


UUSIA KOKEMUKSIA ITSE KULLEKIN 

Rykmentin vuosipäivän lounaalla syötiin perin
teistä hemerokkaa ja näkkileipää. Samalla kes
kustelin pöytänaapurini kanssa. Hän kertoi 
olleensa Mäkiluodossa edellisen kerran runsaat 
kaksikymmentä vuotta sitten. 

Mäkiluodon kunnostus Porkkalan alueen takai
sin saannin jälkeen oli päässyt kunnolla vauhtiin 
vasta 60-luvun alussa. Kasarmi ja ruokala ym. tilat 
kunnostettiin pari vuotta kestäneinä työllisyys
töinä. Pöytänaapurini kertoi olleensa rakennus
töitä vetämässä, ja perhekin oli asunut Mäkiluo
dossa. Työllisyystöissä oli vajaat sata miestä 
lähinnä Pohjois-Karjalasta ja Savosta. Heidän 
työnsä tulokset näkyvät. 

Poikkeukselliset olot ja paikat ovat parasta osaa 
varusmiespalvelua. Sen huomasi jälleen kerran. 
RT-killan ja rykmentin useat tapahtumat tarjo
avat kenelle tahansa hyvät mahdollisuudet tutus
tua rannikkoomme, oppia uutta ja samalla vaik
kapa muistella menneitäkin. Kaneja ei 10-vuotias 
tyttäreni saarelta nyt löytänyt, mutta Tallinnan 
mastot horisontissa antoivat aihetta ihmettelyyn. 

Markku Markkula 
res.vänr. 79 
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■ 
SOTIWTIEDOTUSTA 

193'--1984 

SOTILASTIEDOTUS 
MIEHEN IKÄÄN 

Pääesikunnan tiedotusosasto täytti 
26.4. 50 vuotta. Merkkipäivän johdosta 
puolustusvoimain komentaja, kenraali 
Jaakko Valtanen antoi Ruotuväki-leh
delle haastattelun, jossa käsitteli tiedo-

-toiminnan merkitystä. 
Kenraali Valtanen sanoi, että puolus

tusvoimille tiedotustoiminta on lakisää
teinen velvoite. Puolustusvoimien erääk
si tehtäväksi on määrätty kansalaisten 
puolustustahtoa kohottavan toiminnan 
edistäminen. 
- Tiedotustoiminnan tulee kohottaa 
puolustustahtoa ja poistaa kielteisiä vai
kutteita. Tähän päästään aktiivisella ja 
avoimella tiedotustoiminnalla, määritte
lee kenraali Valtanen haastattelussa. 

Tiedotusosaston päällikkönä toimii 
everstiluutnantti Martti Vuori . 

Muuttuva yhteiskunta asettaa uusia 
vaateita puolustusvoimien tiedotus
toiminnalle tulevaisuudessa. Puolustus-

v01m1ssa palvelevat kuuluvat kaikkien 
maiden suomalaisten kanssa samaan 
yhteiskuntaan ja toimivat oman sar
kansa tiedottajina. 
- Kaikkialla kehittyvä informaati
omateriaali asettaa omat vaateensa puo
lustusvoimien filmien, julisteiden, näyt
telytaulujen jne. tuotannolle. Emme saa 
jäädä tässäkään suhteessa jälkeen ylei
sestä kehittymisestä, Vuori sanoo. 

Osa puolustusvoimain tiedotusta on 
myös tämä Linnake-lehtemme. Julkaisu 
on ilmestynyt vasta vuodesta 1979, joten 
toimintamme astelee vielä lapsenkengis
sään . Mutta rykmenttimme ja kilta kul
kevat samoilla poluilla puolustusvoi
miemme kanssa ja kehittyvät muiden 
mukana. 

Linnake-lehti onnittelee killan ja ryk
mentin äänitorvena pääesikunnan tied
ottajia puolivuosisataisesta toiminnasta. 
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Rykmentti valmiina kohtaamaan 
huomispäivän haasteet 

12.5. muistetaan lahjoin 
ni mipäiväsankari Lottaa. 
12.5. on Suuren Suomalaisen 
Snellmanin päivä. Samana 
päivänä juhlii myös Suomen -
linnan Rannikkotykistöryk
mentti. 

Tänä vuonna vuosipäivää 
vietettiin Mäkiluodon Iin -
nakkeella. Juhlinnan tuoksi
nasta jäi päällimmäiseksi aja -
tukseksi, että rykmentti on 
valmis kohtaamaan huomis -
päivän haasteet. 

Lauantaipäivä Mäkiluo -
don linnakkeella sujui lep -
poisasti. Aurinko onnitteli 
66-vuotiasta rykmenttiä 
paistamalla pilvettömältä 
taivaalta. Tuulikin muistutti 
silloin tällöin olemassaolos -
taan. 

Kutsuvieraat kiertelivät 
tutustumassa saareen. Nuo -
rimmat rt-henkiset !itkivät 
päärynälimonaatia kasarmin 
rappusilla varusmiesten 
hikoillessa manttelit päällä. 
Hernerokka maistui aurin -

gon säteiden kuivattamilla 
linnakkeen kallioilla. 

Rykmentin komentaja 
eversti Lahti suoritti paraati -
katselmuksen Mäkiluodon 
kentällä. Tämän jälkeen soti -
laspastoriErkkilä piti kenttä -
jumalanpalveluksen. 

Puoliltapäivin alkoi päivä -
juhla, jonka aluksi eversti 
Lahti kertasi lyhyesti 'ryk
mentin historian. 

Vuonna 1748 muurattiin 
Suomenlinnan peruskivi 
Kustaanmiekalla. 12.5.1918 
nostettiin salkoon samalla 
paikalla itsenäisen Suomen 
valtion lippu. »Nyt on Suomi 
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vapaa. . . liehukoon lip - -
pumme tässä aina ... », kuu -
luvat ikimuistettavat tuolloin 
lausutut sanat. 

Lippurykmentti suojelee 
yhdessä »sinitakkisten» 
kanssa pääkaupunkiseutua ja 
Uudenmaan lääniä Lovii
sasta Inkooseen. Eversti 
palautti mieliin myös 
sotiemme veteraanien merki -
tyksen lipun suojelijoina. 

»Tänään tehtävämme on 
ehkäistä ennakolta maan 
joutuminen sotaan. Turvalli
suuden ja rauhan säilyttämi
nen onnistuu parhaiten val
vomalla vastuullamme olevaa 
merialuetta», eversti Lahti 
kertasi tämänpäivän haas -
teet. 

Eversti viittasi viimeaikai
siin lähivesillä tapahtuneisiin 
välikohtauksiin. »Emme elä 
umpiossa», hän muistutti. 

Yhden aiheen puheeseensa 
eversti sai rykmentin miehis -
töpulasta. »Rykmenttimme 
henkilökunnassa on noin 
sadan upseerin ja värvätyn 

vajaus, ja varusmiespolvet 
vähenevät», ev. Lahti kertoi. 

»Karaiskoot vastoinkäy
miset kohtaamaan huomis -
päivän haasteet», komentaja 
kannusti lopuksi rykmenttiä . 

Ii pattenston komentaja 
majuri Vuohelainen muistutti 
päiväjuhlan tervehdyspu -
heessaan 12.5. tärkeydes6, 
Hänkin kiitti veteraan~ 

' " 

maamme vapauden saavutta -
misesta. Läsnä ollut Siuntion, 
Inkoon ja Kirkkonummen 
johto sai suitsutusta yhteis -
työstä, luottamuksesta ja 
arvonannosta. 

Kirkkonummen kunta 
luovutti rykmentille lahjaksi 
vaakunansa. Se tulee sijoittaa 
kunnan eteläisimpään ympä -
rivuoden asuttavaan paik -
kaan eli Mäkiluotoon. 

a uhlassa palkittiin kun -
W tautuneita rannikkotykis 
töläisiä. Tällä kertaa »Ken -
raalin kannun» sai yliluut -
nantti Minkkinen Mäkiluo -
don linnakkeella. Ansiok
kaista palvelussuorituksista 
palkittiin ltn Rakkolainen 
RSKY:n haarikalla . Ev evp 
Laaksosen lautanen luovutet -
tiin värv ylikers Antti Mäelle. 
Rykmentin ristillä muistettiin 
vanhan tavan mukaan »van -
hoja partoja» ja vihreitä sisa -
ria. 

Luutnantti Sa ntavu ori 
käsitteli vauhdikkaasa jopa 
humoristisessa juhlaesitel -
mässään Mäkiluodon vai -
heita ja merkitystä . 

Hän kertoi tarinan -
»joka on tosi tai ei» - Rans -
kan vallankumouksen tiimel -

-

n aikoihin Suomenlah -
seilanneesta skotlanti -

laisesta merikapteeni MacEI -
liotista. Näistä ajoista lähtien 
on tunnettu Mäkiluodon jyl -
hät kivet ja kalliot. 

»Mäkiluoto on kokenut 
rakentamisen ja raiskauksen 
historian», Santavuori julisti 
viitaten linnakkeen tällä vuo -
sisadalla kärsimiin kolhuihin 
ja haavoihin. 

Mäkiluodolla elelevien 
rauhallisten kalastajien idyl -
Iin rikkoivat venäläiset. 
Vuona 1913 he alkoivat 
rakentaa linnaketta, josta 
suunniteltiin vastaamaan 

suuruudeltaan kolmen vartin 
New Jersey -taistelulaivaa . 
Suomen itsenäistyttyä venä -
läiset poistuivat. Kalastajat 
palasivat kansalaissodan jäi -
keen Mäkiluotoon, joka ei 
ollut enää entisensä. Paikalla 

oli räjäytetty saari, rauni
okasa. 

Vuonna 1931 alkoivat lin
noitustyöt uudelleen - vaa -
timattomampina kuin venä -
läiset olivat suunnitelleet. 
Syttyi sota . Mäkiluoto säästyi 
sen tuhoilta. Mutta ajanjak -
son 1944-1956, jolloin saari 
oli Neuvostoliiton hallussa, 
jälkeen suomalaiset joutuivat 

jälleen näkemään raiskauk
sen jäljet. Mäkiluoto oli rau
nioina . 

»Vain suomalaiset ovat 
osanneet kunnioittaa Mäki -
luotoa», luutnantti Santa
vuori sanoi . 

Mäkiluoto on ollut ja on 
suoja sitä hakevalle , niin 
myös sen tavaramerkille 
kaneille , joita vilisee luodolla. 

»Mäkiluodon viereisessä 
Pupusaaressa ei tosin ole 
yhtään pupua, ei kyllä Pirun -
saaressakaan tiettävästi 
pirua», Santavuori lopetti 
puheensa. 

Niillä, jotka eivät osallistu -
neet päiväjuhlaan Mäkiluo -
dossa oli mahdollisuus tutus -
tumiskäyntiin Porkkalan 
varuskunnassa . Kiertoajelun 
aikana tutustuttiin mm. 
Merikappeliin ja Kajanuksen 
saunaan. 

Rykmentin perinneyhdis -
tys järjesti iltapäivän vas -
taanottotilaisuuden Upinnie -
men Toimiupseerikerholla. 
Sinne siirryttiin myös Mäki -
luodosta.Boolin,suolapalanja 
musiikkiesitysten jälkeen 
tilaisuus jatkui vapaamuotoi
sena. 

Rykmentti on valmiina 
kohtaamaan huomispäivän 
haasteet. 
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Majuri Vuohelainen 
II patteriston 
komentajaksi 

Perjantaina 13. huhtikuuta 
ilmaantui Varkaudessa maail
maan ponteva poikalapsi 
Jorma Heikki Ka/evNuohelai
nen. Nyt 41 vuotta myöhem
min perjantailapsemme toimii 
-JI patteriston komentajana 
Upinniemessä. 

Siitä mitä näiden neljän 
vuosikymmenen sisään mahtuu 
kerromme seuraavassa. 

Majuri Vuohelaisen ensim
mäisiä muistikuvia ovat sees
teiset, kiireettömät sunnun
taiaamut lapsuudenkodissa 
Kaukaalla, Lauritsalassa . 
Muistoissa elävät myös kala
retket isän kanssa. 

Valkolakin Jorma asetti 
kutreilleen Lappeenrannan 
lyseossa vuonna 1962. Saman 
vuoden syksyllä, tarkemmin 
15. 10. alokas Vuohelainen 
astui palvelukseen Karjalan 
Tykistörykmenttiin . Kadetti
koulu seurasi 1963-1966. 

»Ajatus upseerinurasta al
koi kyteä vasta R UK:ssa. Ko
kelasaikana KarTR:ssä syntyi 
lopullinen päätös», maJun 
Vuohelainen kertoo. 
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II patteriston komentaja 
Majuri Vuohelainen 
vänrikki 
luutnantti 
yliluutnantti 
kapteeni 

7.9. 1963 
19.3.1966 
19.3. 1969 
19.3.1972 

majuri 1.9.1976 

»Isäni aikoi myös nuoruu
dessaan upseerinuralle, mutta 
tarkisti aikomuksensa suori
tettuaan varusmiespalveluk
sensa Laatokan rannikkoty
kistössä .» 

Nuorena upseerina Vuo
helainen oli kouluttajana ja 
patterin päällikkönä Vaasan 
Rannikkopatteristossa . Vies
tikapteenikurssi 14:n jälkeen 
hän siirtyi SIRtR:ään viesti
to1m1ston päälliköksi elo
kuussa 1970. 

Tarkkailijana Lähi-idässä 
Vuonna 1972 alkoivat 

opinnot Sotakorkeakoulussa 
Maasotalinja 33 viesti- ja säh
köteknillisellä opintosuun-

nalla. Kolmen vuoden kulut
tua kapteeni Vuohelainen 
työskenteli Pääesikun-
Rannikkotykistötoimistossa, 
ensin merivalvontaupseerina 
ja -esiupseerina sekä myö
hemmin rannikkopuolustus
projektin projektisihteerinä. 

Huhtikuussa 1982 majuri 
Vuohelainen lähti YK:n soti
lastarkkailijaksi Syyriaan ja 
Libanoniin. Sieltä palattuaan 
viime vuoden toukokuussa 
hän hoiti lähinnä merivalvon
nan kenttään kuuluvia pro
jekteja Pääesikunnasssa, kun
nes 1.4.1984 hänet määrättiin 
II patteriston komentajaksi 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmenttiin. 

»Urani käsittää kaikki ras
kaat tykistöaselajit : kenttäty
kistön, moottoroidun rannik
kotykistönja kiinteän rannik
kotykistön. Varsinaiset eri
koisalani ovat kuitenkin 
olleet elektroniikka, projekti
hallinto ja taloussuunnittelu-

tiivistää II patteriston 
komentaja sotilasuransa vai
heet. 

Kanssakäyminen tärkeintä 
A,sä 
~ attteriston komentajan 
tehtävät ovat varsin moni
puoliset. Työhön kuuluu 
kaikki, mitä joukkoyksikön 
toimintakenttään voidaan 
kuvitella sisältyvän. 

»Tärkein osa tehtävistä on 
kanssakäymistä ihmisten 
kanssa, jota myös johtami
seksi kutsutaan. Työn kuva 
on minulle vasta kiteyty
mässä, mutta olen havainnut, 
että hyvät, luottamukseen 
perustuvat ihmissuhteet ovat 
työni kannalta aivan keskei
set. Ilman niitä ei kellään esi
miehellä ole pohjaa toimin
nalleen », majuri pohdiskelee. 

»Sitten on tietysti tiedostet
tava joukon toiminnan 
tavoitteet ja yritettävä saada 
ihmiset toimimaan niiden 
jaitteiden hengessä; saada 
~itteet sisäistetyiksi, toi-

mintaa ohjaaviksi ohjenuo
riksi.» 

Varusmiesten koulutuk-
seen uusi komentaja osallis
tuu pitämällä mm. turvalli
suuspolitiikan oppitunnit ja 
seuraamalla koulutusta niin 
usein kuin esikuntatyöltään 
jää aikaa. 

»Oikeudenhoito, henkilös
töhallinto, suunnittelutyö 
sekä esiku}ltarutiinit vievät 
suuren osan päivistäni», 
majuri valittelee . 

,Virka-ajan jälkeen?» 
Siviili Vuohelainen, keski

ikäinen suomalainen, as uu 
kerrostalohuoneistossa Laa
jasalossa, majaillut siellä jo 
vuodesta 1978. Talouteen 
kuuluu 18 vuotta yhteistä tai
valta kulkenut vaimo. joka on 
kokopäivätyössä esittelijänä 
Tapaturmavirastossa. Pian 
seitsemän vuotta on jaloissa 
pyörinyt tytär Minna . 

Majuri Vuohelaisen vapaa
ajasta (»Minkä virka-ajan jäl
keen? Työaikani on periaat
teessa 24 tuntia vuorokau
dessa» .) kuluu osa työhön liit
tyvissä tehtävissä. 

»Usein omatuntoni muis
tuttaa siitä, että aika perheen 
kanssa pyrkii jäämään liian 
vähiin . Kotonakin illat ja vii
konloput kuluvat usein työ-

Suut puhtaaksi -

huoneessa .» 
Harrastuksillekin toki löy

tyy aikaa ja tarmoa. Liikun
nasta mielilajeja ovat hiihto, 
lenkkeily ja uinti . 

»Vapaa-aikani käytän 
myös ulkolaisen ammattileh
distön ja -kirjallisuuden seu
raamiseen », Vuohelainen sel
vittää . 

Majurin mielikirjailija on 
Herman Hesse, jonka 
romaaneista Arosusi on mie
leisin . Myös Sartren , Gree
nen, Irvingin ja lukuisten 
muiden kirjailijoiden teosten 
parissa on kulunut aikaa. 
Psykologinenkin kirjallisuus 
kiinnostaa majuria . Dekkarit 
ja muu kevyempi kirjallisuus 
löytyvät yöpöydältä englan
nin- tai saksankielisinä. 

Majurin nauhurissa soi 
yleensä klassinen musiikki : 
Beethoven, Sibelius, Shosta
kovits. Mieliteos on Sibeliuk
sen 2. sinfonia. Popsuosik
keja ovat Shirley Bassey ja 
Diana Ross. 

»Musiikkiharrastukseni on 
muuttunut tänä keväänä , kun 
olen aloittanut piano-opinnot 
tyttäreni kanssa», majuri 
Vuohelainen kertoo ylpeänä 
uusimmasta harrastukses
taan. 

.. 
V ADEMECUM SUUVEDELLA 
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KULTAPOSSUKERHOLAISET KOOLLA 

»KIITOS, LIISA . .. » 
»ONNEA, EILA . . . » 

Sadoittain univormuihinsa 

sonnusta utuneita vihreitä 
sisaria parveili loisteliaassa 
Ritari huoneessa. Helsingin 
paikall isosasto oli järjestänyt 
ma htavat puitteet Rannik ko
sotilas kotiyhdistyksen vuosi
ko ko ukse lle, joka pidettiin 
4.3. 

Muutoksen tuulet pyöräh
tivät tilaisuudessa. Liisa kii tti 
tuesta , eikä sanonut vielä 
hyväs ti . Eila kiitti luotta muk
sesta ja halasi Liisaa. 

Ra nnikkosotilaskotiyhdis
tykse n mo nivuotinen puheen
johtaja Liisa Österlund 
korosti ko koukse n avauspu
heessaan, etteivät sisaret ole 
liiketaloudell inen vaan aa t
teellinen yritys. Mottona on 
varusmiehille mahdo llisim

. ma n hyvää mahdollisimman 
halvalla. Ro uva Österlund 

Vuode n kodinhoitajaksi 
ni mettiin Merisotakoulun 
emo Eira Koivukoski. Sotilas
kotiliiton levykkeellä palkit
tii n Turun o aston puheen
johtaja Toini Pelttari ,joka on 
saanut aikaan »usko ma tto
man paljon uskoma ttoman 
lyhyessä ajassa ». Lukuisien 
muidenkin ve treiden vihrei
den työ muistettiin - rinnuk-

sill e ki innit ettiin a nsi-
omerkki . 

Kokouksen puheenjo hta
jan nuijan otti haltuunsa 
Kirsti-LiisaVieno . Hä n esi tteli 
RSK Y:n toimintasuunnitel
ma n vuodelle 1984. Tavoit
tena on toteuttaa meripuolus
tuksen toimintapisteissä Soti
laskotili iton tee maa »Elävä 
sotilaskotiaate viihtyisässä 

kiitteli lopuksi paikallisosas
tojen uutteruutta ja uskoma
tonta mielikuvi tusta näiden 
työssä solttupoikien hyvä ksi. Tunnustus uutteruudesta poikiemme hyväksi. 
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sot ilaskodissa». Tiedotustoi
mintaa painotetaa n tä nä 
vuo nna. Remonttimiehet jou
tuva t sotkun tyttöjen käsky
nala isiksi, kun ja tketaa n soti
las ko tien ko rja ussuunnitel
ma n to teutta mista. 

Ko kouksen lopuksi valit
tiin yhd is tykse ll e uu si 
puheenjohtaja Liisa Öster
l_1;1ndin jä ttäytyessä syrjään. 

4·nest_y ksen_jälkeen taputet-
1 L11san tilalle rouva Eila 
alden . 
Tutulle ja turva lliselle Lii

salle, kuten joku sanoi , luri
tettiin lukuisia kiitossanoja 
ko ko uksen jälkeisessä päivä
juhlassa. Vihreä ve li eversti
luutnantti Kilpinen kehuskeli 
häntä timantinkova ksi na i
seksi. Majuri Kettunen esitti 
kiitoksensa kaikille sisarille ja 
tokaisi, että on ilo kuulua 
samaa n kultapossukerhoon. 

Rita rihuoneen ylväät vaa
kunat ko ristiva t lä mmintä ja 
riittoisaa j uhlaa,johon sisaret 
o livat laa tineet upean ohjel
ma n. Tilaisuuden kantava 
voima o li Helsingin varus
kuntasoitto kunta . Sen säes
tykse llä o ma poikamme Pet
teri Falck lähett i Georg 
Ma lmstenin meripojan prei-

- ha na Tuula-Onta Onni
nen nousi ja lka pa ketissa 
la va lle ja lausui ka tkelman 
Ester Erho maa n teo ksesta 
»Suntio n tyttö ja po ika». Juh
lan tä hdeksi no usi pikkuinen 
Sa mira, joka Terhi ja Ellen 
Tenetzin kanssa lauloi Si nisiä 
ruusunkukkia. Sami ra esitteli 
j uhlayleisön riemuksi käsillä
seiso ntataitojaa n . 

Uudenkaupungin tytöt toi
vottivat sisaret tervetulleiksi 
ensi vuoden kokou kseen 
Va kka-Suomeen. 

Oi, Liisa .. . oi, Eila 

Monen varusmiehenkin 
1u11u Ellen Tene1z sek ä 
suloise/ Terhi ja Samira 
viihdy 11ivä1 yleisöä lau
lullaan. 
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ALKAVAN KESÄN TOIMINTAA 

RTTK:n toiminta tulevan 
kesän aikana tulee seuraile -
maan edellisten toimikuntien 
kehittämiä linjoja, vain toi -
mihenkilöt vaihtuvat. Kesä
kauden toimii RTTK:n 
puheenjohtajana tykkimies 
K.J .Leino, työ - ja opintoasi -
amiehenä tykkimies M.Pou -
tiainen ja työsuojeluasiamie -
henä sekä Linnake -lehden 
toimittajana tykkimies 
M.Reitala. 

Kesäkuussa palvelukseen 
astuvien alokkaiden opastus 
sekä heihin suuntautuva tie -
dotustoiminta kestänee kesä -
kuun ajan, jonka jälkeen voi -
daan palata 'normaaliin•, Iin -
nakkeiden varusmiehiin jon -

kin verran painottuvaan toi -
mintaan. Alokkaille järjeste -
tään alokasoppitunnit, joissa 
kerrotaan RTTK:n toimin -
nasta, asemasta ja vaikutus -
mahdollisuuksista, yleisistä 
varusmiespalvelukseen liitty -
vistä sosiaaliasioista ja muista 
alokasajan kysymyksistä, 
jotka eivät kuulu Puolustus -
voimien antamaan koulutuk -
seen. Siviilielämästä luopu -
misen aiheuttamaa 'kulttuu
rishokkia • pyritään lievittä
maan alokassaunailloilla, 
joissa alokkailla on tilaisuus 
rauhallisen ja leppoisan tun -
nelman vallitessa kysellä ryh -
mänjohtajiltaan ensimmäis -
ten päivien mukanaan tuomia 

kysymyksiä. Vastaavanlai
sista saunailloista on ainakin 
helmikuulta saatu hyviä 
kokemuksia ja positiivista 
palautetta. 

Kesäkuun loppupuolella 
palautuu toiminta entisen 
kaltaiseksi. Tavoitteena ~ 
tarjota varusmiehille m 
dollisimman monipuolis a 
vapaa -ajan toimintaa , mah -
dollisuuksia seurata erilaisia 
kulttuuritapahtumia, urhei
lukilpailuja, jalkapallo -otte -
luja, jne. - niin paljon kuin 
koulutukselliset näkökohdat 
varusmiesten liikkumista sai -
!ivat. 

Hyvää kesää toivottaen: 
tkm Leino 

Uudet toimihenkilöt: tkm Poutiainen, tkm Leino ja tkm Reitala. 
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TULE MUKAAN RT-KILTAAN 
Aallot liplattelevat rauhat -

lisesti linnakesaaren rantaki -
viin. Utuiselle aamutaivaalle 
juuri noussut kevätaurinko 
kultaa kauas merelle suun -
nattujen 152 -millisten piiput. 
Lokit kaartelevat taivaalla. 
Nuori RT -mies tähystelee 
taivaanrannalle tietoisena 
vastuustaan, hurmeen kiilto 
'!missään. 

Keskellä merta kukoistaa 
T -idylli ; linnake on vai -

miina. 
Tätä rannikon ainutlaa -

tuista tunnelmaa ja sen puo -
lustajien omanarvontuntoa 
vaalimaan on perustettu RT -
kilta. Se toimii yhdyssiteenä 
entisten ja nykyisten RT -
miesten, heidän omaistensa 
sekä kaikkien rannikon asuk -
kaiden välillä . Kaikille 
yhteistä ovat rakkaus rannik -

koon ja omaan aselajiin. 
101mmna11aan k11ta pyrk11 

lähentämään siviiliväestöä ja 
rauhanajan puolustusorgani
saatiota toisiinsa ja kohenta -
maan yleistä maanpuolustus -
tahtoa. Jakamalla asiallista 
informaatiota hävitetään 
paljon turhia ennakkoluuloja 
ja harhakuvitelmia. Puolus -
tusvoimat on luonnollinen 
osa rauhaa, jossa elämme. 
Kilta teke rauhantyötä . 

Jäseneksi RT -kiltaan voi 
liittyä kuka tahansa sotilas -
arvoon katsomatta. Killan 
toiminnassa kenraalit ja tyk -
kimiehet ovat yksinkertaisesti 
vain kiltaveljiä. Jäsenmaksu 
on vain 50 mk vuodessa, eikä 
sitä peritä vuodelta, jonka 
aikana jäsP.n on palvellut 
varusmiehenä. Vastineeksi 
jäsen saa kotiinsa Rannikon -

M.Reitala 

puolustajat-lehden 4 kertaa 
vuodessa , 14 kertaa vuodessa 
ilmestyvän Reservin Sanomat 
sekä Linnake -lehden kilta -
numerot. Lisäksi posti tuo 
jäsen tiedotteita, kuntokort -
teja ja muuta materiaalia. 
Killan järjestämillä retkillä ja 
muissa yhteisissä tilaisuuk -
sissa taas on mahdollista 
tavata inttikavereita ja kou -
luttajia varusmiespalvelusa
jan jälkeenkin. 

Jos s11s olet k1mnostunut 
oman aselajisi kehityksestä 
tai turvallisuuspoliittisista 
kysymyksistä, tule mukaan! 
Jos joskus kaipaat nostalgisia 
inttimuistoja ja vanhoja 
kavereita, tule mukaan! Näin 
olet _mukana yhdistämässä 
sotaa ja rauhaa, tekemässä 
rauhantyötä . 

r-- -- ----- - - --
1 Jäsenilmoittautuminen 

1 
1 

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

1 nimi 

••-rso.c..i~te __________________ _ 

1 
postito,m,paikka 

puh .kotiin puh toimeen 

synt.aika palvelupaik ka/ a,ka 

Killan toiminnassa rc11nua ki innostavat eniten ne 3 kohtaa . 
jotka olen ohe,s,sta ruksannut : 
□ retket llnnakke1 /le D varusm1esa1an ystav,e n 
0 ammunto1en seuraaminen tapaaminen 
□ tiedot ase1a11n keh1tyksesta □ sauna1lla1 
D aI1nkohtainen tieto maan- D Ranrnkonpuotu sta Ja. He lsin-

puolustuksesta Ja turva lil - gin Reserv1nsa noma1 1a 
suuspol1t11kastd tiedotteet 

0 retkel 1eoll1su1.,sla1toksnn D kunt ol11kun ia 

Laheta tama postikortt,na ta, k,qekuoressa Vo,t 1attaa ,1-
moittautum1ses, myös Killan yhteyshenk,lollle ta, SIRtR ·n 
VMTK :n edustajille . Jotka toimittavat sen edelleen . Terve-

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
c/o Markkanen 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

~ uloa mukaan! __ _ __ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _J 

11 



Nimitykset 

Majuri Jorma Heikki 
Kalevi Vuohelainen Pääesi
kunnasta II patteriston 
komentajaksi 1.4. lukien . 

1.3. Ylivääpeli Seppo 
Johannes Saari Isosaaren lin
nakkeen merivalvontaupsee
riksi . 

Christer Johan Valter Eng
blom värvätyksi johtokeskus
m i e he ks i toimipaikkana 
Meikki. 

Neiti Jaana Helena Tähkä
nen värvätyksi tutkamittaa
jaksi Isosaaren linnakkeelle. 
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RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 

Rouva Tuija Birgitta Aitto
koski värvätyksi tutkamittaa
jaksi toimipa ikkana Orren
grund. 

Ylennykset 

Ylikersantti Asko Olavi 
Pennanen ylennettynä vääpe
liksi ja määrättynä edelleen 
Koulutuspatterin viestiupsee-A 
riksi . W' 

12.3. neiti Anna Riitta Lääkintäkapteeniksi 1.3. 
Hovatov ruokala-apulaisen Lääkintäyliluutnantti Tuo-
toimeen Isosaaren linnak- mo Tapio Nuuja 
keelle . 

Erikoismieheksi värvätty 
tutkamittaaja Marja-Leena 
Sinkko. 

• • • 

Kapteeni Matti Juhani Jää
särö Päällystöopistoon. 

Teknikkokapteeniksi 
Teknikkoyliluutnantti 

Tauno Olavi Tissari 

Vihitty 

Värvätty radiosähköttäjä 
Aino Helena Rasku ja vääpeli 
Reima Olavi Nurminen 
19 ."2. 1984. 

RYKMENTTI URHEILEE 

Mikkola Mestariksi 

Rykmentin pöytätennis
mestaruus ratkaistiin perjan
taina 13.4. Esikuntapatterin 

taykkihallissa . Koulutuspatte
iw-ilta , Esikuntapatterilta sekä 

Mäkiluodon ja Isosaaren Iin-

Tkm Mikkola. 

HYVÄ, ISOSAARI! 
Perjantaina 11.5. pelattiin 

Isosaaressa rykmentin lento
•••?llomestaruudesta. Kova
w untoisimmaksi joukkueeksi 

osoittautui Isosaari. Lop
puottelussa sen vastustajana 
oli Auk Koulutuspatterilta. 
Pronssiottelussa kohtasivat 
Esikuntapatterin tykkimiehet 
ja Mäkiluodon linnake. Jäl
kimmäinen voitti niukasti. 
RTTK palkitsi voittajajouk

kueen (vier. sivu) upealla lau
tasella, kiertopalkinnolla, 
johon kaiverretaan Isosaari. 
Oikealla olevan vauhdikkaan 
kuvan tekstiksi laitettakoon: 
tkm Kaivolan spagaatti eli 
kuinka valokuvaaja sai uuden 
jakauksen. 

nakkeilta saapui kustakin 
yksikkönsä kaksi parasta pin
gistaituria. Alkukarsinnat 
suoritettiin ennen huhtikuun 
siirtoja joten kaikki eivät enää 
palvelleet edustamassaan yk-

1. Tkm Mikkola KoulPtri 
2. Opp Ahonen PK KoulPtri 
3. Tkm Helldan lsosLke 
4. Tkm Ahonen AP EPtri 
5. Tkm Ostrowskij EPtri 
6. Korpr Korpi MäkilLke 
7. Tkm Tiainen MäkilLke 
8. Kok Kärmeniemi lsosLke 
Finaali: 
Ahonen AO- Mikkola 0-2 (4-
21) (5-21) 
Ahonen AP- Helldan 0-2(16-
2 )) ( 14-21) 
Ahonen AP - Ahonen PK 1-2 
(21-18) (18-21) (13-21) 
Helldan - Ahonen PK 0-2 ( 19-
21) (16-21) 
Mikkola - Helldan 2-0 (21-9) 
(21-4) 
Mikkola - Ahonen PK 2-0 
(21-9) (21-8) 

sikössä. 
Kaikki rykmentin kahdek

san parasta palkittiin . Lisäksi 
Santahaminan sotilaskodin 
emäntä Annukka halasi joka
ista. 

Tkm. Ahonen PK. 
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ALOKKAIDEN V ALA UPINNIEMESSÄ 

Isänmaan puolesta. 

Esikuntapallerin taistelijoiden tyylinäyte. 
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AUK KURSSI 1/84 

Kou/u1tajat: vasemmalta ylik Karvonen, vänr Mikola, kers Kankkunen, kers Hakkila, kapt 

Ranta, kers Jääskeläinen, ltn Santavuori, ltn Lehtiranta, yli/ Kopra, sotmest Ke11unen. 

Koke/aat Greijula, Salo, Saisto ja Hakkarainen. 

15 



OPPILASKUNTA 1/84 

Aliupseerikurssin aika on varsin haas
tava ja työteliäs. Kurssin aikana oppi
laille osoitetaan luottamusta opintojensa 
läpi viemisessä ja vapaa-ajan käyttämi
sessä. Oppilaskunnan tärkeinä tehtävinä 
on järjestää oppilaille virikkeitä, lisätä 
AuK-ajan kiinnostavuutta ja yhteenkuu
luvuuden tunnetta. 

Oppilaskunnan toimintaan on kuulu
nut video- ja urheilutoiminnan järjestä
minen, virvokemyynti, kurssimuistion 
hankkiminen ja kurssijuhlan kokoami
nen tärkeimpinä. Yhteisen vastuuntun
non kehittymisen osoituksena on mm. 
oppilaskunnan erään projektin, kädes
sänne olevan kurssijulkaisun syntyminen 

ja sen tarvitseman taloudellisen tuen 
hankkiminen. 

Oppilaskunta haluaa kiittää kaikkia 
kouluttajia ja erikoisesti oppilaskunnan 
kuraattoria yliluutnantti Kopraa tuesta ja 
neuvoista. Itse kiitän lisäksi kurssitove
reitani mielenkiintoisesta vaiheesta e\i.. 
mässäni ja toivon Suomenlinnan R• 
nikkotykistörykmentin Aliupseerikurs
sin 1/84 oppilaskunnan jäsenten pitävän 
yhtä jatkossakin. 

Hallituksen puolesta 
Puheenjohtaja 
Petri Nyberg 

Oppilaskunnan hallitus: Kurssijulkaisun 101m111a;a Toivonen, puh.joht. Nyberg, y llä harrastevast. 

Pohjoiskoski, alla varapuh.joht. Siili, sihteeri Karavirta. 
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KESKIÖ - Tupa 1 

Aario HO, 14.10. 1964 puuseppä, Espoo, 
KoulPtri. Tuvan paras parturi, käytän
nön mies.» ... tanan yo:t, pitääks vääntää 

..autalangasta?» Sai tukiopetusta. 
Wltveinen JP, 27.7.1964, yo-rakennus

apumies, Espoo, KoulPtri . Tuvan fiksuin 
mies, ainakin omasta mielestään. Varma 
RTK:uun lähtijä - heko, heko. Motto : 
»Hammaren, anna pusu! » 
Hammaren ME, 6.12.1964, yo-rakennus-

. apumies Espoo, KoulPtri . Piti linjaa 
pelon vallassa toimiessaan oppilasjohta
jana. Viihtyi intissä niin hyvin, että vietti 
kassulla pääsiäisenkin. Motto : »Men
nään kotiin!» 
Paananen JK, 21.9.1964 yo-myyjä, Van
taa, KotRPsto. Disco-vääpeli aina vai
heessa ja levyttämässä. Armoton selit
täjä. Motto: »Kuka on ryövännyt mun 
kalsarit?» 

Matveinen HT, 27.4.1963 yo-autonkulj. 
Espoo, KoulPtri . Ikivempula, joka ei 
ulkona viihtynyt. »Onko vastaanotolle 
lähtijöitä? - Opp Matveinen HT! » 
Karavirta OS, 25.9.1958 ~ Dl, Tampere, 
KotRPsto. ATK-ekspertti , vaihtoläm
pöinen vilukissa. Motto: »Aario! - lai
naa villahousuja!» 
Heinemann J-P, 29.11.1964, yo, Karhula, 
KotRPsto. Tuhma poika Karhulasta , 
joka tuli opettamaan stadilaisille Kotkan 
slangia. Motto: »En mie tiiä ». 
Nyberg PE, 16.3. 1963, teknyo, Tampere, 
KoulPtri. Tuvan valittaja. Oppilaskun
nan hallituksen puh.joht. ja muutenkin 
vähän hämärä tyyppi. Motto : »Sano se 
bytein??» 
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Tupa 2 

Ali A, 21.3.1963, oikyo, Helsinki, KoulP
tri. Keskiön I oppilasjohtaja, kersantti
Ali. Selvää natsiainesta. Pääesikunnan 
salainen agentti .. Sheikki Ali Hassan. 
Eronen HT, 14.09.1964, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Lauleskelee öisin rivohkoja 
tykkimieslauluja enemmän tai vähem
män unissaan. Säilyttää kaapissaan suu
ren tunnearvon omaavaa munaa. 
Hakala EM, 8.6.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Prätkiä sekä lomalla että 
tuvassa: Motto: »Oli kesä, oli mopo». Si
ka-Kyösti fan-clubin perustajajäseniä. 
Junnila AP, 26.6. 1964, yo, Tampere, 
KoulPtri . Huippujätkä, reilu, vaatima
ton ja muutenkin hauska häiskä. Omaa 
ihmeellise:n kyvyn hävittää varusesineitä 
(kuten kenttälakkeja yms.). 
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Kalistaja ITT, 6.9.1958, fil.kand., Hel
sinki, KouPtri. Koksumiehiä. Tuva 
vaari. »Eihän näin lyhyistä lomista tu 
kuin pahalle tuulelle ». Kuuluu Sika
Kyöstin fan-clubiin. 
Perttilä EK, 24.6.1962, Helsinki, EPtri. 
Tuvan ukkomies, RTK kutsuu. Tuvan 
innokkain siivooja - omasta mieles
tään. 
Rautiainen TA, 13.11.1964, yo, Kirkko
nummi, KoulPtri. Jengin nuorin & koke
mattomin. Hallitsee kuitenkin materiaa
lin hävittämisen. 
Soranne JM, 12.10.1964, yo, Kotka, 
KotRPsto. Kotkanruusu. Luulee, että 
banaanit lisääntyvät tupakaapissa. Kiil
lottaa saappaat vähintään kerran päi
vässä. 

Tupa 4 
Fyrqvist L, 15.9.1964, yo, Espoo, KoulP
tri. Tuvan kiltti poika . Salaisena haa
veena kadettikoulu, olihan salalukija, 
joka loisti tunneilla, ei tuvassa. Oudot 
yötavat eivät rajoittuneet pelkkään puli
naan ... 
Hansen MO, 20.12.1963, yo, Kotka, 
KotRPsto. Tuvan Ftihrer, RTK-mies, 
komenteli luutnanttia : »Huomio, katse 

6 ikeaan päin!» Jaksoi loputtomiin kehua 
.otkaa: » ... mutta Kotkassa meillä 

on . .. ». Motto: »Eihän me keretä min
nee!» 
Hellman TO, 26.11.1964, as.ko., Pusula, 
KoulPtri. Mies, joka halusi aukkiin jo 
alokasaikana. Piti lapsista, muttei niiden 
tekemisestä. Varsinainen asekäpistelijä, 
vänrikki : »Tuo maali myötäpäivään -
kierrä! » 
Leivonen KA, 8.5.1964, yo, Vantaa, 
EPtri. Linjan siivousintoilija: jäi siivoa
maan jopa lomautuksen jälkeen. Nähtiin 
kerran lukutuvassa - JO minuuttia ja : 
»Voi ruma sana, mä meen levyx.» 
Niinimäki KP, 19.5.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Todellinen AUK-intoilija: jo 

toisen kerran kurssilla. Bingoja jaetta
essa löytyi usein tupakaapista, vedoten 
suhteisiinsa. Kynä kului nippanappaan, 
ei opiskellessa . Motto: »Ei vaikuta 
kotiuttamiseen.» 
Pyyhtiä AM, 11.11.1964, yo Helsinki, 
EPtri . Haaveili 8:sta kuukaudesta, näki 
unta vihreästä baretista ja luuli olevansa 
laskuvarjojääkäri. Joka tapauksessa 
tuvan v:maisin rumbaaja. Öiset harras
tukset Fyrqvistin luokkaa . Motto: 
»Tulispa lokakuu!» 
Tanskanen EJ, 18.5.1957, hum.kand., 
Vantaa, EPtri. Tuvan rauhallisin mies -
nainut nääs. Ikänestori, joka oli vempu
lassa suuren osan ajasta. Puhui harvak
seen ja silloinkin asiaa ja vain asiaa. 
Tuvan ilopilleri. 
Torvinen KO, 18.3.1963, yo, Kotka , 
KotRPsto. Tuvan uskomattomin sekoi
lija, varsinkin juuri herättyään - käsit
tämätöntä. Päivystys todella hanskassa , 
keskusteli mm. yliluutnantin kanssa, 
jonka loppusanat : »Joko minä olen 
tyhmä, tai te olette yksinkertainen.» 
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VIESTI - Tupa 6 

Ilander LMB, 2.6.1964, yo, Kirkko
nummi, KoulPtri. Tuleva lääkintä-AU, 
unissa puhuja, säilöi varauniasua ves
sassa. Motto: »Mitä mä täällä teen?» 
Myyryläinen ET, 14. l l. l 964, keittäjä, 
Lohja, KoulPtri . Tuleva nakki-AU. 
Kurssin paksuimmat pohkeet. Kulma
miehen tontti ylivoimaisen vaikea hallit
tavaksi. Patterin vahvin mies - !omilta 
palattaessa. 
Karppi JI, 17.9.1964, yo, Tampere, 
KoulPtri. Jutut meni yli hilseen, hankki 
stressiä oppilasjohtajana. Lähti lomille 
laukku kirjoja täynnä. Motto : »Tauko, 
nyt lukutupaan.» 
Mörsky JP, 5.8.1964, radio- ja tv-as., 
Kirkkonummi, KoulPtri. Tuvan parhaat 
unenlahjat, ainoa jolla alaa vastaava 
koulutus. Tuvan kovin ääntelijä molem
mista päistä. Motto : »Jos levyttäis. » 
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Kettunen JK, 21.2.1964, sähköasentaja, 
Kirkkonummi, KoulPtri. Tuvan nuuska
ossi, tavoitteena keko ikkunan alla. 
Vakio kalumies. Motto: »Herra vääpeli!», 

Toivonen JM. 2.7.1965, kokki, Espoo, 
KoulPtri . Tuleva nakki-AU; vappu 
vähän venyi! Kovin komentoääni. 
Motto: »On se, on se.» 
Louhisto TT, 31.7.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Tuleva lääkintä-AU. Ahkera 
lukija, menestys ei vastannut työmäärää. 
Motto : »Kuka, mitä, häh?». 
Vikman HT, 19.3. 1964, yo, Espoo, 
KoulPtri. RAuK on niin raskas, että 
ohjukset risteilee taivaalla . Viestiasiat 
piti rautalangasta vääntää, eikä sitten
kään mennyt perille. Motto: »Bingot 
iskee.» 
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Tupa 7 

Alolmen JJ, 18.5.1964, sähköasentaja, 
~otka, KotRPsto. Opp Holmenin moti

vaatio: oppilasjohtajan tehtävät »ei iske
ny». Motto: »Valmistautumisaikana 
pitää häröillä». 
Hukkanen RK, 3.l.1964, sähköasentaja, 
Kotka, KotRPsto. Henkeen ja vereen 
kotkalainen. Tuvan pulisija. Motto: »Ei 
koulutuksen tässä vaiheessa.» 
Isokääntä LP J, 21. l.l 964, tarjoilija, 
Espoo, EPtri. Mies, jolle lomat iskee. 
Mieluummin kourassa Nick Carter kuin 
Sulko. Tuleva nakki-Au. Motto: »Mutta 
miksi?» 
Soukanoja PJ, 21. l l.1964, kirvesmies, 
Helsinki, EPtri. Viestimiehen perus-

asento hanskassa: levynä aina kun mah
dollista . Motto: »Hommat - lepo!» 
Sorsa TP, 17.9.1963, yo, Helsinki, EPtri. 
Tuvan pahin härö. Oikea vaiheveikko. 
Mies E-planeetalta, hommat ei hans
kassa. Lääkis-Au. Motto: » Sorsa lentää 
pohjoiseen.» 
Tuovinen JKO, 21.5.1964, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Iski kaikki bingot. Linjajoh
tajan suosikki. Motto: »Onhan taas sii
vottu, onhan!» 
Virtanen THA, 28.3.1965, elektr.asenta
ja, Helsinki, EPtri. Tuvan kuopus, hymy 
huulessa huomattiin. Varusvaihdon val
tias, aina vaiheessa. 

21 



TULENJOHTO - Tupa 12 

Partanen JP, 18.10.1964, yo, Espoo, 
KoulPtri. Motto : »Öööö .. . » Mv-auk 
Hangossa iski kurssin puolessa välissä. 
Kosonen JEJ, 8.12.1964, moottorimies, 
Savonlinna, KotRPsto.Tuvan parhaat 
pinkat. Saa 3 kirjettä päivässä. Motto: 
» Kun pääsis ta kas Kirkonmaalle ! » 
Kalliomaa M, 18.2.1964, opisk, Kirkko
nummi, KoulPtri. Tuvan pärinäpoika, 
auton vaihto joka lomalla. Viisti valo- ja 
voimakoneen lähtemällä Hankoon Par
tasen kera. 
Järn HP, 22.8.1964, kauppat.yo, Esbo, 
KoulPtri. Pepsodent-hymy. Motto : » Si-
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viilipalvelus, laillinen vaihtoehto.» 
Tapio V-M, 25.3.1964, mus.yo, Helsinki, 
KoulPtri. Varusmiesluutnantti, suuri 
sotapäällikkö, kyltymätön... Motto: 
»Kieltäydy aseista!» 
Packalen JJ, 3.7.1964, yo, Nurmijärvi , 
KoulPtri . Halusi AuK:hon jotta saisi 
enemmän päivärahaa. 
Aarnio TJ, 18.6.1964, yo, Porvoo, 
KotRPsto. Macho-mies, harrastus drag
race. 
Nylund TJ, 7.3.1964, kukkakaup, Nurmi
järvi, KoulPtri. TST-tunnus: »Ei iske! 
Taksikuski, harrastus: maastokellunta. 

Tupa 14 

Hirvonen RT, 12.12.1964, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Yritti iltavahvuuslaskentaan 
ilman valtion uniasua - alasti . Kilpaili 
Kiukkaan kanssa vaihtelevalla menes
tyksellä siitä, kumpi valmistautuu 
hitaammin. 

~ukas JK, 23.5.1964, yo, Joutseno, 
~otRPsto. Bastu. Esitti usein hermoille

käypiä kysymyksiä kuten : »Miksi , 
minne, milloin jne. » tai TST-harjoituk
siin lähdettäessä: »Tuleeks tetsarit pääl
le?» »Enhän minä ole vaiheessa.» 
Koskela AJ, 4.5.1961 , mitt- ja säätöins., 
Kotka, KotRPsto. Tuvan seniori. Toden
näköinen olinpaikka: punkka. »Iloinen 
vesseli». 
Luoto MO, 16. l l.1964 elektr.asentaja, 
Karkkila, KoulPtri. Ilmoitti halukkuu
tensa RA TEKOON jo I päivänä. ;,Opi 
soittamaan suuharppua» -kirjekurssilta 
saadut reput sulki kuitenkin RTK:n portit 
ja murskasi tupakavereiden sävelkorvat. 
Mälton KE, 9.3.1964, yo, Kotka, 

KotRPsto. Veltto-Meltton. Kantoi mars
silla tuvan suurimman kivikasan . Mah
doton turhanpäiväisyyksien jauhaja -
sana päivässä, pari parhaassa. 
Pitkänen JOH, 4.5.1964, kylmäk.asen
taja, Vantaa, KoulPtri. Sonny-Boy Pit
känen. » Tuvan ykkösharpisti» - omasta 
mielestään . Marssi tai muu bingo, joh
taja otilla tai hoitotunnilla. Ahkera sii
vooja, indeed. 
Rouvali A-P S, 6.5.1964, mittamies, 
Lohja, KoulPtri. Aina levynä, oli aikaa 
tai ei. AuK ei ollut tavoitteena alokasai
kana, mutta helpostihan tavoitteet muut
tuvat. 
Siili J-P, 17.9.1964, kauppatyo, Helsinki, 
KoulPtri. Tikas-agentti . Tavoitteet kor
kealla, periaatteella »irtopisteet pois aje
lehtimasta». Loma-anomusvirtuoosi. 
Parturimiehiä, sotmestarin vähätkin 
hiukset tuli tupeerata. Vappuaaton ilta
vahvuuslaskennassa ylivääpelille: »Herra 
kersantti, alokas Siili, ei mitään hätää.» 

23 



Tupa 15 

Lähde MJ, 13.9.1963, Vantaa, KoulPtri. 
lkivempula, tahtoo kirjuriksi kirjurin 
paikalle. Siivoukset - lepo. LöytyyTil
kasta. 
Meskanen HHM, 14.7.1964, teknyo, Hel
sinki, KoulPtri. Siivousupseeri Meska
nen, harja-allergia, patterin tärkein 
punkka, kaapista ei tietoakaan. Motto: 
»Kalifiksi kalifin paikalle.» 
Kankaanpää SI, 16.10.1964, yo, Lohja, 
KoulPtriTuvan ikihymy, reikiä nolla. Ei 
asiaa, mistä ei voisi valittaa. 
Rasilainen VK, 13.12.1955, lukand, Van
taa, EPtri. Patterin pahin pingottaja, kol
met henkselit vuodessa. Ptrin kiiltävim
mät saappaat ja siloisin punkka. 
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Kiiski SK, 29.5.1963, kalastaja, Porvo 
mlk KoulPtri. Motto: »Körrit himmet
kää:,. Kuittailija: vähä päivii. Vasta toi
sella yrittämällä hyväksytty AuK:kiin, 
tavoite 149,5 pist. 
Hausen TJ, 21.9.1961, ins. KoulPtri . Par
ta kuin kertaajalla, tasaisen tappava tahti. 
Tiusanen TJ, 13.2.1964, yo, Vantaa, 
KoulPtri. Motto: »Ei jammailla.» Ptrin 
pahin levyttäjä. Tasaisen löysä, menee jos 
käsketään - jos silloinkaan. 
Lauhde Ml, 23.4.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Jerry Cotton -special. »Vaikka 
onkin mopo, niin son sillä prätkä. » 
Motto: »Riittääkö Suomessa aseet?» 

• 

Tupa 16 

Ahonen PK, 24.2.1964, apumies, Hel
sinki, KoulPtri. Tuvan ping-pong-au,jol
le aukki iski vahingossa. Luvut ei maistu, 

apingis sensijaan kyllä. 
,a\nt-Wuorinen KAE, 29.4.1964, yo, Hel

sinki, KoulPtri. Iso roikale, jolla hyvä 
sydän ja vallattomat jutut. RTK-kamaa, 
itse sanoo: »El KIITOS». 
Airaksinen HI, 30.3.1964, keittäjä, Hel
sinki, KoulPtri. Pieni kaljuksi ajeltu 
viheltäjä, joka syö valkosipulia pötä
kässä, vaikka ei pidäkään siitä. Voimasa
nat lentelevät, kun homma ei iske. 
Forsbom JK, 16.7.1964, yo, Helsinki , 
KoulPtri. Tuvan ahkerin lukutuvan käyt
täjä. Sekosi aina ennen lomia, jutut 
muuttuivat tosi hurjiksi . Upseeri-gigolo. 
Hyttinen HT, 7.2.1963, koneistaja, Es
poo, KoulPtri. Alue-au, suunnitelmissa 

kantakessun ura. Pöhkö miehen alku, 
joka ei pitänyt sotkuraketoinnista. 
Kyllönen JAK, 25.1.1964, laitosasentaja, 
Helsinki, KoulPtri. Tuvan ikilevy 
Helsinki, KoulPtri. Tuvan ikilevy num
ber one. Eka sotkussa joka levynä. Mot-
to: »lkilevy, paras levy.» "· 
KoulPtri. Motto: »Vaiheessa on hyvä 
elää. »Toimistokäyttäytymisen asiantun
tija. 
Lehtimäki PO, 8.11.1964, laivalevyasent, 
Nurmijärvi, KoulPtri. Iloinen kahden 
auton omistaja ( Skoda, Kupla), joka 
kertoo uskomattomia juttuja IV:lta pala
tessaan. 
Muhonen JP, 14.11.1964, teknyo, Hel
sinki, EPtri. Tuvan kipein yksilö, aina 
veiksissä tai Tilkassa. Mukavia kortteja 
kymmeniltä tytöiltä. Tuvan gigolo. 
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Tupa 17 

:Vänttinen MK, 17.6.1964, Nummela, 
KoulPtri. Aina vaiheessa, ojennusta ei 
havaittavissa. Ne päivystyshommat. .. 
ainoa suojelukouluun menijä. 
Alhonsuo JA, 18.1.1964, yo, Vantaa, 
KoulPtri. »lt's good to be the king.» Aina 
levynä. 
Keränen HJ, 28.8.1964, Lohja, EPtri. 
»Lentävä lohjalainen.» Pallo hukassa 
varustarkastuksissa. 
Joki PK, 13.2.1964, Kotka, KotRPsto. 
»Ootetkste kuullu juttuu ... » Parhaat 
jutut. Ruma nauru ja harvat hampaat. 
Palen JP, 10.11.1964, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Tuvan runoilija, aina kynä 
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kädessä. 
Pohjoiskoski SI, 16.3.1964, yo, Nurmi
järvi, KoulPtri. Tuvan ikihymy. Blue 
moon of Kentucky. Ainoa, joka nautti 
Karvosen tetsareista. 
Alander J-PA, 2.7.1964, yo, Helsinki, 
EPtri. Aina ekana valmis. Makeet lasit. 
Laaksonen SP, 17.5.1964, yo, Porvoo, 
KotRPsto. Tuvan »cool». RA TEKOON
KO? kukk sopii käteen kuin . . . tuvanjär
keilijä. 
Luokkola MA, 15.6.1964, Klaukkala, 
KoulPtri. Luvut - lepo. Kuka on Alan
der? »Minähän en tänne ol\s vapaaehtoi
sesti tullu». Tosi »taistelija». 

Tupa 19 

Heino MJ, 30.10.1964, koneistaja , Van
taa, KoulPtri. Härö-Heino. Tuvan suu

~ltti. Motto: » ... valmistautumisaika 
•ras juttutuokio on.» 

Janhunen MP, 24.4.1964, duunari , Kar
hula, KotRPsto. Tuvan »boltsi». Kaipaa 
takaisin Körrimaahan, koska AuK ei 
ki!nnosta. Motto: » Siili tai kalju , ei 
mitään väliä.» 
Jantunen TJ, 8.6.1964, autonkulj. Van
taa, KoulPtri . Aina levynä. Kuorsaus 
mahtavatlOOdB. Motto: »Nenäpyllyyn.» 

Kainumaa JA, 29.9.1964, rasvari, Virk
kala, KoulPtri. Toiminnasta päätellen 
oma rasvaus oli jäänyt tekemättä. Motto : 
»Hei, mitä nyt?» 
Koskinen AT, 18.2.1964, yo, Kotka, 

KotRPsto. Kello 03.00 puunsäleet lente
lee penkeistä, kun kokispullo pitää saada 
auki. Naisten vessat on mukavia paik
koja . Motto : »Ei kerkee enää.» 
Mantere KE, 14.1 .1964, muusinuijanhei
luttaja, Vantaa, KotRPsto . Vesipesi 
tuvan harjalla. Motto: »Hiljaa hyvää 
tulee». 
Sormunen NT, 31.8.1964, yokitaristi, 
Hyvinkää, KoulPtrifuvan ainainen räm
pyttäjä. »Intti ilman skittaa on ... » 
Kitara villitsi muuten rauhallisen mie
hen . 
Vuorinen EP, 26.10.1964, postimies, Van
taa, KotRPsto. Liikkuu ripeästi vain val
mistautumisaikana. Motto: »Onks tä
nään leffa?» 
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Tupa 20 
Ceder KTJ, 4.8.1964, maalari, Kerava, 
EPtri. Aamu-uninen. Motto: »MITÄ 
HÄ?» Patterin nopein 100 A. Sen huo
masi myös päävartio. Tavarat ei oikein 
pysy hallussa mutta bingot paukkuu sitä
kin paremmin. 
Jäntti OP, 10.8.1964, ex-opiskelija, 
Kotka, KotRPsto. Tuvan ehdoton vaihe
mies, tuvan luumu. Motto: »Nyt mulle 
selvis, mie oon paterin Elvis.» 
Ojala JP, 26.9.1964, sekatyömies, Kotka, 
KotRPsto. Pamela on my mind. On ihas
tunut Pamelaan niin , että jalat tärisee 
perjantaisin iltavahvuuslaskennassa. 
Motto: »Pam Pam Pamela». 
Leppänen R S, 8.9.1964, viilari, Kotka, 
KotRPsto. Nopein kundi aamutoimis
saan. Tunnetaan myös nimellä Lepää ja 
levytä-Leppänen. Unta palloon aina 

· tilaisuuden tullen. Motto: »En mie tiiä». 
Pikkarainen AO, 28.7.1964, viinuri, 
Kotka,KotRPsto. Tuvan paras punkka ja 
korvalappustereot. Pattereita kului n. 3 
kiloa. Tuvan hissukka. On niin tyttömäi
nen olo. 
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Pitkäranta EH, 11.10.1964, myyntihar
joittelija, Järvenpää, KoulPtri . Tuvan 
kuuma Kalle. Iltalomilta tullessa hieman 
valkosipulin tuoksua - ai miten niin? 
Motto: »Kotkalaiset, opetelkaa puhu
maan!» 
Sulin KK, 22.2.1964, lääketyöntekijä, 
Tampere, KoulPtri. Mansesta nääs. Voi 
harmi kun kaappi ei aukene, vaikka 
avain on kotona. Kaappi on niin sekais· 
ja on niin hikikin ja muutenkin mah 
toimii ylikierroksilla - ainakin iltaisin. 
Toikka JK, 8.7.1964, yo, Helsinki, 
KotRPstoTuvan ainoa, jolla on ainesta 
RtK:hon. Ns. Hoikka-Toikka. Lukulo
milla meni myöhään. Hätäilee jopa tau
kojen pituudesta. Motto: »Voi H-----!, 
kun täällä on ahdasta». 
Ylen HM, 26.6.1964, kuljetuspäällikkö, 
Helsinki, KoulPtri . Linjan kaameim
mantuoksuinen partavesi . Puheesta ei 
saa selvää kuin silloin tällöin. Tuvan koi
ramaisin mies. Syö vain kenneltuotteita . 
Tavoite Ase-Au:n ura. VUH VUH! 

• KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

cp 
KIRKKONUMMEN OSUUSPANKKI 

8 
SUOMEN TYO'VÄEN 

SÄÄSTO'PANl<l<I 

• YHDYSPANKKI 

KUVA-AHTI OY 
FL EMINGINK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 
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TURKIS OY 
N.ALI 

Erottajankatu 1-3 

MATTO-CENTER 
Fredrikinkatu 34 

Kotona tai töissä 
aina kun et yletä: 

ERIKOISTIKAS OY 
Vanha Talvitie 11 B 
00500 Helsinki 50 

90-717 319 ja 717149 

Nyörit, nauhat, ripsut, tupsut 

SALINILTA 
OY WILH. SALIN AB 
Kiviaidankatu 12 00210 Helsinki 21 

fu:rella 
BULEVARDI 14 BULEVARDEN 

001 20 HELSINKI 12 - H:FORS 

PUHELIN 64 70 77 TELEFON 

31 



VARUSMIESPAPIN SEIKKAILUT OSA I 

TÄÄLTÄ TULLAAN 
ORRENGRUND!! 

Laulua kolmannella: 
»Mäntsälä mielessäin, Mänt
sälä mielessäin .» Tykkimies 
JoMinen lauleskeli auton 
ratissa. Istuin vieressä pelkää
jän paikalla. Aurinko oli 
noussut jo tunteja sitten. 
Maaliskuinen ilma oli kole
ahko ja sumuinen; ei ollut 
enää talvi eikä varsinaisesti 
vielä kevätkään. 

Jonnisen olin tavannut 
ensimmäisen kerran Isosaa
ressa. Vaalea hiuspehko ja 
John Lennon -silmälasit erot
tivat hänet muusta varus-
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miesmassasta . Nyt hän 
majaili byrootamme vasta
päätä hiljaisessa huoneessa. 
Pari vuotta teologian opin
toja yliopistossa ja bingo iski : 
tkm Jonninen valittiin Santa
haminan varusmiespapiksi. 

Mäntsälästä Jonninen lau
leskeli nähtyään sinne osoit
tavan tienviitan . Sinne emme 
kuitenkaan kääntyneet vaan 
matkanpäämme oli Orren
grund - kaukainen varus
kuntamme. Kunhan nyt ensin 
löytäisimme Loviisan . Vähän 
ennen Porvoota pysäh-

Pastori ja neljäviisseiska. 

dyimme Unionille kysymään 
neuvoa. 

»Tuota tietä suoraan ku~ 
nes tulee kirkko vastaan • 
baarityttö kujerteli. »Näitä 
kirkkomiehiä kun ollaan» 
laukaisimme Jonnisen kanss~ 
yhteen aaneen, kiitimme, 
kumarsimme ja hyppäsimme 
autoon. 

Löytyi kirkko, löytyi 
Loviisa . Naureskelin itsek
seni autossa, kun Jonninen 
pysäytteli paikallisia maalli
koita ja uteli tietä Söderby
hyn . 

Kopterilla Söderbystä 

»Avanti», Jonninen huu
dahti ja poltti kumia . 
Ajoimme kapealla liukkaalla 
tiellä. »Alla kesärenkaat», 
pappi manaili. Katsahdimme 

•

·keaan päin ja pidätimme 
ngitystä: A TOMIVOI
ALA. Vajosimme noin 69 

milliä penkeillämme. 
Pörräytimme Carinalla 

toistakymmentä kilometriä ja 
johan loppui tie. »Haa, mikä 
tuo on?» Jonninen naurahti. 
»Hydrokopteri, otaksun», 
tokaisin asiantuntevasti. En 
tosin ollut aiemmin nähnyt 
tuollaista hökötystä . 

Kopterin lisäksi vastaanot
tokomiteaan kuului muita
kin. »Herra kersantti, tykki
miehet Auramo ja Jonninen 
Santahaminasta », tein jäme
rästi ilmoituksen moottori
kelkan ohjaimissa olevalle 
sotilasherralle. 

»Päiviä, päiviä . Saarnas
miestä nuo jumalattomat saa
relaiset tarvitsevatkin », 
saimme vastaukseksi. 

A Toinen herroista, joka esit
'lllllllll!l![ytyi myöhemmin kersantti 

Sinkoksi, tarjosi meille ystä
vällisesti kyytiä kopterillaan. 
Jännittyneinä mutta innostu
neina kuin pikkupojat hyppä
simme alukseen. Kers-antin 
tankatessa hydroa Jonninen 
jupisi minulle: »Mäntti, se toi
nen on ylikessu ja sä sanoit, 
että herra kersantti. » »Mun 
rillit on laukussa», sain sanot
tua pala kurkussa ja anelin 
anteeksiantoa. Jonninen soi 
anteeksi tyhmyyteni ja niinpä 
lähdimme jään halki tuulta 
päin kohti Orrengrundia. 
Näkyvyys noin 50 metriä ... 

»Oi, Orrengrund, sun syliis 
mieleni halajaa ... » Näin ei 
lauleta missään laulussa, 
mutta jotain tuollaista pyöri 
$ävelkorvissamme päästy
ämme Orreen . Jos Joku mah
dollisesti joskus säveltää 
oodin Orrengrundille, noita 
sanoja käytettäköön vapaasti 
värssyssä. 

Hyökkäsimme kersantti 
Sinkon johdolla linnakkeen 
päällikön kersantti Aittokos
ken toimistoon. Hän oli ilah
tunut kaukaisista vieraista ja 
esitteli ylpeänä pientä valta
kuntaansa ja sen asukkeja. 

-Hei, pojat, se onkin vain 
Jonninen, huudahti joku 
varusmiehistä mentyämme 
kasarmille häiritsemään hei
dän päiväuniaan. Päällikkö 
oli ilmoitta ,rnt pojilleen soti
laspastorin vierailevan saa
rella, mutta varusmiespappi
han sieltä vain ilmaantui. 
Tästä lähtien Jonnista kutsut
tiinkin Pastoriksi. 

Kasarmi takapiha/ta. 

Maallisissa tehtävissä. 
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Pilsneriä ja kokista 

Tutustumiskierroksen päät
teeksi heittäydyimme levyksi 
RSKY:n Loviisan paikallis
osaston hankkimille nahka
sohville kasarmin oleskelu
huoneeseen. Ja kyllähän sitä 
juttua riitti. Merival_tonta-~li
kersantti Keskinen Ja suoJat
tinsa tykkimiehet K~~one~, 
Hintsanen Tikka, YrJo-Kosk1-
nen Oksa' Haimi, Kujanen ja 

' ' ·1 Rinnetmäki kehuskelivat k1 -
paa varuskuntaansa. Jutuste
lun katkaisivat vain valvonta-
vuorojen vaihdot. . . .. 

Ilta kului leppo1sast1: syo
tiin ja saunottiin. Lauteilla ja 
pukuhuoneessa_ ke~kuste
limme Jonnisen Ja altkersan
tin kanssa eristetyillä linnak
keilla palvelevien varusmies
ten sielunelämästä. Saunan 
päälle kulautimme pilsneritja 
kokikset. 

Pojat olivat joksee~kin _vai
vautuneita Pastonn 1lmo1tta
essa pitävänsä iltahartauden. 
»Eksynyt ihminen on Joutu
nut valheen valtaan .. . », Pas
tori julisti . Virrenve_isuuseen 
saarelaiset osallistu1vat 
innokkaasti. Totuuden Henki 
kaikui kumeana yli Suomen
lahden. 

»Auramo, se on sun vuoros 
vastata», Jonninen mut(si 
pun kastaa n. .!ar_ra~d ~•.n 
puhelimen luumn_)a °.rmn 
jotain. »Tikka, v~•Jymaa_n», 
ravistelin menvalvoJan 
hereille ja kuukahdin omalle 
punkalleni . Toinen aiv?puo
liskoni oli vielä lepotilassa, 
·mutta muistin poikien varoit
taneen että puhelin soi parin 
tunnin' välein yölläkin. Tor
nista ilmoitetaan näin seuraa
valle valvojalle tämän vuo
rosta. 
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Siskot ja veljet 
»Kuuskasi ois», Jonninen 

väläytti ja toivotteli hyvät 
huomenet. Taistelijat marssi
vat ruokalaan Sarin kestitet
täviksi . Keittiössä piipahti 
myö s tutkamittaajatar 
Susanna. Kuivahkot sot1las
h u umoriletka ukset eivät 
tehonneet tyttöhin, joten 
pojat keskittyivät aam_iaise~n. 

Sari käristeli aam1a1sen Jat
keen herkullisia lihapullia . 
Jonninen rohmusi niitä kou
rallisen ennen kuin kastike oli 
valmis. »Pastori, täällä on 
muitakin », tykkimiehet ärjyi
vät. Mutta Sari ei ollut mok
siskaan ja väläytti lämpimän 
hymyn Pastorille ja 1rv1st1 
muille . 

Näin herttaista oli elo 
Orrengrundin linnakkeel_la. 
Saarelaiset ovat kmn iso 
perhe . . .. .. 

»Aika veitiko1ta nama 
pojat ovat, mut~a hommansa 
he hoitavat hyvm . Kuna tar
vitaan mutta ei liiallista nip
ottamista», päällikkö Aitto
koski selvitti perheensä elä-

mää . Ihanteellisesta palvelus
paikasta kersantti jutteli ja 
pojat myöntelivät. . 

Kauneus on katoavaista, 
niinpä meidänkin_ vie_r~i
lumme Orrengrund1ssa paat~ 
tyi . »Suu-ua en syömmestäm 
saa», laulu jatkuu. . 

Sarilla alkoi loma, Joten 
hän tiftasi kyytiimme Porvoo
seen asti. Hän kertoi olleens_a 
puolustusministeriön ala_1.
sena työssä Isosaaressa J .. 
Katajaluodossa sekä syksysta 
lähtien Orrengrundissa . 

»Pojat ovat ihan kivoj~, 
vaikka joskus niiden takia 
saakin hermoromahduksen», 
kuuluivat kommentit taka
penkiltä. »Mutta osaan mä 
antaa takaskin samalla 
mitalla.» 

»Kolme cowboyta ratsas
taa hevosillaan kaupungista 
poi~», kuljettaja viritteli ä_äni
jänteitään. »Hän e1 oo oikea 
cowboy, näin ystävänsä ?äll~ 
sanoivat. . . jos naista e1 voi 
saada mielestään. » Aika 
musikaalinen tuo varusmies
pappi Jonninen - Pastori. 

Orren kirkkokuoro. 

VIGDIS 
VIERAILI 
VAARLAHDELLA 

Islannin presidentin Vigdis 
Finnbogadottirin Suomen v1e

A ilu huipentui käyntiin_ Suo
~ enlinnassa. Rykmenttlmme 

Vaarlahti-aluksella oli kun
nia kuljettaa »kuning~tar ,'. 
saarelle. Presidentin to1vott1 
tervetulleeksi alukselle kap
teeniluutnantti Meilahti. 

Sädehtiväkenkäiset vene
miehemme näkivät ensim
mäistä kertaa ihka oikean 
femipresidentin . Tämä in~~i
muisto välittynee pojanpoJ1l
lekin . 

Sieltä HÅN tulee! 

Vigdis, tuolla näkyy . .. 

Seurassamme viuluihminen 

Resupekka ja säestäjä lkm Hämäläinen. 

Suuri taiteilijapersoona as
tui palvelukseen Suomenlin
nan Rannikkotykistöryk
mentin Esikuntapatterille 9. 
helmikuuta. Siviilissä tykki
mies Manfred Uno Gustaf 
Gräsbeck on Suomen Kansal
lisoopperan I konserttimes
tari. 

Tätä nykyä rykmenttimme 
ikäveteraaneihin lukeutuva 
viulutaiteilija Gräsbeck -
muiden varusmiesten Resu
pekaksi nimittämä_ - ahert~a 
samoissa hommissa kmn 
aikoinaan Okko Kamu eli 
Helsingin varuskuntasoitto
kunnan nuotistossa. 
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Mikä tämä on? 

Viihtyisä ilta 

Rannikkosotilaskotiyhdis
tys järjesti jälleen viihdykettä 
pojillemme. Huhtikuussa vie
tettiin Isosaaressa yksikköil
taa eli otettiin varaslähtö pää
siäiseen. Tytöt kaatoivat kah-

Taikuri ja varusmies. 

via, suklaamunasta löytyi 
yllätys, Solmu Mäkelä ällis
tytti taidoillaan, tkm Hämä
läinen säesti tkm Gräsbeckiä. 
Onnistunut ilta. 

Tykkimies 
johtaa 
varusmiehiä 

Tykkimies Heikki Huttu
Hiltunen rykmentistämme 
toimii Varusmiesliiton 
puheenjohtajana . Hän jatkaa 
varusmiesten asioita ajavan 
liiton johdossa vielä kotiutta
misensa (6.6.) jälkeenkin . 

Kunniaa kaatuneille 

Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin varusmie
het osallistuivat Kunniavelka 
kaatuneille -keräykseen 27.3., 
2.4., 3.4. ja 4.4. Keräyksen 
kokonaistuotto oli 42 570, 15 
markkaa. Keskimäärin va
rusmiehet keräsivät 193,50 
markkaa/keräyslista. Kaatu
neitten Omaisten Liitto pitää 
keräyksen tuottoa erinoma
isena. Hei, kliff aa ! 

RTTK:n minigolfrata San
tahaminan sotkun takana on 
saavuttanut suuren suosion. 
Jääkäritkin taistelevat innok
kaasti punalaattojen kanssa 
pallon saamisesta reikään. 

Myös linnakkeilla löytyy 
golfradat. Tämä on tärkeää 
si_l_(ä R 1!K on aikeissa järjes~ 
taa n:iyohemmin kesällä ryk
mentm minigolfmestaruus
kilpailun. Joten pojat tree
naamaan ja pitämään haus
kaa. 

Kuvassa Esikuntapatterin 
varusmiehiä radanrakennus
puuhissa. 

Krock it! 
»Kevät koittaa gonalle

kin », tokaisi joku pääsiäisenä 
Santahaminassa, kaivoi mui
den yllätykseksi krokettimai
lat patterin kätköistä esiin ja 
krokkasi . Muiden viettäessä 
pääsiäislomaa kotona val
miusjoukko kisaili lyöden 
palloa ja siviiliaurinko alkoi 
jo helottaa . 
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MAINOSVALOKUVAAMO 

'-'!\. MARKKINOINTI VIHERJUURI 
Qi1 Bulevardi 6 00120 Helsinki 12 vaihde 649611 

RANNIKKOSOTILASKOTIVHDISTVS 

Porkkalan 
Kirjakauppa 
02400 Kirkkonummi 

VARUBODEN 
Ravintola Varella 
02400 Kirkkonummi 

Helsingin 

._._ 
LAATURUUVI OY 
Vanha talvitie 11 Puhelin 
00500 Helsinki 50 718 933 

Laulumiesten 
Ravintola 
Hietaniemenkatu 2 

Fredrikin Turkis 
Fredrikink. 28 

Kirkkonummen 
RADIO-TV Oy 
Kirkkonummi 

TUKKATUULIA 
02400 Kirkkonummi 

K-halli OLLIMARI 
Karomantie 1 
00350 Helsinki 35 

Ravintola 
KAMPPI 
Arkadiankatu 2 

Sairasautokeskus Oy 
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