


Kädessäsi on Linnake-lehti. Entä sitten? 
Linnake on rykmentin ja RT-Killan tiedotusvä

line, Media, kuten lehtimiehet tapaavat sanoa. 
Asian ydin onkin kenelle se on tarkoitettu. Lin

nake ei ole kuiva tiedote, jossa luetteloidaan ta
pahtumat, vaan kaiken keskellä on )'ksilö puolus
·tusvoimain palveluksessa: tällä lehdellä on jotain 
sanottavaa juuri Sinulle. 

Mikään yhteistoiminta ei onnistu ilman yhteis
henkeä. Maanpuolustus on iso asia; se k~ostuu 
eri joukkojen, ryhmien ja yksilöiden saumatto
masta yhteistyöstä . Linnake-lehti on omalta 
osaltaan lisäämässä tätä henkeä ja antamassa 
Sinulle tunteen siitä, että olet mukana tässä työs
sä. 

Varusmiesaika on ,·lläh·ksellinen. Muodostuu 
tilanteita, joissa jout~u et~imään itsestään uusia 
ulottuvuuksia: tilanteita joista et ehkä kuvitellut 
voivasi ·selvitä. Mutta selvisit! 

Parhaimmillaan Linnake-lehti voi kuvata niitä 
elämyksiä, joit olet kokenut ja jatkossa, killan 
kautta elävöittää myönteisiä kokemuksia. 
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KELTAISET 
VAI SINISET 

Tunn elma operat11 v1sessa 
toimistossa oli tiiviin sähäkkä. 
Vies tejä ja tilannearvioita loili. Valvomisesta punasil

;et yliluutnantit hoitivat 
äviään itsepäisellä sitkey

dellä. Keltaiset olivat saaneet 
jalansijaa tärkeän sataman 
liepeillä. Jotain piti keksiä ja 
äkkiä. 

Suunnitelmilla pa lloteltiin . 
Kaikki jo ukot oliva t oikeas
taan jo sitoutuneet taisteluun . 
Entäpä jos irrotetaa n iskuryh
mä ksi ko mppania sieltä ja 
toinen täältä? Muodoste
taa nko sissiosasto vai usko
taa nko pataljoonan selviyty
vän omillaan? 

Ki reä n po hdinnan lauk ai
see erään ylilu utnantin totea
mus: »Aika hyvä siirto, jos 
olisi nappula.» 

- * * * 

~ 

Kenraalimajuri Tuominen ja 
vara-amiraali Klenberg. 

Meneillään o n puolustus
v01 m1en yhteistoimintahar
joitus, jo ka kokosi elo kuussa 
3000 miestä, jo ista 700 o li 
reserviläisiä, suureen sota har
joitukseen. Ha rjoituksen johti 
va ra-a miraa li Ja n Klenberg. 
SIRtR:n osalta harjoitukse n 
johtajana toimi evl Pekka 
Us ki . 

Pitä mässää n lehdistö tila i
suudessa va ra-amiraali Klen
berg korosti eri aselajien 
yhteistoi minnan vä lttämättö
myyttä: »Toiminna n yhteen
sovitta minen ei o le tositila n
teessa helppoa, ei kä se sujunut 
täysin kitkatta nytkään. Mies
ten henki o n kuitenkin o llut 
hyvä ja tunnelma myöntei
nen ». 

Kenraalimajuri Tuominen 
esitti sa massa tilaisuudessa 
to iveensa siitä, että harjo ituk
sia olisi useammin kuin vain 
jo ka neljäs vuosi. »Se tekisi 
mei lle maa kravuille hyvää», 
hän sanoi. 

* * * 

Evl Usk i. 

SIRtR :n II pa tteris ton 
ko mentaja everstiluutnantti 
Us ki esitt i samanlaisia näke
myksiä: »Ha rjoitus o n o llut 
mo nella tavalla su uri ja 
vaativa . Tavoiteet o n kuiten
kin saav utettu . Varusmiesten 
ja reserviläis ten henki on ollut 
mainio», hän kertoi. Evl 
Us kin mielestä kriisiaikana 
y ht e is t oi m inn assa e r äs 
tä rk eimpiä as ioita o n tietoka
navien yhtee nsaa tta minen . 
Tässä ha rj oirnksessa juuri 
tä mä seikka vaati erityistä 
sisäänajoa. 

* * * 
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Kentä llä tilanne kehittyi 
tyylikkäästi . Sää suosi ha rjoi
tuksia lähes ko ko ajan . Edes 
viimeisiksi ha rjo ituspäivik si 
saattunut ha rmaa mpi keli ei 
kyennyt la tista maa n mieli 
aloja. 

Es ikuntako mppanian ko
mento teltan edustall a reservi
läinen a likersantti Hämälä i
nen Kangas niemeltä silmä il i 
mietteli ää nä sadetta ja odo t
teli to imintaa. 

»Olin a rmeijassa vuonna 
1964 ja vielä vaa n kaikki 
tuntuu perin tutulta», hän 
sa no i. 

H a rj o itukse n ed e tessä 
mieliin o li pa la utettu lähetti
toiminta , suojeluko ulutus ja 
paljo n muuta. Nyt kun harjo i
tus o li vanhenemassa kohti 
loppuaa n, tul okset näkyivä t. 
Yöunet olivat jää neet lyhyiksi 
ja ka tkonaisiksi. 

»Se kuuluu ta vall aa n 
asiaan », vitsaili Hämälä inen. 

Ha rjo itukset sattuiva t juuri 
samaa n a ikaa n MM-kisojen 
kanssa. Niinpä muutamat 
reservil äiset o liva tkin raa ha n
neet mukanaan matkaradio
ita ja matk a telev isio ita. 
Niiden käyttö jäi kuitenkin 
enemmän ja vähemmän kuvit
t ee li se ks i . H a rj o ituk set 
tempasiva t mukaansa niin 
täydellises ti , ettei o hjelmille 
liiennyt sen enempää ai kaa 
kuin energiaa kaa n . 

»Kisoista ei o le saatu juuri 
muita tietoja kuin mitä jo ta in 
jos kus sotilas kodissa käytä
essä. Ja sekin lähinnä lehdistä, 
Jotta on I uettu melkein 
huon o ll a o ma lla tunno lla», 
pelk is ti tilanteen rese rvin 
luutn a ntti Casag r a nd e 
Ka rjaalta. 

Muk a na ha rj o ituksessa 
olleen varusmieskorpraa lin 
luo nnehdinta o li vieläkin 
eleettö mämpi : 
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Alik Hämäläinen tarkastaa viestiyhteyksiä. 

"Väsyttää ja tj on 145», hän luo nnolle a iheutetut ha itat. 
hau ko tteli. Sekä vara-a miraa li Klenberg 

* * * että everstiluutna ntti Uski 
Loppua ko hde n harj o ituk- koros tiva t, että vahingot 

sen jänni tys vain kasvoi. minimoidaa n ja jos niitä 
Kelta iset o li va t muutamalla sa ttuu , ne ko rvataa n. Evl Uski 
ovelalla ja ylivoimaan perus- selkeytti asian: »Armeija ei 
tuvalla li ik keellään saa neet j ätä ros kia." Siviileille o li tied
kii lan si nisten alueeseen. o tettu ha rj o itukses ta j o 
Vaa n eipä hä tää. Sin is ten valmisteluvaiheessa. Niinpä 
vas taiskut vastasivat samalla suh ta utuminen o li o llut 
mitalla n ii n yllätykse ll isyy- myö nteistä j a j o usta vaa . 
dessä kuin oveluudessakin. Tälta kin osin suuri ja vaa tiva 

Taistel ujen tuoksi nas ta harjoi tus onnistui suunnitel-
kentältä esikuntaan tull ut mien mukaan eli hyvin . 
luutnantti tiivisti kokemuksi-
aan: »On ilo nä hdä, miten eri 
aselajit yhdessä pystyvät 
täydentämään toisiaan. 
Yhteistyö on todellista 
voimaa!» 

Harjoit uksessa ei ollutkaan 
pulaa aselajeista. Mukana oli 
maa-, meri- ja ilmavoimien 
joukkoja pääasiassa Etelä- , 
Suomen sotilasläänin a lueel 
ta. Myös Rajavart iolaitos ja 
keskussääasema ol i vat 
mukana. 

* * * 
Eräs harjoituksen a ikana 

esille tulleis ta monista kysy
myksistä oli saaristolle ja 

Ensimmäistä kertaa Santaha
minan kuulu koulutustanner oli 
varusmieshändien rock-kon
sertin näyttämönä. Tapahtu
man järjesti JTK elokuussa. 

Sä hk ö kit a r a n viilt ävä 
ulvaisu ha lkoo ilmaa. G ril
lissä paahtuva t ma kkara t. 
Limuti s kill ä k a upp a käy 
putkena. Ja vieraa t liikkuva t 
pienissä ryhmissä keskenää n 
ja tuttujen ka nssa rupa tellen 
kuten varusmiehetkin , jo tka 
saavat o les kella vapaassa 
ase nn ossa mit e n vai n . 
1aiikki räj ähtää ilmaa n as a 
. 1way Sta r. 

Bändejä on kolme: Tela
miina (JTK + RTKK), Voima
ko ne (H yrylä) ja Ringo 
(Kymmjp) . Pil ve ttö mässä 
kesäillassa kuultiin hyvi nkin 
erityyppisiä kappaleita 
tyy li va ihteli heavyrockin 
kiemu ro ista rappailuun ja 
reggaeen , jopa jazzahtvaan 
ja mma iluun päästi in a ika ta u
lua a rmeija n teho kkuudella 
hyödyntäen. 

* * * 

SAHARA 
ROCK 

Soitt ajan nä kö kulm as ta 
til anteessa ei o llut mitää n 
eriko ista. EPtri :n edusaja na 
T e la miin a - y ht yeessä o li 
o ik .ka nd Juha- Matti Ka nerva 
soitta massa rumpuja ja hä n 
ma ini tsi fiilik sen o ll ee n 
hyvän. »Soi tta minen on a ina 
haus kaa, ja yleisöä kin o li sen 
verra n että tunsi soittava nza 
jolleki n ». Eri tyises ti jazzia 
d iggaa va Ka nerva to tes i 
kuitenk in ,e ttä vä lit ö nt ä 
kontaktia yleisön ka nssa ei 
o ikein syntynyt , koska yleisö 
o li niin haja llaa n. »Mutta 
hyvin jytäs i». No, niin meillä 
muilla kin. 

* * * 

Sa ha raa sul ostutti va t myös 
tytö t. Varusmiehet sa iva t 
tu oda tyttöystävä nsä ja muut 
tutut pa ik a lle ja tä tä mahdoll i
suutt a o li va t monet käyttä
nee t : las kevaa a urink oa 
vas ten piirt yivä t use id en 
pa rien ro manttiset silhuetit. 
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Ko nsertt i herätt i myön
teistä huo miota myös t iedo
tusvälineissä. Sekä Helsinh
gin Sano mien että Uuden 
Suo men ed ustaja t o li va t 
pa ik a ll a, ja Yl e israd io 
na uho itti pa loja es ityksistä 
Va ru sm ies-ohjelmaa n . J os 
tä m ä nt yy ppi ses tä ta pa htu 
masta saa taisi in jokavuo ti
nen , lisäisi se merki ttäväs ti 
va rusmies ten viihtyvyyttä ja 
musiikinha rras tusta ja edis
täs i myönteis tä suhta utumista 
pa lveluksee n. 

LAIVA 
\ OHOI! 
-

Ruotsin kuninkaan taannoisen 
Suomen-vierailun yhteydessä 
saatiin tutustua myös erääseen 
Ruotsin laivaston suurimmista 
aluksista, miina/aiva Car/skro
naan. 

Ruotsissaha n rannikko ty
kistö o n osa laivastoa, ts. 
toiminna llisesti laivasto ja 
rannikko tykistö muodosta 
va t merivoimien kokonaisuu
den. Carlskrona o n koulutus
ja risteil y11 lus, jo ka toimii 
kadettien ha rjo itelualukse na; 
Ruotsin kuningas on itse kin 
ollut h a rj o itu s ri s t e il y ll ä 

•
ilman ympä ri meri voi
n koulutu so hj e lm a n 

mukaisesti . Carlskrona te ki 
ensimmäisen pitkä n ma t-
kansa a lkuvu odes ta -82 
Kiinaan . 

Laivan uppouma o n 3500 
tonnia ja huippuno peus o n 
neljä n 10000 hv:n d iese lk o
neen vo imin yli 20 solmua. 
Pituutta laiva lla o n 106 
metriä. 

* * * 
Nimellä Carlskrona o n 

historillinen kaiku : aiempia 

mmenkantajia o n o llut viisi, 
ensimmä inen vuo nna 1686 
va lmistuneen la iva n ase istuk
sena o li 70 ka nuunaa. Tä mä n 
pä ivä n Ca rlskrona on te kni
ses ti huippuluo kkaa o leva 
miinaaja, jo nka navigointi- ja 
ti edo tu svä linei s tö edustaa 
a la n ru otsa la ista pa rha i mmis
toa. Decca-, Lo rea n- ja 
Omega-la itteiden lisäksi myös 
sa telliittina vigo intil a itteet 

Kapteeni C-G.Fransen. 

o va t käytettävissä. 
* * * 

Miehistö n asuin- ja vapaa
ajantilat näyttävä t viihtyisiltä 
ja ava rilt a. Ko ulutusta rko i
tusta va rten la iva lla o n se mi
naa rihuo neita . La ivaa n tutus
tumisen yhteydessä esiteltiin 
myös hammaslää kä rin ja 
kirurg ise t tila t. Kuningsparin 
vas ta a no tt os v i itti hu o kui 
lu o nn o lli ses ti na hk aa ja 
puupa neeleja - tava llisesti 
sviittiä käy tetää n p itkien 
ma tkojen yhteydessä ta pahtu
viin es im . ka upa llisten de le
gaatio iden vastaa no tto tilai
suuksiin . 

Laiva n e rik o is uu ksi in 
kuuluu mm . peltilehmä, joka 
valmistaa ma itoa ja uhees ta , 
rasvasta ja vedestä. Liikunta
hu o neen ja sa una n lisäksi 
ka nna tt aa ma inita kes kustv
jä rjes telmä video liitä nn öi n. 
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Poh/olanbtu 31, OOfOO Helalnkl 80 
Puhelln /90) 799 755 

KUVA-AHTI OY· 
FLEMINGINK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 

HNMKY - TERVETULOA 
SOTILASKOTIIN KAHVILLE 

Viihtyisä, korkeatasoinen 

LOUNAS-, 
ILLALLIS- JA 
MAJOITUS

PAIKKA 
lähellä Mesaukeskusta. 

Kabinetteja 
Saunaosastoja 
Uima-allas 

Uudet kokoustilat 
ovat valmistuneet 

KARTTOJA 
KARTOR•KARTEN 

MAPS 
asiantuntemuksella 

• Perus- ja topografiset kart• 
•Tie- ja matka ilukartat W 
• Ulkoilu- ja ympäristökartat 
• Tilastojen pohjakartat 
• llmailukartat ja merikartat 
• Maaperä- ja kall ioperäkartat 
• Pien ikaava iset teemakartat 
•Ulkomaiset kartat 
• Tilauksesta erikoispa inoksia 

Maanmittaushallituksen 
karttapainon myymälät: 

KARTTAKESKUS PASILA KARTTAKESKUS ESPA. 
Qpast1ns11ta 12. Eteläesplanad, 4 
PL 85. 00521 HELSINKI 52. 00130 HELSINKI 13. 

vaihde 1541 

HAVAINTOJA SOTILASELÄMÄSTÄ 

To ivuttuaa n kulttuurisho
kista alkaa sotil aa n raa kile 
hava ita ti i: ttyjä asio ita ympä
ri stössää n . Es imerkiksi se n, 
että jo a ikansa yksikössä 
va nhentuneet sotilashenkilö t 
kutsuva t häntä »kö rriksi». 

Mikä ihmeessä on »Kö rri »? 
A T o imituk sen t e k e m ä 
""agallup ei tuonut mitään 

va loa as iaan. Lisäksi etuliite 
Kö rri voidaa n liittää yllä ttä
vi in yhteyksiin kuten erään 
J11 a keistehtaa n tuo tteesee n: 
Kö rrila ku 1 

Tu o te itsessään o n kelpo i
saa laku a, kuten to imitus 
lukuisien testi en perustee lla 
tietää. 

Po htiessa mme tässä e rää nä 
pä ivää jälleen tuo n puss in 
ääressä tä tä puo lustu svoi
ma in peruskysy mystä vas taus 
yhtä kkiä vä lä hti: pussissa o n 
PALJON la kua - siis monia 
pikku pa loja; ahaa, siis kuten 
kö rrill ä pä ivi ä. 

Mutt a vielä kin jä i epäse l
väksi käs ite Kö rri . J os joku 
lukijois ta tietää sa na n a lkupe
rä n , o ttakoon yhtey ttä Linna
ke-lehden to imittajaa n, joka 
vaeltaa epä tieto ise n nä kö i
senä, kysyvä ilme kasvoillaa n. 

Entä sitten »Gona »? 
Sillä elä hdyttävä llä het

kell ä, kun uudet a lo k ... hö m, 
kö rrit tulevat sisään ta pah tuu 
muutos: kö rrin titteli luovute
taa n uusille kantajilleen ja 
v·anho ista tulee »Gonia .. . 
Samalla soi kappa le 'You're 
the Gona now' jonka esi ttää 
yhtye Gonand. 

To imitus epä ilee ko ko 
paino ll aa n , että te rmi tulee 
sa no ista 'gone now' elikkä 
' nyt mennyt ' ' 

Mutta se siitä. Nyt toimitus 
lo pettaa tämän tästä ja menee 
ve tä mää n erääseen ka lente
rinomaisee n pa hviin ruksin . 
Miksi kö? No, niin ... 

Ensi numerossa esitäm me 
»M unkin anatomian ... Ravi n
to la tnape utti Hulda Möttö
nen-Smörgåsbord o n jo 
enn ä ttä nyt sano maan niitä 
puhelinhastattelussa nkaa 
meiksi pikku rasvapall o iksi». 
S ill ä lai ll a . Odotamme 
par haill am me mitä hän 
sa noo, kunhan maksamme 
kohtuuttoman lausun topa lk
kion lik a isen työn lisinee n. 

"IUVO!'A: 
/':, U4' 

0 

f • ) 

r-'.3 santahaminan 
~ Santahamina ••a11· '11111-'ta "" puh 686 334 v 1 

... 
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JALOTERÄSTÄ KUPARIA SINKKIÄ 

MONIMETALLIYHTIÖ 
OUTOKUMPU OY 
on jalostnut Suomen kallioperän metallisia rikkauksia 
jo yli 50 vuoden ajan. 

NIKKELIÄ 

Outokummun metallit ovat muodostaneet erään tärkeistä peruspilareis
ta maamme monipuolista ja kilpailukykyistä metalliteollisuutta raken
nettaessa. Tänä päivänä Outokummun tuotannosta menee runsaat 3/4 
vientiin , mikä tuo kansakunnallemme kasvavaa hyvinvointia. 

OUTOKUMPU oY· 
Keskushallinto 

Töölönkatu 4 
00100 Helsinki 10 
Puh . (90) 4031 

KROMIA KOBOLTTIA KULTAA 

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

nimi 

osoite 

HOPEAA 

post itoimipaikka 

puh .kotiin puh . to.imeen 

Helsingin 
1 

Rannikkotykistökilta ~ 
ei o Markkanen 1 

synt .aika palvelupaikka/ aika 

Killan to iminnassa rninua ki innostavat en iten ne 3 kohtaa . 
jotka olen oheisista ruksan nut : 
0 retket hnnakke1ll e D varusm 1esa1an ystav,en 
□ 1mmunt0Jen seuraaminen tapaam inen 
D tiedot asel&Jln keh 1tyksesta o sauna1llat 
D a1ankohta1nen tieto maan- 0 Rann ,konpuolusta ja. Helsin-

puolustuksesta Ja turvall ,- gin Reservinsanoma t Ja 
suu spol1t11kasta tiedotteet 

□ retket teoll1su usla1toks 11 n D kuntol11kunia 

Lähetä tama post ikortt ina ta i k1qekuoressa . Vo,t Jattaa 11 -
moittautum,sesi myös Killan yhteyshenk 1l ö1 lle ta, SIAtR :n 
VMTK:n edusta jille. jotka toim ittavat sen edel leen. Terve-

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

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

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
_J 

SAUNA: 

Robert Kajanuksen 
~ll'tlHll 

VIHDOINKIN! 

e 
- Koska se valmistuu, on ollut 
paljon käytetty kysymys niiden 
parin 111wder, aikana, jona työt 
ovat olleet käy,mi.nä Robert 
Kajut111k.1·er, satmalla . . Wor,esti 
ky syjär, äär,estä 011 kuultanut 
hienoinen epäilys. Jo.~ko 
ko.~kaar, . .. 

Ny t työ t o va t lo ppume
treillä. Sam a lla , kun sisäll ä ja 
sa unan ympä ris tössä viimeis
te ll ään paikkoja, va lmista u-

a tutaanjuhlall is iin vih kiä isiin . 
~ liel Saa risen piirtä mä ja 

Ro bert Kajanukse n ra kennut
ta ma graniittincn ra ntasa una 
herä tetää n eloo n 14. 10.1983 
perja nta ina klo 14.50 a lk av illa 
j uhl a lli s uuk s ill a. Va lta va 
ura kk a o n o hi . Killa lk. 
Rykmentilk ja Rt-ko ululk u n 
tullut hengä htä mise n aika . 
Rese rviläiset , va rusmiehet ja 
ka nt a hc.:nkil ö kunt a vo ivat 
puhu a myhä illen »meiJ ä n 
sa un as ta mm e », hulppeas t i 
ki v ilinnas ta, »jo nka me 
teimme». Siivoustalkoissa kur,nostetliin sa111wr, ympäristöäj11h/ak11n10011. 
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Käytännössä urakka e1 
suinkaan pääty vihkiäisiin. 
Viimeistely se kä ympäristön 
kunnostus, piha työt ja monet 
muut seikat tulevat vaatimaan 
vielä runsaasti sekä taikoo
työ tä että rahaa. Saunan 
talkookirjassa on vielä pa ljon 
tyhjää tilaa niin henkilökoh
taisen työpanoksen kuittajille 
kuin lahjoituksinkin talko i
siin osallistuville. 

Mitalin kaksi puolta 
Saunaprojektin näkyvin 

puo li on tietys ti itse rakennus. 
Kulttuurihistoriallisesti a rvo
kas raken nus on pelas tettu . 
Kilta, Rykmentt i ja Rt-ko ulu 
ova t saaneet mainion 
kokoontumis- ja virkistyspai
kan. 

Mitalin toinen puoli on yhtä 
hohdokas kuin ensimmäinen
kin, vaikka se ei paistakaan 
ulkopuolisen ilmiin yhtä 
mahtavana kuin saunan 
graniittitorni. 

Saunaprojekti on merkin
nyt tavoi tetta, jo ka on koon
nut voi mat. Rt-väki joukko
osastossa, koulusta ja reser
vis tä o n työs kennellyt yhdessä 
oman yhteisen tavoitteen 
toteuttamise ksi. 

Myös Killa n sisällä Robert 
Kaja nuksen sauna lla on o llut 
omat myöntei et vaikutuk
sensa. Kiltaan o n tullut 
mukaan runsaasti uusia ,aktii
vi-ikäisiä j äseniä, joita on 
viehättänyt saunan tarjoaman 
haas tee n mielikuvitukselli
su us ja vaatimus. Voisi 
melkein väittää , etä Robert 
Kajanuksesta on tulossa tätä 
menoa paras jäsenhankki
ja mme. 

Reserviläisten nimikkotuoli 
Erinomaisen es imerkin 

tä lla isesta saunan tiimoilta 
virinneestä inn os tuk sesta 
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Talkoolaisten kesken arvottiin Ruotsinristeily. Arpomassa kil
lan sihteeri Kauko Pyyskänen ja saunaprojek tin arkkitehti'Olli 
Saatsi. »Onnettarena» evl. Pekka Uski. 

tarjoaa puolustusvoimien 
yhteistoimin taharjoi tus, josta 
kerrotaan tässä samassa 
lehdessä. 

~ ·spä muistomerkki 
Harjoi tuk sissa Upinnie

messä o lleille reserviläisille 
kerrottiin Killastajasaunasta. 
Kun harjoitus päättyi, kokosi
vat reservi läi et yh teisesti 
noin yhdeksän sataa markkaa 
nimikkotuolin hankkimiseksi 
sa un aan. Samalla kahdeksas
ta kymmenestä paikalla 
olleesta peräti kolmekym
mentä liittyi vä littömästi 
Killan jä eneksi. 

Olisi va rmas ti väärää yksin
kertaistami ta väi ttää , että 
Killan jäsenyydellä halutta i-

1111 ostaa aunom isoikeus 
erää een maamme erikoisim
mista saunoista . Vai kka Kaja
nuk en saunaseuraan pääsee
kin vain Killan kautta, niin 

jäsenilmoittautumisen ta kaa 
löy tyy va rmasti laajapo hj a i
sem pia vaik uttimia. Vapaeh
toinen maanpuolustustyö, 
joka ta rj oaa konkreettisia 
tavoitteita to imii o man ase la
jin ja joukk o-osaston kanssa 
yhteisten pää määrien to teut
tamiseksi , on sitä arkipäivän 
isänmaa llisuutta, joka puhut
telee tä tä a ikaa . 

Pieni hopealaatta Robert 
Kajanuksen saunan jyhkeän 
tuolin kupeessa kertomassa 
talkoisiin omalla panoksel
laan osallistuneista reserviläi
sistä on ainostaan puumerkki , 
jolla tyyliin »olinhan siellä 
minäkin » kuitataan päämää
rät ja arvot yhteisiksi. 

Reijo Telaranta 

SOTAINVALIDIEN VELJESLIITO N 
SELKÄYDINV AMMAISTEN 

VIERAILU 

Vieraat saapuivat heinä
kuun 9. pnä klo 9.30; muka na 
oli 15 henkeä. Jo kav uotisen 
perinteen mukaa n ensin 
urhei ltiin. Lajeina o li va t 
pöytätennis, ilmakivääriam
munta ja tika!)heitto. Na isilla 
oli oma lajinsa : vähän yli 300 
m pitkä rata, jossa oli viisi e ri 
tehtävää. Rasitusten jälkeen 
ruokai ltiin j tällöin vieraita 
viihdytti Esikuntapa tterin 

~ lo kkaista mu odoste ttu 
. rkesteri tunnelman ollessa 

leppoisa ja miellyttävä. 
* * * 

Iltapäivällä risteiltiin lippu
laiva Askerilla ja Uiskolla 
nauttien merituulen raikkau
desta . Jälieen tuli mieleen 
kuinka viehättävä ja moni
puolinen on Suomen luonto ja 
·kuinka saaristo on aina 
elämys . Päiväretken päätös 
pidettiin sotilaskodissa, jossa 
jaettiin myös kilpailujen 
palkinnot. 

* * * 

»Näin päivien johtajana 
esitän vilpittömät kiito kset 
se l käydinvammaisten puo
les ta SIRtR:n komentajalle 
Evers ti Torsti Lahdelle ja 
kaunasi koko rykmentin 
henkilökunnalle sii tä suuriar
voisesta tuesta ja avusta, jota 
se lk äydinvammaise t saivat ja 
samalla o nn entoivotuksen 
si lle a rvo kkaalle työ lle jota te 
teette vapaan ja itsenäisen 
Suomen hyväksi» sanoi 
johtaja Yrjö Eloranta vierai
lun lopuksi. 

Alik Hintikka 
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AJATTELE PITKÄLLE 
TULEVAISUUTEEN 

ALOITA SÄÄSTÄMINEN 
AJOISSA. 

YHDYSPANKIN HYVÄ 
PALVELU AUTIAA SINUA 

SUUNNITTELUSSA. 

Tervetuloa konttoriimme 

YHDYSPANKKI 

meidän pankki 

AAMUJEN ALUSSA 

Mies kävelee. Pysähtyy . Kaksi 
tykkiä ristissä ja kypärä. 
Ovesta sisään. 

O vi pa inuu kiinni . Sulkeu
tumisen ääni lo pettaa erää n 
aj anl as kun ja a lo ittaa to ise n: 
a rmeija, tässä olen . 

Ja siitä se alko i m yös viime 

t sä kuun kymm enent enä. 
kmentti sa i 276 sotilaa na l
a: Sa ntaha minaa n 108 ja 

Upinniemee n 166. 
Ensimmäiset alokkaat saa

puiva t heti puo lenpä ivän 
jä lkee n. Eräs alo kas ennä tti 
yllä ttää tiedustelema lla jo 
lomautustaa n, mutta asia jä i 
to ista ise ksi ha utumaan . 

* * * 
Hannu Lo uhenmä ki saapui 

va paaehto ise na. Hä n a rve li , 
että a rmeijan käyneenä saa 
pa remmin työpa ika n. Ensi
va ikutelmansa hän a ntoi soti-
1 a a ll i se n t äs m ä lli ses ti : 
»Hirvittää». Ha nnu lisäsi 
kuitenkin , että kun tekee mitä 
käs ketään , niin eikö hän se 
siitä. 

Juha ni Pa rkka ri saa pui 
rauh a lli sin o ttein . Hän o n 
ko ht a pu o liin va lmista utu 
massa Ylio pisto n o ikeustie
tee llisestä tiedekunnas ta -
ikää 28 vuo tta. 0 Nyt o li 
tultava » hän sa no i. Juha oli 
miell yttäväs ti yllä tt ynyt asia l
lises ta vastaa no tos ta ja to tesi 
ka iken a lk anee n »ihan muka
vas ti ». 

Alok Parkkari (vas) ja a/ok 
Louhenmäki. 

Lehden mennessä pai noon 
nä mäkin henk ilö t ova t jo 
»va lokk ai ta» : tkm Pa rkka
ri sta tuli sotil aspas to ri ja tkm 
Lo uhen mä ki o n Ko ulutuspa t
terill a A uK :ssa. Mitä pa ras ta 
jatkoa kummallekin . 

15 



• 

16 

ALOKKAIDEN VALA INKOOSSA 

Heinäkuun 22. päivänä vannoivat kesäkuun alokkaat sotilasvalansa. Hiukan sateisessa 
säässä suoritettu ohimarssi sujui tyylikkäästi ja itse valatilaisuus kauniissa kirkossa oli 
juhlava . 
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RTTKTOIMII 

Kuluneena kautena RITK 
järjesti varusmiehille mahdol
lisuuden seurata yleisurheilun 
MM-kisoja paikan päältä. 
Osanotto oli vilkasta. 

Työ-, opinto- ja sosiaali
neuvontapalveluja käytettiin 
ahkerasti. Tässä viime kauden 
asiamies tkm Rajakangas ker
too opiskelumahdollisuuk
sista alik Sandellille. 

Uudet toimihenkilöt esit
täytyvät: vasemmalla uusi 
puheenjohtaja tkm Heikki 
Aaltonen ja toinen oikealta 
uusi työ-, opinto- ja sosiaali
asiamies tkm Veikko Vir~ki. 
Linnake-lehden toimittami
sesta ja työsuojeluasiamiehen 
tehtävistä vastaa tkm Ville 
Lahtinen , joka otti kuvan. 
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RTTK :n rutiinia ovat 
kokoukset. Tässä pohditaan 
syyskauden ohjelmaa ja 
yksikköedustajien toimintaa. 
Pöydän päässä viime puheen
jolltaja tkm Turtiainen. 
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PIENOISGOLFRATA 
SANTAHAMINAAN 

Syyskuun 26. päivänä vihit
tiin juhlallisesti RITK:n tal
kootöinä ja lahjoitusten 
avulla aikaamsaama pienois
golfrata. Tulevana kautena 
Santahaminan varusmiehillä 
on tilaisuus Sotilaskodista 
kuitattavilla pelivälineillä 
viihtyä tämän edustavan kah-

ksanosaisen radan äärellä 
apaa-aikoinaan. 

Rata ei olisi ollut mahdolli
nen ilman lukuisten varus
miesten merkittävää työpa
nosta. Lisäksi RITK haluaa 
kiittää niitä yrityksiä ja yhteis
öjä, joiden lahjoitamien tar
vikkeiden turvin rata voitiin 
rakentaa. 

Kiitos 
Metsäliitto 
Etelän Puutavara 
Länsipuu Ky 
Vaneri yhtymä 
Pitkäpuu 
Veljekset UDD Oy 
Puukeskus Oy 
Uudenmaan Vaneri Oy 
Vallilan Puutavara 

.iilllliw ~kurilan Väritehdas 
9,iato-tuote Oy 

Kiitämme edelleen: 
Tauno Valo - hiekasta 
Partek Oy - betonista 
HNMKY - huovasta 

ja 
Postipankki - mailoista ja 

palloista , joita 
ilman peli ei 

olisi mahdollista! 
Kiitämme Santahaminan 
Varuskunnan Sosiaalitoimi
kuntaa 2000 mk pääomasta 
rataa varten. 

Yli/ .Jaakkola ja k api Hy_w iäinen (vas) 1arkkai/eva1 ev Lahden 
(o ik) nasevaa fi,ön1ili. 

Ev La/ui j a y s1äviä pos1ipankis1a. 
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RTTK:n SYKSY 
RTTK:n toiminta tulee seu

raamaan vakiintuneita lin
joja. Lokakuussa toiminta 
painottuu palvelukseen juuri 
astuneisiin. Oppituntien ja 
saunailtojen lisäksi järjeste
tään ennen palvelukseen astu
mista lokakuun alussaalokas
disko. Tarkoituksena on 
tutustuttaa tulevat alokkaat 
armeijaan ja varusmeistove-

reihinsa jo ennen palveluk
seen astumista ja näin mah
dollistaa »pehmeä lasku» 
siviilistä varusmieheksi. Alo
kasdiskon on ideoinut 
RTTK:n Mäkiluodon linnak
keen yksikköedustaja alik 
Wikholm. 

Kulttuuri- ja urheilutilai
suuksiin hankintaan mahdol
lisuuksien mukaan alennus-ja 

vapaalippuja. Kysymykseen 
tulevat erityisesti jääkiekko
ja koripallo-ottelut ja syksyn 
vilkas ja monipuolinen kon
serttikausi . Kuten ennenkin 
tullaan varusmiheille tarjoa
maan rykmentin tunnuksella 
varustettuja puseroita ja 
T-paitoja . 

puheenj tkm H Aaltonen' 

YLENNYKSET JA SIIRROT 
Vääpeli Jukka Tapani Lau- Yliluutnantiksi : luutnantti 
rikainen puolustusvoimien Timo Tapio Junttila 
toimiupseeri 4 luokan toi- luutnantti Aulis Olavi Mink
meen ja taisteluvälineupsee- kinen 1.7.1983 lukien . 

tila Rannikkotykistökou-
luun. 
Yliluutnantti Mikko Taneli 
Taavitsainen SlRtR :iin 
1.9.1983 lukien . riksi 1.6.1983 lukien. Luutnantti Timo Tapio Junt-

URHEIL UTULO KSIA 
SIRtR:n Yleisurheilumesta
ruuskilpailun 13.7.1983 voitti 
EPtri :n joukkue 70 pisteellä. 
Isosaaren linnake tuli toiseksi 
51 pisteellä ja Koul Ptri kol
manneksi 35 pisteellä. Jumbo
sijalle jäi Mäkiluodon linnake 
23 pisteellä. 
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Hyvinvointia ja 
elämänlaatua 

• suomen Teknisten 
TolmlhenkllöJärJestöJen Keskusliitto 
Pohjoisranta 4, 00110 Helsinki 17, 

puh. 625 871 

SPIES~~ 
HECKER~H 

AUTOMAALIT·t 
HUIPPULAATUA 
POHJASTA 
PINTAAN . 
Tampereen Vari Oy 

NIITTYTIE 25 01300 VANTAA 30 
PUH. (90) 826 233 
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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
mattitaitoasi 
sinun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai pitä
mään ammattitaitoasi ajan tasalla 

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

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa amma 
tillisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoim~ 
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 

ltä-U udenmaan 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

lutustarpeeseen, koulutushalukkuuteen, koulutuskelpoisuuteen ja 
koultusedellytyksiin. Joillekin kursseille on myös erityisvaatimuksia 
esim. kielitaito, keskikoulun suoritus, matemaattiset taipumukset, 
työkokemus alalta jne. 

Lisätietoja koulutuksesta saat läh immästä työvoimatoimistosta, ter
vetuloa keskustelemaan! 

~~ Työvoimatoimistot 
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DAVAWNEN 
TIETOKONE 

TYKKAA IHMISESTA 
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Dava on atk-alan palvelutalo, jossa 
asiat ajatellaan aina ihmisen kannalta. 

Käyttäjälle se merkitsee entistä 
keveämpää ja miellyttävämpää työskentelyä. 

Yleisesti sitä kutsutaan ergonomiaksi. 
Me puhumme "Davalaisuudesta". 

Voisi melkein sanoa, että Davalainen 
tietokone tykkää ihmisestä ... 

IDDAVA 
Oy DAVA Ab, Ahventie 4, 02170 Espoo 17, 

puh. (90) 42 021, telex 122060. Muut myyntikontto
ri t: Turku: Martin katu 5, 20810 Turku 81, puh. 
(921) 351622, Tampere: Tieteenkatu 1, 33 720 

Tampere 7 2, puh. (931) 176 222, O ulu: lsokatu 70, 
90120 Oulu 12, puh. (981) 226 225. 

1 

l 

AUKKURSSI 
11/83 

KOULUTTAJAT 

Eturivi vaemmalta: ltn Juntti la, yl i! Kopra, ltn Nyholm 
Takarivi: vasemmalta: kers Koponen, kers Luomanen, kers Kankkunen, ylik 
Helenius, ltn Majuri , sotmes t Kettunen. 
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OPPILASKUNNAN PUOLESTA 
Oppilaskunnan hallitus 

Vasemmalta opp Vihonen, pj Keijonen, opp Vanninen,oppSavolainen. Poissa 
opp Voutilainen, opp Illiminsky. 

Elokuun 1. pa1vanä kolme tykki
miestä Koulutus- ja Esikuntapatterilta 
SIRtR:stä sekä Rankin ja Kirkonmaan 
linnakkeilta KotRPsto:sta kokoontui 
Upinniemeen aliupseerikurssille. Kurs
sin lopetti 109 korpraalia ja alikersanttia . 

Kurssi vietti kolmanneksen ajastaan 
leirillä Upinniemen eteläkärjessä. Kurs
sin alun kahden viikon leiristä saivat 
kotkalaiset ja Esikuntapatterilta saapu
neet kuulla vasta Upinniemessä - tämä 
oli heidän suurin yllätyksensä. 

Jo kurssin alusta linjojen omat piir
teet erottuivat. Tulenjohtolinjalta löytyi
vät innokkaimmat videon katselija t, 
keskiölinjan lukutuvasta loppuivat pallit 
kesken . Tykkilinjan oppilaill a o li 
rennoin olemus : leirillä heidän maasto
pukujensa hihat olivat säästä riippu
matta ylöskäärityt . Viestilinjan motto 
oli : harjoitus tekee mestarin - ainakin 
sähkö jäniksenä. 

Kurssi päätti jo ensi päivinä perus
taa oppilaskunnan. Kurssin suurin anti 
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oli leirin lujittama yhteishenki. Leirielä
män jälkeen elo kasarmilla on leikkiä. 

Kiitän oppilaiden puolesta Koulu
tuspatterin päällikköä kapteeni Rantaa 
oppilaskunnan kuraattoria yliluutnantti 
Kopraa , linjajohtajia ja kaikkia koulut
tajia . 

Oppilaskunnan hallituksen puolesta 
kiitän kaikkia oppilaita. 

Puheenjohtaja 
opp Vihonen 

KESKIÖ - Tupa 1 

Aarne, P.R. 16. 10.63 yo Espoo KoulPtri . 
»Esa Pa ka rinen». Eturivin marss ija ja 
tuvan tunnollisin sii vooja. Legendaa ri
nen oppilasjo htaja, jo ll a ehtymätön 
joukko uusia ko mentoja: » Voisitteko 
ojentaa, no ei sitten! » Tuvan paras ... no 
joo,unohdetaan ko ko juttu. 
Siivola M.T. 10.6. 60 Luk Helsinki 
KoulPtri . »Munkkinien kreivi». Sotilaan 

,.rikuva. Sovaltanut menestyksellä 
-.,ourierin integraaliperiaa tetta käytän

nön sotilaselämään. Opetusha rjoitusten 
pitäjänä o massa luokassaan yhdessä 
Aarnin kanssa . 
Vihonen L.S. 20.5.57 dipl.ins. Helsinki 
KoulPtri. »Suurvisiiri». Kävelevä kevyt · 
aseo pas. Motto : RA T EKO tai kuolema. 
Ei iltavahvuuslaskentaa ilma n ilmoitet
tavaa. Minne käännänkin pään , aina 
Vihosen nään. 
Tomminen J.P. 23.05.63 tekn .yo Helsinki 
EPtri . »Ele Alenius». Tuvan jodlaaja. 
Ha rrastuksena englanninkielen es ittely. 

» Minusta tulee isona diploomi-insinööri
Hartonen. K.J . 02.05.63 yo Espoo EPtri . 
»Donald Duck». »En mää nyt ilta lo
mille .. . no jos kuitenkin kirkkokonsert
tiin ». »Minäkö muka älykäs , ei suin
kaan». 
Mäkinen, l.T. 13.6.63 yo Helsinki 
KoulPtri . »Tuvan Pinocchio ». Ase-eks
pertti , tuntee aseen 7.62 rynnäkkökivääri 
39 (Suomi) ... ja pokka piti. Harjoitusten 
innokka in poistuttaja. Tuvan lukuihmi
nen: Bill ja Ben-lännensarja t. Ai , teillä
kin on Ha uholla kesäpa ikka. 
Huotari, P.E. 06.02.54 tekn.lis. Espoo 
Fikka riPtri. »Chico Marx ». Mies po ikas
ten keskellä, ikäpisteiden saaja. »Ai niin , 
missä se aseen kahva nyt o likaan?» Lint
saa sieltä mistä lintsa ta voi. Levytti 
aa mulenkin a ika na . 
Malve, A. Y. 25.11.58 Dl Helsinki Ko ulP
tri. »Liha mestari ». Motto: »No joo, 
unohda koko juttu . ... röyh». Todellinen 
Woody Allen. 
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KESKIÖ - Tupa 4 

Salminen J. 14. 10.63 yo Kauniainen 
KoulPtri. Yksikön pääpäivystäjä . 
Pummaa kaikelta mikä liikkuu . Origi
nelli persoona ja tuvan ilopilleri. 
Toropainen, A. 27.06.60 tekn.yo Helsinki 
KoulPtri. Tuvan superlevyttäjä. Viettää 
puolet ajastaan vaaka-asennossa. Todel
linen supersyöksyjä tetsare issa, 10 m 
muita edellä. Paleli kesälläkin , vaikka oli 
verkkarit palveluspuvun alla . 
Mattila, V. 06.02.58 DI & kauppat.yo 
Vantaa KotRPsto. Tuvan seniori. Keit
teli kahvit omalla pikku kuumentimel
laan . Urheilijan näkö ineen vaan ei 
kokoinen. 
Syrjä, T. 30.08.62 tekn .yo Lahti 
KotRPsto. Tuvan luurnu . Lähti lomille 
kun muut Jäivät vart ioon. Luki syrjässä 
ja teki kiperiä kysymyksiä. Tiesi aina 

28 

tarkan T J-tuntimäärän seuraavaa n 
lomaan. 
Johansson, A. 30.04.63 tekn .yo Helsinki 
EPtri. Työmyyrä. Kurssin nopein pans
sa rivaunun kiertäjä. Ykkösluokan soti
las, mutta komenfoääni vaatimaton. 
Tirronen, P. 25.07.63 valtiot.yo Kotka 
KotRPsto. Nukkui kipinässä muidenkin 
vuorot. Hänellä oli aamuisin pa llo 
pahasti hukassa. 
Kärmeniemi, T. 24.12.62 tekn .yo Helsinki 
EPtri . Positiivinen persoona. Ahkera 
viittaaja, mutta laiska vastaaja. Ei 
käynyt lukulomilla ikuna . 
Moilanen, J. 29.10.64 yo Kotka 
KotRPsto. Keskiön kuopus. Piti kipi
nässä huolen si itä , että teltta pysyi 
kylmänä. Kiltti, ainoa pahe. tupakointi. 

KESKIÖ - Tupa 2 

Nurmisto W.C. o nks o llenkaan syntynyt? 
ja missä entä titteli ja joukko-osasto? 
Innokas vartiomies, joka nukkui myös 
muiden vartiovuorot. Tuvan tunnollisin 
mies . Mielilause: »Niin mut eiks ... » 

enius, K.V.O. 20.02.54 kasv.tiet.yo 
r elsinki joukko-osasto. Mies joka 
huolehti tuvan kahvituksesta hiljaisuu
den aikana. Ei tavattu punkasta koskaan 
ennen klo 02.00. Liukeni paikalta aina 
kun se oli mahdollista. 
Pihlajamaa, J.P. 24.06.63 tekn.yo 
Helsinki EPtri. Ase-ekspertti. Öljysi 
aseen erittäin hyvin , mutta erityisesti 
pesurin. 
Illiminsky, H.P. 02.01.61 tekn.yo Kotka 
KotRPsto. Tuvan villiminkki , jonka 
valituksella ei ole loppua - Voi Villu! 
Pulkkinen, R.J. 03. 12.63 yo Helsi nki 

KoulPtri . Tuvan luottomies; samana 
päivänä oppilasjohtaja ja oppi lasvääpe li . 
Kauneela M.O. 15.06.59 valt.kand Turku 
Kot RPsto . Linjan a inoa mies, joka eksyi 
tetsarei ssa. Asee nkäsittelyn todellinen 
»e rikoismies». 
Lahtinen, J.T. 05.09.62 yo merkonomi 
Pernaja KotRPsto. Tuvan piilevä laula
ja lahjakkuus, joka oli usein sinisten 
tarpeessa . 
Myllyluoma H.P. 11.10.63 yo 
nen EPtri . Lomille lähtiessä 
tuvan ilman . imimerkki 
Lumene. 

Kauniai
myrkytti 

Miehen 

Mäkinen, P.K. 30.4.63 tekn.yo Espoo 
Koul Ptri. Levytystieteiden kandidaatin 
tutkinto suoritettu kirjekurssina . Myös
kin hän »tartti niit sinisii». Pä ivystävä 
ma rsalkka. 
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VIESTI - Tupa 7 

Bildjuschkin, J.A. 24.03.63 puistokemisti 
Espoo FikkPtri. »Pilsneri», tuvan pisin ja 
linjan komein kalju, puhui paljon 
kummallakin päällä , »Tuntematon poti
las». Esitti ajoittain huolestuttavan 
hysteeristä naurua , joskus myös aihees
takin. 
Jokinen, H.T. 11.01.63 yo Porvoo 
KotRPsto. » Vaaleanpunainen paroni», 
mies ohuessa pilvessä, krooninen kuor
saaja1 linjan levottomimmat jutut. »Jos 
nyt k-uolis, niin harmittais lopun ikää». 
Meriluoto, J.P. 18. 10.64 yo Kouvola 
KotRPsto. »Himmeli», linjan filosofi, 
myhäili itsekseen mitä ihmeellisimpiä 
komentoja. Himmeä mies joka himmeni 
loppua kohden kunnes pimeni täysin. 
Metsä-Penttilä, 0.0. 17.07.65, elektr.as. 
Helsinki KoulPtri . »Lusmy Luke», 
Veltto, luumu, laiska, jne . Surkein 
kaappi ja punkka . Todellinen Uuno 
Turhapuro. Hymypoika , joka todisti 
olevansa linjan aivot, »Aliupseeri ja 
herrasmies». 
Mannersola, K.J. 24.05.63 yo Espoo 
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lsosLke. »Kontra Masi», 210 aamua 
vähemmän kuin muilla, jota jaksoi 
mainostaa. Komein komentoääni; karjui 
melkein patterin kumoon. Pahuksen 
nopea asekäpistelijä. »Jos ei todella, ni 
sitten mennään kyykkyyn ». 
Orre, A.T. 26.10.63 autonkulj. Kotka 
KotRPsto. »Aronie» omasi mahtavan 
soti laskoulutuksen ja silti ihmetteli, 
miksi RAUK:uunjoutui. Marssi tahdissa 
vielä silloinkin kun muut sekosiva 
Hommat ei aina · kiinnostaneet, mut 
silti juttua riitti . 
Putkonen, K.J. 08.05.64 opisk Lohja 
KoulPtri. »Touho», luumuili usein mutta 
huomaamattomasti, kova fotoristi ja 
uimari. Tuleva lääkintä-AU. Kirjoitti 
oppitunneilla mahdottomasti kirjeitä 
persoonallisella tyylillään. 
Rouhiainen, M.M. 17.1 l .63 yo Helsinki 
KoulPtri . »Musse», tuleva nakki-AU, 
koki kuudennen äänenmurroksen oppi
lasääpelikautenaan, hiljainen huumori
mies, » Kattilassa jonoon järjesty». 

VIESTI - Tupa 6 

Enävuo, K.O. 26.04.64 yo Helsinki EPtri. 
»Ora nki-tango ». Puhui paljon mutta 
usein väärästä päästä, jopa valmistautu
misaikana. Muuten ihan hyvä jätkä. 
~kka, K.R.J. 20.06.64 radio-asentaja 
W sinki KouPtri. Lajinsa ainoa edus
taJa, kurssin todellinen »hönö». 5000:n 
korkkarin onnellinen omistaja. 
Meriläinen, J.A. 17.05.64 prosessinhoi
taja Helsinki EPtri. Tuvan »jymypoika». 
Oli aina vaiheessa, paitsi- lqmille lähdet
täessä. 
Rautiainen T.M.K. 11.11.63 sähköasen
taja Vantaa EPtri. Täällä AUK:ssa hän 
oppi levyttämisen jalon taidon. » Tuvan 
löysin mies». 
Selin, J.J. 02.07 .63 sähkösentaja 
Helsinki EPtri. Tuvan ukkomies. »No 
niin jätkät, olkaa hiljaa, nyt on valmis-

tautumisaika. Muuten mitä sä meinaat 
tehdä?» jne. 
Sippola, T-P. 11.06.64 kokki Tampere 
EPt ri. »PartioP.oika» Tampereelta. 
Hallitsi käytännön hommat leirillä, 
kaminakin syttyi a lle 1/2 tunnin . 
Tirronen, A.P. 29.07.65 merkantti 
Helsinki EPtri. Meidän oma »pankkii
rimme»: »Tirronen, voit sä heittää pari 
kymppiä?» 
Kalliojärvi, R.J. 19.07.64 yo Porvoo 
EPtri. Oppilasjohtaja: Pojat, teidän 
kanssa menee hermot. Mies asunut 
Lapissa ja vie lä ylpeä siitä. 

Alik Teivastenaho 
»No niin , pää kiinni. Viesti ei pönttöile. 
Eiks mee jakeluun?» Asiallinen j reilu 
kundi. 
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TYKKI - Tupa 18 
Goltz, M.P. 24.04.63 merkonomi Espoo 
KoulPtri. SS Kapitän Klots. Tuvan 
siivoojapoika, vapautus ensimmäisistä 
päivistä lähtien. 
Hakkarainen, H.Y.A. 08.07.64 yo 
Helsinki EPtri . Tuvan musiikkimies (toi 
mankan). Voi.. taas Heikkilä ei tee 
hommiaan . Mä en tee enää mitään. 
Tasaisen varma kyynikko . 
Heikkilä, J.A. 05.05.63 tekn.yo Vantaa 
KotRPsto. Tuvan pahin levytäjäjä. Aina 
vaiheessa mutta runsaasti.Muisti pestä 
jalkansa. Taistelija; harjoitteli ryömi
mistä punkassaan tarkastuksen aikana. 
Kovaääninen oppilasvääpeli »Sanokaa 
vaan vääpeli». 
Hiltunen, E.M. 02.06.65 laborantti 
Porvoo Kou!Ptri. »Siis missä mielessä?» 
Juniori. Koulutuspatterin kauhein kika
tus . Pojat , mä lähden tupakalle. Aina 
valmis ekojen joukossa. 
Homborg, H.T. 18.06.62 yo Vantaa 
EPtri . Oppilas, joka rakasti itseään yli 
kaiken, liimaletti. Kasteli tyynynsä. 
Kova mies punnertamaan, punnersi joka 
ilta pinkkatarkastuksessa. Ei osannut 
olla hiljaa. 
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Huuskonen, H.J. 06.08.63 rakennusmies 
Kotka KotRPsto. Oppilas joka halusi 
rannikkojääkäriksi keskiviikkoisin IV:n 
jälkeen. Ei huolittu. »Miksi», alituinen 
selventäjä. Selvensi kiroillessaankin ja 
kiroili selventäessään. 
Rns)', W.C. 20.09.63 yo Kotka 
KotRPsto. Kylän kovin kuorsaus. Tasai
sen rauhallinen kaveri, tutustui VKS:aan 
myös sisältä. 
Saisto, I.J.Y. 20.07.63 tekn.yo Espoo 
Kou!Ptri. Suuntana Rateko , tuvan 
tappaja, tappoi rrim. rotan tetsareiss 
paljain käsin. 
Vanninen, J.M. 23.03.63 yo Helsinki 
EPtri. »Kuka on vienyt mun sukat, 
paidan jne.» Linjan harvoja oppilaskun
ta-aktivisteja. Tuvan murmeli, aina 
unessa. »Mies, joka väänsi nauhurin 
hiljaisemmalle». 

Ylik Helenius 
»Ja fitten kysymyksiä karnaateista», 
»Murs murs». 
Hete on syntynyt vitsi suussa. »Ja tykki
linja ON paras, jos vaikka everesti tulee 
käymään». 

TULENJOHTO - Tupa 15 
Taavitsainen, J.J.O. 03.07.62 yo Helsinki 
Kou!Ptri . Mies jolla laulu irtosi tilan
teesta riippumatta, niin sanottu »sano se 
sävelin» mies. Motto : Parempi VP kuin 
TST. 
Sutelainen, M.T. 04.04.63 merkonomi 
Kotka KotRPsto . Luki paljon, mutta ei 
koskaan kokeisiin. Kuorsasi kilpaa Sten
bergin kanssa - hävisi aina. Motto: 
Taasko te pojat luette kokeisiin . 

A:enberg A-J. 18. 10.63 sähköasentaja 
~elsinki Kou!Ptri. Tuvan neutraalein 

mies, et innostunut mistään. Ainoat 
havainnot tehtiin hänestä öisin, äännel
lessään kuin tyhjenevä kylpyamme. 
Kejonen, J.A. 05.04.58 diplomi-insinööri 
Joensuu .KotRPsto. Tuvan ja linjan 
nestori. Analysoi aina armeijan touhuja . 
Valitteli rumbaamista ja aamuhetkiä. 
Motto: Helpoin tie ei ole vaivan mini
mointi. 
Holmström, Y.M. 20.03.63 DJ Espoo 
Kou!Ptri. Mies jolla ei hommat pahem
min painaneet. Tuvan näkymättömin 

mies. Intohimoinen sätkän vetäjä. 
Motto: Hei, onko kellään tulitikkuja . 
Kiuru, P.O. 12.07.63 ekn.yo Kirkko
nummi Kou!Ptri . Tekniikan ongelma
lapsi, akateeminen pisara muuten niin 
rauhattomasa meressä. Järkeili ennen
kuin toimi. Ei arastellut harjaamista. 
Rasijärvi, M.A. 10.01.66 peruskoululai
nen Helsinki EPtri. Tuvan ja linjan juni
ori. Siviilikarkuri, joka oli aina äänessä 
ulkona sekä sisällä. Juniorin puheita ei 
otettu koskaan tosissa. Motto: Ollutta 
mikä mennyttä. 
Lindgren, P.A. 02.06.63 yo Helsinki 
Kou!Ptri. Unelmien virtuoosi, joka 
varusvaihdossa vaihtoi lomapaidat aina 
ensiksi. Lomilla pahasti viihteen 
puolella. Motto: Lomille lops! 
Nikkilä, H.J. 09.02.63 yo Helsinki 
Kou!Ptri . Tuvan hiljaisin mies, myös 
nukkuessaan. Osasi nukkua melkein 
huomaamatta myös oppitunnilla. Heräsi 
viimeistään lomille lähtiessään. Motto: 
en ole katkera, mutta kuitenkin ... 
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TULENJOHTO - Tupa 11 

Andersson, R.T. 29.06.61 yo Helsinki 
EPtri. Iku levyttäjä, mutta poistui patte
rin nopeiten tupakalle. Toinen tunne
tuksi tullut nimi »Ahkera Andersson ». 
Backström, K. syntynyt: kyllä! yo koti
paikka KoulPtri. Aina siellä aina täällä
... armoton singahtelija. Kurssin sähkö
jänis. » Ratekossa olisi varmasti muka
vaa». 
Eerola, W.C. syntynyt: kyllä opiskelija 
KotRPsto. »Toista se oli kirkonmuolla». 
Hieron mieluiten pinkkoja. Tuliaiset 
ruotsista: »naiset lepo». Tuvan Sven 
Tuuva. 
Forsberg, A.O. 02.08.64 yo Porvoo 
KotRPsto. Tuvan komentoääni, raakku. 
Lomat Lepo, yritys hyvä , mutta miten 
taas käykään. 
Husberg, W.C. Synt.??? yo ekonomi 
KoulPtri. Tuvan selcsinauru. Kurssin 
ykkönen vain teoriassa. Unessa kanger
teli Rateko. 
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Laaksonen, L.K. 23.05.64 Vantaa KoulP
tri. Aina vaiheessa. Lukemistoon kuului 
vain sarjakuvat. Apupässin hommat 
hanskassa. 
Malinen, T.T. 20.07.63 opiskelija. 
KoulPtri. Melkonomi. Mies ohjesään
töjä täynnä - unohti ne itse. Uni tuli 
parhaiten oppitunneilla. 
Oksman, R.J. 08.11.63 painaja Helsink · 
KoulPtri. Ääntä riitti ja siviililaatikossa 
ruokaa. »Piilevä siivouskammo». Jos 
Bingo uhkasi iskeä, katosi hyvissä ajoin. 
Sai väh. 5 kirjettä viikossa. 
Peltoniemi, J.I. synt: kyllä! opiskelija 
KotRPsto. Hiljainen mies. Ensimmäiset 
sanat kuukauden jälkeen: »HA ha haa». 
Ruokailusta aina viimeisenä. 
Salo, P.K. 01.08.63 merkonomi EPtri. 
Kammo harjoja kohtaan. »Siivous lepo», 
useimmiten myös »BINGOT LEPO». 
Lukulomille syömään, yleensä säilyk
keitä . 

TULEN JOHTO Tupa 14 

Fjäder, K.E. 18.03.65 myyjä Espoo 
KoulPtri. Tuvan ainoa »lapsi-sotilas ». 
Mahkosen aisapari. Lukee paljon muttei 
kokeisiin. Patterin lahjakkaimmat laina
aivot. 
Jäppinen, A.J. 23.05.63 koneasentaja 
Porvoo KotRPsto . Tuvan irvistelijä. 

Alillä __ ajatusten mukana Bahai:na-saa~ 
"ffl'ta. Aänen käyttövapaus, vaikka e1 
ääntä käytä muutenkaan. 
Keskinen, J.P. 03.06.63 yo ym. Karkkila 
KoulPtri. Tuvan ainoa keskonen. Otin 
kanta-asiakas. »Taas t~li vempulaa» . 
Lauksio, E.O. 21.06.62 yo Espoo KoulP
tri. Tuva:n levyttäjä ässä. Ei iskenyt oppi
lasjohtajan ja oppilas vääpelin hommat ja 
niinpoispäin. Intin safkat ei tasan 
maistu. 
Mahkonen, V.I. 0 l.05.63 yo Kontula 
EPtri . Tuvan tuulenhalkoja, mies joka ei 
pysynyt omassa tahdissa. Armoton stres-

saaja . »Hei kundit, mikä on homman 
nimi?» Ryhti kuin Mäkkärin lipputan
golla. 
Mettälä, J.J. 08.03.63 yo Kemi KoulPtri. 
Lusmu-Mettälä. Kalamies , joka oli aina 
kalassa kun oli hommia tiedossa. Motto : 
»En ole katkera , mutta kuitenkin ». 
Savolainen, J. 27. 10.61 yo postimies 
Vantaa KoulPtri. Iku-vempula, ei yhtään 
marssia. Lempilause: » Vempula on niin 
ihmeellinen ». Röökiä menee mutta 
paljon. 
Silvennoinen, A.0. 11.03.63 moottori
mies Porvoo KotRPsto. Venemies jolla 
oli enemmän vettä päässä kuin jalkojen 
alla. Linjan gonamies »Hei pojat paljon 
on tarkka». 
Voutilainen, J.P. 04.05.63 yo Vantaa 
EPtri. Metsän eläin . Patterin parhaiten 
pyörivät lomat. Auk:n saldo: 0 kiinniolo
viikonloppua. Liian kova komentoääni. 
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TYKKI Tupa 16 

Murtomäki, P. 08.01.63 sähköasentaja 
Helsinki KoulPtri . ADIDAS? Todella 
yksilöllinen nauru. Kirjeitä vähintään 
2/vrk (nainen?). Iku-levyttäjä, ainakin 
valmistautumisaikoina. 
Louhenmäki, H.S. 17.08.65 instrumentti
asentaja Vantaa EPtri. Tuvan toinen 
täysi-ikäinen, kuukauden kulmamies. 
Mihin me taas mennään, voi v ... u 
Ärisijä. Voi v ... u mä oon hyvä jätkä. 
Koskinen, J.K. 24.08.65 ilmastointiasen
taja Kerava KoulPtri. Persoonallinen 
lomiltapalaaja (Y ÄK). Pinkanhieroja, 
runkkupukukin aamukasteessa. Hei , 
missä ne avaimet taas on! Tuvan parhaat 
sulkeiset: Lepo vaan. 
Niemi, P.K. 16.06.65 metsuri Hyvinkää 
EPtri. Patterin paras •pilkkijä, esiintyi 
ainoastaan oppitunneilla ja vartiossa! 
Tuleva aseau, rahkeissa varaa vaikka 
RATEKOON. Vaaraton . 
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Hakkarainen, 1.M. 19.08.63 kaupj:>at.yo 
Espoo KoulPtri. Kenties tuvan älykkäin 
mies, mutta hirvein punkka. Tuvan 
pihtari (eväät). Ei koskaan vaiheessa. 
Hei jätkät, missä te kuppaatte? Järjestyk
sen mies. 
Niemistö, J.M. 19.07.63 asentaja-koneis
taja Nurmijärvi KoulPtri . Punkka vai 
puoleltapäivin . Päivärahat eväisi1 . 
Kaappi avoinna aina paitsi öisin. Tuvan 
Travolta. 
Takala, T.J. 15.12.65 prosessihoitaja 
Vantaa KoulPtri. Sana hallussa, tuvan 
juniori, aina äänessä öisin. Pummaaja 
»Takala tahtiin», VMTL, vahingossa 
AuKkiin. 
Hiltunen, K.J. 06.02.62 yo-merkonomi 
Helsinki KoulPtri . Tuvan hiljaisin 
nukkuja, »en muuten anna» (eväitä)?, 
senioriteettiaarvovaltaa? 

TULENJOHTO Tupa 12 

Rantanen, M.A. 25.01.64 yo Nummi-Pu
sula KoulPtri. Opiskeli tulenjohtoa Tex
Willeristä, tuvan löysin levytys onnistui 
myös nelirivissä. Tuvan parhaimmat 
aivot; täysin käyttämättömät. 
Rågback, M.Å.A. 02.05 .63 yo Kotka 
KotRPsto. Kertoili kirkonmaan 

Aheuksista usein ja hartaasti. Aiheutti 
l!hkaluutta sukunimellään. Hiljainen 
mutta tehokas. 
Tulkki, P.O. 15.10.64 yo Lappeenranta 
KotRPsto. Tuvan hymypoika, musiikki
mies. Lempilause: »Siinähän ne tärkeim
mät tulivatkin» . 
Eklöf, K.T. 31.01.63 merimies Helsinki 
KoulPtri. Tuvan ikuvempula, ei iskenyt 
lukulomat, eikä aamulenkit. Luki 
paljon, vaan ei kokeisiin . 
Greijula, P.M.A. 24.10.64 yo Orimattila 
KotRPsto. Tavoitteena Rateko, tuvan 
kuopus. Kirjoitteli usein tyttöystävälle. 

Kurssin kimein ääni. 
Heikkinen, P.P. 30.09.64 merkantti 
Helsinki EPtri. Siivous & Bingot - lepo. 
Anderssonin lepopari . Yleisin kom
mentin: »Kuka on vienyt mun . .. ?» Piti 
tetsareista. 
Kallio-Mannila, M.J. 05.05.63 tekn .yo 
Espoo KoulPtri . Aina vaiheessa, unek
sija. Patterin vetelin kävelytyyli sekä 
puhe. Ainoa valonpilkahdus oli aseenkä
sittelyssä. 
Lahti, J.M. 21.07.63 radio-TV-asentaja 
Vantaa KoulPtri . Tuvan isukki. Ei oo 
Lahden voittanutta jne. Aiheutti patte
rille iltalenkin ilmoituksella: »Herra 
kokelis». 
Mansnerus, M.T. 23.03.63 merkantti, 
työkalumyyjä Tuusula KoulPtri . Tuvan 
loma-asiantuntija, HL+KL+VLV jne. 
Hyvä käytännössä, mutta teo riassa ... 
Suuri pallotähti. 
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TYKKI - Tupa 17 

Korpi, M.K. 30.11.63 avartaja Karhula 
KotRPsto. Lujaotteinen oppilasjohtaja, 
joka sammalsi sulkeisissa ensimmäisen 
IV:n jälkeen. Ei tiedä mikä harja on. 
Muuten siisti mies. 
Kurttila, L.T. 25.06.63 prosessimies 
Kotka KotRPsto. Mies, jonka edessä 
muiden pokka petti . Ei löytänyt kaltais
taan seuraa, vaikka yritys oli kovaa. 
Lunden, H.A. 21.07.63 yo Karhula 
KotRPsto. Tuvan hiljainen mestarijuok
sija, joka hoiti osuutensa huomaamatto
masti ja kenties tehokkastikin. Opinnot 
vahvalla pohjalla. 
Luotojärvi, M. V. 19.08.63 tekn.yo Pyhtää 
KotRPsto. Kova yrittämään, osasi 
laskea vain vasemmån jalan tahdin. 
»Vasen ... vasen ... vasen . . vasen.kolme! » 
Yritys kuitenkin hyvä 3. 

38 

Muranen, E.T. 23 .07.63 melkein yo 
Kotka KotRPsto. Rakastaa lehmiä yli 
kaiken. Muuten kuin enkeli. Missä 
Muranen kulkee, siellä maa puhkeaa 
kukkiin . Tuvan Elvis . 
Niskanen, M.J. 10.10.64 yo Ham 
KotRPsto. Tuvan lääkintä-AU ja aina 
sairas. Siivosi vaikkei ollut siivousvuo
rossakaan. Linjan taistelukuvaaja. 
Saarilahti, I.M.T. 28.05.62 opisk 
Helsinki KoulPtri. Stadin kundi. Tunsi 
kapakat ja omisti auton. Tavarat aina 
hukassa, paitsi lomapuku . Kuitenkin 
tuvan ainoa Rateko-aines. »Ei uskois». 
Virtanen, H.O. 17.11.63 merkonomi 
Kotka KotRPsto. Tuvan nakki-AU. »Ei 
seksuaalista merkitystä». Laulaa iltaisin 
mielisävelmäänsä »Täti Monika» 
(Koksu Laitinen). 

TUPA 19 

H)·ttinen, V.P.J. 01.03.65 asentaja-ko
neistaja Helsinki KoulPtri. Armoitettu 
v.p. anelija, ei tehnyt juuri koskaan 
mitään näkyvää. 
Hyytiä, V.P. 06.03.63 yo Helsinki EPtri . 
Tuvan Kojak, otti oppia kokelaista . 

raärmälä, I.A. 10.02.64 yo Helsinki 
~oulPtri. Kova hössöttäjä, tuvan 

tosikko. 
Jaala, M.T. 12.03.61 RTV-asentaja 
Kerava KoulPtri. Intohimoinen siivooja, 
unohti jopa siivousvuoronsa. 
Julin, S.V. 03. 12.63 koneenasentaja 

Kokelas Laitinen 
»Ei vaikuta kotiuttamiseen». 
»Joo joo, olihan taas esitys. Huuhaa ». 
Kaappitarkastuksessa : »Jumalauta, 
näähän on ihan hyviä!» 

Kotka KotRPsto. Lepo-komento suosi
tuin. Hymyili vain opettaessaan. »Ei myö 
Kotkassa tollee ». 
Nimander, A.A. 31.12.64 yo Kotka 
KotRPsto. Tuvan hiljainen ääni . Teki 
punkan kulmatasaimella. 
Ruotsalainen P, T- 10.02.65 opiskelija 
Kerava KoulPtri. Halusi olla gona-mies, 
joutui kuitenkin oppilaan onnettomaan 
asemaan. 
Raatikainen, A.O. 10.10.63 painaja 
Helsinki KoulPtri . Kaapinhieroja n:o 1, 
sai kaappi"nsa sekaisin alle minuutin. 

Kers Koponen 
Tykkilinjan kovakuntoinen toinen 
kouluttaja, jonka kuntopiirissä oli 
kuolla . 
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OMAISTEN PÄIVÄT 

Omaistenpäivät on oivallinen 
keino esitellä ry kmentin 
toimintaa käytännössä. Kulu
neena kesänä vuorossa olivat 
linnakkeet. 

Isosaaressa . . . 
Kansalaisrohkeutta osoittaen 
sateen ja tuulen mellastaessa 
saapuivat kaikki 169 ilmoittau
tunutta omaista mls Vaarlah
della linnakkeelle. 

Evl Myll ynie mi esitti 
tervehdyksensä rykmentin ja 
ylil Ra ntala linn a kkeen 
puolesta. Varsina inen o hjel
ma alkoi sulkeisharjoi tusnäy
tö ksellä, jonka a ika na kok 
Everi selvitti e ri harjo ituksia 
ja niiden ta rkoit usta. Vauh
dikkaa n näytö ksen jälkeen 
Rannikko tykkimies to i
mikunnan edustaja kok Hei k
kilä esitteli varusmiestoimi
kunnan asemaa ja toi minta
mahdo ll isuuksia rykmentis
sä mme. 

Hu umo rilla höys tet yssä 
SA-Int showssa esiteltiin 
varusmiehen kaapillinen ja eri 
asujen käyttö tilan teet. Sateen 
vuo ksi siirrettiin kenttä ruo
kailu ruokalaan, jossa ta rjo t
ti in ta iste lijan perusravintoa: 
hernekeittoa ja pannuka k
kua. Ateriointia tahditteli 
EPtrin a lokasorkesteri . 

Kuin n äy töses it ykse nä 
linn a kk ee n va ihte lev is ta 
o los uhte ist a muuttui sa
ilma pi lvettö mäksi a uringon
paist ee ks i ja tila isuuden 
päänäytös, tykk ia mmunt a 
meni sana lla sanoen putkeen. 
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Ty kkiroiminta- ja sulkeisnäy röksissä on aina näy 11ävyy11ä. 

Lopuksi o ma iset pääsi
vä t tutustumaan kasarmioloi
hin ja hieman hilpeyttä tuntui 
herättävän kaappien sotilaa l-
1 i n e n y hd enm uk a is uu s. 
Omaiset o liva t erittä in tyy ty
väisä ja yleistä kiitos ta sai 
erityisesti tykis töa mmunta . 
Pä ivä päättyi lo ma pukuta r
kastukseen - si is linnakkeen 
as ukk ien. 

... ja Mäkiluodossa 
Aurinko porotti , kun tuttu

jen keske n Mäkkäri vas taa
no tti n. 50 omaista katsomaan 
po ikiaa n ja po ikays täviään. 

Eversti La ht i, rykmentin 
ko mentaja, paho itteli terveh
dyksessää n ka unista sää tä. 
»Tämä ei a nn a o ikeaa kuvaa 
niistä toisi naa n rankoistakin 
o losuh teista, Jo issa täällä 

A RYKMENTJSSÄTAPAHTUUARYKMENTISSÄTAPAHTUU A 
to imit aa n .» Mä kilu od ossa 
käy nyt ymm ärtää helposti 
mitä hän ta rko itti . 

Linnakkeen päällikk ö ylil 
/ luutnantti Jaa kko la es itteli 
M ä kilu odo n m y rs k y isää 
menneisyy ttä kuvin ja sa no in . 
Hän mainitsi myös, että 
ko ulutus on kovaa. Puo lus
tus linna kk ee n on o ltava 
vila uksessa toimintava lmis ja 

A _käli miesten eri tehtävä_! o n 
W 1ottava sujumaan a ivan 

kitka tta . 
Sitt en pääs tiin as iaa n . 

Ty kki e n a mpum a näy tös tä 
seuras i ase iden ja vä lineiden 
esittely j a tutustuminen itse 
kasarmiin. Eräs varttuneempi 
hi:rrasmies ku lki hi ljaksee n 
pitkin käytäviä, silmä ili lupiin 
ja to tesi mietteliäänä: »Ni inpä 
niin . . ·"· Ma hto iko ha n hän 
o ll a enti s iä Mäkiluodon 
miehiä'1 

Pa ika llisena erikoisu utena 
o li asej umppanäytös. Tä tä 
rank ahkoa kunto ilumuo toa 
esitellyt ryhmä herä tti myö n
teistä huo mio ta sa mo in ku in 
a uringonta rk as ti liikehtin yt 
sulkeisry hmä. 

Hern erokkaa ja pannaria 
- tä llä kertaa ulko ilmassa. 
Pä ivä n kall ist uessa lo puilleen 
lä hti la iva kin jättäe n taa kseen 
ry km entin tarunhohteisen 
saa ren. 
Alik H intikka tkm Lahtinen 

·•\,{\e,\ä., 
•\t ,'J8-'~ u«'e\\v uo\\8-, 

te\~ ~us--

' OK- JA llUPALVELU 

CENTRUM 
ALEKSI · HAKANIEMI 
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AMMATTI: Upseeri 

Henkilökuva rykmenttiimme 
nimitetyistä uusista luutnan
teista. 

Tasavalla n presidentti 
nimitti perja nta ina järjete
tyssä j uhlallisessa tila isuu
dessa 95 kadettia upseerin 
virkoihin ja ylensi heidät luut
nanteiksi ... » Nä in kert oi 
tiedote 26. elokuuta. 

SlRtR:iin tuli kaksi: Mauri 
Lehtira nta, (23), syntyjään 
Turusta ja Mikko Santavuori 
(25) Helsingistä. 

Luutna ntti Sa ntav uo ri , 
mik ä sai teidät va litsemaan 
tämän ura n? 
- Opiskelin ennen a rmei
jaantuloa pa ri vuotta. Sitten 
palvelusa ika na tuli tä mä 
vaihtoehto mieleen ja etenkin 
vänrikkin ä t o imimin e n 
innosti . Tämän jälkeen seura
sikin kadettiko uluun pyrki
minen. 
- Al o ka saika ei sinänsä 
ollut innostava, mutta juuri 
kouluttaja na to imiminen o li 
se kimmo ke. 

Entä luutnantti Lehtiranta
? 
- Kaikki alkoi jo keskiko u
lussa . Joku heitt i ammatinva
linta tunnilla kalvon, jossa 
kerrottiin tästä ja tuo llo in 
asia jäi mieleen hautumaa n -
myöhemmin lukion jälkeen 
asia tuli uudestaa n esille, kun 
astuin palvelukseen. Lopulli
nen va lint a til a nn e o li 
RuK:ssa. Tunnin miettimisen 
jälkeen päätös oli jo selvä. 
Harrasteetkin tukivat va lin
taa . 
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luutnantti Santavuori (yllä) ja luutnantti Lehtiranta (alla). 

Mitä harrasta tte? 
- Pienriista n metsästystä ja 
kalas tusta. lntohimona ni o n 
valo kuvaus ja - niin -
mootto riurheilu . 

Luutn a ntti Sa nt av u o ri 
minitsi harras teekseen 
pistoolia mmunna n.- . .. siis 
sekä isopis tooli- että pienois
pistooliamm unta, lyhenteellä 
ilmaistuna CaL..22! 

Kumm at kin luutn a ntit 
ma initsiva t koulutuksestaan 
mieliinj äävi mmä ksi osaksi 
kadett ien talvileirin ja meri
kadett ipäivät. 
- Tuo talvilei ri oli todella 
a inutl aa tui s ta koe ttavaa. 

Ka ksi viikkoa täysin luo nnon 
a rmoi lla - eli to isin sa noen 
täysin vapaat kädet käyttää 
mielikuvitustaa n miten täs tä 
se lvitää n ! Toi minta-a luee n 
ko ko o li no in 20 x 20 km ja 
yhteyttä pidettiin sähkötysra
dio lla ... ltn Santavuo ri muis
teli . Ltn Lehti ra nta täydensi: 
- Leiri pidettiin Soda nkylän 
ja Rovaniemen vä limaa tossa, 
j a muka na o li va t kai kki 
elementit todellista soda n
käyntiä aja tellen: pa nssarit , 

.allllklikopterit lämpö ka meroi-
9 en. - Se todella opetti 

myönteisesti löytämää n itses-

tään uusia ulottuvuuksia. 
Kadettik oulusta puhutaa n 
palj on. Milla inen se todella 
on? 
- Kasvattava nykyaikainen 
ko rkea koulu . Se on muuttu
nut , tietenkin , mutta silti 
perinteitä o n. 
- Kadettiko ulu saa löytä
mään ne res urss it mih in 
todella pys tyy: työtahti o n 
usko ma to n ja teho va ltava. 
Näin etenkin RT-koulussa, 
jo ka o li lä hes puo let ko ko 
ajasta. 
- Se o n henkisesti kasva t
tava, ava rtava - kypsentävä. 

MAALI- JA MUOVITEOLLISUUDEN 
PEHMITTEEKSI SEKÄ TULEN
ESTOAINEEKSI ICI:N 
KLOORIPARAFIINI 

SUOMESSA : 

Entä täs tä e tee npäin ltn 
Lehti ra nta? 
- Ensin kouluttaja na tää llä 
ko ulutu spa te rill a vuod e n 
verra n va ihdellen alo kkaiden 
ja A uK :n kanssa. Siitä etee n
päin ei ole vielä tie toa. 
J a ltn San tavuori? 

- A ivan sa mo in . Aio n 
kuitenk in ja tk aa myös o pis
kelua yliopistossa kansa in vä
lisessä po litiikassa ja va lt io
opissa. 

* * * 
Linna ke-l e hti to ivo tt aa 

pa rha inta ja tkoa luutna nteil
lemme tehtävissään. 

a Suomen ICI Osakeyhtiö 
PL 678 

'Cereclor' 
00101 H ELSINKI 10 
puh. (90) 585 500 

SUOMEN SUURIN MAZDA-MYYNTI. 
KAIKKI MALLIT+ YLI 100 VAIHTO

AUTOA NÄHTÄVÄNÄ. 
AVOINNA ARK. 8-17 LA 10-13. 

11amaCenter 
1111Kaivoksela 

Vetokuja 1 01610 VANTA A 
• Puh . 537 011 
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Täydelli se n he rkulli se t 
munkkirinkil ät odottivat 
kenraali Sutelaa, sei tsemää 
muuta kenraa lia ja Maanpuo
lustuksen tuen 60-henkistä 
vierasjoukko.a pääj o htaj a 
J aa kko Lassil a n johdolla. 
EverstiLahden isännöidessä 
seurue nautti Sotilaskodissa 
kahvit. Kenraa li Sutela ojensi 
tilaisuudessa kauppaneuvos 
S. Mikkoselle kultaisen 
ansiomerkin ansiokkaasta 
toiminnasta Maanpuolustuk
sen tuen hyväksi. 

Kahvien jälkee n se urue 
jakaantui. Isosaa ren nähtä
vyyksillä käytiin kahdessa 
ryhmässä ja vieraille esitettiin 
informatiivinen Isosaari-mul
t i vi s io. Majoi tu s til o ihin 
tutustumisen jä lkeen 
vuorossa oli lounas.ja vieraat 
poistuivat iltapäivällä onnis
tuneen vierailun jälkeen 
Vaarlahti-a lukse lla. 

KENRAALI SUTELA VIERAILI 

Kahvia , munkkeja ja vilkasta keskustelua parhaaseen sotilas
kodin tapaan. Kahvin tarjoili kodin emäntä rva Larmasuo. 

Kenraali Sutela, kenraaliluutnantti Valtonen ja eversti Lahti vaihtavat mielipiteitä. Kenraali 
Sutelan jäädessä tänä syksynä eläkkeelle hänen seuraajakseen komentajaksi tulee kenraaliluut
nantti Valtonen. 
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Mukana 
Sarlin 
uudella 
tunnuksella 

SARLIN 

Vai hde: 90 · 535 022 
Telex: 124771 
Post iosoite : Oy E. Sarlin Ab 
PL 750, 00101 Helsinki 10 

SOTILASMUOTI UUDISTUU 
Ka nsikuvassa o n tykkimies 

pa lve lupuvu ssa v uode lt a 
1922. Nyt 1983 lokakuussa 
esi tellään Mikkelissä viralli
sesti uudet lomapu vu t, jotka 
tul eva t puolustusvoimissa 
käyttöön vuoteen 1988 
mennessä kaikkialla . 

Saamamme tiedotteen 
mukaan linja o n kansainväli
sempi ja tyyliltään ajanmu

_.aisempi kuin tähänastinen 
'W/65. 

Armeijan pukumu o ti 
muuttuu kohtalaisen 
harvoin . Vuoden -22 mallia 
seurasi nykyisen tyyppisen 
pu vun tulo v. -36. Sitä 
muutettiin sotien jälkeen 
lä hes nykyise lleen, jollainen 
se on o llut vuodesta -65. 
Ho usujen la hkeet levenivät 
sei tsemän kym mentä luvulla 
jonkin verran . Näin nyt 
ta pah tu va muutos o n merkit
tävä ja Linnake-lehti palan
neekin as iaa n tuonnempana. Aliupseeri palveluspuvussa vuodelta 1922. 
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Nuori ja toivottavasti tuleva Rt-mies »Sergeihin» tutustumassa Mäkiluodolla kesällä 1983. 

Oppilas Rasijärven piirroksia. 
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YLIJÄÄMÄ 
Tällä sivulla julkaistaan materiaalia, joka tilanpuutteen tai painoteknisten sy iden vuoksi olisi 

voinut jäädä pois. 
Al o it a mm e muut a mill a 

erään mainostoimiston mai
no ksesta poimituilla elä mä n
viisauksilla : 
- J os tuli bingo, o ta yhteys. 
- Idea lismi kehittyy 
suorassa s uhteessa pulman 
loitt onemiseen. 
- Kompromissi o n sopi-

us, jo lla kaikki as ianosaiset 
avat jo tain mitä he eivä t 

a lua. · 
- Ko mitea on joukko ihmi
siä, jo tka eivä t osaa tehdä 
mitää n yksin ja yhdessä 
pättävä t, että mitään ei o le 
tehtävissä . 

* * * 
Sitten muuta mi a niin 

huonoja valo ku via , että niitä 
ei o lisi vo itu julkaista. Ensim
mä isessä tkm Raja ka ngas 
viihdyttää erä itä vieraita 
RTTK :n toimistossa - erityi
sesti o n huo mattava kädessä 
o leva t LINNAKE-l ehd e n · 
numerot. Seuraavassa 
kuvassa Isosaa ren sotilasko
d in emä ntä odottaa jä nnitty
neenä vieraita. J a viimei nen 
kuva on Ra nnikkotykistö mu
seos t a S u o m e nlinn assa: 
kuvassa on tykki , jo ka mitä 

~ennä köisimmin o n sa maa 
~llia kuin olk alaa toissa 

esiintyvä . To imitus ei va in 
keksinyt käs ill ä o levi sta 
jutuista ensimmäistä kää n , 
jo ho n sen olisi voinut sijoif
taa. 

* * * 



RSKY KYSYY: 
Viihdytkö sotilaskodissa? 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
järjestää syksyn kuluessa 
mielipidetiedustelun sotilasko
titoiminnastaan meripuolus
t u k se n joukko-osastoissa 
palvelevien varusmiesten 
keskuudessa. 

Lomakkeella kysytään 
mielipiteitä mm. sotilaskodin 
viihtyvyydestä, palvelusta, 
henkilökunnasta, tavaravali
koimastaja hinnoista -kaik
kiaan 39 kysymystä. Lisäksi 
on tietysti mahdollisuus esit
tää muitakin mielipiteitä ja 
ehdotuksia. 

Jokaiselle lomakkeen 
asian mukasisesti täyttäneelle 
tarjoamme kiitokseksi pulla
kahvit. 

Käytännön asioissa olem
me yhteistoiminnassa varus
miestoimikuntien kanssa, jot
ka järjestävät paikan päällä 
lomakkeiden täyttämistilai
suuden ja lähettävät täytetyt 
lomakkeet suoraan RSKY:n 
hallitukselle. 

Toivomuksemme on, että 
mahdollisimman moni varus
mies vastaisi tieduteluun. 

Näin saamme parasta 
mahdollista tietoa siitä, miten 
meidän toivotaan kehittävän 
palvelujamme. 

Vastaukset käsitellää4I. 
atk :ä hyväksi käyttäen 
vuoden loppuun mennessä. 
RSKY:n hallitus odottaa 
todella suurella mielenkiin
nolla kyselyn tuottamaa 
aineistoa. 

Ehkä myöhemmin on 
mahdollista tälläkin palstalla . 
kertoa jotain tiedustelun 
tuloksista. 

Marja Rahikainen 

~·407188 
Mechelinink.2, D010D Helainkl 1D 

SILKKIPAINO - OMPELIMO 
mainostekstiilit, liikelahjat, tekstiilipainanta 


