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SIRtR - ei aikaa 
eläkkeelle 

S uomen senaatin puheenjohtaja 
P.E.Svinhufvud suoritti 12.5.1918 klo 
13 Suomenlinnan Kustaanmiekalla li
punnoston, jonka yhte)·dessä hän lausui: 
»Nyt on Suomi vapaa. Nyt liehuu 
Suomen lippu tämän vanhan linnoi
tuksen harjanteella ja liehukoon se tässä 
aina, eikä kukaan vihollinen saa sitä alas 
vetää.» -L ipunnostoa juhlistettiin 21 kunnialau
kauksella. Ajalle oli tyypillistä, että 
niiden ampuminen ei sujunut vaikeuk
sitta. Nalleja jouduttiin etsimään koko 
edellinen yö, kunnes ne löydettiin vajan 
lattialta. 

Ruotsalaisten Sveaborgiksi ja venä
läisten Sviaborgiksi kutsuman linnoi
tuksen nimeksi tuli siitä lähtien Senaatin 
päätöksen mukaisesti Suomenlinna. 

Täten synnytettiin rannikkotykis
tömme nykyisistä joukko-osastoista 
vanhin, joka tänä keväänä täytti jo kun
nioitettavat 65 vuotta. 

R ykmenttimme toi-
minta-alueena on n)·
kyisin n. 150 km leveä 
osa rannikkoa Ahven
koskelta Inkooseen. 
Niin historia kuin nykyi
syyskin, joita molempia 
valotamme tässä nume
rossamme, ovat hyvin 
värikkäitä ja monipuo-
lisia. 

Seppelettä laskemassa I Pston komentajan sijainen kapt Kaipia (vas.) ja yliv Katajamäki. 

•• •• 

eSIRtR:n 65. VUOSIPAIVA 
Rykmentin vuosipäivänä 12. toukokuuta 

nousi jo aamukahdeksalta liput salkoihin 
koko rykmentin alueella. 65. vuosipäivän 
juhlatilaisuudet pidettiin Isosaaren linnak
keella. 

Aamulla laskettiin seppele Rikaman 
muistomerkille. Paraatikatselmus pidet
tiin Isosaaren linnakkeen kentällä. Tämän 
jälkeen suoritettiin ohimarssi. Paraatin 
vastaanotto tapahtui Hoor' in edessä. 

Päiväjuhla pidettiin linnakkeen voimis
telusalissa. Rykmentin lippu saapui yli
luutnanttien Rannan ja Kauniston sekä so
tilasmestari Antikaisen vartioimana. 

Eversti Lahti toivotti tervetulleeksi vuo
sipäivän juhlaan. Tilaisuudessa palkittiin 
rykmentin pienoislipuin, plaketein, jouk
ko-osastoristein ja kiitosmaininnoin kun
nostautuneita. 
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Paraatikatselmusta suorittamassa Helsingin varuskunnan päällikkö ev Rekola (vas.), 
rykmentin komentaja ev lahti sekä paraatin komentaja evl Myllyniemi. 

Lippujaos ohimarssilla, johdossa yli/ Ranta, lippu-upseerina yli/ Kaunisto ja tai hoit 
Syrjälä, lipunkantajana sotmest Antikainen. 

r 

Päiväjuhla alkamassa. Paraatin päällikkö evl Myllyniemi ilmoit~amassa jo'.'kot Hei~ 
singin varuskunnan päällikölle ev Rekolalle (kesk.) , takana rykmentm komentaja ev lahti 

sekä lippu-upseeri yli/ Kaunisto. . .. .. . 
Rykmentin komentaja ev lahti luovuttaa kenraalikannun Isosaaren lmnakkeen paallt

kölle ylil Rantalalle. 
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Rannikkotykistömme 

VANHIN JOUKKO-OSASTO SIRtR 

täytti 65 vuotta 

Suomenlinnan Kustaanmiekalla ve
dettiin Suomen leijonalippu salkoon ja 
luovutettiin senaatin läsnäollessa vasta
perustetulle joukko-osastolle toukokuun 
12. päivänä 1918. 

Rykmentin vuosipäivään liittyy toi
nenkin tapahtuma. Vuonna 1748 näet 
Ehrensvärd muurasi Suomenlinnan lin
noituksen peruskiven. 

Vuonna 172 I solmittiin Uuden kau
pungin rauha. Valtakunnan itäraja siirtyi 
Ahvenkosken tasalle. Ruotsi halusi tur
vata Venäjän vastaisen rajansa ja päätti 
rakentaa linnoituksen Helsingin edus
talle. 

Linnoitustöiden käynnistymistä vauh
dittivat myöhemmin Turun rauha sekä 
venäläisen laivaston uhkaileva es iinty
minen etelärannikolla. Augustin Ehrens
värdin johdolla rakennettiin Sveabor
giksi nimitetty linnoitus vuosina 1748-72. 
Linnoitustyöt siis kestivät peräti 24 
vuotta . 

Suomen jouduttua myöhemmin Ve
näjän valtaan oli rannikollamme merki
tystä Pietarin (nyk. Leningrad) puolus
tuksessa. Krimin sodan tapahtumat kyp
syttivät päätöksen lujittaa Pietarin puo
lustusjärjestelyjä. Kuitenkin vasta ensim
mäisen maailmansodan aa ttona ja sen ai
kana toteutettiin mittavat merilinnoi
tuksen rakennustyöt. 

Vuoden 1918 sodassa valkoiset onnis
tuivat tekemään tykit toimintakyvyttö
miksi, joten niillä ei ollut merkitystä tais
teluissa . 

Itsenäisen Suomen ensimmäinen vuo
sikymmen oli kehityksen aikaa. Luotiin 
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uusi organisaatio ja koulutusjärjestelmä. 
Voimakkaasta teknisestä kehityksestä 
esimerkkinä ryhmitysmuutokset, joilla 
mahdollistettiin ammunta 360 asteen. 
sektorissa. 

Toisessa maailmansodassa suomal
ainen tykistö oli kernaali Nenosen ansi
osta edelläkävijä. Myös rannmikkoty
kistö toimi tehokkaasti . Vihollisen 
saatua tuntuvat opetukset Russarön ja 
Utön linnakkeilta, ei Helsingin edustalla 
mainittavia meriammuntaan johtaneita 
taisteluja käyty . 

Ilmatorjunta oli sensijaan erittäin vil
kasta. Siihen osallistui jopa 152 mm:n 
kalusto. 

Verrattain rauhallinen tilanne ranni
kolla mahdollisti joukkojen irrottamisen 
itään. Rannikkotykistön miehiä siirret
tiin Viipurinlahdelle. Tämä pataljoona 
Kiveliö osallistui menestyksellisesti, 
joskin raskaita tappioita kokien, torjun
tataisteluihin. Tämän pataljoonan san
karivainajien nimet on kaiverrettu Suo
menlinnan kirkon muistolaattoihin. 

Jatkosodan aikana ilmatorjuntatykis
töllä oli riittämiin tehtäviä. Rannikko oli 
muuten kyllä hiljainen. Niinpä voimia 
siirrettiin itäisen Suomenlahden ja Kar
jalan suurten järvien rannikkopuolus
tukseen. Erityisesti vuoden 1944 taiste
luihin irrotettiin huomattavia voimia. 

Sotien jälkeen suururakkana oli mii
nojen raivaus. 

Porkkalan alueen luovutus laajensi 
rykmentin alueen nykyiselleen~ Vuonna 
1952 organisaatiouudistuksessa liitttiin 
rannikkotykistö maavoimiin . Ryk-

mentin nimi muuttui 1957 nykyiseksi . 
Rykmentin piirissä aloitettii n aikoi

naan rannikkojalkav äen koulutus . 
Vuonna 1960 tämä tehtävä annettiinjuu
riperustetu n Ra nnikko jääkäri pata 1-
joonan tehtäväksi. 

Rykmenttimme kouluttaa vuosittain 
tuha t varusmiestä. Erittäin merkittävä 

Oy Hoechst Fennica Ab 
PL 237, 00101 Helsinki 10 
Puh. 90-820 022 

Hoechst C0 

rannikkotykistörykmentin tehtävä on 
puolustaa pääkaupunkia. Onhan Hel
sinki ikäänkuin rajakaupunki. Koko 
pääkaupunkiseutu on tärkeintä osaa val
takunnast a mme. Sitä puolustaa 65 
vuotta täyttävä Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentti. 

Joko Sinulla on 
OMAVARA? 

Se aunaa Sinua 
tavoitesäästämisessä. 

Se kartunaa turvalli suutta 
tuovan vararahaston. 

Avaa meillä 
OMAVARA-tili. 
& KANSALLISPANKKI 
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SIRtR ESITTÄYTYY 
tavoitteet 

Hallituksen työn perusteella hyväksyt
tiin 16.03.1983 pidetyssä vuosikokouk
sessa yhdistyksen säännöt. Sääntöjen 
mukaan yhdistyksen nimi on Suomen
linnan Rannikkotykistörykmentin Pe
rinneyhdistys ry ., josta voidaan käyttää 
lyhennystä SITrRPY. Yhdistyksen tar
koituksena on jäsenistönsä yhteenkuulu
vuuden ja yhteishengen ylläpitäminen 
Suomenlinnan Rannikkotykistöryk~ 
mentin perinteiden ja perinne-esineistön 
vaaliminen ja joukko-osaston historian 
tallentaminen, sekä jäsenistönsä ja ulko
puolisten henkilöiden ja yhteisöjen pal
kitseminen ja muistaminen erikseen 
määrätyin perustein. 

Perustaminen 

Vuoden 1982 aikana heräsi kysymys 
Rykmentin Perinneyhdistyksen tarpeelli
suudesta. Rykmentin komentajan käs
kystä muodostettiinkin eri henkilöstö
ryhmien edustajista toimikunta asiaa sel
vittelemään ja valmistelemaan . Toimi
kunnan työn perusteella pidettiin 
10.12.1982 Rykmentin henkilökunnan 
koulutuspäivien yhteydessä perinneyh
distyksen perustava kokous. Kokouk
sessa päätettiin, että yhdistys perustetaan 
ja valittiin ns . »virkamieshallitus» hoita
maan perustamiseen liittyvät asiat. 

Jäsenet 

Yhdistyksen Jaserna ovat varsinaiset 
jäsenet, kannattajajäsenet ja kunniajä
senet. Varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä 
jäsenmaksun maksamalla SIRtT:ssä pal
veleva palkattu henkilö. 
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Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen 
hallitus hyväksyä muunkin kuin yllä 
mainitun henkilön . Kunniajäseneksi voi 
yhdistyksen kokous kutsua hallituksen 
suositteleman, yhdistyksen toimintaa an
siokkaasti tukeneen tai muuten arvossa • 
pidetyn henkilön. . 

Toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yh
distys voi mm: 
- pitää yhteyttä samanlaatuisiin pää

määriin pyrkivien muiden yhdistysten 
kanssa 

- järjestää valistus-, virkisdtys-, juhla
yms. tilaisuuksia 

- harjoittaa julkaisutoimintaa. 

Lopuksi 

Kuluvana toimikautena yhdistyksen 
hallitus pyrkii kartoittamaan toiminta
muotoja hyväksytyn toimintasuunni
telman mukaisesti, sekä hankkimaan ko
kemusta tilaisuuksien järjestämisestä. 
Rykmentin vuosipäivän iltajuhlien jär-& 
jestäminen mm. antoi järjestäjille arvo- W 
kasta kokemusta muitten vastaavien ti
laisuuksien järjestämiseksi. Joka tapauk
sessa - iltajuhlat olivat varsin onnistu
neet saamastani palautteesta päätellen. 

Kesän ja kesälomien nyt alkaessa toi
votan hyvää kesää rykmenttiläisille ja 
toivon jokaisen Rykmentissä palvelevan 
liittyvän SlRtRPY:n jäseneksi. 
Isosaari 19.05.1983 

puheenjohtaja 
sotilasmestari M Kokoi 

• 

PUOLUSTUSVOIMIEN 
lippujuhlapäivän paraati 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti suoritti ohimarssinsa moottoriajoneuvoilla. 
Marssin otti vastaan vara-amiraali Jan Klenberg. 

Pu olustusvoimien lippujuh lapäivän 
paraati pidettiin tänä vuonna rykment-

hillä mustat baretit va ltakunna ll isessa 
paraatissa . 

- timme alueella Upinniemessä. 
Merellisessä paraatissa olivat vahvasti 

esillä rannikkoa puolustavat joukot = 
merivoimat , rannikkotykistö ja rannik
kojääkärit. 

Arvovaltaisina vieraina paraatia seu
ras i mm. muutama ranskalainen upsee ri . 

Näyttävyyttä paraatiin loivat merivoi
mien alusten lisäksi 140 moottoriajo
neuvoa ja 12 lentokonetta. Erityisesti 
panssarivaunut kiinnostivat paraatia 
seuranneita henkilöitä . 

Katselmukseen osallistui noin kolme 
tuhatta miestä ja 21 sota-alusta , mukana 
mm. ohjusvene Helsinki . 

Ensi kertaa oli panssariprikaatin mie-

Lippujuhlapäivän paraatin otti vas
taan vara-amiraali Jan Klenberg. Pu
heessaa n Klenberg viittasi keskusteluun 
sukellusveneiden valvonnasta ja torjun
nasta Itämerellä. Hän piti valvontaa Ete
lä-Suomen rannoilla tarpeeksi tehok
kaana. 

Klenberg kuitenkin toivoi , että saatai
siin puolustusvoimien käyttöön sukellus
veneiden etsintään erikoistuneita heli
koptereita. 

9 



·• • 
., 

»Siviileillä» oli paljon katseltavaa. 
lippujuhlapäivän paraatissa oli mukana myös panssariajoneuvoja. 

Ohimarssi suoritettiin musiikin tahdissa. 
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TIE LAULUN MAAILMAAN 

»Nyt tuulet nuo viestin jo 
toivat » oli 12-vuotiaan Han
nu-pojan bravuurinumero. 

Oopperalaulaja, tykkimies 
Hannu llmolahti aloitti 
uransa laulamalla joululau
luja vanhuksille. 

Äänenmurros sotki hetkel
lisesti Ilmolahden lauluinnos
tusta . Sen mentyä ohitse Ilmo
lahti alkoi ottaa laulutunteja 
Turun konservatoriossa . 
Sinne hänet innosti koti
kunnan Liedon kanttori . 11-
molahti o li näe t laul anut gos
pel-yhtyeessä ja pojan ääni o li 
soinut myös kanttorin kor
vaan. 
- Nuorena kaikki o li vielä lähdin lau lutunneilla kuin 
täysin harrastusta. Vähitellen piesty koira! Mikää n ei kel-
kuitenkin alko i mielessä as- vannut opettajalleni- ääni ei 
karruttaa ooppera lau lajan soin ut , tek ti o li surkeaa, ylä-
ura. äänet olivat tukossa jne. 

Ollessaan lukiossa viimei- - Kyllä illo in aja ttelin mo-
sellä luoka lla llmo la hti pääsi nesti , että ei minusta ta ida olla 
- omien sa nojensa mukaan laulaja ksi. Pa rhaalta tuntui 
»kuin ihmeen ka upalla» - lopettaa ko ko homma ja pa-
la ulamaan Sibelius-Akate- lata Suomeen. Kuitenkin 
mian maineikkaalle opetta- Bo rgin o pas tuksella tajusin 
jalle, prof. Lii a Linko-Mal- kuinka kovaa työtä o n o lla 
miolle. - Hän sa i minut lo- oo ppera laulaja. Pelkät lahjat 
pullisesti innostumaan laulu- eivät todellakaan riitä. Muuta 
taiteesta . Myöhemmin pääs- tietä kansain väliselle huipulle 
tyä ni Sibelius-Ak atemiaan ei ole kuin harjoi ttelu ja taas 
1976 opiskelin hänen suojauk- harjoi ttelu . 
sessaa n kolme vuotta. Kööpenhaminasta Ilmo-
- Laulajaksi kehittymisel- lahti palasi lauludiplomin 
Jeni oli Kööpenhaminassa vie- s uo ritt aneena. Suomessa 
tetyt kaksi vuotta eri ttä in tä r- odottivat kesken Jaaneet 
keää ai kaa. Lähdin 1979 Kim opinnot. Keväällä 1982 di-
Borgi11 oppilaaksi Kööpenha- plomi tuli Sibelius-Akatemi-
minan Kuninkaa lliseen Mu- as takin . - Opinnot on nyt pe-
siikkiko rkeakou luun . riaa tteessa suoritett u, mutta 

Kim Borgi n opetusta Ilmo- lau lajana oleminen on jat-
lahti luonnehtii hyvin anka- ku vaa oppimista ja uudistu-
ra ksi ja kovaksi . - Usein _ mista . 
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Välittömästi armeijan jäl

keen Hannu llmolahti menee 
itävalta laise n kapellimestarin 
oppiin, jonka kanssa Ilmo
lahti tekee muutamia o malle 
äänityypi lle keskeisiä ooppe
rarooleja. 

Savonlinnan Oopperajuh
lilla llmola ht i esi intyy pie
nessä roolissa Verdin Don 
Ca rlosissa. Lokakuussa on 
vuorossa debyytti eli ensikon
sertti. 
- Jos aikoo elää ammatti
laulajana on lähdettävä ulko
maille, lä hinnä Saksaan. Mi
nulta o n usei n kysytty, a ion ko 
yri ttää ulkomaille. On pa
rempi elää päivä kerrallaan, 
tehdä töitä ja katsoa kuinka 
pitkälle lahja t riittävät. 
- Musi ikki merk itsee mi
nulle paljon ja la ulaminen on 
si tä, mitä haluan tehdä. 
Uskon, että laulu on minulle 
se väline, millä pystyn o malta 
ko hda ltani yleisölle jota in an
ta maan. 
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EMILIA VIIHDYTTI VARUSMIEHIÄ 

Täysi salillinen varusmiehiä oli tullut seuraamaan niin viimeisen päälle hyvää mu
siikkia ala Emilia. Mukana oli myös yliluutnantti Jaakkola (vas.) . Ti/ai.mudenjärjesti 

Rannikkotykkimiestoimikunta, Helsingin laivastoa1·ema VMTK ja RSK Y. 

Emilia pitää esiintymisestä varusmiehille. - He ovat parasta yleisöä, Emilia .mnoo. 
Viime kesänä hän lauloi sotilaille Rovajärvellä SA-lnt-sho w.ua. Syksyllä tie vie Go

/anil/e. Emilia (oik.) ja Melly vauhdissa. 
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ESIMIEHEN 
RUUDIN ON 
OLTAVA 
KUIVAA 
Rauhankin aikana se tarkoittaa, että 
hänen on osattava johtaa. Ihmisiä. 

Johtamistaidon Opiston kehittämät 
koulutusjärjestelmät antavat hyvät 
paukut esimiehelle. 

Ota yhteyttä ja tilaa esitteitä 
Seija Sormuselta, 
puhelin 90-81411. 

Johtamistaidon Opisto 
Aavaranta 
02510 Oitmäki 
puh. 90-81411 
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ISOSAARI 
helmi simpukassa 

Korpilampi ja Rantas ipi
ketju o n auttamattomasti out , 
vain pari esimerkkiä maini
taksemme. Kansa n huulille on 
noussut uusi nimi : turistien ta
vo itt a m a ttomi ssa o le va 
nuo rten miesten lomakeskus 
Isosaa ri ... t a run o m a in en 
paikka, jo nne pääsee vain 
pieni prosentti Suo men väes
tös tä. Se o n kuin helmi simpu
kassa - monet siitä puhuvat 
ja haaveilevat , mutta harva 
pääsee sen ko kemaan. 

Käsiini joutui pullopostitse 
lä hetetty ma inosesitteen ta p
a inen, jossa kerrotti in lo ma
keskus lsosaares ta melko 
seikkaperä isesti . Esite o li kir
jo itettu kirjeen muotoon, 
ovela mainoskikka sinä nsä. 
Näin siinä luki : 

Ra kkaat isä ja ä iti! 
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Kirj o itan te ille tää ltä maa
ilman ka hdeksannesta ih
meestä, lomakeskus lsosaa
res ta. Tä mä o n todella mie
liinjäävin pa ikka, mitä o len 
koskaan nähnyt. Kuten jo 
pa ika 11 nimestäkin voi pää
tellä, tää llä päin o n melko run
saasti ve ttä. Siksi pullopos
titus onkin kätevin tapa lä
hettää vies tejä . On tää llä o llut 
kirjekyyhkyjäkin, mutta ne on 
kuulemma kaikki ammuttu 
maa ilmansodassa a la ... 

Niin , ve ttä riittää. Siihen on 
mukava pulahtaa lämpimänä 
kesäiltana. J a jotkut huvitte
levat ka lastamalla ulko la isia 
sukellusveneitä (se o n todella 
vaa tiva urhei lul aji). Urheilu
laje is ta tuliki n mie lee ni : 
mei ll ä o n täällä hyvin suosittu 
urh eilulline n se ura le ikki 

»Suuri villakoiran metsästys». 
Siihen saattavat to isinaan 
osall istua muuta mat Lo ma
keskus Isosaaren jo htopo r
taaseenkin kuuluva t. Leikki 
sujuu näin : ensin jo ku meille 
tuntemato n henkilö käy pääs
tä mässä sviittei himme kym- • 
meniä villa koiria irra lleen ~ 
ju o kse nte le m aa n pitkin 
nurkkia. Sitten meille a nne
taa n enna lta tuntema to n a ika 
saada ka ikki villa koira t kiinni 
ja po is näkyvistä. Kyllä o n 
si tt e n muk ava ka t se lla, 
kuinka ihmiset tunkevat kuu
meisesti villako iria mitä ih
meellisimpiin pa ikkoihin : tas
kuihinsa, i;a tjojen a lle, vaa te
kaappien rakoihin ta i ikku
nasta ulos . J a kuitenkin : a ina 
kun ta rk astaja kiertää tutki
massa sviittimme, jos ta kin 

.. 

pääsee liva hta maan es ille vä
hintään yksi villa koira , jo ka 
sitten kiertelee ilkikurises ti 
ta rkas tajan ja lkojen ympä
rillä . 

Sen jälkeen meillä saa t
taa kin o lla juo ksukilpa ilut. 
Tää llä o n eräs suuremmoisen 
näköinen vihera lue, jonka 
ympä ri juo ksentelemme. J a 
mikä ihmeellisintä. Kukaa n ei 
kos kaan ole viim einen! 

Luonto retkiä tää llä ha rras
tetaan myös melko runsaasti . 

,a J a o nha n se mukavaa, kun saa 
W pystyttää teltan jo ka niemeen, 

notkoon ja saa relmaan , mihin 
va in ha luaa. Eikä kenenkään 
ta rvitse o lla yksin. Telta t ova t 
isoja ja viihtyisä n nä köisiä, ja 
niih in ma htui si ke rra lla 

va ikka ko ko suku . O n ra t
to isaa maa ta illa lla ka miin an 
he hku ssa j a kuunnella , 
kuinka pa ik a llinen huulihar
pisti - kyll ä nii n isos ta tel
tasta a ina yksi se ll a inen löytyy 
- soittaa pol-ido lia Go nsta 
J ylh än tuo rempia hittej ä, 
joistra nimeltä ma initta koon 
va ikka pa sella iset kuin »Do 
the Skö bö» ja »Kulttuuri 
saa pui Mä kkäriin "· 

Sää nn ö ll ises ti , ko lm e 
kertaa pä ivässä leikimme a r
vausleikkiä »Kerro minull e, 
mitä sä syöt , niin mä kerro n 
sulle, milla ise ksi tu let. .... 
Hassuinta as iassa o n se, että 
kukaa n ei o le vielä o nnistunut 
tunnistamaa n Lo ma kes kus 
Isosaaren eksoo ttisia ruo ka-

r----------- --
Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Kill an jäse neksi ja pyydän lähettä
mään lehd&t sekä jäsentiedotteet alla ole valla 
osoitteella. 

nimi 

osoite 

lajeja. Majoitus tää llä o n ker
rassaa n ä llistyttäväs ti jä rjes
tett y. Se on kuin muk a iltu ky
sy myksestä »kuink a viisi ele
fa nttia ma htuu kuplavolkka
n1n ». 

Mutta nyt minun täy tyy lo
pett aa. Ryhmä mme joht aja 
ku uluu tuo lla huhu ileva n 
meit ä koo lle. Ahkera mies, 
tää ll ä ei pääse a in a kaa n sy nt y
mää n va paa-ajan vietto-o n
gelmia. 

Nä hdään pian .. . ehkä noin 
8 kuuka uden ku lutt ua . . . 
Ta itaa muuten tuo kevätkin 
o ll a tul ossa - sen nä kee s iitä, 
ett ä ennen o li pa ljon lunta -
mutta ny t o n vähä! 

Terv. po ik a nne Ma nu 

postitoimipaikka • uh.kotiin uh . toi meen 

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
elo Markkanen 

s nt.aika alvelu aikka/ aika 

Killan to iminnassa minua ki innostavat en iten ne 3 kohtaa . 
jotka olen oheisista ruksannu t: 
□ retket linnakke1lle D var usm,esaian ystav,en 
D ammuntojen seuraaminen tapaam inen 
O tiedot aselajin keh ityksesta O sauna1llat 
D ajankohta inen t ieto maan- D Ra nn1konpuolustaja , Helsm-

puolustuksest a 1a turva ll 1- 91 n Aeservinsanomat Ja 
suuspo lillikasta tiedotteet 

o retket teoll isuuslaitoksiin D kuntolnkunta 

Lähetä tämä postikortt ina tai kirjekuoressa. Voi t jattaa il 
m oittautum isesi myös Ki llan yhteyshenki lö ille ta i SIRtR :n 
VMTK:n ed ustaj ille, jotka toimittavat sen edelleen . Terve-

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

~ uloa mukaan! ___________ _ 
- _J 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 

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
matti tai toasi 
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 työvoima
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 
Wärtsilänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh. 90-280 599 
Alat: 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-

e lutustarpeeseen, -~oulu~ush~lukkuuteen, koulutuskelpoisuuteen ja 
koultusedellytyksnn. Jo1llekm kursseille on myös erityisvaatimuksia 
esim. kielitaito, keskikoulun suoritus, matemaattiset taipumukset, 
työkokemus alalta jne. 

Lisätietoja koulutuksesta saat läh immästä työvoimatoimistosta, ter
vetuloa keskustelemaan! 

~~ Työvoimatoimistot 
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Joukko-osastossamme 
SM-nyrkkeilijä 

on 

20 v. kolumbialaissyntyisen 
Jose Tuomisen ura lähti liik
keelle tappelunn ujakasta 
koulun pihalla. Jose oli tuolloin 
15-vuotias. Hän pärjäsi otte
lussa hyvin, ja niinpä hänen ka
verinsa,jotka harrastivat nyrk
keilyä, pyysivät Josea mukaan 
treeneihin. Niin siinä kävi, että 
tästä hetkestä nyrkkeily täy tti 
Josen elämän. 

Seurani on nimeltään 
H ENY (Helsingin Nyrkkei
lijä t) . Paul Martenso n o n val
mentaja ni . 
- Olin nyrkkeillyt vas ta 3 
kk , kun sain ensi mmäisen SM
mestaruuden po ikien sar
jassa. 16-vuotiaana sain jäl
leen kultaa sa massa sarjassa. 
Seuraavana vuon na si irryin 
nuo rten sarjaan. Arto Ok
sanen o li kova vastustaja. 
Arto voitti 17-vuotiaana SM
kultaa, minä o lin toinen. 
Mutta se uraavana vuonna o li 
minun vuoroni o ttaa mesta
ruus. T uo llo in Arto o li to inen. 
Nykyää n nyrkk ei len yleisessä 
sa rjassa 60 kg. Tänä vuonna 
sa in Suomen mestaruuden ko
vassa kamppa ilussa, kertoo 
J ose tyytyväienä. 
- Parhaimpina saavutuksi
nani pidä n Suomen mesta
ruuksia kahdelta viime vuo
delta, sekä vo itt oa Box Open
turnau ksessa Tukholmassa. 
Tukholmassa minulla oli lo p
puottelussa vas tassa erittäin 
kova kanadalainen nyrkkei
lij ä. Ottelu o li hyvi n tasainen, 
pyöreä niinkuin me sella ista 
am mattikielellä kutsum me. 
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Tällaisessa o ttelussa voittaa 
se, kuka säil yttää tyylin ja 
puhtauden, toteaa J ose. 

- Harjoittelun o len saa nut 
järjestettyä hyvin täällä »i n
tissä». Lähden treenaamaan 
sa lille joka päivä klo 16.00. 
Ensin verry ttele n lihaksia 
jonkin a ikaa, sen jälkeen 
siirryn välineisiin, eli sä kkiin 
taik ka palloon. Hak kaan 
palloa kolme erää. Erä on aina 
3 min. Tämän jälkeen harj oi t
telen isk uja va lmentaja ni 
kanssa. Hä n korjaa niitä ja 
neuvoo miten saa ne yhä te
hokkaammiksi. Tätä vaihetta 
o n myös kolme - viis i erää. 

aru hyppely kuuluu aina mu
kaa n . Lopuksi ha rj o itan 
vatsa- ja selk älihaksia. Pai
noni putoaa harjoituksissa 
ai na noin puo li kiloa. 

- Minusta nyrkkeilyn vaa
rallisuudesta puhutaan liikaa. 
Totuus on että joka lajissa 
piilee oma t vaaransa. Hyvä 
nyrkkei lijä tyrmätään har
voin, sillä hän osaa väistää ja 
suojata itseään kovilta is
kuilta. Itse olen kerran pu
donnut polvilleni. Se tapahtui 
viime SM-kisoissa. Ollikainen 
oli vas tustajani loppuotte
lussa . Hän on erittä in hyvä 
liikkumaan kehässä. Kun 
yritin pysyä hänen perässään, 
jotta pääsisin is kemään, suo
jaukseni herpaantui hetkeksi 
ja si llo in Ollikainen pääs i iske-

mää n leukaa ni . Oli kuin sala
ma valo o lisi vä lähtä nyt sil
missä, kertoo Jose . Josehan 
tämä n ottelun kuitenkin lo
pulta voitti . 
- Pa hemmilta va urioilt a 
o len säästynyt. Nenäni on al
kanut rusto ttua ja kerran on 
korva ni revennyt iskusta. 
Tämä johtui siitä etten olut 
rasvannut vaseliinilla kasvo
jani ja korviani ta rpeeksi . Va
seliini suojaa juuri tällaisilta 
vaurioilta. 

J ose Tuominen on käynyt 
o ttel em assa mo nissa eri 
ma issa, mm. Ruotsissa, Puo
lassa, Englannissa, Eestissä ja 
Norjassa. Kovimpa na otte
luna hän pitää Joni Nymann ia 
vastaan käytyä kamppai lua 
18-vuo ti aa na SM-kisoissa. 
J oni o li tuolloin jo kuuluisa 
nyrkkeilijä. Hänellä oli ta ka
naa n 40 o ttelua ilman tappi
oi ta. J ose Tuominen oli tuol
loin tuleva isuuden lupaus. 
Joni voitti tä män matsin niu
kasti. 
- Ammattilaisuus kiin
nostaa ja mietityttää minua, 
to teaa Jose, sillä se vaatisi 
ka iken , koko elä män. 
- Nyrkkeilyn ka utta olen 
saanut paljo n hyviä ystäviä, ja 
jatkuvasti o n o llut jotain teke
mistä. Olen aikonut monesti 
lopettaa, mutta valmentaja on 
a ina tullut ha kemaan salille ja 
kannustanut jatkamaan, to
teaa J ose. 
- Tällä hetkellä to ivoisin 
hyvää työpaikkaa, jonka 
voisin myös pitää. 

ALIUPSEERIKURSSI 

1/1983 

] 

) 
Aliupseeri // /983 hal/itu.\·. 
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KESKIÖ - Tupa 1 

Hokkanen, kauppat.yo, 12.9.57. Hil
jainen talousmies, joka kurss in vanhe
tessä kehittyi lusmuksi. 
Anttonen AJP, Dl, 29.12.53. Kokenut ar
meijassa olonsa aikana useita henkisiä 
järkytyksiä. Tuvan hengen ilmentymä 
(ks. kuva). 
Jaatinen AP, yo , 21. 7.63. Niin huomaa
maton, että ei erotu edes valokuvassa (ta
karivissä oikealla?). 
Koskinen JP, oik.yr.yo, 13. 10.63. »Herra 
kokelas! Vaikuttaako arvosanaan jos ei 
tee mitään?» Tajuton stara Kotkasta. 
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Mannelin IJ , pol.yr.yo, 19.1.63. Va · • 
ovempula, joka a hkerien loma-a nom 
kirjoittelujen tuloksena savutti yhden 
kolmentunnin pa lvelusvapaan. 
Peltonen JT, eo.yo, 3.5.63. Lo maspesi
a listi , joka eksyi joskus o ppitunnille. 
Luimu Roslundin taistelijapari. 
Roslund JT, tuomari , 14.9.56. Tuomari, 
joka puristi lomille syyttä tai jopa syystä . 
Loma-anomusten lä pi menoprosentti 
100. Opinnot silti OK. 
Sulkakoski KT, 29.10.62. Machoman 
SulkOkoski. Vielä kurssin lopussa ei er
o tta nut kapteenia sotilasmesta rista . 

KESKIÖ - Tupa 2 

Alhainen Jouni Antero, tekn .yo, Va ntaa, 
18.8.63. Ko tRPsto. Tuva n herä tys kello. 
Palasi vappulomilta muuta maa päivää 

a,öhemmin, »tauti » kun yllätti. 
-Wrsen Kjell Arne, tekn .yo, Helsinki , 

14. 11.58. Ko ulPtri . Ää ni suoraan kuin 
Ratekon penkiltä . »Kuka mun housut 
vei? No, täytyy käyttää o mia.» Oma to
misto (vrt. Fonzie) . 
Heikkinen Olli Joha nnes, Dl, Helsinki , 
28 . 11.58. EPtri . Itseluottamusta riitti . Ei 
ollut koskaan lukulomilla. Tuvan hymy
poika. Harrasti liikuntaa vapaa-aika
naankin . 
Juola Jari Mikko, ha mmas lääk.tiet. yo, 
Espoo, 6.8 .63. EPtri . Vaihe-Juo la. »Jos 
joku löytää ... se on minun ». 

Kilpeläinen Ilkka Antero , yo, Kirkko
nummi, 15. 10.63. Ko ulPtri. Sekatavara
kauppa Kilpeläinen. »Pu uttuuk s jol
takin: Verkkopaika 10 mk , lihasä lykc 10 
mk ... ». 

Kuusola Jussi, luk , Vantaa, 22.9.57. 
EPtri . Liian hyvä mies, jotta voisi mai
nita jotain pahaa. Levytti asennossa kin . 
Ojanen Tuomo Tapio , Dl , Helsinki , 
22. 12.57. KoulPtri. Tarkk'ampuja. Sul
keisissa »Öhm , korjaan. Minä en o ik ein 
viihdy täällä» . Välillä aja tusten mukana 
Ba hama-saa rilla. 
Sakki Pentti Antero, yo, Kotka, 29.3.63. 
KotRPsto. Määrätietoisen hiljainen. Pa t
terin pahin kiilailija . 
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KESKIÖ Tupa 4 

Belt, Pekka, Dl, Oulu, 26.1.57. Armoton 
loma-anomusten rustaaja. Yleisin kom
mentti : Ai mitä, mikä varustus? Tupail
moitusten erikoismies, ilmoitukset riipi
väliä teholla. 
Ihanainen Jyrki , atk-käsittelijä, Helsinki , 
25.11.63. Kuten huippu-urheilijat yleen
säkin, tuvan veltoin mies. Innokas har
joitusvapaan anoja. Bunkka, kaappi ja 
harjoitussuunnitelmat aina vaiheessa. 
Synnynnäinen johtaja. RR. 
Järvenpää Teemu, Dl, Espoo, 9.4.58. In
nokas mies suunnittelemaan suunnistus
ratoja ja pitämään aiheesta todella pit
kästyttäviä, mutta nukuttavia puheita. 
Motto: Ilmoittaudun myöhästyneenä, 
syy: opplaskunnan asioilla. 
Kilponen Juha, yo, Vantaa, 21.9.63. 
Tuvan neutraalein mies. Vaikea saada 
innostumaan mistään muusta kuin mu
siikista ja Eija Ahvosta. Tuvan todellinen 
hea vy-diggari. 
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Mamia Erkki, yo, Kotka, 6.7.63. Ran
taan poistuttaja. Ei koskaan käskyjä 
huojumatta, naama peruslukemilla . 
Rankka juhlija, mies joka toi amerikka
laisen heavyrokin Suomeen. RR. 
Nordman Jörgen, yo, Espoo, 3.12.63. 
Flegmaattinen sulkeisten pitäjä. Naama 
sulkeisissa muistutti Hangon keksiä. Ei 
hätkähtänyt edes eversti Lahden h ·· 
tystä. Motto : Taasko te luette, ei mi 
väliä. RR. 
Ohvo Martti, yo, Porvoo, 5.11.63. Tuvan 
toinen huippuvelttoilija, ennemmin 
kaappiin kuin sotkuraketiksi. Aina oppi
laskunnan asioilla. Motto: Ei vaikuta ko
tiuttamiseen . RR. 
Heinonen, lääket.yo, Turku, 15.4.63. 
Tekniikan ongelmalapsi, asekäsittelyn 
mestari: purki aseet vauhdilla ja koko
sikin ne, jos joku kouluttaja tuli kädestä 
pitäen neuvomaan. Piti pakkia aina mu
kanaan. 

VIESTI - Tupa 6 

Hietala Arto Auvo, rakennuspiirtäjä, 
Espoo, 9.3.63. Tuvan pienin mutta ko
väänisin. Äänessä aina väärään aikaan, 
jopa öisin. A.Hietala ja Mustat Lasit. 

Lampinen Matti Antero, kokki , Helsinki , 
30.12.63. Lokari-Lampinen tuvan paras 
ja ainoa parturi. Tuli tutuksi kutsulla 
»Lampinen täällä jo!» 
Marttonen MJ, yo, Helsinki , 22.5.63. 

s, joka kävi AUK:ta Tiikasta käsin . 
van näkymättömin voima. 

2Mustonen Esa Juhani, yo-piccolo, Hel
sinki, 24.5.63. Pieni Suuri Mies. Loistava 
johtaja, joka kuitenkin halusi paimenta
maan nakkeja ja pottuja. 
Nihtilä Juha Mikko, yo, Vantaa, 
18.12.63. Tuvan mopoilija, joka vietti 
lomat seksikkäässä nahka-asussa. Piti 
armeijasta yhtä paljon kuin prätkästään. 

Pitkänen Ari Tapio, laborantti, Porvoo, 
17.8.63. Kotka Rankin mies, jolta ilmoi
tukset eivät tahtoneet mennä oikein put
keen. - Herra ylik, tupa 6 valmiina tupa , 
kaapss ... Äh. 
Ristilä Juha Olavi , instrumenttiasentaja , 
Kotka, 11 .8.63. Laiskin mies tuvasta 
kuusi. Luki paljon , mutta ei kokeisiin. 
Kuorsasi kilpaa Hietalan kanssa , voitti 
ama. 
Sandberg Jack Henrik , yo-keittiöapul., 
29.3.63. Tuvan varsinainen vaiheveikko. 
Ainoa, joka meni ruokalaan »syödäk
seen». 
Virtanen Timo Juhani , instrumenttiasen
taja, Porvoo, 17.6.63. Mies , jota eivät 
hommat pahemmin painaneet. Leirin ai
kana tavaramerkkinä sätkä huulessa ti
lanteessa kuin tilanteessa. 

TULENJOHTO - Tupa 12 
Jylhä Risto, myymäläharjoittelija, 
13.9.63, Espoo. KoulPtri . »Kolmen ko
plan» jäsen. Ei meitä marssit paina -
VMTL. »Hirmu ». Lomilta vahvasti viih
teen puolella. Herä tti kaikki varmuuden 
vuoksi tullessaan. 
Ketola Seppo, yo, Pohjois-Haaga , 
a>.63. KoulPtri . Kouluttaj ien suosikki
~u. Aina valmiina punnertamaan. 
Lungi. » Viittisittekö järjestyy». Saa
vuttaa helposti kolmiviivaisen C:n ko
mentaessaan. 
Lukkari Pekka, farm.yo, Pakila, 1.9.63. 
EPtri. Suoritti siivoukset vessassa istuen. 
Tuvan kuumakalk . Luigi . Jenkkifudis 
lomilla harrastuksena. Bottan viihdetai
teilija . 
Murto Risto , yo, Pohjois-Haaga , 5.8.63. 
Koul Ptri . Kersantti jo alokkaana. Linjan 
paras ryhti. Sikanaama. Itsera kkaus ra
jaton. Ruskean pullon ritari. 

Orimus Sami, yo, Kotka , 27.8.63. 
KotRPsto. Mies aina vaiheessa, paitsi lo
mille lähteissä. »Älä selitä , jenkki». 
Saarelainen Jorma, yo, Kotka, 18.5.63. 
KotRpsto. Saappaat a ina 2 askelta jäl
jessä. Tuvan priimus. Unikeko. »En mää 
Kotkast oo. Mää oon Karhulasta». 
Valtonen Heikki , varastomies, Vantaa, 
2.6.63. KoulPtri . Lomille Turkuun. 
Löysi itsensä Tampereelta. Rautapää . 
Au kuin suoraan korkeajännityksestä. 
Vento J aakko , yo, Espoo, 18.6.63. 
KoulPtri. Siivouspalvelu Vento-Systems. 
Mies kuin ohjus. Räkänauru . 
Wikholm Kari, yo, Pohjois-Haaga, 
25.3.63. KoulPtri. Oppilaskunnan asi
oilla - kävi joskus jopa tuvasssa. 
Luumu. Loma-anomuksia keskimäärin 
8 kpl/viikko. 
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VIESTI - Tupa 7 
Andersson, opiskelija, Helsinki, 19.3.65. 
Tuvan junnu, todellinen rautahermo. 
Vietti vapunkin kylmän rauhallisesti 
veksissä. Ihastutti kaikki komealla kimi
tyksellään. 
Hartikainen, taksinkuljettaja, Helsinki, 
20.4.60. Tutustui luutnantin kehotuk
sesta perusteellisesti hiustenhoitovälinei
siin, tuvan pisin kalju. Ikuinen kuittailija 
(jälkiraukki), jonka ainoa ongelma olivat 
,lukuisat ylänappiselkkaukset. 

Montonen, kokki, Pohja, 5.10.64. Säh
linki oli todella mahtava kun Montonen 
päästettiin vallankahvaan. Ihme kyllä 
hommat pyörivät punaisista silmistä 
huolimatta . .. 
Nuutinen, yo, Helsinki, 26.1 .63. Kumi
naama, väänsi naamansa mitä ihmeelli
simpiin asentoihin, varsinkin veisates
saan sopraanollaan tuvassa. Tuvan hy
mypoika. 
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Partanen, sähköasentaja, Helsinki, 
29.6.63. RT-mies nimeään myöten: ei 
koskaan lakannut toistamasta uskolli
suuttaan isänmaalle, tyttöystävästä pu
humattakaan. 
Teivastenaho, sähköasentaja, Viitasaari, 
26.9.63. Pieni, mutta pippurinen taiste
lija, joka halusi lähteä ampumaan · 
isinkin. Teivastenahon ansiosta 
lomme pysyivät ajassa: Tyttö soitti joka 
päivä 11.28. 
Tuomi, puristaja, Turku, 23.10.63. Su
pervempula, kaksi aamulenkkiä sa ldona. 
Tavoitteena 8 kuukautta hinnalla millä 
hyvänsä. Patterin tunnetuin mies: Tuomi 
- p . . .le. 

TULENJOHTO - Tupa 11 

Hanski. KotRPsto . Tuvan unikeko joka 
kuorsasi kuin eläin . Mies jota eivät ilta
vapaat kiinnostaneet. Johtuneeko jal
kojen omaperäisestä tuoksusta. Merival
vonta-au. 
Luosto (Hito). EPtri. Aina vaiheessa . Le
voton aennossaseisbja. Piti uskomat
toman hauskoja sulkeisharjoituksia . 

Altti vesikuuntelu-au . 
.. önkkönen (Mönksä). EPtri. Tuvan ko

vaääninen junior. Siviilikarkuri, jolla oli 
varsin liikkuva nukkumatyyli. Oikea sis
upussi. Osasi hermostua »välillä». 
Mattila. KoulPtri. Mies, jolle auto oli 
kaikki kaikessa. Patterin John Wayne, 
jonka säilykevarasto oli ehtymätön. Piti 
ilmeikkäitä komentoharjoituksia. 
Hallenberg (Hallenbartner ym.). 
KoulPtri. Tuvan todellinen hunaja (am
pumavalmennettava). Hukkasi aina vir
sikirjansa. Omisti tuvan ainoat disco
hiukset. Osasi komentaa . 

Suvisaari. Kot RPsto. Tuvan levy, jolla 
oli uskomattomat unenlahjat (nukkui 
VC:ssä 2 viikkoa). Loivaliikkeinen mies, 
joka tyytyi hymyilemään muun tuvan hä
röily ll e. 
Nerg (Neri) . KoulPtri. Ajoitti aina vem
pulansa oikein. Todellinen varusvaihdon 
veteraani, jolle sopivia vaatteita ei tun
tunut löytyvän. Tuvan »va lomies». 
Henriksson (Henkka). EPtri . Tuli 
RaUK:hon oppimaan punkantekoa (jat
kuvasti Euroopan huonoin pounkka)?. 
Tuvan tasalaatuisin sälli. Ei pahemmin 
valitellut. Henkka on Hiekkaa. 
Aalto (Mile). KotRPsto. Tuvan ainoa 
toivo. Toimi mielellään ryhmänjohtajan 
tehtävissä . Lomilla o llessa yöpyi milloin 
missäkin . Oli vähän vikeuksia aamu
lenkin suorituksessa (usein tupakaapi
ossa). 
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TULENJOHTO - Tupa 14 

Ahlsten JT, tekn.yo ja kauppat.yo, 
25.5.60. Ryynäysaikaan joko oppilas
kunnan kokouksessa tai lomilla. Ei ta
vattu koskaan harjanvarresta. Linjan yk
könen. 
Airikka PK, 6.1.63. Patterin kovin kundi, 
mitä seikkaa kyllä jaksoi mainostaa. 
Ampumavalmennettava, joka inhosi am
pumista : reikiä nolla . Tuvan Pa ulo 
Rossi . 
Heikkilä TPJ,yo, 26.11.63. »Minäkö luu
muilisin , ei pidä paikkaansa». Mukiin
menevä mies, järjesti naisasiansa kerralla 
kuntoon. Tuvan masi. 
Jarlas KA , yo, 25.2.63. Tuvan levytys
mestari, ai na harjan varressa. Omistaa 
kurssin komeimman rokkikuplan . 
Tuvan kulta kutri , omis ti hälytyksessä 
pattertin heik oimmat polvet. 
Kamanen , yo, 19.9.63. Vapaaehtoisena 
väärässä paikassa väärään aikaan. 
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Tuvan hupi veikko'!'!'1 Sulkcisissa: 
»Muuten hyvä, mutta käykää parturissa». 

Kettunen AT, yo, 7.12.63. Tuvan paras 
punkka, mutta a ina vaiheessa, ennätys 
22 tuntia . Pahimman luokan nipottaja. 
»Miks kukaan ei oo ilmoittanu mulle». 
Kihlberg MP, yo, 1.12.63. Tavallinen pe
rusjätkä. Yritystä hava ittavissa kurssi 
loppuvaiheessa. Lomilla pahas ti viihteen 
puolella. 
Lintoila JP, yo, 8. 1.63. Tuvan pinko, rau
hallinen mies, ei kuitenkaan ratissa. To
dellinen kivikasvo. 
Silvast PT, harjoittelija, 14.1.64. Vuoden 
e~_e llä ajastaan. Ahkera kokeisiin lukija : 
»Alkää nyt h . . . tti kokeisiin taas lukeko ». 
Svennevig JAC, kone työntek ijä, 26.7.63. 
Tuvan viikinki ja nuorin ukkomies. Aina 
tupakalla. Tehovalmennettava (teori
assa). 

TULENJOHTO - Tupa 15 

Korhonen Ari Pekka, rakennetarkkailija, 
Espoo, 30.5.63. »Krapula-Korkki ». 
Lomilta palatessa hilpeänä, aamulla tosi 
vaikeuksissa. Käytti mielellään tuuletu
saukoilla varustettu ja vaateita. Motto: 
»Nyt kun sais yhen ison tuopin». Kolmen 
kuplan jäsen. 
Kärkkäinen Erkki Kalevi , asentaja, 
Espoo, 24.7.63. Kalju-Kärkkäinen. toimi 
tuvan esimiehenä kuin alokasryhmän
johtaja konsanaan. Tuvan muusikko. 
Jialnul_e_~k_it ja sulkeiset - lepo. Linjan 
-inaam. 
Peltola Jouni Juhani, yo, Espoo, 
13. I0.63. Pelle-Peltola. Tuvan haus
kimmat sulkeiset. Marssi kuin rauta
kangen nielleenä. 
Rämö Eero Juhani, Porvoo, 24.12.65. 
Tuvan juniori lähti kurssille mielessään 
maitojuna. Kurssin raihnaisin oppilas, 
aina otilla ja vempulassa. 
Tuominen Jari Pekka, maalari, Kotka, 
19.8.63. Tuoppi-Tuominen . Kesto
punkka paras punkka. Kova lukemaan 
mutta päähän ei mennyt mitään. 

Vakkari Ilkka Antero, yo, Kotka , 
22.2.63. Aina jotain kadoksissa. Missä 
mun . . . Tiukka ryhmänjohtajan alku. 
Salminen Kaleva , FK, Helsinki, 20.4.55. 
Patterin nestori , mutta todellinen taiste
lija. Armoton luumu, aina vaiheessa. 
Tunnuksena: Uskotteko pojat , idolinani 
on kessu Ketola. 

Frondelius Juha Pekka, myyjä, Myrs
kylä, 26.2.63. Valmistautumisaikana le
vyttämässä ja aina vaiheessa. Punkkaa ja 
pinkka kuin tst-rata. Aina äänessä: 
nauroi ellei puhunut. 
Kaiho Juha Henrik, tekn.yo, Espoo, 
27.8.60. Tuvan nestori. Suuntana Rateko 
mars-mars . Paras mutta hitain punkan
tekijä. 
Kaulio Ari Petteri, autonkuojettaja, 
Kotka, 2.3.62. »Kaappi-Kaulio » viihtyi 
enemmän kaapissa kuin aamulenkillä, 
aamu- ja iltatoimissa. Venemies tuli jäl
ki-aukkiin kuittailemaan. Motto: Ähä, 
ähä, nyt on vähä. Vaviskaa Kotkan 
körrit. 

29 



TYKKI - Tupa 16 

Helisalo Hannu Matti Juha ni , yo, Hel
sinki 25.3 .63. Tuvan mukav uudenha
luisin äijä. Kaappi ja punkka kuin intia l
ainen basaari . Omisti Ali Baba n syöksy
sandaalit. 
Herranen Heikki Tapani , a utopelti
seppä, Kotka, 20.12.63. Tuvan bingo
voitto. - Eihän tväll ä rin ta rvi . .. »Kor
jaan», »HYY-VÄ ». 
Häkkinen Ari Jukka , asentaja, Kerava, 
4.1.63. »Häkä». Tuvan ilmatil an va llo it
taja, erikoistunut kaasusoda nkäyntiin . 
Mielilause: - Syä munas, samma kko! 
Säteileväniloinen sätkänpyörittäjä. 
Kalmi Hannu Veikko, ra kennusmies, 
Kotka, 11.9.63. Veitsivirtuoosi, silppo i 
sormensa veitsenteräviksi. Puukko ja 
Kalmi, verta ja valitusta . Aina vaa ti
massa !imua myytäväksi , jo pa va lmistau
tumisaikana: - Kyl sä kerkiit , myy nyt! 
Kettula Simo Jukka, yo, Espoo, 26.2.63. 
Muru-Kettula , tuvan oma kulti ., Ko
kelas Nyrhi sai hepulin kun näki Ket
tulan kulmamiehenä, melkein yhtä o n-
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neto n ma rss ij a kuin Sa mmakko-Si
po nen. 
Lehtonen J yrki Tapio, koneistaja, Hel
si nki , 16.6.63. llta lo mien jä lkeen meni 
punkkaan nukkumaan, mutta heräsi aa
mulla punka n vierestä. F ilosofo i useasti , 
leppo isa letunkääntäjä. 
Nironen J a rmo Tapani , varasto mies, 
Kotka, 7.11. 63. Tuntema ton sotilas, ei 
edes tupa kuvassa . 
Rautela Jussi Ilma ri , yo, Ka uniain 
25. 5.63. »Sa la m a nn o pea» o ppii · 
Yleensä kalsa rit ja lassa kun huudetaan 
»tuvassa jo noon järj esty!» 
Salmi Ha rri Kalevi, putkisentaja, Göte
bo rg, 4. 2.65. Hössö, jo ka luuli olevansa 
johtaja, jota kuitenkaan kukaan ei ot
ta nut todesta. Ra kasti suo laista peko nia. 
Siponen Timo J arkko Tapa ni , kaup
pat. yo, Helsinki , 30.3.63. Upinniemen 
teurastaja Gestapo-Sipo nen, kutsuttiin 
myös Samma ko ksi. Luuli osaavansa 
ka iken , pa rha iten pö nttöili kulmamie
henä. 

TYKKI - Tupa 17 

Ahokanto Keimo, Loviisa. Päivystäjä nä 
kurssin alussa . »Linnake-asento». 
Ahokas , opiskelija, Kotka, 11 .2.63. Ää
netön mies itärajalta. Todella hyvä 
tyyppi omasta mielestään. 
1--_!ilkönen, myyjä, Helsinki, 21.10.63. 
.n sotilas. Mahtavat unenlahjat. -
Mä hoidan hommat. 
Karell , yo, Kotka, 5. 7.63. Lisää rumbaa, 
Kotkassa oli sentään kuria. Idän Kessler. 
Motto: Älkää pönttöilkö. 
Kouva , offsetpainaja, Espoo, 17.10. 63. 
Aina taj u veks, maastoutui traktorinla
valta täydessä vauhdissa, aina lomat mie
lessä. Motto: Lomille lops. 
Laitinen , yo, Vantaa, 10.6.63. Tiikasta 
Rate~oo~. Patterin vetelin kävelytyyli, 
vetel~t _oh puheetkin. Tuvan vempula ja 
k1tanst1. 

Rauhala , mat.yo, Helsinki, 2.1.60. Sar
jassamme miehiä väärällä linjalla. T J
luvut sekunnilleen omassa tietokoneessa. 

Tuomola, tekn.yo, Vantaa, 22.6.61. Kou
luttajien luottomies, vaivattomasti Rate
koon. Välillä otti pinnaa, yleensä itse 
ra uhallisuus. 

Tyllinen, yo, Vantaa, 19.11.63. Tuvan 
rauhallisin mies. Luimi kokouksiin 
nukkui oppilaskunnan huoneessa. ' 

Virtanen JP, toimittaja, Mäntsälä, 
27.5.63. Periaatteiden mies. Analysoi 
aina armeijan touhuja. Valitteli rumbaa
mista ja sen maanpuolustushenkeä alen
tavaa vaikutusta. Järjesti komennuk
sensa ikäville päiville. 
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TYKKI - Tupa 19 
Siren Kari Juhani, tietokonesorvaaja , 
Helsinki , 25.8.63 . Patterin nopein aseen
käsittelija . SS-mies: Sika-Siren . Tuleva 
aseseppä, puhui sekavia jäämisestään 
kantakessuksi. 
Kataja Juha Kyösti, koneasentaja , 
Vantaa, 28. 12.63. Tuvan neiti aika. Poltti 
päreensä joka asiassa. Mietelause: Kahta 
en vaihda - Ford Cortinaa ja muijaa. 
Ruuskanen Esa Kalervo, palomies, Kirk
konummi, 23.3 .63. Ammattitappajan ul
konäkö. Patterin mestariampuja. Mieli
opetusharjoitus: poistuminen ja järjesty
minen. Mukava mies silti. 
Manner Tero Veli, yo, Vantaa , 
6.1.63. Patterin punapää ja huumori
mies. Juttua joka lähtöön. - Mulla on 
mökki landella, mä asun nääs Vantaalla. 
Pönni Jukka Martti Kalevi , yo, Porvoo, 
12.4.63. Porvoon kultakutri. Ajaa ennä
tysajassa pikata ivalta Upinniemi-
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Porvoo. Havaitsemiskyky parani saa
tuaan yläpunkan päähänsä. 

Piispa Kari Bertil , a utopiirivartija, Hel
sinki, 13.2.63. Punkan ja kaapintekota ito 
hanskassa ja hanskat - taskussa . Tuvan 
lusmu, vakiokysymys: Paljonko kello 
on? A ·, 
Leiskari Jari Jukka, myyjä, EsJS; 
9.12.64. Tuvan sivi ilika rkuri , diskojen 
rytmipapu, Asiallinen ja rauhallinen, 
kesti hyvin tuvan yleiset seko ilut. 

Taavitsainen Esa Eino Juha ni , yo, Kotka, 
10. 10.63. Tuvan sa la-aivo, ei koskaan il
maissut ajatuksiaa n. Otti tetsa reissa au
rinkoa muiden ryömiessä . 
NiemeläTero Kalevi, apumies, Ko tka, 
16.3.63. Ääni on julma ja ka ntaa pitkälle. 
Hokema: Kun ma mma tietäs ... Nieme
lässä noin kaksi metriä velttoa tappajaa. 

TYKKI - Tupa 20 

Björklund JV, kirvesmies, Helsinki, 
16.2.63. Tavoitteena lokakuun körrit. 
~peräinen ryhmänjohtaja. Oli aina 
~ ssa punttisalille, hiki lensi vapaal
lakin. 
Lntikäinen HP, opiskelija, Helsinki 
21. 1.63. Tuvan hiljaisin mies. »Mitäs täs
sä»-mies, ei hermoillut koskaan. 
Myllymäki JK , opiskelija, Helsinki, 
22. I0.63. Aina punkalla levyttämässä. 
Karatemies, aina Björkan kanssa urhei
lemassa, pojilla oli samanlaiset siil itu
katkin . 
Niittysaari KT, yo, Helsinki, 31.8.61. 
Aina hymy päällä, oli tilanne mikä ta
hansa. Intti ei päässyt Niittyä juuri stres-

saamaan . Laajasalosta: - Katos kun mä 
olin Postimestarissa ... 
Sievers PG, hammaslääk.kand., Loviisa, 
1. 7.54. Rauhallinen upseeri. Tuvan isä
hahmo. Nimi, joka aina la usuttiin ja kir
joitettiin väärin . 
S uhonen JP , instrumenttiasentaja, 
Kotka, 18.5 .63. Tuvan ä ly ja aivot, var
sinainen velmu . Käytti kykynsä vain nai
siin . Eri noma inen a mpuja, siksi aina lo
milla (k ilpai lemassa?). 
Suurhamari JT, yo, Kotka, 20.8.63 . 
Väänsi karjalaa kuin Väinämöinen . Pu
heenaiheena Kotkan yöe lämä. Ja aina 
vertaamassa kaikkea Kotkaan: - Kyllä 
Kirkonmaalla oli löysem pää . . . 
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. . . . 
SIVIILIONGELMAT KARJISTYVAT 
ARMEIJASSA 

Sotilaspastori Erkkilä. 

Itse armeija ei sotilaspastori Timo 
Erkkilän mukaan aiheuta monellekaan 
varusmiehelle suuria ongelmia. Mutta 
jos siviilissä on ongelmia, on kiinniolo ja 
palvelu armeijassa hankalaa. 

- On vaikeaa olla täällä jos samalla 
ihmissuhdeasiat painavat, sanoo sotilas
pastori Erkkilä. Itse armeijassa varus
miehelle pahin aika on alku. Alokasai
kana ei vielä ole oppinut tuntemaan 
kaikkia kavereita ja esimiehiään, samoin 
armeijan systeemi on outo. Nämä asiat 
korjaantuvat kuitenkin ajan kanssa 
aivan muutamassa viikossa. 

Sotilaspastorin luo tullaan keskustele
maan. Samoin erityisesti puhelinsoitot 
ovat yleisiä. Erkkilä mainitsee, että 
kynnys on matalampi niille , jotka ovat 
tunteneet kirkollisen työn tekijät jo aivan 
palveluksen alusta saakka. Erkkilä onkin 
todennut alokasaikana pidetyt tunnit 
hyvin tärkeiksi jo pelkästään tutta
vuuden vuoksi. 

Jo tieto siitä, että tarvittaessa apua 
löytyy, rauhoittaa. 

Varusmiehen ei itse tarvitse välttä
mättä ottaa yhteyttä sotilaspappeihin. 
Vähintään kerran viikossa varusmie::s
pappi kiertää päävartion ja sairaalan. 

Tämä sotilaspapin työ on lähinnä 
kuuntelua, keskustelua ja yhteistä ongel
mien pohdintaa. 
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Vaikka armeija on useimmille varus
miehille raskas, on sen suorittaminen 
moitteetta hyvä eräiden miesten itsetun
nolle: On pystynyt palvelemaan hyvin, 
vaikka ehkä siviilissä onkin ollut on
gelmia mm. kotona tai virkavallan 
kanssa. .. 

Rannikkotykistön miehiä painaa ~
kasaikana huoli siitä, joutuuko lähte
mään linnakkeelle vai ei. Varsinkin jos 
on ihmissuhdeongelmia, linnakkeella olo 
koetaan vaikeuttavan näiden asioiden 
hoitoa. Sotilaspapeilta kin kysytään, 
miten menon voisi välttää. 

Sotilaspastori Erkkilä näkee viihtyi
syyden parantamisen tärkeäksi armei
jassa. Mutta esimerkiksi hyvät varusteet 
ja asumisolot vaatisivat määrärahojen 
nostamista. 

A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU idt RYKMENTISSÄ TAPAHTUU A 

Maaliskuun 18. päivänä vannoivat Esikuntapaterin ja Koulutuspatterin helmikuussa tul
leet alokkaat sotilasvalansa. Tykkimiehiksi nimittäminen tapahtui Espoon vanhassa kir
kossa. 

Uudet tykkimiehet marssivat valamarssinsa Espoon keskustassa. Rykmentin lippua kan
toi ylivääpeli Heino. 
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JACKETS: STYLE WESTERN 
JEANS: STYLE ANNIE STYLE BILLY STYLE BIG JIM 

36 

Leijonakantinen 
mukana palvelussa ja siviilissä 

Huomio! 
Varusmiehen vakiovaruste on 
hyvä, palveleva pankkikirja. Kuten 
Leijonakantinen. Joka varuskun
nassa - tai ainakin hyvin lähellä -
on post i ja Postipanki n asiakkaalle 

Katse Postipankkiin päin! 
Rahat vähissä? Varusmieslainasta 
saat apua. Takaisinmaksu mukavasti 
sitten siviilipalkasta. Kysy postista 
tästä edustasi. 

Eteenpäin, mars! 
Kun suunnittelet jatko-opintoja, 
kodinperustamista tai avioliittoa, 
muista Postipankin hyvät lai na
edut! 

se on myös pankki. Postipankki aina mukana, palvelussa ja siviilissä. 

@ POSTIPANKKI ja POSTIT kautta maan. 

KUVA-AHTI OY 
FLEM INGINK. 7 HKI 53 

PUH . 717004 

-~HOTELLI 

ESPOO 
PUH 523 533 

37 



Jl RYKMENTISSÄ TAPAHTUU i ) ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU i~.\ 

RYKMENTIN TURNAUKSET 

Santahaminan voimistelusalissa rat
kottiin 25. huhtikuuta Rykmenttimme 
lentopallo mestaruus. 

Turnaus pelattiin sarjamuotoisena, eli 
kaikki joukkueet pelasivat kertaalleen 
toisiaan vastaan. 

Hyvätasoiseksi ja erittäin jännittä
väksi muodostui ottelu Upinniemi vas
taan Isosaari. Kamppialun voitti niu
kasti Isosaaren joukkue 2 - 1. Samalla 
Isosaaren linnakkeen joukkue vei myös 
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nimiinsä Rykmentin mestaruuden. Jouk
kueessa pelasivat: kok Gerdt, alik Puu
perä, alik Väänänen, tkm Engström, tkm 
Hentunen, tkm Höylänen, tkm Tuulio ja 
tkm Turtiainen. 

Sarja taulukko: 
1. Isosaaren linnake 6 - 1 6 
2. Koulutuspatteri 5 - 2 4 
3. Mäkiluodon linnake 2 - 4 2 
4. Esikuntapatteri 0 - 6 0 

{J,, RYKMENTISSÄ TAPAHTUU JJ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU i~.\ 

NORDMAN MESTARIKSI 
Rykmentin pöytätennisturnauksen 

loppuottelut pelattiin 22. huhtikuuta 
Santahaminassa Esikuntapatterilla. Yk
siköittäin järjestettyjen alkuturnausten 
perusteella oli joka yksiköstä valittu lop
puotteluihin kaksi parasta. 

Kilpailun parhaille jaettiin palkin
noksi SIRtR-paitoja. Turnauksen päät
teeksi juotiin pullakahvit sotilaskodissa. 

~lokset: 
~ Tkm Nordman Eptri 

2. Alik Vaahto lsosLKe 
3. Kers Hyyppä IsosLke 
4. Tkm Höylänen lsosLke 
5.-7. Alik Alhonsuo MkilLke 

Korp Lindholm MäkilLke 
Tkm Eronen MäkilLke 

Ylennyket 
Sotilasmestariksi 1.3. 1983 ylivääpeli 
Pauli Kalevi Tanskanen. 
Vääpeliksi 1.4. 1983 ylikersantti Jukka 
Viljo Paldanius. 

Nimitykset 
Vääpeli ] .V.Paldanius Isosaaren linnak
keen taistel uvälineupseeriksi. 
Sotilasteknikko Harri Henrik Järvelä 
SIRtR:n tutkateknikoksi. 

...... 
Mainosrengas Oy 111111111 

tiiyden palvelun mainostoimisto 
Hztsaajankatu 7 C 00810 Helsinki 81 

puhelin 755 6211 

H OK- lähimyymälä 
SANTAHAMINA Puh. 686 228 
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•• KESA 

Työasiamies, tkm Rajakangas esittelee suunnitelmiaan puheenjohtaja tk"!i Turtiaiselle. 

Kesä-syyskuun ajan Rannikkotykki
miestoimikunnan tehtäviä pyörittävät 
tkm Turtiainen (pj) ja tkm Rajakangas 
(työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies). Linna
ke-lehden toimittajan ja työsuojeluasia
miehen tehtäviä hoitaa alik Hintikka. 

Vähistä taloudellisista resursseista 
huolimtta, lahjoituksiin ja vapaalip
puihin turvautuen RTTK pyrkii järjestä
mään kesän aikana mahdollisimman 
monelle tykkimiehelle mahdollisuuden 
jonkin kulttuuri- tai urheilutilaisuuden 
seuraamiseen. Ainakin HJK:n pariin 
torstai-illan otteluun on luvassa vapaa
lippuja. Samoin syyskuun jalkapallo
maaotteluun Suomi-Ruotsi. Myös ke
sällä vilkasta Helsingin kulttuuritar
jontaa on tarkoitus hyödyntää. 

Kesän alussa alokkaille suunnatun toi
minnan jälkeen linnakkeilla palvelevat 
otetaan toiminnan suuntaamisen koh
teeksi . Linnakekäynneillä kaivetaan 

esille kaikki ilman työ- tai opiskelup
aikkaa syksyllä k.otiutuvat varusmiehet. 
Uskomme, että henkilökohtaisen neu
vonnan avulla jotakin on tehtävissä vai
keasta työllisyystilanteesta huolimatta. 
RTTK toivoo varusmiesten itsekin miet
tivän palvelusaikansa jälkeistä elämää ja 
ottavan aktiivisemmin meihin yhteyttä. 
Lisäksi toivomme, että kantahenkilö
kuntakin ottaisi meihin yhteyttä varus
miesten vapaa-ajan viettoon liittyvi 
asioissa. Linnakkeiden omaistenpäiva11 
järjestelyt voisivt olla hyvä yhteistoimin
nassa toteutettava hanke. 

Useimmista valtion virastoista poi
keten Rannikkotykkimiestoimikunta ei 
vietä kesälomaa vaan toimisto on auki 
Santahaminan Sotilaskodin alakerrassa 
usein myös virka-ajan jälkeen. Puhelin
numeron tiedättekin - 686 0340. 
Kesäterveisin 
RTTK:n pj 
Tykkimies Matti Turtiainen 


