttaessa ollaan joka ta
pauksessa taloudellisesti tiu
kalla . Siinä vaiheessa on aika 
myöhäistä vasta herätä etsi
mään työpaikkaa. 

Miten varusmiestoimikunta
työ onnistuu meidän rykmen
tissämme? 

Rykmentin puolesta on va
rusmiestoimikuntatyölle luo
tu hyvät toimintamahdolli
suudet. Ongelma on jonkin
verran se, että yksikkömme si
jaitsevat niin hajallaan toisis
taan. Näinollen tulee entistä 

enemmän RTIK.n työssä 
kiinnittää huomiota yksikkö
edustajien toiminnan edelly
tysten luomiseen. RTIK pyr
kiikin nyt ensimmäistä kertaa 
kouluttamaan yhdessä työ
voimaviranomaisten kanssa 
yksikköedustajia, jotta ' 
pystyisivät palvelemaan 
rusmiehiä mahdollisimman 
tehokkaasti. Tietysti on muis
tettava että yksiköissä pääasi
allinen tehtävä on saada soti
laallista koulutusta, mutta si
viilielämän ja varusmiespal
velun välisen kynnyksen ai
heuttamia ongelmia on voita
va varusmiestoimikuntatyöl
lä vähentää. 


