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Parannuksia 
varusmiesten 

olosuhteisiin 

V arusmiespalvelus on hyvin poikkeuk
sellinen vaihe jokaisen elämässä. On
gelmia on monia. Mutta toisaalta uudet 
ja usein yllättävätkin olosuhteet opetta
vat ja tuovat lisäväriä elämään. 

M uita vaikeampia ongelmia ovat ta- 1 
loudelliset kysymykset. Erityisesti läh,,,,i-7 

omaisten tai oman tulevaisuuden huo 1 

haittaavat keskittymistä varusmiespa -
velukseen. Muun yhteiskunnan tehtä-
vänä onkin luoda edellytykset näiden 
ongelmien ratkaisulle. 

Tämän vuoden suuria päätöksiä on 
laki varusmiesten valtion takaamien 
opintolainojen korkojen maksamisesta 
valtion varoista. Tasapuolisuutta ja oi
keudenmukaisuutta on lisätty myös pa
rantamalla varusmiesten siviiliasunnon 
aiheuttamien menojen korvaamista. 

Kaikista tällaisista avustuksista ei ar
meijaan tulevalla ole tarkkoja tietoja. 
Kysymällä pääsee kuitenkin ratkaisun 
alkuun. Soittaa voi niin kunnan sosiaali
virastoon, suoraan Valtion Opintotuki
keskukseen kuin myös omalle Rannik
kotykkimiestoimikunnalle. 

Markku Markkula, päätoimittaja, res.vänr. -79 

Kenraalimajuri Keijo Tuominen ESSl:n VMTK-päivillä: 

Käyttäkää mahdollisuuksianne 

Kenraalimajuri Keijo Tuomi
nen vieraili Etelä-Suomen soti
las/äänin VMTK-päivillä 21. 
tammikuuta Santahaminassa. 
Hän puhui toimikuntien pu
heenjohtajille kokemuksistaan 
- TK-työstä. 
~enraa/imajuri Tuominen 
tarkasteli VMTK-työtä kol
mella eri tasolla: 

Ensimmäinen taso on 
VMTK-työ joukko-osaston si
sällä ohjesääntöjen puitteissa. 
Toisena on sotilas/äänin neu
vottelupäivillä tapahtuva työ. 
Päivillä voidaan näitä sääntöjä 
ja ohjeita arvostella sekä teh
dään aloitteita. Kolmannen ta
son muodostavat valtakunnalli
set VMTK-päivät. Niillä koor
dinoidaan koko kentän toi
minta. 

Kenraalimajuri Tuominen 
korosti heti puheensa alussa 
&1ikutien työn suurta mer
W ;tä Puolustusvoimissa. 
- VMTK-työ on antanut 
erittäin myönteisiä tuloksia 
Puolustusvoimien kannalta. 
Varusmiehiä koulutettaessa 
syntyy joskus hankaliakin ti
lanteita. On kuitenkin syytä 
muistaa, ettei Puolustusvoi
mien henkilökunta keksi »ta
hallaan ilkeyksiä», vaan pyrkii 
siihen, että varusmiehille voi
taisiin antaa mahdollisimman 
hyvä koulutus. 

Kenraalimajuri Keijo Tuominen puhui kokemuksistaan VMTK
työstä. 

Kenraalimajuri Tuominen 
totesi, että toimikuntien työn 
tuloksena on henkilökunnan 
ja varusmiesten välinen kuilu 
merkittävästi kaventunut. 
Tämä on vaikuttanut myön
teisesti ilmapiiriin. Hänen mie
lestään toimi)cunnat huolehti
vat varusmiehistä toisesta nä
kökulmasta kuin esimiehet, eli 
toverin näkökulmasta. Suora 
yhteys joukko-osaston komen
tajaan takaa asioiden nopean 
käsittelyn. 

Kenrmaj Tuominen katsoi 
varusmiestoimikuntien ole
massaolon vaikuttavan myös 
esimiehiin positiivisesti, jopa 
»huonoja luonteenpiirteitä» 
hillitsevästi. 
- Kielteistä suhtautumista 
voi kuitenkin vielä näkyä eräi
den esimiesten taholta. Ne 
heistä, jotka eivät anna arvoa 
tälle työlle, voivat myös käy-

tännössä rajoittaa toimikun
tien työtä. 

Lopuksi hän kiitti varus
miestoimikuntia joukko-osas
tojen hyväksi tehdystä työstä. 
Erityisesti niiden organisoi
masta monipuolisesta harras
tustoiminnasta, joka on pa
rantanut runsaasti varusmies
ten viihtyvyyttä. Kenraalima
juri Tuominen esitti kuitenkin 
huolestumisensa siitä , ettei ta
pakasvatus ole vielä tuottanut 
tyydyttäviä tuloksia. 
- Jätän toivomukseni teille, 
että varusmiestoimikunnat 
voisivat olla apuna etsittäessä 
keinoja esimerkiksi kielenkäy
tön, puhtauden ja yleisen koh
teliaisuuden parantamiseksi. 
Samalla kun kiitän päivien 
osanottajia aktiivisesta työstä, 
kiitän erityiseti Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenttiä 

onnistuneista järjestelyistä. 
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Näin ideoitiin Taistelukoululla: 

Oma koti sotilaille 

Santahaminan uusi 

Sotilaskotiliiton kuluvan 
vuoden teemanahan on »viih
tyisä sotilaskoti» ja niinpä liitto 
järjesti näissä merkeissä valta
kunnallisen seminaarin 22-
23.1.83 Tuusulan Taistelukou
lulla. Aihe, joka meille jokai
selle oli tärkeä, oli koonnut 
meitä vihreitä sisaria yli sadan 
sisaren voimalla pohtimaan ja 
purkamaan syksyllä -82 annet
tuja tehtäviä. 

Tänä viikon loppuna raken
simme sotilaskodin aivan pii
rustuksista lähtien viimeistä 
kukkama/jakkoa myöten. Ja sii
hen mahtui paljon! 

Lähdimme aivan alusta: Oli 
piirustukset, jossa yritimme 
ottaa huomioon kaikki mah
dolliset tarvittavat tilat, niin 
varusmiehen kuin sotilaskoti
sisarenkin. Sekä ennen kaik
kea yhteispelin! 
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Todettiin, että varsinaisen 
sotilaskotisalin, keittiön , lei
pomon, kodinhoitajan oman 
tilan ja sosiaalisten tilojen li
säksi tulisi mikäli mahdollista 
järjestää varusmiehille kirjasto 
ja hiljainen huone. Myöskään 
mahdollisia kerhohuoneita ja 
varusmiestoimikunnan pu
heenjohtajalle kuuluvia tiloja 
ei saisi unohtaa. 

Samoin kiinnitettiin huomi
ota muihin tiloihin, jossa oles
kellaan ja käydään. Raken
nuksen ulkopuolella voisimme 
yhdessä kiinnittää huomion: 
pihoilla roskat niihin vara
tuille paikoille, antaa mahdol
liset kukkaistutukset olla rau
hassa. 

Entä sitten varsinaisessa so
tilaskotisalissa tapahtuva toi
minta viihtyisyyd.en mer
keissä. Meidän tulisi järjestää 

myyntiin kuuluvat tuotteet 
niin selvästi esille, että varus
mies tietäisi mitä olisi kaupan 
ja minkähintaisena, mikäli te
kisi mieli jotain ostaa. Mutta 
jokainen varusmieshän tietää, 
ETTÄ SOTILASKODISSA 
EI OLE MITÄÄN OSTO
PAKKOA, vaan siellä voi viet
tää aikaansa muuten vain -
vetää henkeä. 

Tällöin olisi tosi tärk
että paikka olisi myös miellyt
tävä: raitisilmainen, värei ltään 
rauhoittava, kodintuntuinen 
- paikka, jossa rentoutua ja 
samalla myös siist i. Tähän 
mielestäni vaikuttaisi myös 
poikien oma asenne. Kun 
sieltä poistutaan pöydät jäisi
vät siisteiksi ja roskat ja likai
set astiat niille kuuluville pai
koille. 

Entä sitten pieni, mutta tui-

ki tärkeä paikka - seminaa
rissa tuli sekä sisarten että 
varusmiesten edustajan ta
holta voimakkaasti esille sani
teettitilojen kunto. Ne kun ei
vät tahdo millään pysyä siis
teinä vaikka on kokeiltu kons
tia jos mitä. Se Siisteys - se 
Siisteys! Tämä on varmaan 
yksi niistä asioista joista tulisi 
puhua enemmän myös koulut
tajienkin taholta. Yhteistyöllä 
yhteiseen hyvään! 

ANäille edellä mainituille se
.. inaaripäivi lle osallistui myös 

suurimpana ryhmänä RSKY. 
- Sillä mehän perin tarkoin 
aavistamme, mitä sotilaskoti 
merkitsee rannikon ja saarten 
piirissä. Haluamme todella to
teuttaa mahdollisuuksiemme 
mukaan - huomioonottaen 
ne puitteet,joissa liikumme tai 

toimimme - ne toimenpiteet, 
jotta yhteistyömme entistä 
joustavammin ja molempien 
osapuolten tyydytykseksi ta
pahtuisi. 

. . . . . ja vanha soti/askoti. 

Sotilaskotiterveisin 
Kirsti-Liisa Vieno 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
Helsingin paikallisosaston 
puheenjohtaja 

Onni on kiireetön vapaahetki. 
:~\:'.'.:;:::\\Jrii 

---~-----==''';:'.~;;;'.;l;'.;'.~ Käytä OP-tietotaitoa: ... ,., 
- Maksa shekillä ja OP-pankkikortilla. 
- Jätä laskut ilmaisen maksupalvelun huoleksi. 
Säästät aikaa, vaivaa ja rahaa. 
Kysy meiltä! 

~ SUUR·HELSINGIN 
"1-' OSUUSPANKKI 
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Tule mukaan Rt-kiltaan 

Tapaisitko mielelläsi ystä
viä, joiJ,in tutustuit varusmies
aikana tai kertusharjoituksissa? 

Oletko kiinnostunut oman 
aselajisi kehityksestä, maan
puolustuksesta ja turvallisuus
politiikasta yleensä'! 

Oletko vakavasti sitä mieltä, 
että tämä maa on puolustami
sen arvoinen ja haluatko olla 
mukana tekemässä siitä yhä 
useammille rakastamisen ja 
vaalimisen arvoisen'! 

Jos vastaat yhteenkin noista 
kysymyksistä KYLLÄ; niin si
nun kannattaa tutustua kilta
toimintaan. 

Helsingin Rannikkotykis
tökilta ry on kaikkien rannik
kotykistössä palvelleiden ja 
Helsingin talousalueella asu
vien yhteinen yhdistys. Mu
kana on varusmiehiä, reservi
läisiä , kantahenkilökuntaa, 
aselajin piiristä eläkkeelle siir
tyneitä ja sotiemme veteraa
neja. Kaikille on yhteistä rak
kaus rannikkoon, saaristoon , 
ja omaan aselajiin. Jäsenistös
sämme on väkeä tykkimie
hestä kenraaliin. Killan toi
minnassa he kaikki ovat yk
sinkertaisesti kiltaveljiä. 
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Killan jäsenmaksu on nyky
ään 50 mk vuodessa. Tämän · 
vastineeksi jokainen saa jäse
netuna Helsingin Reservin
sanomat, Rannikonpuolusta
ja-lehden sekä Linnake-leh
den kiltanumerot. Lisäksi 
posti tuo jäsentiedotteita, 
kuntokortteja ja muuta mate
riaalia . Varusmiesajalta jäse
nyys on ilmainen. Jäsenmak
sua ei peritä siltä vuodelta, 
jonka aikana jäsen on palvel
lut varusmiehenä. 

Käytännön toiminta on ret
kiä linnakkeille, yhteisiä sau-

nailtoja, ammuntojen seuraa
mista ja vaikkapa Robert Ka
januksen saunan kunnoslililllllii. 

. mista rt-väen yhteiseksi '9 
· kous- ja virkistyspaikaksi. Itse 
asiassa juuri Robert Kajanuk
sen saunan kunnostaminen 
talkoilla ja keräyksellä onkin . 
ollut toiminnan näkyvimpiä 
ja kunnianhimoisimpia ta
voitteita parin viime vuoden 
aikana. 

Tervetuloa mukaan moni
puoliseen toimintaan. Palauta 
oheinen kortti. Liity mukaan 
vaikkapa yhdessä joidenkui-

den ystäviesi kanssa . Siten 
pääsette nopeimmin ja hel
pommin sisälle tapahtumiin. 
Omasta valinnastasi jää jat
kossa riippumaan haluatko 
toimia Rykmenttisi taustavoi-

mana auttamalla esimerkiksi 
elokuvatoimintaa, rannikko
kirjaston kartuttamista tai 
Kajanuksen saunan valmistu
mista tai haluatko ensi sijai
sesti mukaan retkille, harjoi-

Jäsenilmoittautuminen 
Ha.1.~an liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
maan lehd&t sekä jäsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella. 

nimi 

osoite 

tuksiin ja kokouksiin. Tai 
vaikkapa molempia . Valinta 
on sinun. Tee se jo tänään. 
Kortin voit palauttaa joko 
postissa tai RTTK:n välityk
sellä. 

□ 
_ postitoimipaikka 

• puh .kotiin puh . toimeen 

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry . 
c/o Markkanen 

synt.aika palvelupaikka/aika 

Killan toiminnassa minua kiinnostavat eniten ne 3 kohtaa. 
jotka olen oheisista ruksannut : 
□ retket llnnakkeille 
□ ammuntojen seuraaminen 
□ tiedot aselajin kehityksestil 
□ ajankohtainen lieto maan

puolustuksesta ja turvalli -
1uu1poliliikasta 

□ retket teolliauualaltoksiin 

D varusmiesajan ystävien 
tapaaminen 

□ saunaillat 
□ Aannikonpuolustafa . Helsin

gin Aeservinsanomat ja 
tiedotteet 

□ kuntoliikunta 

Lähetä täm~ postikorttina tai kirjekuoressa . Voit jättää il 
molttautum1sesl myös Killan yhteyshenkilöille tai SIAtR:n 
VMTK:n edustajille, jotka toimittavat sen edelleen. Terve
tuloa mukaani 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 
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Talkoot jatkuvat 

Säveltäjä ja kapellimestari 
Robert Kajanuksen graniitti
saunan kunnostustyöt edistyvät 
vauhdilla. Rakennusteknisesti 
tämän kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennuksen pitäisi 
valmistua keväällä. 

Säveltäjä Robert Kajanus oli 
innokas purjehtija. Eräällä ret
kellään hän osui Upinniemeen 
ja ihastui sen karuun maise
maan niin, että halusi ostaa it
selleen maata sieltä. 

Omistaja ei kuitenkaan ha
lunnut myydä säveltäjälle näin 
karua ja kallioista maata, vaan 
tarjosi Kajanukselle parempaa 
hieman etäämpää. Lopulta 
Kajanus kuitenkin osti tuhan
nella markalla 25 hehtaaria 
karuja rantakallioita. Vuonna 
1898 säveltäjä rakennutti ko
mean kaksikerroksisen hirsi
huvilan. 

Porkkalan mailla liikkui 
tuolloin monia kuuluisia tai
teilijoitamme kuten Akseli 
Gallen-Kallela, Eino Leino, 
säveltäjämestarimme Jean Si
belius sekä arkkitehti Eliel 
Saarinen. Kapellimestari Ka
januksen kuoltua helsinkiläi
nen liikemies osti maat peri-' 
kunnalta. 

Kajanuksen rakennuttama 
graniittisauna on seissyt pai
kallaan vuosisadan vaihteesta 
lähtien. Aika on pystynyt mu-
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Paljon tarvitaan tarvikkeita saunan kunnostamiseksi. 

rentamaan vahvaa graniittia 
yhdessä veden ja pakkasen 
kanssa. 

Helsingin rannikkotykis
tökilta käynnisti projektin 
saunan kunnostamiseksi yh
dessä Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentin kanssa 
yhteiseksi kokous-, neuvot
telu- ja koulutuspaikaksi. Tal
kootöihin ovat aktiivisesti 
osallistuneet myös Rannikko
tykistökoulun ja aliupseeri
koulun oppilaskunnat. Muse-

ovirasto on antanut asiant. 
tija-apua. Saunan kunnost'P-" 
missuunnitelmat laati Rt-kil
lan ja projektiryhmän jäsen, 
arkkitehti Olli SaiJtsi. Monet 
eri alojen asiantun~ijat ovat 
antaneet apuaan. Tällainen 
suuri hanke on maksanut ja 
tulee maksamaan paljon, kaik
kiaan n. 150 000 mk. Yhteis
kunta ei rahallisesti tue projek
tia. Monet yritykset ovat lah
joittaneet varoja sekä materi
aalia. 

Päätoimittaja Reijo Tela
ranta katsoi, että projektia voi
daan pi tää kolmivaiheisena. 

- Ensimmäinen vaihe oli 
projektin julkistaminen. Tal
kootöillä siistittiin saunan si
säpuoli, aukaistiin umpeen
muurattuja ikkuna-aukkoja, 
valettiin saunan katto sekä 
paljon muuta. 
- Toinen vaihe on merkin
nyt talkoovoiman lisäksi am
.iiiltimiesten palkkaa mista 
Wi,istöihin . Tämä on puoles
taan vaatinut yhä enemmän 

työtä rahoituksen järjestämi
seksi. Pekka Ahtola on ollut 
tässä vaiheessa voimakkaasti 
mukana. Hän on ollut raken
nustöiden organisoija ja »työ
maapäällikkö». Pekka Ahtola 
on uhrannut paljon omaa ai
kaansa ja energiaansa asialle. 
Rakennusteknisesti sauna va l
mistunee keväällä. 
- Kolma nnessa vaiheessa 
korostuu jälleen arvokkaan 
talkootyön merkitys. Saunan 
valmistuttua ryhdytään ympä
ristön raivaamiseen ja siistimi-

NESTEEN 
MONET 

OLOMUODOT 

seen. 
Robert Kajanuksen saunan 

kunnostaminen on ollut kol
men eri tahon, RT-killan, Suo
menlinnan Rannikkotykistö
rykmentin ja varusmiesten, 
yhteinen suurprojekt i. Tämä 
on lähentänyt näitä eri tahoja 
toisiinsa ja tulee palvelemaan 
tulevaisuudessa niin varusmie
hiä, Rt-kiltalaisia kuin Suo
menlinnan Rannikkoty kistö
rykmenttiä. 
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Kk-pesäke toiminnassa. »Ampuma-asento maaten». 

Lumipyry haittasi talvitoimintaleiriä 

Talvitoimintaleiri pidettiin 
17.-21. tammikuuta lsosaaren
Kuivasaaren alueella. Kuiv_a
saaressa toimineet joukot koos
tuivat Mäkiluodon linnakkeen 
sekä Esikuntapatterin varus
miehistä. Mäki/uoto/aiset muo
dostivat RT-patterinja Esikun
tapatterin miehet linnakekomp
panian, joka koostui jvtki-jouk
kueesta ja kiväiirijoukkueesta. 
Kävimme haastattelemassa 
Kuivasaaren linnakkeella pää
kouluttajana toiminutta kap
teeni Kimmo Hyytiäistä. 

- Leirin tarkoituksena oli ns. 
»kylmän linnakkeen» ampu
kakuntoon saattaminen talvi-
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olosuhteissa. Toisena opetus
kohteena oli merimarssin suo
ritus sekä majoittuminen talvi
olosuhteissa linnakesaarelle, 
kertoo kapteeni Hyytiäinen. 
- Linnakkeen ampumakun
toon saattamiseen kuuluu tyk
kien huoltoa, viestiyhteyksien 
rakentamista, topografitieto
jen tarkistamista, valonheitin
ten suuntaamista ym. 

Olosuhteet leirin aikana oli
vat sangen tuuliset ja kylmät. 
Lunta pyrytti lähes päivittäin 
ja myrskykausi osui juuri leiri
viikolle. Tämä haittasi osittain 
ammuntojen läpivientiä. 
- Huolto pelasi erittäin hy
vin, ja myös kokonaisuutena 
leiri onnistui suhteellisen hy
vin. Tietysti tuli pieniä ampu-

mateknisiä virheitä varsinkin 
ammuntojen alkuvaiheessa, 
mutta tulokset olivat positiivi
sia ainakin Kuivasaaren 
osalta. Etenkin valaisuam
munnat onnistu ivat erittäin 
hienosti. 

Kapt~eni Hyytiäinen toe 
tyytyväisenä, että miesten 
»kantti » kesti leirillä muuta
maa tapausta lukuunotta
matta hyvin. Kuivasaaressa ei 
sattunut mitään vaaratilan
teita. Ainostaan paluumat
kalla eräs varusmies liukastui 
laivan jäisellä kannella. Siinä 
rytäkässä häneltä katkesi pari 
hammasta. 

Leiri oli mielekäs. Se oli 
koulutustilaisuus. Virheisiin 
puututtiin ja ne korjattiin. 

Tykki ampumakuntoon! 

ITK:n suunnastusta kaasunaamarit päässä. 
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Sotilasläänin VMTK-päivät Santahaminassa: 

Isommat kylpypyyhkeet 

Etelä-Suomen sotilas/äänin 
VMTK-päivät pidettiin Santa
haminassa Esikuntapatterilla 
20.-21. tammikuuta 1983. Päi
ville osallistuivat soti/as/ää
nimme eri joukko-osastojen toi
mikuntien puheenjohtajat sekä 
ohjaajat. Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentin komen
taja eversti Torsti Lahti toivotti 
osanottajat tervetulleiksi San
tahaminan saarelle ja esitteli 
rykmentin toimintaa. 

Päivillä paneuduttiin hyvin 
aktiivisesti moniin varusmie
hille tärkeisiin asioihin ja on
gelmiin. Eri työryhmissä poh
dittiin mm. mielenterveyson
gelmia, VMTK-työn kehittä
mismahdollisuuksia sekä va
rusmiesten loma- ja vapaa-ai
kakysymyksiä. 

Mielenterveysongelmat se
kä varusmiesten sopeutumi
nen varu smiespa lve lu ksee n 
saiva t ai kaan paljon keskuste
lua. Todettiin , että a lo kasai
kana ilmenee paljon eriastei
sia henkisiä vai keuk sia. 
Useimmiten ne ovat kuitenkin 
ohimeneviä. 

Ongelmia a iheuttavia teki
jöitä on monia: suuri muutos 
ympäristössä, to ttu minen soti
laalliseen käyttäytymiseen ja 
koulutu kseen. Myös perhe
suhteet, muut ihmissu hteet 
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Eversti Torsti Lahti toivot1i VMTK-päivien osanottajat tervetul
leiksi Santahaminaan ja esitteli avajaispuheessaan Rykmentin 
toimintaa. 

sekä raha- ja opiskeluvaikeu
det luovat »kriisejä» varus
miespa lveluksen aika na. Eri 
luonteiset alokkaat muoka
taan sotilaskoulutuksen yhtey
dessä samaan muottiin. Yksi
löllisyyttä ei ole mahdollista 
hu o m ioida . K o ulutt ajien 
puute todettiin tähän suurim
maksi syyksi. Mielenterveys
ongelmia pohtinut työryhmä 
esitti monia parannusehdo
tuksia. 
- On tärkeää informoida va
rusmiehiä kiinniolovuoroista 
jo hyvissä ajoin. Tämä pois
ta isi epävarmuutta lomille 
pääsyn suhteen. Näin varus
miehet voisivat paremmin 
suunnitella myös }omiensa 
käytön. 

- Tukivarusmiessysteemi 
olisi saatava toimimaan jokai
sessa joukko-osastossa. Tällai
nen tukivarusmies olisi hyvä 
kuuntelija. Mutta hän ei liiaksi 
»pakkosyöttäisi» omia mieli
piteitään, vaan kääntyisi pa
pin, lääkärin tai komppani;A 
päällikö n puoleen ja kysyiP 
neuvoja miten voisi parhaiten 
auttaa asianomaista. 
- Yhtenä tärkeimpänä asi
ana pidettiin joukkueenjohta
jan tekemää haastattelua va
rusmiehistä. Tämän tulisi olla 
yksilöllinen ja mahdollisim
man perinpohja inen.sekä luot
tamuksellinen . »Liukuhihna
haastattelua yksi sisään toinen 
ulos» ei saisi syntyä. Olisi tär
keää, että esimies mahdolli-

suuksiensa mukaan perehtyisi 
alaistensa asioihin. 
- Ryhmänjohtajien vastuu ta 
tulisi entisestään painottaa. 
- Mielenterveysongelman 
yhteydessä VMTK:n työsar
kaa tulisi kehittää. 

41·mmenen aloitetta 
VMTK-päivillä 

ESSl:n VMT K-päivillä tehtiin 
aloi tteita, jotka lähetetään 
edelleen touko kuussa järjes
tettäville valtak unn a llisille 
VMT K-päiville. 
- 330 vuoroka utta palvele

vien va rusmiesten HSL-lo
mien lisää minen. 

- lsyyslo maperusteiden laa
jentami nen. 

- HSL-lo man sanam uodon 
tarkenta minen. 

- Avo vaimon asema n mää
ritteleminen HSL-perus
teissa. 

- VL V:n pidentäminen. 
• VMT K-oppaan toimitta

minen. 
- Isoje n kylpypyy hke ide n 

hankinta. 
- Varusmies kort in kehittä

minen. 
- Verova paan polttoaineen 

osto. 
- Työsuojeluas iam iesten 

koulutus. 
Tykkimies Olli-H ei kk i Kyl

lö nen SIRtR:stä va litti in valta
kunnall is ia VMT K-päiviä va l
mistelevaan työryhmää n. 

VMT K-päivien puheenjoh
taja na toimi jääkäri Unto Hä
mäläinen Uudenmaa n J ää kä
ripa taljoonas ta. 

Minkälaiset ovat VMTK:n työs
kentelymahdollisuudet 
UudJP:ssä? 

Etelä-Suomen sotilasläänin 
VMTK-pä ivie n siht ee rin ä 
toimi tkm Pertti Koukkari 
Helsingin I lmato rj unt a ryk
mentistä. 

- Periaa tteessa hyvät , mut
ta jo ukko-osasto o n iso. 
Tä mä tuo vaikeuksia toimin
nalle. VMTK ta rvitsisi yhä 
vahvemma n asema n. Sen 
paikka ei UudJP:ssä ole selvä. 
Toimikunna n pitäisi nä kyä 
osana joukko-osasto n viral
lista organisaatio ta. Tkm Pertti Koukkarin mie

lestä VMTK on arvokas 
Miten päivät ovat mielestäsi on- »apraat1i». 
nistuneet? 
- Erittä in hyvin . Erityinen 

kiitos SIRtR:n ko mentaja lle, Mikä on VMTK:n asema? 
eversti Torsti Lahdelle, jonka - Mielestä ni se on tä rkeässä 

myönteinen asennoituminen ase massa. VMT K on arvokas 
VMTK-työ hön tuli hyvin .. aparaatti .. . Toimikunna n ke

esille. hittämiseen tul isi pa nna suuri 
huo mio. 

Minkälainen on armeijan henki
lökunnan suhtautuminen 
VMTK:hon? 
- Tilanne va ihtelee yllä ttä
vä n paljon sotila läänimme 
eri jo ukko-osastoissa . Meillä 
HelltR:ssä toimikunnan asema 
o n hyvä. 

Mikä on mielestäsi VMTK:n 
tärkein tehtävä? 
- Vuorovaikutus ja yhtey
denpito va rusmiesten ja ka nta
henkilökunnan välillä. J o tta 
tämä työ saataisiin yhä toimi

VMTK-päivien sihteeri tkm va mmaksi, on edellytyksiä ja 
Pertti Koukkari ja puheenjoh- asentei ta a ktiivisesti para nnet
taja jääk Unto Hämäläinen. tava. 
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lehtemme haastatteli kahta 
rykmentissämme palvelevaa 
oman lajinsa huippumiestä, ni
mittäin urheilijaa ja taiteilijaa. 
Tykkimies Panu Saari on jo soi
tossaan pitkälle päässyt sellisti. 
Tamperelainen alikerantti 
Matti Haavanto on puolestaan 
moninkertainen suomenmesta
risoutaja. 

Punteista apua 
kevyelle 
ip-neloselle 

Alikersantti Matti Haa
vanto on voittanut 6 kulta-, 5 
hopea- ja 5 pronssimitalia. 
Hän aloitti soutuharrastuksen 
12-vuotiaana. 

Miten innostuit juuri tästä la
jista? 
- Siskoni oli kilpasoutaja. 
Häneltä sain kipinän. Siskol
lani on muutama suomenmes
taruuskin pariairokaksikoissa. 
Liityin heti T AKO:n soutajiin. 
Noin 5 vuotta soudin pariairo
kaksikkoa. Alusta asti olen 
myös kilpaillut. 14-vuotiaana 
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Lahjakkuuksia 

sain ensimmäisen suomenmes
taruuden . Petteri Keson 
kanssa voitimme yhteensä 5 
SM-mitalia. Sen jälkeen siir-

- Soutu on raskas laji - ker
too alik Matti Haavanto. 

ryin luokkaan kaksikko ip ke
vyt. Viime kesänä saimme luo
kassa nelonen ip kevyt hopea
mitalin SM-kisoissa. 

Onko soutu raskas laji? 
- Kyllä , se on erittäin raskas 
laji. Treenaan 8 kertaa vii
kossa. Täällä armeijassa har
joittelu on jäänyt vähemmälle. 
Puntteja käyn nostamassa 2-3 
kertaa viikossa. Lajiharjoitte
lua, eli soututekniikan hiontaa 
soutualtaassa, on kolmesti vii
kossa. Lisäksi hiihdän tai lenk
keilen vuodenajasta riippuen. 

Jos aikoo todella hyväksi sou
tajaksi pitää treenata valt" 
vasti . 

Mitkä tekijät vaikuttavat me
nestymiseen soudussa? 
- Tärkeimpiä ovat yhden
mukaisuus eri soutajien vä
lillä, vedon tehokkuus ja tie
tysti kunto ja voima. 

Mikä on mielestäsi suomalaisen 
soudun taso verrattuna soudun 
huippumaihin? 
- Yksittäisiä huippuja kyllä 
löytyy kuten Pertti Karppinen. 
Joka vuosi tulee joku nuori 
lahjakas kyky. Kokonaisuu
dessa olemme kuitenkin sou
dun huippmaita hivenen jäl
jessä. Luulisin tämän johtuvan 
siitä, ettei soutua tueta Su* 
messa tarpeeksi . Itse olen sa• 
nut seuralta joka vuosi nimelli
sen stipendin, mutta suurem
pia apurahoja en ole saanut. 

Harjoittelumahdollisuudet 
alkavat olla jo kohtalaisen hy
vät. Soutualtaita löytyy isoim
mista kaupungeista kuten Hel
singistä, Tampereelta ja Tu
rusta. Kansinväliset säännöt 
täyttäviä soutustadioneita on 
vain kaksi: Tampereella ja Sol
vallassa. 

i ),, HENKILÖ KUVIA /~ 

rykmentissämme 

- Kyllä soittaminen on ihan 
mukavaa - naureskelee Panu. 

Aika ja puhti 
loppuvat 
ennen etydejä. 

Tykkimies Panu Saari opis
kelee sellon soittoa Suomen ai

Aoassa musiikkikorkeakou
....,,ussa Sibelius-Akatemiassa. 

Hänellä on valmisteilla loppu
tutkinto, eli ns. diplomitut
kinto. 

Kauanko olet soittanut selloa, 
Panu? 
- Olen soittanut selloa n. 14 
vuotta. Kun olin 7-vuotias 
isäni lykkäsi minulle sellon kä
teen. Sieltä tämä soittoharras
tus lähti liikkeelle. 
- Myös vanhempani ja siså-

rukseni harrastavat musiikkia, 
isäni viulua, äitini pianoa. Vel
jestäni on tulossa ammatti
muusikko. Hän soittaa a ltto
viulua. 

Miten arvokas sello sinulla on? 
- Jousen kanssa se maksaa 
noin 50000 mk. 

Miten olet ehtinyt harjoitella 
»intin» aikana? 
- Alokasaikana treenasin to
della vähän. Minulla ei ollut 
Upinniemessä selloa mukana 
lainkaan. Täällä Esikuntapat
terilla olen kiinnioloviikkoina 
harjoitellut pari tuntia päi
vässä. Siirryn piakkoin takai
sin Upinniemeen. Toivotta
vasti löydän sieltä hyvän har
joittelupaikan. 

Miten armeija on vaikuttanut 
soittamiseesi? 
- Kyllä se on tietysti vaikut
tanut negatiivisesti . Suurin syy 
on, ettei voi säännöllisesti tree
nata. Nytkin, vaikka on aikaa 
iltaisin, ei kuitenkaan jaksa oi
kein keskittyä. Skaalojen ja 
etydien treenaus on jäänyt ko
konaan . Kaikesta huolimatta 
tekniikka on pudonnut yllä
vän vähän. 

- Sellon soitto vaatii kovaa 
harjoittelua - tuumii tkm 
Panu Saari mietteliäänä. 

Minkälainen asenne kantahen
kilökunnalla on muusikkoja 
kohtaan? 
- Minulla ei ole valittamista. 
Olen iloinen siitä, että palve
lusajakseni määrättiin 8 kk, 
si llä 11 kk katkos soi ttamises
sa olisi haitannut uraani huo
mattavasti . 

Mitä toivoisit tulevien muusi
koiden puolesta? 
- Armeija on perinteisesti 
»lihaskulttuuripaikka ». Lii
kuntaa eri muodoissa arvos te
taan paljon .. Toivoisin kuiten
kin, että myös taiteita ja sen 
alan ammattilaisia arvostettai
siin ja otettaisiin huomioon 
enemmän. 
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N aiskauneutta Rykmentissämme 

Sädehtivä Anne Skyttä 
työskentelee Esikunta l:n kir
jaamossa. Hän on toiminut 
apulaiskanslistina elokuun 
alusta lähtien. Anne pitää työs
tään. Hän avaa, kirjaa, lajitte
lee sekä huolehtii lähtevästä 
postista. Anne on myös esi
kunta I:n kahden lähetin »ryh
mänjohtaja», eli hän valvoo · 
heidän työtään. 

Eräänä varjopuolena Anne 
pitää sitä, että monistus- ja 
kopiokone ovat hänen työ
huoneessaan. 
- Koneista lähtee voimakas 
kemikaalien tuoksu. Sen voi 
havaita selvästi aamulla töi
hin tullessa. 

Kysyimme, miksi Anne ha
keutui juuri Puolustusvoimien 
palvelukseen? 
- Osaltaan se johtui siitä, 
että isäni on rykmentissä up
seerina. 

Anne pitää armeijaa tar
peellisena maanpuolustuksen 
kannalta. Hän ei kuitenkaan 
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kannata naisille pakollista va
rusnaispalvelusta. 

Viehkeää ulkonäköään 
Anne hoitaa bodaamalla. Bo
daus on erittäin kova harras-

ALGOL 

tus. Harjoituksissa - hän käy 
peräti neljä kertaa viikossa. 
Kun puhe on bodauksesta tu
lee mieleen tietysti kuuluisa 
Kike Elomaa. Kike ei ole kui
tenkaan Annen idoli. 

/J,, HENKILÖ KUVIA i~ 

Eino Filppula matalan kynnyksen takana 

lehtemme kävi tapaamassa 
Santahaminan uutta varus
miespappia tykkimies Eino 
Filppulaa. Hänen toimistonsa 4l11 sotilaskodin alakerrassa hil
jaisessa huoneessa. Eino on 
opiskellut teologiaa 6-vuotta. 
Gradu-työ on viimeistelyvai
heessa. Hän kokee papin työn 
kutsumuksena. 

Miksi haluat olla armeijassa 
varusmiespappina? 
- Ajattelin, että samalla kun 
suoritan varusmiespalveluni 
voin käyttää siviilissä saa
maani koulutusta hyväksi. 
Myös täällä on ihmisiä, joilla 
on sellaisia ongelmia , joissa 
»papin» apua tarvitaan. Ko
rostan kuitenkin, että olen va
rusmies kuten muutkin. Sa-

~ aa vanikkaa syön, joten sa-
19assa veneessä ollaan. 

Mitä odotat työltäsi? 
- Varusmiehenä koen ole
vani va rusmiesto vereide n 
»luottamusmies». Toivonkin, 
että he rohkenisivat ottaa yh
teyttä ja tulla juttelemaan. 

- Keskustelu auttaa ongelmissa - tuumii Eino Filppu/a. 

Keskustelu auttaa aina. Kai
killa on ongelmia. Jos niitä ei 
jostain syystä voi jakaa kave
rien kanssa, olen täällä sitä 
varten. Ja voihan tänne tulla 
juttelemaan muutenkin ... 

Kaikki keskustelut varus
mi..:spapin kanssa ovat täysin 
luottamuksellisia. Varusmies
pappia sitoo ehdoton vaitiolo-

~~ 

velvollisuus. Hän tekee puo
lustusvoimissa hengellistä ja 
kirkollista työtä. 

Varusmiespappi Eino Filp
pu/a on tavattavissa hiljaisessa 
huoneessa tiistaisin klo 12. 00-
1 J. 00 ja torstaisin klo / 7. J0-
18.J0. 

Hiljaisen huoneen kynnys on 
matala. 

viikoittain ilmestyvä kristillinen lehti. SANA-LEHTI 
PI 48, 08101 LOHJA 10, puh. 912-87 755. 
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Asennusvalmis. 
Variax-laatta säästää 

aikaa ja rahaa. 
Rakenna omakotitalosi ala-, väli- ja ylä· 
pohjat nopeasti ja taloudellisesti Variax· 
Jaa toista . 

Kahden tunnin työ. 

Variax-välipohjan tekemiseen tarvi· 
taan vain pari miestä, autonosturi, ja laa
tat ladotaan vierekkäin. Helppoa ja no· 
peaa. 

Rakennat halvemmalla. 

Oletko laskenut mitä maksaa paikalla 
tehtävä välipohja? Pyydä Variax-tarjous 
ja totea Variax-rakentamisen taloudelli
suus - saat monikäyttöiset ontelot kau
pan päälle. 

Säästät lämrnityskuluissa. 

Betoninen rakenne säilyttää lämpöä 
sydänmuurin tapaan. Säästät energiaa 
jopa 6- 7% verrattuna kevytrakentei· 
seen taloon. 

Betonisen Variax-laatan vakioleveys on 
1,2 m ja pituus tarpeen mukaan. Alapoh· 
jalaatta on tehtaalla varustettu solumuovi· 
sella lämpöeristeellä. Kysy lisää element· 
titietoa suunnittelijaltasi tai meiltä. 

,!:!~~~k 
Helsinki 90-765 544 
Nastola 918-621631 
Ylo1arv1 931-480611 

ALIUPSEERIKURSSI 

111/1982 

Aliupseerikurssin III/1982 hallituksen jäsenet: Kokelaat Kallio, Mäkelä, 
Heikkilä (P J), Toivonen, Vänskä, Honkavaara, Aalto. 
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KESKIÖ Tupa 1 

Heino, Ismo Veikko Tapio, tekn. yo. Hel
sinki, synt. 5.6.62, EPtri. Sarjassamme 
'vastaanottotunnin vakituisia asiakkaita'. 
Sai kurssin aikana myös liikanimen 'levyt
täjien keisari'. 
Hintikka, Kari Antero, yo, Helsinki, synt. 
22.9.63, Kou!Ptri. Verbaalisen ilmaisun 
taituri, joka selvitti monet tilanteet selittä
mällä. Väitti poistumiskiellon koskevan 
myös taakse poistumista. 
Jalava, Harri Ensio, yo, Helsinki, synt. 
2.12.62, Kou!Ptri. Linjan mestari harjoi
tustöiden laiminlyönnissä. Innokas lomal
lelähtijä, sonnustautui lomapukuun vaik
kei ollut lomavuoroakaan. Tuvan h
näätä. 
Vahlsten, Ari Juhani, yo, Helsinki, synt. 
25.5.63, Kou!Ptri. Elää omissa maailmois
saan oppitunneilla. Rock-sika ja Hurriga
nes diggari. Siilipää. 
Niemi, Ari Elmer, Dl, synt. 11.4.55, 
Kou!Ptri. Miehellä oli manttelikäärö pur-
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kamattomana kaapisssaan koko )mrssin 
alkuajan. 'Rateko-Niemi'. 
Staudinger, Jan Frechrim, opisk., Göte
borg, synt. 21.6.61, Kou!Ptri. »Mitä, onks 
kuulutettu jotain? Onks jo valmistautu- ' 
misaika?» Vaihe-Staudinger. 
Salo, Risto Pekka, fi. yo. Vehkalahti, synt. 
21. 7.62, KotRPsto. Näyttäytyi kurssilla 
ensimmäisen viikon aikana. Ikuvempula. 
Sedig, Ismo Kalevi, tekn.yo. Virolahti, 
synt. 24.12.56, KotRPsto. Oikeastaa!k
Juha Jokinen. Kirjoitteli ahkerasti lom4 
anomuksia kokien kuitenkin aina petty
myksiä. 
Savolainen, Ossi Tapani, Dl, Rautjärvi , 
synt. 24.3.56, KotRPsto. Tuvan huomaa
mattomin mies, Tilkassa suurimman osan 
auk:ia. Moni kysyy: »Kuka hän oli?». 

Kokelas Lappalainen 
»Ei me yvin!» 
»Olihan taas esitys, panssarivaunu 
myötäpäivään. . . » 
Vänrikki Nappaulan pikkuveli. 

KESKIÖ Tupa 2 

Aalto, Pekka Olavi, Dl, Heinola, synt. 
8.8.55, Kou!Ptri. Linjan äitihahmo. Epä
onnen soturi: sekä oppilasjohtajana, oppi
lasvääpelinä että päivystäjänä. Osallistui 
ahkerasti oppilaskunnan puuhiin. 
Danilotschkin, Timo, mat.yo. Espoo, synt. 
25.11.62, Kou!Ptri. »Minäkö luumuilisin? 
Ei pidä paikkaansa. Asia on nimittäin 

a-tiin, että .. . » Ainoa joka sai aiheetta 
"'9vempulaa. Ei koskaan kahdesti samaan 

piiloon. 
Heikkilä , Jukka Matti, tekn.yo. Helsinki, 
synt. 4.11.53, KotRPsto.Tärkeä oppilas, 
välillä vähän turhankin tärkeä. Tuvan ja 
samalla koko keskiön Nestori. Istui oppi
laskunnan puheenjohtajan pallilla. 
Hynninen, Jarno Juhani, yo. Karhula, 
synt. 9.11.63, KotRPsto. Oppi nopean ta
van poistua bussista. 
Lindholm, Arto Oula, yo. Kuhmoinen, 
synt. 10.1.62, Kou!Ptri. Tuvan isähahmo. 
Punttisalin kasvatti ja linjan poliisi . 

Mäkelä, Tero Tapio, Dl, Helsinki, synt. 
19.4.58, KoulPtri. Luumuilee usein, mutta 
huomaamattomasti. »Mulla oli oppilas
kunnan asioita. Emmä kerinnyt.» 
Pokelainen, Timo Ralf, yo. Helsinki, synt. 
25.3.63, EPtri. Yritystä harvoin, silloinkin 
pieleen. Jos ei ollut levynä jossakin, oli 
sitten hävittelemässä tavaroitaan. 
Saarinen, Hannu Olavi, yo. Helsinki, synt. 
22.2.62, KoulPtri. 'Kuume-Saarinen' . Ve
rukkeena: »Mut ku mä en nää mitään il
man pokia.» Miehellä oli oma lämpömit
tari , jossa oli omat lukemat. 
Taittonen, Timo Tapani, yo. Helsinki, 
synt. 2.2.63, EPtri. Aina vaiheessa. Tuvan 
tylsimmät vitsit, joista paras oli 'ujo 
piimä'. Siivousvuoron aikaan Taittonen 
oli nukkumassa. 

Luutnantti Junttila. 
Sarjassamme persoonallisia lippaan
vetäjiä. 
Yritystä havaittavissa . 
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KESKIÖ Tupa 4 

Aalto, Marko Tapio, kuorma-autonkulj. 
Helsinki, synt. 3.1.63, EPtri . Mies joka ei 
koskaan osannut olla hiljaa. Luumuili sii
vouksesta ja sotki koko tuvan. Söi toisten 
lakut ja vippasi rahat. 
Kiiski,- Hannu Tapio, yo. Anjala, synt. 
3.7.62, KotRPsto. Vastarannan kiiski ja 
tuvan ainoa hippitukka. Tiukan rj:n alku, 
vaviskaa Kotkan körrit! Luumuili sii
vouksesta. 
Lehtonen, Heikki Olavi, mat.yo. Loviisa, 
synt. 3.6.57, KotRPsto. Linjan lellivauveli 
ja lakritsipossu. Rauhallinen mies, joka 
taisi hommat. Lomailija ja tupansa äly . 
Paajanen, Jarmo Antero, opisk. Helsinki, 
synt. 24.1.63, KoulPtri. Tuvan ainoa pa
kana. Kameratermiitti. Kova levyttäjä 
sekä lomittaja. Patterin veltoin mies paitsi 
tupakalle mentäessä. 
Punnonen, Pekka Juhani, tappaja, Rova
niemi, synt. 16.8.63, KoulPtri . Tuvan lap
palainen ilman poroa. Hymy herkässä. 
Mussutti aina keksejä. Tuvan ihmemies: 
siivosikin. Oma muunnos rk:n selkään
viennistä. 
Saarela, Jaakko Kalervo, konttoristi, Hel-
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sinki , synt. 1.8.62, EPtri. 'Kaappi-Saarela'. 
»Kenen ovi on auki? Saarelan tietysti. » 
Aina levyttämässä, usein nähty myös latti
alla valmistautumisaikana. Punkka kuin 
tst-rata. 

Suo.foki, Jari Mikael, opisk. Tampere, 
synt. 18.6.62, Kou!Ptri. 'Pornojoki'. Mies 
on kuin kävelevä kirjasto . Lukon purka
minen meni hyvin: »Tää laitetaan tohon 
reikään. Ja tää vipstaaki isketään tohon.» 
Suomalainen, Esa Pekka, opisk. Helsinki , 
synt. 27.9.62, Kou!Ptri. Patterin tautisin 
mies, tauti jokaiseen tilanteeseen. »Onks 
jollain lainaa kuumemittarii?» Parhaat 
paikat VKS, OTTI ja KSS 1. 

Valkonen, Jari Pekka, lab.harj . Kotka, 
synt. 29.1.62, KotRPsto. Labradorinnou
taja. Tuvan musta lammas, jolla naurussa 
löytyy. Keskiön istuja, jonka omistaa kok 
Lappalainen. Varsinainen lakuilija. 

Luutnantti Majuri. 
»Ilmoitan, herra Majuri , patteri val
miina ... » 
Oppilaat havaitsivat alkavaa äänen
murrosta. 
Todellinen herrasmies. 

l 
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VIESTI Tupa 6 

Hartikainen, Kari , yo. Hamina, synt. 
3.5.63, KotRPsto. Härski. Rauhallinen 
veikko, mutta suuttuessaan tulta ja tappu
raa . Komentoääni »hiukka» ylikanttiin. 
Paha tapa valittaa, vaikkei aina olisi ai
hettakaan. 
Hirvonen, Juha Pekka, radioas. Vantaa, 
synt. 23.6.62, KoulPtri. Pahin kirosana ja 
manaus: »Voi vastus!» Herranpelko ei ole 
alokasajoista muuttunut. Todellinen Tou
ho-serkku. 

Ankarila, Juhani , yo. Vantaa, synt. 
~6.62, KotRPsto. Kurssin levein hymy 

paitsi oppilasjohtajakaudella. Heräsi kun 
toiset tulivat iltalomilta ja oli lähdössä aa
mulenkille. Luotettava tyyppi. 
Korhonen, Jari Olavi, yo. Helsinki , synt. 
4.11 .62, EPtri. Viimosen päälle laiska 
mies. Vempulatoimikunnan puheenjoh
taja . Maan mainio komennusääni ja -
tapa. Marssittaessa lukee aina epätahtia. 
Kähönen, Antti Ilari , yo. Helsinki, synt. 
25.5.62, Kou!Ptri. Yrittää kovasti edetä 
sotilaurallaan. Varsinainen tsemppaaja. 
Makaa punkassaan päivisin enemmän 

kuin öisin. » Voin varottaa teitä, kohta tu
lee ... » 

Nyrhi, Tapani , oik.yo. Helsinki, synt. 
11.3.62, EPtri . »Kyll mä ehdin , älkää aina 
valittako.» Kurssin vakituinen taksisu
hari. Todellinen viestimies, jolla on patte
rin ainoat James Bond-rintakarvat. 
Paidan, Jukka Tapio, radio- ja tv-asen
taja, Klaukkala, synt. 19.7.62, Kou!Ptri. 
Tuvan hiljainen mies. Rauhallisen ulko
kuoren alla piileksii tosi raju persoona -
ilmenee vain siviilissä. Piti palveluspuvun 
housuja myös lomilla. 
Pönkkä, Juha Petteri , sähköasentaja , Hy
vinkää, synt. 26. 7.62, EPtri. Mies ei käyt
tänyt yhtään ilta- tai varuskuntavapaata 
koko kurssin aikana. Nopein parran
kasvu. Tasaisen hyvä tyyppi . 
Rein, Pasi Ilmari , yo. Helsinki , synt. 
25 .6.63, EPtri. »Opp. Rein ilmoittautuu 
myöhästyneenä muotoon ... » Elävä ohje
sääntö, joka kurssin aikana oppi öljy
ämään henkilökohtaisen aseensa. 

Saukko, Mika Matias , mainospiirtäjä, 
Helsinki, synt. 5.4.62, Kou!Ptri. Toimi 
kuin elohopea. Ei pingottanut harjoituk
sissa eikä sulkeisissa, mutta maastossa 
näytti olevansa sissi . 
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VIESTI Tupa 7 

Laitinen, Mikko Tapani, opisk. Kotka, 
synt. 28.11.63, KotRPsto. Tuvan 'little big 
man' . Luottaa sokesti siihen, että pienet 
miehet ovat seksikkäitä. Ea-koulutuksen 
»raato» kirves polvessa. 
Lahtinen, Jarmo Juhani,. kokki, Lahti, 
synt. 12.9.61, KoulPtri. Tuleva nakki-au. 
»Näkkärit ojennukseen, ei ryysistä jÖ
nossa!» Kaikkien rakastama leirin muo
navääpeli. 
Myllymäki, Ari Antti, tehoelektron. as. 
Helsinki, synt. 11.9.62, Kou!Ptri. Rento 
veikko, jolla on kurssin komein komento
basso. Todellinen Mr. Universum - vaa
timaton. Amer. futiksen nouseva tähti. 
»Pistä rööki.» 
Majasaari, Pasi Mikko, yo. Vaasa, synt. 
11.5.63, Kou!Ptri. Armoton syöppö, joka 
kulutti tonnikalaa kilokaupalla. VKS-ti
laston ehdoton kunkku. Miehellä on me
nossa jo viides äänenmurros. 
Maisi, Antti Juhani, opiskelija, Nukari, 
synt. 10.8.63, KoulPtri. Aktiivinen yleis
urheilija ja neljännesmaileri, joka tahtoo 
jäädä aina telineisiin. Hiljainen mutta 
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huumorimiehiä. 
Järvinen, Tapio Juhani, leipomoapul. 
Vantaa, synt. 6. 7.62, EPtri . 'Isä Camillo', 
tuvan pastori, joka valitteli aina ojennuk
sista. Suunnistuskilpailun jälkeen kam
pasi tukkansa uudella tyylillä. 
Niska, Jari Juhani, yo. Helsinki, synt. 
17.4.62, EPtri. Patterin sähköjänö. Todel
linen johtaja, ottaa komennon vaikkei pi
täisikään - sukuvika? Viestin kävelevä 
tietopankki. 
Pitkämäki, Pauli Juhani, grillipääll. Hel
sinki, synt. 1.6.61, EPtri. Suunnisti tukka 
hulmuten. Kehui emännille sapus 
mutta nieli pekonit. Baby face, mutta 
uikset terästä · - vai menikö se päinvas
toin? 
Niemelä, Jari Juhani, yo. Loviisa, synt. 
5.5.63, KotRPsto. Proffa, synnynnäinen 
sotilas. »Kyll Rankki oli sentään rautaa.» 
Kammoksui ruokailua yhtä paljon kuin 
tetsareita. 
Uusitalo, Harri Matias, autonas. Vam
mala, synt. 28.12.62, KoulPtri. Tosipai
kan tullen uros paikallaan. Polttaa 'väijyt
upakkia' . Kauhea yskä puhkeaa klo 
22.00-05.45. 

TULENJOHTO Tupa 11 

Kujala, Petri Sakari, yo. Helsinki, synt. 
9.7.62, EPtri. 'Olli-Pekka' ei koskaan us
konut olevansa siivousvuorossa. Siivosi 
tosin tuvan usein tyhjäksi alabassollaan. 
Motto: Brat-Brat. 
.Jantunen, Heikki Olavi, yo. Vantaa, synt. 
1.3.62, KotRPsto. Tuvan puheliain 
tyyppi, äänessä ympäri vuorokauden: 
»Huomio, iskee! King Kong tulee! » Mies 
punkallaan. Palkkasoturiksi? 

,Alin, Jari Pekka, yo. Porvoo, synt. 
'Wl .63, KotRPsto. Rio de Rankin kas

vatti . Ei osannut ulkoa muuta kuin ruoka
listan. Alati menu mielessä. Jämpti taiste
lija piti paikat iskussa. 
Kallio, Heikki Olavi, yo. Espoo, synt. 
10.1.63, KouJPtri . Tuvan ainoat maasto
värjätyt nahkasaappaat. Harvoin teki mi
tään ylimääräistä, sillä limuautomaatti 
vaati huolenpitoa. Kassikaupalla omia 
eväitä. 
Freden, Janne Markus, yo. Helsinki , synt. 
24.2.62, KoulPtri . Mr. Rauhallisuus. Tu
van loma-asiantuntija. Iso mutta vaaralli-

sen ketterä . Brat-Brothers-duon toinen 
osapuoli. Stressileluna avaimenperä. 
Eskola, J anne Pekka, Jaminoitsija, Lahti , 
synt. 19.11.64, KoulPtri. Koulutuspatterin 
kauhukakara ja tuvan liukas luikku. Tree
nasi ja surffasi joka säällä. Pitkäfledainen 
naistennaurattaja. 
Ryhänen, Pasi Pekka, yo. Rooma, synt. 
4.4.63, KoulPtri . »Parilamo italiano? Si, 
AUK olisi helppo pala, jos osaisi suomea
.» Loppuaikana ristittiin ET:ksi, ei vähi
ten nuppinsa vuoksi. 
Vänskä, Harri Olavi, toimittaja, Helsinki, 
synt. 4.2.55, EPtri. 'Aamun peili' , tuvan 
aamuvirkku. Oli lähdössä lenkille 04.30, 
saatiin pysäytetyksi. Kurssin Mr. Vakuut
tavuus. Sotakirjeenvaihtaja. 
Ylöstalo, Pekka Viljo , yo. Jyväskylä, synt. 
29.5.62, KoulPtri . Tuntematon potilas, 
VKS:sta A UK:lle. Homma hanskassa, 
hanskat kuivaushuoneessa. 

Luutnantti N)·holm 
Uskomaton säheltäjä oppitunneilla. 
Yllätti asialinjallaan välillä jopa it
sensäkin . 
Osaa nauraa naamarinsa takaa. 
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TULENJOHTO Tupa 12 

Erviö, Sami Sakari, opisk. Helsinki, synt. 
8.9.62, KoulPtri. PK ja pidot paranee. 
Näki unta Ratekosta punkan alla ja 
uneksi jäi. Terävä tulenjohtaja ja mälli 
poskessa. Tottakai. 
Kivinen, Mika Olavi, autonkulj. Helsinki, 
synt. 2.3.63, KoulPtri . Tuvan pisin. Kake
Kivinen. Leppoisa ulkokuori , mutta kör
rit kyllä kalpenee, kun Kake komentaa. 
Komi, Petri Olavi, yo. Helsinki, synt. 
5.11.63, EPtri. Suupaltti . Aina äänessä. 
Pää täynnä. Rakasti itseään yli kaiken. 
Hiton komea Komi. Aamulenkit - lebo
.Kuului bylsiviin dogmaatikkoihin. 
Kosonen, Ville-Pekka, opisk. Kotka, synt. 
31.3.63, KotRPsto. Tuvan »Jimmy Hen
drix». Ei todellakaan pingottanut mis
sään. Aamulenkit - lebo. 
Kurvi, Antti-Jussi, yo. Helsinki , synt. 
18.9.62, Kou!Ptri. 'Curre'. Varsinainen vi
heltäjä. Kävi hiljaisuuden aikana pariston 
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päädyssä röökillä ja usein. Hoiteli monet 
stadista ruumisautollaan. 
Leskinen, Jari Sakari, yo. Kotka, synt. 
14.2.62, KotRPsto. 'Juice Leskinen ja 
Mustat lasit'. Tuvan hiljaisin kaveri, jolta 
ei löytynyt ääntä oppilasjohtajana. »Mie, 
eiku sie ... » 

Ruottinen, Heikki Juhani, yo. Helsinki, 
synt. 20.1.62, EPtri. Laulava maratoonari 
ja krooninen kuorsaaja. ' H_iha-Rud ' 
Niin monesti .aiheessa ja polttamassa o 
ja toisten hihoja. Kuumakalle. 

Teinilä, Yrjö Tapio, yo. Helsinki, synt. 
12. 7.62, KoulPtri. »Tepa Teinilä tsalala
lala.» Ainoa taistelija joka sai oman tun
narin. Ääni hukassa. Opiskeli iltaisin filo
sofian syvintä olemusta. 
Telaranta, Petri Johannes, opisk. Espoo, 
synt. 3.12.64, KoulPtri . Patterin kuopus. 
'Telamiina.' 'Pikku-Tela.' Saunamajuri. 
Cajanuksen saunan pystyttäjä ja kunnos-
ta ja. · 

TULENJOHTO Tupa 14 
Harjama, Antti Veli Matti , yo. Espoo, 
synt. 22.3.62, EPtri. »Kämy. » Metsuri 
Puolangalta. Aina vaiheessa. Valmistau
tumisaikana ei koskaan paikalla Salkku
mies ja tuvan kovin sählääjä. 
Honkavaara, Kimmo Veikko, yo. Hel
sinki, synt. 29.11.62, KoulPtri. Tuvan 
eversti. Ainoa, jota inttiasiat kiinnostivat. 
Nukkui todella paljon. Läpät - lepo. 
Heinonen, Tapio Johannes , opisk. Ylö
'ärvi, synt. 20.9.62, KoulPtri. Uuden vuo-
en jälkeen silmät olivat kuin viikon van

hat puukonarvet. »Missä mun ... on?» 
Kurssin trubaduuri. 
Krigsman, Petteri , merimies, Myrskylä, 
synt. 20.3.62, KoulPtri. »Eino Leino». Ai
noa kurssilta, joka kuului Kap Hornin 
kiertäjiin. Mälli poskessa ja läpi mennyt 
yöloma-anomus taskussa. 
Littunen, Arto Tapio, opisk. Virolahti, 
synt. 27.12.62, KotRPsto. Nuorena nuk
kunut. Tupansa puheliain ts. aina ää
nessä. Asiat oppilasjohtajana melkein 
putkessa - tykinputkessa. · 

Niemelä, Ismo Sakari , opisk. Ruotsinpyh
tää, synt. 11.6.63, KotRPsto. Tuvan insi
nööri, kuopus ja kääpiö. Svenska talande 
bättre folk. Väijykone, jota ei painanut. 
Nimander, Veli Matti , sähköas. Karhula, 
synt. 12.1.62, KotRPsto. Nestori ja tuvan 
tuntematon sotilas. »Valmistautukaa ruo
kailuun, aikaa 20 min. Valmistautumis
aika ohi, jatkakaa.» 
Pölkki, Jukka Armas, terv.kesk.avust. Jy
väskylä, synt. 2.4.62, KoulPtri. Ikuhymyi
lijä. Bodasi, mutta ilman näkyvää tulosta. 
Aamuisin viimeisenä punkasta ylös. Sai 
jonkun astumaan varpailleen kurssibi
leissä. 
Saarto, Jukka Tapani, yo. Lahti, synt. 
31.7.62, KoulPtri. »Kyllä sitä ollaan niin 
radistia, niin radistia, mutta mankka??? 
Miten tää pelaa? Saanko purkaa tetsarini 
hiljaisuuden aikana?» 
Tiainen, Hannu Kalervo, sähköas. Hyvin
kää, synt. 17.4.62, EPtri. Kolme päivää 
rivissä koko kurssin aikåna. Raukki läpi 
ilman sulkeisia. Ikuvempula, joka juoksi 
oppilasjohtajana ruokalaan kuin sähköjä
ms. 
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TULENJOHTO Tupa 15 

Haro, Valle Juhani, opisk. Helsinki, synt. 
2.5.61, K~u!Ptri._ Armoton haroilija . 
»Opetan teille poistumisen - TAAKSE 
POISTU! » Lomilla liikkuessaankin piti 
firman harmaita yllä. 
Jaulimo, Jari Harri Olavi, oik.yo. Vantaa, 
synt. 28.5._62, EPtri. Sormet ku nippu lal
lallaa. Ptnn paras pianisti. Sairas komen
toääni. Ei soittanut tasan kertaakaan Jon
nalle. Jonnakaan ei soittanut. 
K~ivusaari, Risto Tapio, varastotyönt. 
Kirkkonummi, synt. 30.9.62, EPtri. 
Veltto. Luumu. Laiska. Väsynyt. Saama
to~. S~rkein kaappi, surkein punkka, sur
kein pinkka, mutta - taistelija. 
Valtonen, Terho Tapani, tekn.yo. Espoo, 
synt. 18.5.63, Kou!Ptri. Bensaa suonissa. 
Kehitti ja synnytti kurssin aikana Masi 
l:n. 
Ylimutka, Jorma Kalevi, autonkulj. Van
taa, synt. 15.10.62, KoulPtri. Blaadas 
mutta usein. Lätkämatsikeikalla auttoi 
huutamalla Jokerit voittoon. Kurssijuh
lassa: »Herra yli!, tuota, näyttäis siltä että 
tarviis yölcman. Järjestyykö?» 
Suntio, Seppo Tapio, yo. Vehkalahti, 
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s~nt. 29.5.63, KotRPsto. Hengen miehiä 
y1mpan päälle. Kerran jakkaralla, aina 
Jak~aralla. Levytti myös jakkaralla. Val
kos1puli for ever. 
Pirinen, Pasi Mikael, yo. Pyhtää, synt. 
3.10.62, _KotRPsto. Vanhempi Dalton, 
vr~. ~~kk1 tup_~ 19. »Mie en oikein ym
~~rra m~t 5 sutä.» Armoton tsemppaaja. 
Suvos kmn valkotornado. 
Suhonen, Ilkka Sakari, yo. Virojoki, synt. 
_16.1.63, KotRPsto. Suunnistajaihme 
1däsKompassilla kapakkaan. »Terve 
elämä voittaa,» sano Suhonen ja singahti 
pöntölle. 
Toivonen, Karri Juhana, oik.yo. Helsink · 
s~nt. 26.11.61, Kou!Ptri . Cooper 12 mi 
pintaan, myös 100 m. Patterin paras mies 
omasta sekä äitinsä mielestä. »Hra koke~ 
las, opp. Toivosen ja Ylimutkan pari
vuode.» 

Kokelas Sinisalo 
»Älkää kysykö noin aikeita, se vaan 
on näin.» 
Pieni mutta pippurinen. 

Oletteko huomanneet kuinka kok S vie 
kätensä lippaan? Katsokaapa. 
Sinisalo ja Nyholm. Kuin Majakka ja Pe
ravaunu. 

TYKKI Tupa 16 

Aro, Markus Matinpoika, yo. Helsinki, 
synt. 21.7.63, Kou!Ptri Aina äänessä 
nukkuessaankin. Valveilia ollessaan äkki~ 
pikainen, mutta suuttui herkästi uudes
taan. 
Everi, Timo Juhani, yo. Lahti, synt. 
2~.9.63,_ Kou_!Ptri . Lomalla tuntui viihty
van usein. Aina naama virneessä. Kurssin 
vaatimattomin mies, syystä. 
Gerdt, Jarmo Kalevi, yo. Espoo, synt. 

GA.9.62, EPtri. Iso, hidas, mutta kankea. 
~!_örtin y~köskoripalloilija. »Mull on jät

kat kaapissa vähän hiomisen varaa!» 
Keturi, Kari Kalevi, yo. Helsinki, synt. 
30.8.63, EPtri. Tuvan rannikkojääkäri: 
»En ole pinkanhieroja, olen tappaja. 
RIGHT, jätkät, RIGHT! » 
Sandström, Tom Martin, koneistaja, 
Kotka, synt. 22.5.62, KotRPsto. Vaihe
sandström. Tuleva ase-au. Leppoisa per
uskotkalainen, joka tavan takaa toisti: 
»En mie mee minnee .» 
Sjöholm, Mika Risto Jorma, tekn .yo. Es
poo, synt. 11.7.63 , Kou!Ptri. Tuvan sii-

vooja. Numero ja tehtävä ilmoita - "T9 
tykinjohtaJA. Paleli saunassakin kurkku 
kipeänä 24 tuntia vuorokaud;ssa läpi 
kurssin. 
Särkilahti, Juha Olavi, yo. Espoo, synt. 
26?63, KoulPtri. Ex-rannikkojääkäri. 
Vähintään kilo priimoja mandariineja 
aina kaapissa. Illat kotona. · 
Turja, Heikki Timo Olavi, valt.yo. Hel
sinki, synt. 26.7.61, KotRPsto. Proffa
Turja. Kauhea tyyppi hiomaan pink
kaansa. Usein salaa aiheessa. Rankkiin 
lääkintä-au:ksi. 
Tykkyläinen, Tero Esa, yo. Helsinki, synt. 
26.5.62, EPtri. Tuvan parhaat sulkeiset 
joita naurettiin vielä seuraavallakin vii~ 
kolla. » V ... , miten se nyt oli?» 
Latvala, Eero Tapani, koneasentaja, 
Kotka, synt. 23.12.58, KotRPsto. Tuvan 
nestori. Yöunien paha häiristijä. Tuvan 
'vempula', lähti metsään 30:n asteen kuu
meessa. 

Ylivääpeli Heino. 
Voi tuhat heinoa! 
Nauratti originellilla huumorillaan. 
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TYKKI Tupa 17 

Hämäläinen, Ismo Olavi, yo. Kotka, synt. 
29. 7.62, KotRPsto. Onnellinen hymy: 
»Aamulenkki lepo». Käytti päiväansionsa 
säännöllisesti puheluihin ja postimerkkei
hin. Rakastunut? 
Koski, Markku Tapani, yo. Kouvola, synt. 
26.9.63, KotRPsto. Pärinäpoju Kymen
laaksosta. Kultakutri. Oppilasvääpelinä 
muistutti enemmän Kojakia. Tuvan kuo
pus. 
Luoma-aho, Marko Juhani, metallias. Ke
rava, synt. 19.3.62, Kou!Ptri. Funk
Nakki. Hoiteli taidolla tuvan musapuolen 
ja nukkuikin itse laput korvilla. 
Mikola, Markku Aleksi, yo. Vantaa, synt. 
20.3.63, KoulPtri . Tuvan kynämies. Vain 
Rateko mielessä. Ex Rock-a-billy Boogie. 
Rautala, Jari Juhani , putkias. Vantaa, 
synt. 6. 7.62, Kou!Ptri. Siivosi kerran vie
läpä tuvan ja alueen. Tuvan ahkerin va
rusteidenvaihtaja, tekstiilisoturi. 
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Sandell, Tom Mikael, yo. Vantaa, synt. 
5.12.62, KoulPtri. Ruotsalainen ratto
poika ja tuvan ainoa Håkan . Ojalan tais
telijapari tuvassa, muttei tetsareissa. 

Tikkanen, Pertti Juhani, yo. Järvenpää, 
synt. 18.1.63, KotRPsto. Tuvan ainoa 
pinko. Otti usein DX-yhteyksiä. Lempi
asema Radio-Lobo (Brazilia). »Tuoksuni 
on Exos.» 
Turkia, Jari Antero, opisk. Kotka, sy 
16.1.62, KotRPsto. Tuvan eläkeläinen ja 
lusmu. Tautiluettelo pitkä kuin nälkä
vuosi. Hirveä heavy-diggari. 
Westerlund, Veijo Petteri, autonas. Hy
rylä, synt. 18.3.62, KotRPsto. F-1 kuski 
jokamiesluokassa. Mies puhui paljon ja 
kummallakin suulla. 

Kokelas Tepponen. 
Varsinainen suupaltti. 
Aina nappaskengissä. 

TYKKI Tupa 19 
Ahlstedt, Dan Eric, kauppat.yo. Espoo, 
synt. I 0.12.62, EPtri. » Mä en siivoo aina
kaan pätkääkään!» Selväsanainen sulkeis-

. ten pitäjä. Osasi irrotella tarvittaessa. 
Asespesialisti. 'Stedi'. 
Kalliomäki, Jarmo Kalevi, yo. Vaasa, 
synt. 20.2.63, KoulPtri. Tähtäimessä Ra
teko. »Ase viedään olalle komennolla 
SELKÄÄN VIE! » »En mä ehdi mulla on 
harjoitteluvapaata.» Vaasan viimeisim
män pintamuodin ilmentymä. 

.f.Aurila, Juha Sakari, kaupat.yo. Espoo, 
~t. 20.12.63, KoulPtri. 'Vaihe-Laurila'. 

Miks aina minä?» Tuleville alokkaille: 
» Vamistautukaa ulosjärjestymiseen. Va
rustus: kaikki varustus! » 
Pakarinen, Ismo Petri, yo. Helsinki, synt. 
4.9.62, Kou!Ptri. Sulkeisten pahimpia ru
baajia. Poistutti ryhmää mutavelliin. Kol
men leijonan viskibasso. »Ja pojat, nyt 
nukkumaan .» 
Pekkola, Esa Petteri , korjausmies, Kotka , 
synt. 2.3.62, KotRPsto. Sauna-au. Tupa 
valvoo poikkeusetta iltaloman jälkeen -
kiitos tupla-Martiniquen. Motto: »Sika-

rumbaa & okkv.» Siviilin viemärisissi. 
Pirinen, Vesa Mikael, toim .joht. Pyhtää, 
synt. 3. 10.62, KotRPsto. Sotilas kiireestä 
kantapäähän . Mahtava komentoääni. Söi 
rautakangen purematta ennen palveluk
seenastumista . 
Raussi, Pekka, opiskelija, Kotka, synt. 
12.7.62, KotRPsto. Viimeisen päälle anti
militaristi. Ei stressannut mistään asiasta 
itseään, oppilasjohtajakausi osoitti sen. 
Ahkera kirjoittaja. 
Rossi, Kari Johannes, yo. Vaasa, synt. 
kyllä!, KoulPtri. Patterin lukenein mies. 
On opiskellut Morgan Kanet ja käsityö
lehdet. Sanoo asuvansa Suomen Beverly 
Hillissä. Hymypoika. 
Tähtinen, Juha , osastonjoht. Helsinki, 
synt. 2.12.56, KoulPtri. Kymppi oli lu
vattu heti sille, joka on nähnyt Tähtisen 
siivoamassa. Yläpeti ovennurkassa oli 
hyvä piilo. »Fiksu pärjää vähemmälläkin-
. >► 

Vanhala, Kari Erik, autopeltiseppä, 
Kotka, synt. 13. I 2.62, KotRPsto. Tu
pansa tunnollisin siivoaja. Vaitelias tväl
spesialisti. Kävelevä tupakkavarasto. 
Viihtyi metsässä kuin kotonaan. 
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TYKKI Tupa 20 

Anttolainen, Juha Matti , yo. Vantaa, synt. 
25.10.62, KoulPtri . Pukeutui aamulenkille 
jo 03.00 yöllä. Siirsi kipsin oikeasta va
sempaan käteen koska ei voinut kirjoittaa 
oikealla. Motto: »Ei penaalii . . . ei mope
dii.» 
Enroth, Ari Eino, valolatoja, Helsinki, 
synt. 28.2.62, EPtri. 'McEnroth'. Hermot 
yhtä tiukalla kuin kaimallaan. Kulutti 
kuntotaloa ahkeraan, mutta turhaan. 
Kova suunnistaja. »Kun pääsis vkv:lle. » 
Gulin, Kai Yrjö Anders, Dl , Helsinki, 
synt. 21.4.54, EPtri. Tuvan ikinuori. Nuo
renee vanhetessaan, nyt jo lapsen tasolla . 
Onni bingoissa. Motto: »Komi sotkurake
tiksi.» 
Hänninen, Ralph Kenneth, Dl, Helsinki, 
synt. 4.7.57, KoulPtri. Järjesti tuvan lom
a-asiat alussa kuntoon. Meni naimisiin 
puhelimen kanssa. Kävi ahkerasti lukulo
milla, mutta tuloksetta. 
Lukkari, Jarmo Erkki, kokki , Kotka, 
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synt. 30.12.62, KotRPsto. Tupakoinnin 
jyrkkä vastustaja. Ei pitänyt koskaan 
eväistään ja tarjosi muille. Kaappi aina se
kaisin ja siksi ei löytänyt tavaroitaan. 
Nokelainen, Tero Heikki , opisk. Sipoo, 
synt. 26.8.63, KotRPsto. 'Maan mainio 
makkaramies.' Kun ei pitäyt makkarasta 
ei tuonut sitä myöskään toisille. Aina 
juoksulenkillä. 
Pirvola, Juha Pekka, mat.yo. Vantaa, 
synt. 10.10.62, KoulPtri. Oli ylpeä itali
alaisesta urheiluautostaan. Seksikkä .. 
käheä ääni. Tuvan priimus, vaikkei kä 
tänytkään lukulomia hyväkseen. 
Saari, Ralf Yrjö Tapani, yo. Kirkko
nummi, synt, 27.2.63, KoulPtri. 'Nöpöste
lijä'. Tuvan turbo-Caruso. Patterin par
haat eväät. lkuvempula. Sheena Eastonia 
matkiessaan pärjäsi pelkästään ulkonä
össä. 
Sievinen, Harri Olavi , metalliseppä, Muu
rame, synt. 22.9.62, KoulPtri. 'Loma-Sie
vinen.' Puhui yleensä enemmän unissaan 
kuin hereillä. Lomien lähestyessä paineet 
kasvoivat. »Voi v. kun jätkät ei siivoo!» 

~_rkealaatuista 
miesten vapaa-
ajan muotia, . . 
urheiluvälineitä .. 

CENTRUM 



Uusia avustuksia 
Varusmiesten taloudelliseen 

asemaan on tulossa helpotuk
sia. Itselliseen elämään pääs
seen varusmiehen asunnon 
vuokra on saatu sotilasavus
tuksen piiriin ja ensi syys
kuussa maksetaan valtion va
roista varusmiespalveluksessa 
olevien valtion takaalhien 
opintolainojen korot. 

Tähän vuoteen asti sotilasa
vustukseen ovat olleet oikeu
tettuja vain varusmiehen 
huollettavina olleet omaiset, 
useimmiten vaimo ja lapsi. 
Nyt hyväksytty lain muutös 
koskee erityisesti yksin asuvia 
varusmiehiä, jotka joutuisivat 

tulojen väliaikaisen loppumi
sen takia luopumaan siviili
asunnostaan. 

Edellytyksenä asuntomeno
jen korvaamiselle on, että va
rusmies on todellisuudessa 
itse huolehtinut niistä ennen 
palvelukseen menoaan. Vuok
ran lisäksi korvauksen pii
riin voivat kuulua oman asun
non lainojen korot. Uudesta 
etuisuudesta osallisiksi pääse
viä varusmiehiä arvioidaan 
olevan noin 3 500. 

Eduskunta on hyväksynyt 
myös lain, jonka mukaan va
rusmiesten valtion takaamien 
opintolainojen korot makse-

Kattolämmitys luo 

taan valtion varoista. Ensim
mäisen kerran tämä tapahtuu 
ensi syyskuussa. Palveluk
sessa lasketaan silloin olevan 
5 000-7 000 varusmiestä, jolla 
on tällaista lainaa. 

Vuodesta 1981 lähtien ovat 
muista Pohjoismaista varus
miespalvelustaan suoritt 
maan tulleet saaneet kaksi 1 

maista lomamatkaa asuin
paikkakunnalleen. Tätä oi
keutta on nyt laajennettu niin, 
että ilmaiseen lomamatkaan 
ovat oikeutettuja muuallakin 
Euroopassa asuvat varusmie
het. 

Kattolämmitys perustuu säteily
lämpöön - samaan periaattee
seen kuin auringon lämmittävä 
vaikutus. Seinät lattiat ja kalusteet 
lämpenevät luonnollisen tasai
sesti . liman lämpötila voidaan pi
tää normaalia alhaisempana, ja si 
ten myös energiakustannukset. 
Kattoon sijoitettava lämmitin sääs
tää tilaa ja on turvallinen - myös 
la-psille. 

taloudellista lämpöä 

Kattolämmitykseen on lkaksella 
kaksi vaihtoehtoa: 

~ 
ESWA

lämpökatto 
Lähettäkää minulle paluupostissa lisätietoja 
□ Eswa-lämpökatosta □ Elflex-lämpökasetista 

Nimi 

Osoite 

Puh. toimeen 

IKAS 
OSAKEYHTIO 
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kotiin 

Myyntiosasto. Puusepänkatu 5 
00810 Helsinki 81 Puh. 1901 780 433 

Eswa on pientalojen lämmbnlähteeksi 
suunniteltu järjestelmä. Eswa-lå.,:nmi
tyskelmu asennetaar. kattoverhouk
sen yläpintaa vasten. mistä lampo sa
teilee tasaisesti koko huonetilaan. 

Eswa-lämpökatto on paloturvall i
nen. helpPo ja edullinen asentaa, huo
leton käyttää. 

;;r• 
ELFLEX-

lämpökasetti 
Elflex-järjestelma perustuu kattoon 
asennettaviin lå.mpokasetteihin, joi
den lammittavä vaikutus voidaan koh
distaa juuri oikeaan kohtaan. Siksi 
Elflex soveltuu hyvin täydentamaan 
kattolammitysta mm. tuulikaapeissa. 
kosteissa tiloissa jne. 

---
A.'ITI 

1' 

AI T! '., 
/'1 fl 5TA TH4 -, . , 

DAAf-...1 

0 ' l 
0 

Mechelinink. 2 1 00100 Helsinki 10 

SILKKIPAINO -OMPELIMO 
mainostekstiilit1 liikelahjat1 tekstiilipainanta 
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LINDELL PIKATUKUT 
Lindellin Pikatukku on aina 

sopivan matkan päässä! 

l~UNDELL 
~~ 

Kiviaidankatu 2, i-porras, 
00210 Helsinki 21, puh. 670 101 

2~UNDELL 
~~ 

Vanha Talvitie 13-15, 
00500 Helsinki 50, puh. 7013 061 

Ä RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ;.,~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU /)r. 

Alokkaan arki alkoi 

-,.i;pea aurinkoinen talvipäivä 
'1!ilotti uudet 293 a/okasta ter

vetulleiksi Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmenttiin 9. hel
mikuuta. Heistä 108 on Santa
haminassa Esikuntapatteril/a. 
Upinniemessä Kou/utuspatte
rilla on puolestaan 185 aio
kasta. 

Kävimme seuraamassa alok
kaiden tuloa Esikuntapatte
ri/le. Ensimmäiset tulivat jo 
puolelta päivin. Varsinainen 
ruuhka oli illalla noin klo 
19.00-23.00. Uusien alokkai
den tulo sujui hyvin ja ruhalli
sesti. 

Esimerkkialokkaistamme 
Ari Anström on ollut töissä 

sAkuspesulassa 3 vuotta. 
""""ösuhde tulee jatkumaan ar

meijan jälkeen. Työpaikan 
hän sai koulun kautta. Ari oli 
alkanut lenkkeilyn jo jonkin 
aikaa sitten, jotta kunto kes
täisi paremmin. Sen näkee sit
ten . .. 
- Näiden »kamojen» kanssa 
olen kyllä ihan sekaisin. Tun
tuu toivottomalta saada ne 
mahtumaan tuohon kaappiin. 

Epäilys kuului Arin sa
noista, mutta kun menimme 

- on ne kai sitten vaihdettava nämä armeijan »harmaat» päälle 
- arvelee Tomi Wirtanen. 

tunnin parin päästä tapaa
maan häntä uudelleen, tava
rat olivat jo kaapissa hienossa 
järjestyksessä. 

Tomi Wirtasen mielestä e1 
tulo tänne »harmaisiin» niin 
ihmeelliseltä tuntunut. Hän 
on ammatiltaan autonkuljet
taja . Tornillakin sama työ
paikka odottaa armeijan jäl
keen. 
- Kunto minulla on hyvä. 
Olen säännöllisesti harrasta
nut liikuntaa . Pelaan »lätkää» 
ja amerikkalaista jalkapalloa. 

- Ihmeelliseltä tuntuu - tuumii 
a/okas Ari Anström. 
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TE:E1Ä 
JA SYMPATIAA ~ 

r 

fJi RYKMENTISSÄ TAPAHTUU .t•:~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU i -\ 

YLENNYKSET 

Teknikkokapteeniluutnantiksi 6.12.1982 
teknikkoylil Tenho Johannes Bäckström. 

,..,ltknikkoyliluutnantiksi 6.12.1982 
• nikkoltn Risto Tapio Antero Paasonen. 

Yliluutnantiksi l. 2.1983 
ltn Jarmo Juhani Jaakkola. 
ltn Raimo Kalevi Kiiskinen 
Sotilasmestariksi 31.1.1983 
yliv Rauno Ilmari Rajasaari. 
Sotilasmestariksi 1.2.1983 
yliv Ahti Oskari Vikström. 
Vääpeliksi 1.2.1983 
ylik Heikki Juhani Paakkari. 
Ylikersantiksi 28. 1.1983 
kers Pekka Olavi Kiuru 
kers Asko Olavi Pennanen 
kers Mikko Helmer Helenius 

· kers Markku Olavi Rantala 
kers Risto Tapani Rahi 
kers Rolf Gunnar Jungebrand. 

.RTOJA 

Kers Esko Veli Järvinen Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentistä Hangon 
Rannikkopatteristoon komennettuna py
syväisesti Suomenlinnan Rannikkotykis
törykmenttiin 1.1.1983. 
Kers Aki Tapio Karvonen Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykme ntistä Hangon 
Rannikkopatteristoon komennettuna py
syväisesti Suomenlinnan Rnnikkotykistö
rykmenttiin 1.1.1983. 

Kers Rolf Gunnar Jungebrand Uuden
maan Prikaatista Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmenttiin 1.1.1983. 
Vääp Markku Jarmo Paatelainen Mäki
luodon linnakkeelta II Patteristoon 
8.2.1983 . 

Mäkiluodon linnakkeen päällikkö 
y liluutnantti Jarmo Jaakkola . 

MÄÄRÄYKSIÄ 

Majuri Yrjö Heikki Tiilikainen toimistoup
seeriksi ja samalla YKSO:n päälliköksi 
YK:n Suomen Osastoon Kyprokselle 
13 .11.l 982. 
Kapt Mauri Valpas Ranta Koulutuspatte
rin päällikön tehtäviin 15.11.1982. 
Maj Ossi Kalevi Kettunen patteristoupsee
riksi 1.1.1983. 
Ltn Teuvo Aatos Lipponen rykmentin huol
totoimiston toimistoupseeriksi 3.1.1983. 
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Res vänr Timo Veikko Tapio Alenius Esi
kuntapatterin opetusupseeriksi 3.1 .1983. 
Res vänr Leo Kalervo Kuuluvainen Isosaa
ren linnakkeen opetusupseeriksi 3.1.1983. 
Neiti Marjo Johanna Hakanen ruokala
apulaisen toimeen Mäkiluodon linnak
keelle 3.1.1983. 
Ylik Asko Olavi Pennanen Koulutuspatte
rin viestiupseeriksi 28.1.1983. 
Ylik Risto Tapani Rahi Mäkiluodon lin
nakkeen viestiupseeriksi 28.1.1983. 
Ylik Rolf Gunnar Jungebrand Esikuntapat
terin taisteluvälineupseeriksi 28.1.1983. 
Erikoissairaanhoitaja Kirsti Sylvi Kaarina 
Suurkari-Niiranen erikoissairaanhoitajan 
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Järvenpään 
Casino * * 
* * * * ** * * * * * 

• .... 
DISKOJEN 
YKKÖNEN 

A-oikeudet 
Ikäraja 18 v. 

Tervetuloa! 
P. 90-280711 

Disko ~• 18-01 

toimeen Santahaminan Varuskuntasairaa
laan 1.2.1983. 
Rouva Tarja Kopra ruokala-apulaisen toi
meen Isosaaren linnakkeelle 2.2.1983. 
Vääp Markku Jarmo Paatelainen II Patte
riston merenkulku-upseeriksi 8.2.1983. 
Res alik Juha Pekka Aleksi Paananen · I!,o
saaren linnakkeen opetusupseer · 
14.2.1983. 
Res kers Pauli Antreas Harjula Orrengrun
diin merivalvontaupseeriksi 1.3.1983. 
Evl Urho Matti Uolevi Myllyniemi esikun
tapäälliköksi 1.3.1983. 
Evl Jukka Sakari Knuuttila opettajaksi So
takorkeakouluun 1.3.1983. 

K{JV A-AHTI OY 
FLEMINGINK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 

• a ~ 1 t u 111, _, i 11 :, l t t i j ! j :, i i1,,: 111 :, :, , t -i 
Yhdessä tai erikseen. 

Järjestelminä tai komponentteina. 

~ 
MECMAN 

ESPOO Puh. 90 -423 155 
TAMPERE Puh. 931-33 868 
VAASA Puh. 961 -11 9 366 
OULU Puh. 981 - 222 753 
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RTTK avustaa: 

Turvaa työpaikkasi 

Kaikki eivät ehkä tiedä mikä 
VMTK on. Se on lyhenne, joka 
tarkoittaa varusmiestoimikun
taa. Jokaisessa joukko-osas
tossa toimii vähintään yksi, suu
rimmissa jopa kaksi varusmies
toimikuntaa. 

VMTK on osa puolustusvoi
mien virallista organisaatiota. 
S/RtR:ssä toimivan VMTK:n 
nimi on rannikkotykkimiestoi
mikunta. Toimihenkilöihin kuu
luvat puheenjohtaja, työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamies, 
sekä työsuojeluasiamies. 

Koen työ-, opinto- ja sosiaa
liasiamiehen työn erittäin mie
lenkiintoisena. Tehtävä on 
vastuunalainen, koska hoidet
tavat asiat ovat usein hyvinkin 
luottamuksellisia. Siviiliam
matiltani olen liikennevirka
mies. Tästä johtuen minulla ei 
ole aikaisempaa kokemusta 
vastaavien asioiden hoidosta. 
Työn omaksuminen kävi kui
tenkin nopeasti, mistä kiitos 
kuuluu suurelta osin Helsingin 
työvoima toimistolle. 

Toisinaan tuntuu, että työtä 
ei riittävästi arvosteta. Syynä 
tähän on ilmeisesti tietämättö
myys. Tärkeää onkin tehdä 
työtä sekä kantahenkilökun
nan että varusmiesten keskuu
dessa, koska siten voidaan li
sätä kaikinpuolista luotta
musta. Tiedotuksen avulla 
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- Työsektorini rajoittuu paljolti Jatkokoulutuspaikkojen etsimi
seen - toteaa alik Mikko Härkönen. 

»herätetään » varusmiehet 
käyttämään työ-, opinto- ja 
sosiaaliasiamiehen palveluja ja 
huomaamaan, että elämä jat
kuu myös varusmiespalveluk
sen jälkeen. 

Suurin huoli tällä hetkellä 
on heikko työllisyystilanne. 
Vuonna 1982 kotiutuneista n. 
35 % oli vailla työ- tai opiskelu
paikkaa. _ Tilannetta vaikeut
taa osaltaan joidenkuiden 
työnantajien negatiivinen 
asenne; varusmiespalveluk
seen astuvia saatetaan lomara
hoja »syöttinä» käyttäen hou
kutella ottamaan lopputili. 
Työkenttää pitäisikin mieles
täni laajentaa entistä tehok
kaammin palvelukseen tulossa 
olevien keskuuteen. Kaikille 
pitää tehdä selväksi, että uu
den työpaikan hakeminen ja 

saaminen kotiutumisvaiheessa 
saattaa olla hyvin vaikeaa. 

Oma työsektorini rajoittuu 
paljolti jatkokoulutuspaikko
jen etsimiseen. Lisäksi ohjaan 
varusmiehiä työnvälitykseen, 
tilaan aikoja johtaville työvoi
maneuvojille (ammatinvalin
nan ohjaajille) ja kerään infor
maatiota työvoimatoimistoj 
tietopalvelu pisteistä. 

Tulevisuuden toiveenani -
asioiden hyvin hoitamiseksi -
on pitkäjännitteinen ja sauma
ton yhteistyö kantahenkilö
kunnan, työ, opinto- ja sosiaa
liasiamiehen sekä yksikkö
edustajien kanssa. 

Mikko Härkönen 
RTTK:n työ-, opinto

ja sosiaaliasiamies 

-~HOTELLI 

ESPOO 
PUH 523 533 

KYSY 
MONITURVA
ALENNUSTA 

=> ~ 

POHJOIA-YHTIOf 
POHJOLA. SUOMI-SALA.MA EUROOPPALAINEN 
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RTTK:n tulevaa toimintaa: 

Oopperasta pienoisgolfiin 

RITK:n pojat a/ik Härkönen ja tkm Kyllönen postittamassa a/o
kastiedotteita. 

RTTK:n toiminta jatkuu al
kuvuonna 1983 pääpiirteis
sään entisissä puitteissa. Toi
minnan painopistettä siirre
tään entistä enemmän linnak
keille. Tähän pyritään mm. li
säämällä toimihenkilöiden 
käyntejä linnakkeilla ja tuke
malla yksikköedustajien toi
mintaa. 

Sosiaaliasiat 
RTTK pyrkii tehostamaan 

tiedotustoimintaa työ- ja kou
lutusmahdollisuuksista. Tie
dottamista pyritään lisäämään 
myös sosiaaliasioissa, jotta va
rusmiehet tietäisivät ja osaisi
vat täysimääräisesti hyödyn
tää heille kuuluvia etuisuuk
sia. 

Liikunta 
Järjestetään erilaisia liikun

ta-tapahtumia, sekä käyntejä 
eri urheilukilpailuissa tarjon
nan ja kysynnän mukaan. 

Kulttuuri 
Mahdollisuuksien mukaan 

yritetään koota musiikkiyh
tyeitä, joille yksiköiden pääl
likköjen avulla koetetaan jär
jestää harjoittelu- ja säilytysti
loja. Kevättalven aikana jär
jestetään jokin kulttuurikil
pailu esim. sotilasaiheinen pii
rustuskilpailu. Pyritään myös 
järjestämään teatteri- ja kon
serttikäyntejä. Oopperakäynnit 
tulevat kyseeseen mikäli kiin
nostusta löytyy. 

Muu vapaa-aika 
Yksiköiden vapaa-ajanti-

loja ja välineitä sekä niiden 
käyttöä kehitetään varusmies
ten toivomusten mukaan. Or
rengrundin linnakkeelle on 
hankittu videolaitteet RSKY:n 
avustuksella. Santahaminaan 
rakennetaan pienoisgolfrata. 

RTTK:n yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on uusien alokkai
~en auttaminen sopeutumis
ongelmissa. Alokkaille jär
jestetään saunaillat, joissa he 
voivat hieman »vapaammissa 
merkeissä» keskustella tois
tensa ja esimiestensä kanssa. 

RITK:n puheenjohtaja tkm 
Kyllönen. 


