


Kahden valan väli - 175 vuotta 

Vala on varusmiesajan kohok~hdista merkittä
vin. Tällä kertaa rykmentti oli yhteistyössä Por
voon kaupungin ja maalaiskunnan kanssa järjes
tänyt valasta ainutlaatuisen tapahtuman. 

Aleksanteri I antoi 29.3.1809 Porvoon Tuomi
okirkossa hallitsijanvakuutuksensa, johon Por
voon Valtiopäiville kokoontuneet säädyt vastasi
vat uskollisuudenvalalla. Suomen valtio perustet
tiin. 

Lähes sellaisenaan säilynyt ympäristö vas
taanotti nyt 27.7.1984 rykmenttimme alokkaat. 

Alokkaiden ilmeet.eivät olisi voineet olla jän
nittyneem~ä-t. Kuinka moni Tuomiokirkon yksi
tyiskohta ja alan sananvalinta jäikään huomaa
matta. Mutta ainakin näihin voi vielä tutustua 
uudelleen. Ja arvokas mielikuva itse tapahtu
masta säilyy. 

Markku Markkula 
res.vänr. 79 
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• 
RANNI KKOTYKISTÖLLE 
UUDET KAULUSLAATAT 

Tämä ei pidä paikkaansa. jo kesällä 
vahvistettu tieto uusista laatoista on 
nimittäin sikäli virheellinen, että nyt ote
taan ainoastaan vanhat laatat uudestaan 
käyttöön. Nyt virallisiksi tulevat laatat 
ovat mustat, ja niissä on tummanpunai
nen raita. 

Viisikymmenluvulla uudistuneen ty
kistöajattelun seurauksena luovuttiin sil
loisista mustista laatoista,ja kaikkien eri 
•istöhaarojen kauluslaattojen pohja
. ,ksi tuli punainen. Kenttätykistön 
reunaraidan väriksi tuli musta, ilmator-
juntatykistön valkoinen ja rannikkoty
kistölle tuli sininen. Nyt tällainen ajattelu 
on pistetty täysremonttiin. Perinteet 
kunniaan! 

Muutoksen aikatulusta ei vielä ole var
maa tietoa. Asia lienee kuitenkin enää 
kiinni vain Valtion Pukutehtaasta. 

Henkilökunta on jo monin paikoin 
ottanut uudet vanhat laatat käyttöön. 
Ensimmäiseksi ehti SlRtR:n everstiluut
nantti Uski . Varusmiesten kauluksiin 

uutta väriä saadaa n kuitenkin odotella 
ehkäpä vielä ensi vuoden puolelle. 
Taloudellinen ongelma ei värinvaihto 
kuitenkaan ole, sillä menot tulevat jää
mään kokonaisuudessaan alle yhden JV
tykin hinnan. 

Rannikkotykistö ei ole suinkaan aino
ana uusilla tunnuksilla ylpeilemässä , 
mutta suurimpana ja merkittävimpänä 
yksittäisenä ryhmänä kuitenkin. Muu
toksen jälkeen täytyykin puolueetto
masti todeta, että rannikkotykistöllä on 
ehdottomasti valtakunnan parhaiten 
harmaan kanssa sointuva väriyhdistelmä 
puvussaan. 

Virallisesti vaihto on määrätty tapah
tuvaksi vuoden 1985 loppuun mennessä, 
mutta toivoa sopii, että ompelemaan 
päästään jo paljon aikaisemmin. Monta 
reikää ehditään vielä pistää varusmiesten 
hikisiin sormiin ja monta kieltä asettaa 
keskittyneesti keskelle suuta ennenkuin 
koko rannikkotykistö on tyylikkäästi 
mustissa. 
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11/84 

TYKKIMIEHIKSI 
PORVOOSSA 

Esikuntapa11eri valmiina as
tumaan Porvoon mahtavaan 
tuomiokirkkoon, joka sai ny
ky isen goottilaisen asunsa jo 
1450-luvulla. 

• 

Ensimmäisen ylennyksen jälkeen . 

• 

Eversti Lahden oikealla puo
lella resvänr Markku Markku
la, joka tällä kertaa sai kun
niatehtävän lukea valan kaa
van. Oikealla sotilaspastori 
Erkkilä. 
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MIKÄ MIES? 

NIMI PÄIVYSTÄJÄLLE!! 

Kesäkuun ensimmäisillä 
viikoilla saivat Santahami
nassa kesäänsä viettäneet RT
miehet todistaa harvinaislaa
tuista tapahtumaa. Joku tyh
mänrohkea varusmies näyt
täytyi keskellä Santahaminaa 
useana pa1vana avopäin, 
kädet syvällä taskuissa ja iloi
nen parransänki rehottaen 

»Vähä päivii, körrit .. . » 
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vallattomasti kaikkiin ilman
su untiin . Tuossa miehessä on 
jotain kummallisen tuttua, 
aprikoivat muut varusmiehet, 
kantahenkilökunnasta puhu
mattakaan. »Tuo ei kyllä 
mene lomapukutarkastuk
sesta läpi . . . » 

Jop a rykmenttimme 
komentaja eversti Lahti oli 

Mikko Reitala 

korottaa äänensä ja opettaa 
tiellä vastaan tullutta uskalik
koamme sotilaallisemmille 
käytöstavoille, mutta totuus 
paljastui kuitenkin ajoissa: 
SEHÄN ON UUNO! 

No, Uunohan se oli,jää
Turhapuro omassa persoo
nassaan, sotilaallisempana 
kuin koskaan. Ja alkoihan 
vihdoin näkyä muitakin tut
tuja naamoja, kuten kersantit 
Pasanen ja Salminen, vana
vedessään Pasasen hovioh
jaaja Ere Kokkonen. 

Olisihan se pitänyt arvata, 
että Uuno Turhapuron 
armeijaseikkailuistakin täy
tyy oma elokuva tehdä 
ennemmin tai myöhemmin. 
Sotilasfarssejahan Suomen 
kansa on aina rakastanut. 
Jälleen hyvä todistus Spede 
Pasasen tuottajanlahjoista. 

Santahamina oli kuvaus
paikaksi luonnollinen valinta 
jo sijaintinsa vuoksi, lähellä 
Helsingin sydäntä, ja tarjoaa 
myös riittävästi tilaa Uunon 
temmeltää. • 

Rento ote työhönsä "W 
Pasasen kuvausryhmällä. Esi
merkiksi Santahaminan soti
laskodissa kuvattiin kohtauk
sia suoraan purkkiin keskellä 
sotkun arkista hälinää, kah
via juomaan tulleiden varus
miesten pällistellessä häm
mästyneinä kirkkaita valoja 
ja julkkismerta ympärillään. 
Kuvaustilanteen autenttisuus 
ei varmastikaan voi olla 
näkymättä lopputuloksessa, 
mutta eihän siitä välitä kata- . 

Mitähän ostaisit tältä ty töltä? 

jainen kansamme. Kunhan 
vain törmätään kohtauksesta 
toiseen turhia miettimättä. Ja 
hauskaa on - ja rahat pois. 

Ilo oli havaita, että eloku
vassa sotkun tyttöä näytte
levä exmissi Riitta Väisänen
kin kalpeni omien tyttö
jemme rinnalla. Tässä suh
teessa ei Santahaminan 
varusmiehillä pitäisi olla 
valittamista. 

Näyttelijä Vesa-Matti Loi
.Aleveille harteille oltiin taas 
.. ästi laskettu suuri vastuu 

koko lopputuloksesta, ja 
improvisoinn;llekin oli jätetty 
mahdollisuutensa . Niinkuin 
pitääkin . J os nimittäin kun
nollista käsikirjoitusta ei ole
kaan. 

Tämän lehden ilmestyessä 
on Pasasen elokuva jo saanut 
ensi-iltansa ja Uuno saanut 
käytyä sotansa Ruotsia vas
taan (tietysti Ruotsia , tuntee
han Spede Suomen kansan). 
Moni varusmies saa mennä 

katsomaan elokuvaa toi
vossa, että näkisi vilauksen 
valkokankaalla myös itses
tään . Naapurivaruskuntien 
soturit saavat vain tyytyä kat
kerina nuolemaan näppejään, 
paitsi ehkä Parolassa, jossa 
sikäläisillä maanpuolustajilla 
on vaivanaan Rauni Mollberg 
ja uusi Tuntematon Sotilas. 

Oman rykmenttimme kun
niaksi voidaan mainita, että 
Vesa-Matti Loiri on itse 60-
luvulla suorittanut asevelvol
lisuutensa SIRtR:ssä, tarkem
min sanottuna Isosaaressa . 

Tähti kehui lsosaarta pal
veluspaikana, koska siellä 
»lomatkin pyörivät niin 
hyvin». 

Kunpa kaikki 
hapuron vitsit 
näin hyviä ... 

Uuno Tur
olisivatkin 

Mietteliäs kersantti Salminen. 

Eivä, auta lippalakki ja silmälasi1; 1ämän miehen kasvo, tuntee 
koko Suomen kansa. 
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RT-KILLAN 
PUUTALKOOT 
RÖNNSKÄRISSÄ 

Ihmisläheisyys ja yhtee n
kuuluvuuden tunne o liva t sel
väs ti a istittavissa Helsingin 
Rannikko tykistö killa n viettä
essä loppukesän ta lkoovii
ko nloppua Rönnskärissä 17.-
19.8.84. Kilta lais ia o li pa i
ka lle saapunut suurehko 
joukko, joka viihtyi silmin
nähtävän hyvin puiden kerä i
lyn , kalas telun sekä muun 
ohjelmaan kuuluneen puu
hailun parissa . Rt-kilta la iset 
o livat yleisesti ottaen erittä in 
kiito llisia heille ta rjoutu
neesta mahdollisuudesta viet
tää hetki a rjesta irrottavaa 
merihenkistä saa risto laiselä
mää, mikä jä lleen o li o miaan 
va hvistaamaa n jo ennestään 
vanka lla pohj a ll a seissyttä 
Rt-kiltahenkeä. 

Aliupseerikurssin valittuja. 
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Tärkeänä tunnelmaa luo
va na osatekijänä ta lkootila i
suudessa to imi sää, jo ka tä llä 
kertaa o li ta lkooväelle suh
tee llisen suopea, va ikka muu
ta ma o h ik ulkeva sade
ryöppy pyrkikin ves ittämään 
a ukea lle ra ntaka llio lle ra ken
nettua nuotiopai kkaa. Suun
nitelmista siirtää illa nvietto
paikk a nu oti o ineen suojai
semmille seuduille luovuttiin 
a uringon osoittaessa loppu
jen lopuksi va hvaa Rt-mieltä 
ja tä ten luodessa puitteet 
onn is tunee lle ja ikimuisto i
selle tapahtuma lle. 

Ensimmäistä kertaa Hel
singin Rannikko tykistö kilta 
o li kutsunut to imintaa nsa 
mukaa n myös parhaillaan 
p a lv e lu s t aa n s uoritt a vi a 

Pasi Moisio 

va rusmi ehi ä eli ryhm ä n 
o nnekkaita a liupsee rikurss in 
oppila ita Ko ulutuspatterilta. 
Idea osoittautuikin sekä • . -
ta la isten että va rusmie 
mielestä erittä in mainio lc r,7 
mik ä ilmeni etenkin Ko ulu
tuspa tte rin poikain todettua 
yhteen ää neen saa neensa 
»intin pa rh aa n bingo n ». 
Yhdessä nykyiset ja tuleva t 
Rt-kilta la iset kasas iva t ja 
pilkkoiva t puita, lä mmitti vä t 
sa un aa ja pohtiva t joukko
osaston histo rian ja tä män 
päivän välisiä eroja sekä yhtä
lä isyy ksiä. 

Puuha kas ja työ teli äs ta l
koo lauanta i 18.8. huipentui 
suureen illanviettoo n, jossa 
ma kka ran , virvokkeiden ja 
yhteislaulujen lisäksi selvitet
tiin va rusmiehille Rt-killa n 
toimintaa ja tehtäviä . Killan 
puo lesta puhunut Pekka 
Ahto la täs mensi ko hderyh
mälle to iminnan ensisija isen 
tehtävä n o levan varusmierA 
ka na syntyneiden lämpimW 
ys tävyyssuhteiden ja hyvien 
muistojen vaa liminen. Ahtola 
pa in o tti kill a n p yrkivä n 
lyhentä mään reserviin pääsyn 
ja positiivisten seikkojen 
muista misen vä listä a ikaa, eli 
to ivo i nykyisten varusmiesten 
liittyvän mukaa n to imintaan 
ma hdollisimma n pian a rmei~ 
jas ta päästyään, jo ttei a ika 
pääsisi rapistamaan ensia r
voisen tä rkeitä ihmissuhteita 
ja muistoja. 

RT-killan uusi baretti esittelyssä. 

Puheessaa n Ahtola esitti 
useita lämpimiä esimerkkejä 
killan ystävyyss uhteista se kä 
vahvisti va rusmiesten uskoa 
jo ukko-osaston yhteenkuulu
vuudesta. Lisäksi kuulija t sa i-

.A tietoa killa n yleises tä to i
~ n nas ta, j äse nm ää ri s tä, 

t a lo ud es ta se k ä uu s is t a 
ka uas kantoisista suunnite l
mi sta . Illan mittaa n ba retti
päiset kiltala iset sa iva t vas
ta illa va rusmiesten lo pullo
ma lta tuntuneeseen kysymys
ryöppyyn , mik ä va rmas ti 
va nkensi killa n itsetuntoa ja 

tieto isuutta uusien inno kkai
den j äsenten terävö ittämäs tä 
toiminnas ta. 

Kokona isuutena talkoota
pahtuma oli varsin mieleen
painuva ja säilynee kiltalais
ten se kä varusmiesten muis
to issa pitkään. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
H.ELSINGIN NMKY:n 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 
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ERKKI TUULELLE 
MUSTA BARETTI 

Pääjohtaja, kaupunkineuvos, varatuomari, reservin majuri Erkki Tuuli on toiminut Maanpuolus
tuskillat ry:n puheenjohtajana jo kunnioitettavat 12 vuotta. Hänen täy ttäessään 70 vuotta 
25.7. 1984 lahjoitti Helsingin Rannikkotykistökilta hänelle kunnioituksensa osoituksena killan 
mustan baretin, ensimmäisen lajissaan. Kuvassa päivän sankari (vas.) ja kiltamme 
varapuheenjohtaja Helmuth Hess. 

Tule Sportia-liikkeeseen~ 

KIRKKONUMMEN 1 
PITlJlNTUVANPOLKU 2 PUH. 298 9566 ~ ~:~-9.00~:;;;;;~; 

71!!:!!on elämää 

URHEILU JA VAPAA-AIKA KV 
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r----------- --
1 Jäsenilmoittautuminen 
1 
1 

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

1 nimi 

1 osoite 

1 
1 

post ito,m,pa,kka 

1 puh .kotiin puh . toimeen 

-nt.aika palvelupaik ka/ aika 

Killan to iminnassa minua kii nnostavat en iten ne 3 kohtaa . 
jotka olen oheisista ruksannut : 
0 retket llnn1kke1◄ le D varusm,esa1a n ystav,en 
0 ammuntoJen seuraaminen tapaaminen 
0 tiedot ase1111n keh1tyksesta D sauna lll al 
0 a11nkohtainen tieto maan - D Ran n1konpuolusta ja . Hels,n-

puolustuksesta 1a turvalll- gin Reservinsan om at ,a 
suuspol1t11kasta tiedotteet 

Q retket te olll SULSla1 toks11n D kuntol11kun ta 

Läheta tama post ikortt ina tai k1qekuoressa Vo,t 1attaa 11 -
moittautum,ses, myös Killan yhteyshenk1lö1lle ta, SIRtR:n 
VMTK :n edusta jille . Jotka toimittavat sen edel leen . Terve-

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
elo Markkanen 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

L.:utoa mukaan ' ___________________ _J 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
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UUDET TOIMIHENKILÖT TÖIHIN 

VUORONVAIHTO RTTK:ssa 

Kesän mentyä on taas tul
lut aika ottaa uudet toimi hen
kil öt Rannikkotykkimiesto
mikuntaa ve tämää n. Puhee
johtajana to imii tkm H Finn
berg ja työ-, opinto- ja sosiaa
lias iamiehenä tkm M Tavi, 
molemmat kesäkuun saapu
miserästä. Tkm Finnberg on 
palvellut alokasaikansa Esi
kuntapatterilla, kun taas tkm 
Tavi on Koulutuspatterin 
kasva tteja. Työs uojeluas i
amiehen ja Linna ke-lehden 
to imittajan tehtäviä tulee hoi
tamaa n ko rpi" P Moisio Kou
lutuspatterilta. 

Lokakuussa tulee toimi
kunnan työ pa ino ttumaan 
uusiin a lokkaisiin . Hei ll e jär-

Tkm H Finnberg. 
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Tkm M Tavi. 

tusto iminnan edistäminent·· 
tukeminen. 

Vuodenvaihteen tieno1 ra 
onkin jo a ika kää ntää katse 
tul eviin kotiutuksiin . Rese r
viin siirtyvi lle varusmiehill e 
järjestetään kotiutta misoppi
tunnit sekä annetaa n apua 
työnsaantiin , opiskelupa ikan 
hakuun ja erilais iin sosiaa li
siin ongelmiin . 

jestetään jo ennen palveluk
seenas tumista Alokasdisco, 
jossa viih teen lomassa kerro
taa n edessä o levasta pa lve
luksesta. Muuta a lokkaille 
suunna ttua to imintaa ovat ·• 
a lokasoppitunnit ja sa unai l
lat , joissa alokkaa t voivat 
vapaa mmassa ilma piiri ssä 
tutustua niin toisi insa kuin 
va rusmiesesimiehiinsä. Korpr. P Moisio. 

Myöhemm in syksyllä vo i
daa n taas kiinnittää enem
män huomiota virkistys to i
mintaa n. Toiminnassa on 
kaksi pääs uuntaa: to isaa lta 
käyntien järjestäminen erila i
si in kult tuu ri- ja urheilutila i
suuksiin , toisaalta va rusmies
ten o ma-alo itteisen ha rras-

Yleisesti o ttaen to imikunta 
tulee jatkamaa n työs kentelyä 
va rusmiesten sosiaa listen olo
jen, yhteenkuuluvuuden tun
teen ja viihtyvyyden kehittä
miseksi. 
RTTK:n puheenjohtaja 
tykkimies H Finnberg 

AUTOGONAN PÄIVÄUNI· K.V.Lahtinen 

Keventääkseen rykmentin 
lukuisten automiesten arkista 
aherrusta Puolustusvoimien 
rasvaisten autojärkäleitten 
parissa, Linnake-lehti esittelee 
kiinnostuneille pienen herkku
palan Italiasta: MASERA TJ 
MERAK. 

Maserati kuuluu maailman 
harvinaisiin automerkkeihin 

A on italialaisten ns. i-ryh
' n (Ferrari - Lamborghini -

Maserati) vähiten tunnettu . 
Maserati-automerkin perusti
vat samannimiset veljekset 
Bolognassa vuonna 1926. 

Suomen kenties ja toden
näköisesti ainoa Maserati on 
kuvassa oleva Merak, joka 
majailee jossakin Espoossa. 
Merak on valmistajansa mie
lenkiintoinen taidonnäyte, 
jossa tiivistyvät italialaisten 
superautojen monet omina i
suudet : ulkom uoto , tek
niikka, ajo-ominaisuudet. 

Merak juontaa juurensa 
kuusikymmenluvulle, jolloin 
Maserati suunnitteli kilpaili
joidensa tyyliin keskimootto
risen raskaan sarjan urheilu
auton nimeltä Bora. Boran 
kori oli käytännöllisesti kat-

~ n samanlainen kuin Mera
WI, erä itä takaosan peitteitä 

lukuunottamatta. Vars inai
nen ero oli konehuoneessa: 
Boraa vauhditti neljällä nok
ka-akselilla varustettu V-8, 
kun taas Me~akissa on neli
nokkainen V-6. 

70-luvun alussa Maserati 
aloitti taloussyistä yhteistyön 
Citröenin kanssa,josta tulok
sina olivat supersitikka SM 
(muuten Citröen paitsi moot
tori) , ja Maseratin puolella 
Merak, jossa oli Boran kori, 

ja osittain Citröenin tek
niikka. Tavoitteena oli tehdä 
kilpa ilijoita huomattavasti 
halvempi huippuauto, ja 
tässä osittain onnistuttiinkin. 

Merakin moottori , V-6, on 
itse asiassa Maseratin »tava l
linen» V-8 josta on jätetty 
yksi sylinteripari pois. Loh
kot ovat nimittäin suorassa 
kulmassa toisiinsa nähden, 
vaikka käynnin tasaisuuden 
vuoksi parempi ku lma olisi 
60°. On mielenkiintoista, että 
nykyinen Peugeotin , Volvon 
ja Renaultin yhteinen V
moottori on samalla tavalla 
suorakulmainen . 

Merakin kolmilitrainen 
kone kehittää kolmen kak
soiskaasuttimen avulla 208 
hevosvoimaa, jotka riittävät 
245 km:n huippunopeuteen. 
Kiihtyvyys on 8,5 sekuntia; 
sinänsä paljon, mutta toi
saalta auto painaa 1300 kiloa. 
Iskunpituus 2 X sylinterin 
läpimitta on 91 ,6 X 75 mm, 
tehomaksimi 5800 kierrosta 
ja vääntömaksimi 5400 kier
rosta minuutissa - kierros
kone siis. Kaikki pyörät ovat 
erillisripustettuja. 

Eri lähteet kertovat, että 
Merakin ajo-ominaisuudet 

ovat kerrassaa n o ivalliset, 
joskin korkeissa nopeuksissa 
nokka tuntuu hiukan kevy
eltä ja kaarteissa on ta ipu
musta yliohjautuvuuteen. 

Olisi kohtuutonta sanka
rinpalvo ntaa jättää maini tse
matta polttoa ineenkulutus: 
keskim ää rin 14,5 lit raa 
sadalla . Öljyä täytyy sum
pussa olla seitsemän litraa, 
jotta kiireiset venttiilit ho itai
sivat tehtävänsä kunnolla . 

Nimensä puolesta Merak 
on eräs tähti. Maserati tapasi 
antaa mallien nimet tuulien 
mukaan: Ghioli , Khamsin -
ja Bora. Mera kin korin on 
piirtänyt Giugiaro, jonka 
kynästä mm. Volkswagen 
Golf ja Fiat Uno ovat tulleet. 

Merakia ei nyttemmin enää 
valmisteta . Masera ti on kui
tenkin yhä aktiivinen ja uusin 
herkku on nimeltään Biturbo; 
kahden ja puolen litran V-6, 
jossa on kaksi ahdinta. Hinta 
Italiassa on sama kuin Saabin 
turbolla, jossa on va in yksi 
ahdin . Kiihtyvyys on 6,5 
sekuntia ... 

RTTK harkitsee Merakin 
esittämistä rykmentin uudek
si edustusa utoksi ... 
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RSKY MUKANA VARSTASSA 

Ra nnikkosotilas ko tiyhdis
tys oli mukana Va rsta-harjo i
tuksessa nelj ässä sotilasko ti
pisteessä. Saaristo meren ja 
ranniko n sotilas ko tito imin
nasta vastas iva t Örön ja G yl
tön sotil as kodit va hvistet
tuine sisarjo ukko ineen ja 
sotilas ko tia utoineen. Kasnä
sin ranta-a lueelle perustimme 
lisäksi le irikod in ranta utu
vien a lusten miehistö ille ja 
muille ra nniko lla liikkuville 
jo uko ille. Pienillä saarilla ja 
luodoilla valvonta- ym. tehtä
vissä pa lvelevia miehiä emme 
myöskään uno htaneet, vaan 
heille veimme veneellä soti
lasko din tuo reet munkit ja 
kahvin. 

Sotilaskotiyhdistysten yhteis
toimintaa 

J ä lkimmäisen harjoitusvii
kon a lusta, jollo in harjo ituk
sen painopiste siirtyi mante
reelle, sotilas ko titoiminnan 
suureksi tä rkeäksi kenttätu
kiko hda ks i mu od os tettiin 
Dragsvik . Aluee lla o li kym
menes tä sotilasko tiyhdistyk
sestä (ko lmesta sotilasko ti
lää nistä) liki viisikymmentä 
sotilaskotisisa rta eri tehtä
vissä: a utokeikoilla, leipo
mossa , varas tossa jne. Ra n
nikkosotilaskotiyhdistyksen 
sisaria o li myös tää llä Drags
vikissa . 

Tavoitteet 

Sota harj o itusjoukkojen 
palvelemise n lisä ksi saimme 
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a rvokas ta liikku va n sotilas
ko tit oi minn a n ko ulutusta . 
Maas tossa liikuimme kym
menellä sotil as ko tim yyntia u
to lla - RSKY luonnollises ti 
oma lla rakkaa lla auto llaan -
etsien joukkoja suunnista
maila ka rta n avulla. So tilas
ko tiau tojen myyntipai ka t o li 
ilmaistu pei telt yin ä pistejä r
jestelmän avulla. Vies tilii ke n
teen hoidimme rad ioilla. 
A ut oihim me ase nn etuill a 
puh.erad ioi lla saatoimme o lla 
yhteydessä tukiko htaa mme 
sekä muihin sotilaskotiauto i
hin ja yhteysa utoomm e 
»Na ukk uu n » ha lutessamme 
tava r atäyde nn ys t ä se k ä 
mui ssa ilm o itu saso issa. 
Radioyhteys osoitta utui jä l
lee n kerran ensia rvoisen tä r
keä ksi . Suu nni s tuk sessa 
i lm eisest i o nni s tu i mm e , 

TERTTU AHO 

kos ka auto mme löysivä t 
puuttellisestikin viito itetuilla 
a lueilla teltta kunnan to isensa 
jälkee n yön pimeydessä. Ra n
nik koso til as kodin »munkki
ka hvihyökkäys» ei kuiten
kaa n osunut kaipaamiemmA 
o mien »ra nnikkojo ukkojer'1!!" 
luo. 

Kiitosta 

J ä lleen kerran saimme kii
tos ta tyy tyväiseltä asiakas
kunn altamme missä RSKY:n 
a uto liikkuikin . Kiitoksen 
a ihetta o n erikoises ti meillä 
Ra nnikkosotilaskodin sisa
rilla. Ta rvitsemme ja saamme 
ja tku vas ti mo nentyyppistä 
a pua Pu o lus tu svoimilta, 
kuten tä mä kin harjo itus on 
osoittanut , ja josta esitän par
haa t kiito kseni . 

Mechelinink.2, 00100 Helelnkl 10 

SILKKIPAINO - OMPELIMO 
mainaatekatiilit, liikelahjat, tekatiilipainanta 
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KAIKKI :;E \'HTEENSA ON HEL:;mm1 SAt!OMAT 
TAF.'.,JOU~:SET • PALUELUT • T'.,-'ijPAIKAT • A:3Ut!NOT 

TAPAHTUMAT· ILMIÖT· TAUSTAT· LUOTETTA1..JASTI 
PALUELULEHT I • URHEILULEHTI • PERHELEHTI • KULTTUURI UA I KUTTA,JA 

1) I I HD'-iTTHUH • PAK rno I UA • p II RTAUA • KERTOUA 
'3UOMI ·EUROOPPA· KOKO MAAILMA 

Hf:lSINGIN St\NOMAT 
Suomen suurin sanomalehti 

AUK KURSSI 11/84 

Kouluttajat: vasemmalta y /ik Karvonen, y/iv Heino, ltn Miettinen, kers Jääskeläinen, kers Kank
kunen, kers Hakkila, sotmest Keuunen, vääp Helenius, Iin Lehtiranta, yli/ Kopra, vääp Pennanen. 

r 

Kokelaat Siili, Forsbom ja Nyberg. 
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OPPILASKUNTA 

Aliupseerikurssi I 1/84 on jälleen 
kerran osoittanut todeksi sen, että rau
taisella yhteistyöhengellä ja toveruudella 
menee läpi vaikka harmaan kiven. Kaksi 
kuukautta kestänyt , joskus kovakin kou
lutuksemme on luonut meihin yhteen
kuuluvuutta ja vastuuntuntoa. Oppilas
kunnan tehtävänä on edesauttaa tätä 
yhteistyöhenkeä järjestämällä useita eri
laisia toimintamuotoja, joiden tarkoi
tukset ovat vaihdelleet hyväntekeväisyy
destä vapaa-ajanviettoon. 

Oppilaskunnan toiminta on ollut 
helppoa kiitos kouluttajien ja oppilaiden 
tuen. Erityinen kiitos kuuluu kuraattoril
lemme yliluutnantti Kopralle, jonka apu 
ja neuvot ovat olleet korvaamattomia. Se 
myönteinen suhtautuminen ja luottamus 
jota koulun johto ja kouluttajat ovat 
osoittaneet oppilaskuntaa kohtaan on 
tullut selvästi esille oppilaskunnan vire
ässä ja tuloksellisessa toiminnassa. Myös 

oppilaat omaksuivat tämän positiivisen 
asenteen, josta prhaana esimerkkinä on 
osallistuminen Sotainvaliidien Veljeslii
ton syyskeräykseen. Auk II /84-kurssi löi 
aikaisemmat keräysennätykset komeasti 
ja osaltaan auttoi tärkeää asiaa suurem
moisella tavalla. Myös oppilaskunmnan 
'perinteiset' toimintamuodot, kuten 
video- ja urheilutoiminta, virvokkeiden 
myynti, kurssipuukko ja kurssijtwit 
osoittivat selvästi, että koko kurssi~! 
ajamassa yhteistä etua ja viihtyvyyttä. 

Oppilaskunnan puolesta ja henkilö
kohtaisesti tahdon kiittää koulun johtoa, 
kouluttajia ja koulun oppilaita menes
tyksekkäästä yhteistyöstä, ja toivon 
toveruuden ja yhteishengen säilyvän 
vielä siviiliin pääsemisen jälkeenkin. 

Oppilaskunnan ha llituksen puolesta 
puheenjohtaja Tero Huopaniemi 

Oppilaskunnan hallitus: takana vas. opp Virmanen, puhjoht opp Huopaniemi, opp Perttilä. Edessa 
vas. opp Moisio, opp Koskinen, opp l.Aaksonen. 
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KESKIÖ - TUPA 1 

Alasuvanto Timo, 30.6. 1964 tekn.yo, 
Imatra, KotRPsto. Partiopoika Imat
ralta, maalaisdiini ja komee macho-man. 
»Mie tulin Karjalast'». Motto : »Meillä 
Kirkonmaalla ... » 
Apell Harri, 3.4.1964 tekn.yo, Kirkko

.oillllllL!mmi, Kou!Ptri. Tupakkalakko, mikä se 
WI? Aina vääntämässä nippanappaa. 

Motto: »Ei mitään välii, vähä päivii. . . » 

Cantell Aaro, 24.1.1964 tekn.yo, Hel
sinki, Kou!Ptri. Tuvan paras levyttäjä. 
Gentleman, mitä ei kuitenkaan aina huo
maa. 
Hakala Jyri , 19.7.1965, yo, Kotka , 
KotRPsto. Ujo poju, Kotkan poikii, 
never talks, puhua vai eikö puhua, siinä 
pulma. Vuoden oppilasjohtaja. »Haka
lamainen kuningasjunailu ». 
Kosonen Jukka, 1.3.1964, yo, Espoo, 
Kou!Ptri. Tuvan ykköskuski, ex-bodari, 

punapaa. »Ei vaikuta kotiuttamispäi
vään.» Motto. »V-tu, mikä mies.» 
Kuusivaara Panu, 21.9.1964, yo, Espoo, 
Kou!Ptri. Päivällä hiljainen, näkymätön 
Rateko-puurtaja, mutta yöllä sitäkin 
äänekkäämpi . Tuvan tumma hurmuri . 
Laiho Kyösti. 14.6. 1964, tekn .yo, Espoo, 
Kou!Ptri. Maratonpuhelut. Jalat haisee 
camembertille. Palaa aina viimeisenä 
!omilta. 
Paananen Elmar, 10.3.1965, kauppat.yo , 
Lahti, EPtri . »Keskiö kuulolle, kuiva us
huone auki», sekä muut olennaiset ja 
mielenkiintoiset jutut. Aina vaiheessa. 
Aina kirjeitä saamassa tai kirjoitta
massa. 
Rehumäki Arto, 24.11.1964, yo, Kirkko
nummi, EPtri. Häröld Lloyd, otti & vem
pula. Hermot välillä pinnalla , välillä ai na 
himmenee. Kokelaiden suosikkipoju. 
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TUPA 2 
Castren Jari, 23.9.1964, yo, Nummi-Pu
sula, KoulPtri. »J.C.» Ihmeelliset levytys
asennot ja tuvan levottomimmat jutut. 
»Kevyttä kookoonaurua, he, he ... Lähes 
Luigin veroinen corsteeni. Löytyi yhtä 
varmasti röökipaikalta kuin Pesonen 
punkastaan . 
Eskonheimo Vesa, 13. l.1964, yo, Espoo, 
KoulPtri. »As-sen-too»-kurssin kovääni
sin. »J.C.»:n kanssa keskiön ainoat 
näkökykyiset - ei silmälaseja missään 
muodossa. Bugli-pack, huofile pyörii 
IV:n jälkeen. Motto: »Pistääjököttään.» 
Hirvi Ari, 10.4.1964, yo, Helsinki, EPtri. 
Kovakuntoinen nuori hirvi (Cooper yli 
2000 m). Vaihtolinssit. Terhakka opp
.joht. Lukee Einsteinin suhteellisuuste
oriaa på svenska. Intelligentti RT-mies. 
Kolu Harri, 13.ll.1965, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Pieni isoääninen mies, joka 
täytti paikkansa, muttei aina vaatteitaan. 
Huvitteli opp.johtajana jakamalla bin
goja omaan tupaan. Täyttä ymmärrystä 
vailla - karkasi siviilistä Rankkiin. 
Könönen Jukka, 11.6.1955, tekn.yo, Hel
sinki, EPtri. Tiukka vaari: kuola lentää 
kun vanhus innostuu. Waihe-Waari: 
kuun muut järjestäytyy, vanhus valmis
tautuu. Kun bussin jarrut vingahtaa, 
Könö bussiin kera rynkkyn singahtaa, 
liikkuvat taakse: »Sotilasalue, kulkulu
vat, olkaa hyvä». Motto: »Taakse poistu! » 
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Markelin Jarmo, 23.3.64, yo, Espoo, 
KoulPtri. Luigi Marzelliano. Terävim
millään oppitunneilla: »Siis mittausar
vot. . . no, totanoin, nehän on . . . » Gil
lette Gil tuplaprässit laadun takaa: nais
suhteet sekavat kuin vaarin punkka. 
»Jumabärse, lähets' J.C. röökille?» 
Nurminen Harri, 4.7.1964, tekn.yo, 
Espoo, KoulPtri. Salaperäinen RT-kil
ler. Omistaa jalostuneen huumorinta
jun: hauska herättää tupå sunnuntaina 
klo 5.30 ajamalla poljettavalla koneella, 
jossa ääni kuin sähköporassa. Arska -
sätkä huulessa, yritystä havaittavissa: 
»Oh, shit. .. » 

Pesonen Harri, 28.1.1964, . tekn.yo, 
Hyvinkää, KoulPtri. Fetissinen suhde 
tietokoneisiin. Commodore mukana s 
keisissa. Mies muuten levynä kuin Nu 
misen reppu: Hermoton tyyppi: muiden 
jo hikoillessa Pesonen hymyilee, Pesosen 
hikoillessa ovat muut jo tipahtaneet. 
Aiheellisia valkotakkifobioita. 
Vainio Jari, 18.3.1964, valt.tiet.yo, 
Kyminlinna, KotRPsto. Suurin mutta 
kaunein. Vihasi vain ja ainoastaan vaat
teiden vaihtoa. Enimmäkseen vaaraton, 
paitsi pyykinvaihtopäivänä. Joka kol
mas lause alkoi: »Kirkonmaalla me ... ». 
Enkämä RTK:uun, mut ku pitää lukea et 
pääsee läpi », kuului punkasta . 

• 

Niemi Paul, 30.7.1957, kauppat.maist., 
Dl, Helsinki, KoulPtpri. Tuvan malli
mies ja nopein pinkantekijä. A U K häröi
lemättä - uskomatonta mutta totta . 
Hankki väijubingosta kuntsareita itsel
leen. 
Nuokkala Ismo, 1.3.1965, Kausala, 
KotRPsto. Kuului keskiön eläintarhaan 
Hirven ja Peuran kanssa. Tuvan bingo
mies , olemus herätti kouluttajien kunni
anhimon. Disabsolutisti, ei paljon luke
nut. 
Parvikoski Pertti , 2.10. 1964, »tuleva joh
taja», »väbä», Helsinki. Tuvan suunnis-

~ja j_a virkaiältä~n ~anhin. Oli <?levina_a? 
.sk1ön ammatt1m1es vaikka e1 usko1s1. 

Omisti tuvan ainoan auton, »Amatso
nin». Kokelaitten tupasiivousbingot 
lepo. Motto: »Tulispa lokakuun körrit-
••• >> 

Penttilä Pasi, 18.6.1964, yo Helsinki, 
EPtri. Ryhditön rumbaaja, ehkä sitten 
helmikuussa. Korvalappustereoita 
kuunnellessa musiikki kuului käytävään. 
Yritti tosissaan , häröili vielä enemmän. 
Motto »Daiju . .. » 
Peura Pekka, 27.5.1956, Dl, Helsinki, 
KoulPtri. Tuvan vaiheveikko. Työssä 

sekä intissä. Tst-tunnus - ei iske. 
Punkka kuin norsujen (piip )-tanner. 
Motto: »Ei vanha jaksa». 
Raussi Sami, 3.5.1965, yo-autoalan intoi
lija, Kouvola, KotRPsto. Tuvan juniori 
ja huuliveikko, joka tuli lomalle K
maasta. J.R. Pepsodent. »Sit singahti, 
pitäis olla jo.» Motto : Lukematta rate
koon tai sitten ei. 
Riekkinen Jari-Pekka, 14.2.1964, tek
n.yo, Espoo, EPtri. Lyhyt, leveä ... mutta 
hidas. Tuvan kuorsaaja, jolla oli usko
maton marssifobia. Heräsi - mutta 
hitaasti. Mestari bal. vallin tekemisessä 
(vain 4 kertaa uusiksi). Tunnuslause: »Et 
silleen .. . » 

Sihvola Sami, yo-sikafarmari , Orimat
tila, KotRPsto . Pitkä kapea mutta 
nopea. Herrasmies viimeistä piirtoa 
myöten, puoliksi naimisissa . Kertoi hur
jiajuttuja ammattitaitoisista panostajista 
ja toi eväät kotoaan mustassa salkussa. 
Suonsivu Heikki, 8.10.1964, tekn.yo, 
Espoo, KoulPtri. Tuvan hijainen huu
taja, joka teki parhaat pinkat. Onneton 
siivoaja - ei mahdollisuuksia ko alalla. 
Teki töitä rentoutuakseen ja luki bytejä 
mieluummin kuin suuntaa. 
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VIESTI - TUPA 6 

Kallioinen Jari, 27.8.1964, kokki , Raja
mäki, KoulPtri . Nakki-AU. Joutui tun
temattomasta syystä viestilinjalle. Tuvan 
baby-face. Motto: »Jätkät, mankka 
kaappiin ... » 
Kiskonen Jyrki, 23.12.1964, varastopääl
likkö, Lohja, Kou!Ptri. Tuvan kuopus, 
jolla ei ollut hyviä päiviä. Motto: »Oliks 
toi ny taas kauniistisanottu? Mä en kyl 
ruve dynamo pääl marssiin .» Viesti-au 
luojan armosta? Pelkää poliisia, syy tun
tematon. 
Kuusisto Timo, 1.6. 1963, tietoliik .elek
tron.as., Helsinki, KouPtri . Muuten rau
hallinen, mutta tyynysota sytytti . Motto : 
»No nii, jätkät. .. » 
Lamminen Vesa-Matti, 1.3. 1963, elek
tr.as, yo, Nummi-Pusula, KoulPtri. 
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Tuvan äitihahmo. Ha luaa aina kulma
mieheksi kulma miehen paikalle . Bingot 
aj_oivat takaa. Motto: »Kun sais natsoi 
n11n . . . » 
Mörö Tapio, 8.5.1964, sähköas., Kark
kila, Kou!Ptri. Hä, mitä , missä, milloi 
Kuuroutui asioidessaan to11rnstossa. 
Löysi joka paikasta mukavan levytysa
sennon. Motto : »Onks toi puhelu 
mulle?» 
Sailamäki Petri, 15.4.1964, yo, Espoo, 
Kou!Ptri . Mies, joka ei yltänyt siviililaa
tikkoon . Yöt laput korvilla, päivät laput 
silmillä. Motto: »Hä??» 
Sippola Mika, 26.8. 1964, kokki, Espoo, 
Ko u!Ptri. Nak ki-au, tuvan elvis. Motto: 
»Perästä kuulu .» Muut: »Kaasuhälytys!» 

) 

) 

TUPA 7 

Berg Topi, 10. 11.1963, yo, Helsinki, 
EPtri. Tuleva lääkintäau ,joka harjoitteli 
ahkerasti haavoittuneen kuljetusasen
toja punkassaan. Siivoojaihme: ei tarvin
nut harjaa lakaisuun. Kaappi kuin pom
min jäljiltä. 
Bäckman Olli , 7.7. 1965,· yo, Ko u!Ptri . 
»Batman » tai »bad man ». Oli enem män 

Amilla kuin kassulla. Pakeni ma rss iko u
-~llusta a ina Unkariin saakka . Urheilu

miehiä. Heräsi eräänä aamuna kauhuk
seen Roinisen uniasu yllää n. 
Koskelainen Antti, 9.6.1962, mitta us- ja 
säätöteknikko, Porvoo, KotRPsto. Yritti 
pyykinvaihdossa epätoivoisesti vaihtaa 
lomakalsareitaan. tuvan vanhus. Mies 
kun tulee tiettyyn ikään , niin ei sillä pelaa 
enää mikään , pa itsi pinkanteko. 
Kuitunen Ari, 18. 7. I 964, instrumentti
asentaja, Kotka, KotRPsto . Lievää 
tajunnan ahtautta sulkeisissa. Ei pelkoa 

ratekoon pääsystä . Häröili pä ivystäjä nä 
o llessaan mutta runsaasti. Piti enemmän 
Ko tkasta kuin Helsingistä. 
Paloheimo Jari, 7.3.1964, yo, Helsinki , 
EPtri. Linjan priimus (7 1/2 kokeista) ja 
nopein lähtöaske leen ottaja. Tehokas 
viesti(n)tappaja, joka ei koskaan tumpu
loinut (nukkuessaan). 
Rautaoja Kari, 16. 12. 1964, puhelinasc n
taja , Helsinki , Ko tRPsto . Tuvan ainoa 
am mattimies. Tuvan paras kaappi . Muu
tenkin o mituinen : häröilyprosentti alle 
linjan keskitason, vaikka tst-harjo ituk
sissa olikin tyyli: »Who's got the ba ll'!» 
Roininen Mika , 6.5.1965, yo, Vantaa, 
EPtri. Heräsi tyytyväisenä (?) Bäckman
nin uniasussa. Kuntoili paljon , luki 
vähemmän. Vanne kiristi päätä oppitun
neilla . Vääpelin kommentti R:n ase käs it
telyharjoituksesta : »ltkettävä n rajamail
la. » 
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TUPA 12 

Airaksinen Ville, 2.4.1964, yo, Maksla, Koultri . 
Roxynen. Tuvan ikivempula, ei päivääkään palve
luksessa. Lähin kosketus sotaan korkkareista,joita 
luki ahkerasti muiden ollessa tetsaamassa. Tuvan 
arpakuutio. Elmeri look-alike. Motto: »Huomio, ei 
iske ... 
Hallanoro likka, 2.7. 1958, vtk, Helsinki, EPtri. Lin
jan fafa, naimisissa ja lapsia. Viihtyi paremmin 
isyyslomilla kuin opiskelemassa T J-asioita. Sel
västi sotaleikkien yläpuolella : ei pahemmin stres
saantunut. Motto : »Kyllä Järvikare on vielä 
pahempi levyttäjä.» 
Halonen Antti, 25.3. 1964, putkiasentaja, Kantvik , 
EPtri. Tuvan soppaluu. Kotona mutta useasti. 
Binäärinen kaasujalka : Auki tai kiinni . Tuvan 
paras punkka, jota hieroi antaumuksella (ja jopa 
levytti pöydällä ettei tulisi ryppyjä). Cliff Richard
hymy. Motto: »Meni syteen tai saveen .» (Yleensä 
saveen). 
Heikkilä Tapio, 29.11.1964, yo (USA), Espoo, 
KoulPtri. Linjan suihkuviuhahtaja. Bingo ja jaetta
essa löytyi kaapista (josta löytyi toisinaan myös 
Hirvonen). Hirvosen peräänantava kommando
pari Rateko - lepo. Odotteli körrejä innolla. Motto : 
»En ole katkera, mutta kuitenkin .. . .. 
Hirvonen Marko, 21 .9.1964, yo, Helsinki, KoulPtri. 
Joka vkv: ltä takaisin vahvasti viihteen puolella. 
Korruptoi muitakin kevytmielisen elämän lumoi
hin. Heikkilän peräänantamaton kommandopari . 
Tuvan/kurssin tiukimmat r-puvun housut : teki 
keskiön taistelijat hulluiksi iltavahvuuslasken
nassa. Motto: »Hei liha, tuutsä lämmittämään?» 
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Huopaniemi Tero, 10.9.1962, ekonomi (USA), 
Tokio, KotRPsto. Oppilakunnan puheenjohtaja, 
jonka asemassa tuli ja etenkin meni miten tahtoi . 
Rennon välinpitämätön maailmanmies, ei vaivau
tunut tervehtimään kenraalimajuriakaan. An offi
cer and a gentleman, rateko-kamaa. Motto: »Etsi, 
levitä, kavenna, hyvä ... 
Järvikare Kai , 13.4.1964, yo, Helsinki, EPtri. 
Osoite : oma punkka. Sekoili oppilasjohtajana, var
sinkin tahdinluku osoittautui ylivoimaiseksi . 
Aamulla känsiä käsissä. Muuten lupaava nuori
mies. »Herra kokelas, olenko minä seonnut vai te?» 
Rateko-kamaa? 
Koponen Veijo, 10.9.1964, yo, Loviisa, KotRPsto. 
Veijo Esso, tunnettu kalajutuistaan. Harrasti tans
kalaisia käsityölehtiä. Vakiokommentti tuvan esi 
miehenä: »Voi v-n Huopaniemi .» Vietti vapaa-a 
kansa peilin edessä. »Kerro , kerro kuvastin, ken on 
tuvassa kaunehin . . ·" Motto: Lomat pyörii hyvin, 
sattuis vielä kohdalle ." 
Kuutsa Kimmo, 7. 10.1965, koneistaja, Vantaa, 
KoulPtri. Kustaa from Dixieland (Tikkurila). 
Tuvan kuopus ja ikuesimies harja-allergian takia. 
Känsäskabaa Järvikareen kanssa. Aina Tilkassa 
ladattavana. Iso pää ja harvassa korvia. Motto: 
»Heitä rööki, hei ... " 
Laitinen Kari, 17.5. 1964, yo, Porvoo, KotRPsto. 
Faggot-Laitinen, aina jotain suussa. Omi Heikki
län korvalappustereot kun ei enää kestänyt omaa 
klarinetinsoittoaan. Olisi myös halunnut silmälap
puvideot. Pieni iltasoitto. Motto: »Ei kyllä 
ymmärrä Erkkikään.» 

TUPA 14 
Lehikoinen Lauri , 29.4.1965, yo-horto
nomi, Helsinki, KoulPtri. Tuvan Lauri
boy. Sotkun kuningas ja tuvan häröilijä, 
eli aina yhtä rauhallinen. Petasi parhaat 
pinkat ja punkat. Motto: »Älkää stres
satko. » 
Linna Miika, 19.6.1964, yo-tekn. , Hel
sinki, KoulPtri. Tuvan Kojak. Innostui 
Varellassa kaljuuntumaan. Osaa mitä 
vaan. Tuvan antenniosastolla. Vanne ei 
kiristä päätä, mutta himmenee usein. 
Kova jätkä, muttei voi sille mitään. 
Lindblom Tomi , 17.2.1965,yo-stara, Hel
sinki, EPtri. Tuvan isoimmat jalat, roik
kuivat aina ovensuussa. Motto: »Ei ne 

•
haise.» Sai aina tosi tiukkoja rynchester

ukuja pyykinvaihdosta. Kurssijuhla
vastaava, tähti jo syntyessään. Bingoja 
bingojen perään . 
Markkanen Petri, 18.12.1964, yo-instr.as
., Karhula, KotRPsto . Järjesti päivystä
Jana iltahartauslenkin (noin 5 km). 
Tuvan varauksellisimmat asenteet vä
hemmistöihin. Katsoi kadehtien baretti
päitä. Motto: »Onhan ojennusta, onhan? 
Kuka siellä jammailee?» 
Mattila Arto, 18.1.1964, yo-sorsologi, 
Karhula, KotRPsto. Diggaa sorsia ja vai
moaan. Tuvan ainut nainut. Pirullisem-

paa sulkeishymyä ei löydy keltään. Kot
kan Ruusu jo syntyessään. Motto: »Kuka 
siellä levyttää palvelusaikana?» 
Meriläinen Jerry, 9.8.1966, yo-gryndo
nomi, Helsinki, KoulPtri. Järkyttyi 
kovasti kuultuaan olevansa koko kurssin 
kuopus ja tuvan nuorin ja kokematto
min. Hyppi usein punkallaan ja muiden
kin sängyillä. Maito on poikaa. 
Moisio Jukka, 8.2.1964, yo-tuleva, Tuu
sula, KotRPsto. Le chef - eli patterin 
paras perunankuorija. Tuvan rauhallisin 
mies, ärjyy vain suuttuessaan. Myi 
pimeille markkinoille tuvan kauluspai
dat, kravatit ja poletit. 
Niemi Ismo, 28.2.1964, yo-merimies, 
Porvoo, KoulPtri. Sulkeisissa: »Aseento, 
aseento, aseenperät taakse.» Vastasi tun
neilla innokkaasti, mutta joutui usein 
toteamaan, ettei kuullut kysymystä. 
Omistaa hirviö-Volvon. Varellan hurji
mus. 
Oikkonen Jukka, 28.6.1964, yo-tekn., 
Helsinki, EPtri. Tuvan rauhattomin mies 
- yöaikaan. Reuhtoi ja puhui unissaan 
yhtä lujaan ääneen heti keskiyön jälkeen. 
Pystyi ylpeilemään sillä, että tunsi pari
teetti virheen. 
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TUPA 15 
Perttilä Mika, 6.3.1963, yo-merkonomi, 
Lauttasaari, Kou!Ptri. Mika breikkasi 
mestariksi. Korkea otsaraja. Matsomies. 
Varusmiehen paras ystävä. Motto: »Mä 
oon ainut tästä porukasta joka lähtee 
kadikseen ... » 
Rantala Vesa, 10.4.1965, yo, Kauniainen, 
KoulPtri. Jäykkäniska,ja nauru maittaa. 
Hihat palaa. Pätkiikö? Kukkaislapsi, 
ystävällinen. Omituinen käsitys siististä 
niskatukasta. Motto: »Voi V-u, mitäjät
kiä.» 
Rinne Ismo, 11.5.1964, autopeltiseppä, 
Kerava, KotRPsto. Iku Keravalta. 
Ismolla tuvan 15. huonoin äänenvaimen
nin. »TJ-linja - miehet oville - 130 -
jatkakaa ... » Oliver Hardy. Motto: » Him
mene, körri.» 
Seppälä Petri, 13.9.1961, insinööri, Hel
sinki, EPtri. Nokkela discoinssi, arvoste
lukykyinen. Baakkelsihuolto pelaa, vai 
mitä Stan Laurel? Motto: »Tää ilta 
makso mulle vaan kympin ja mä sentään-
••• >> 

Soikkeli Juha, 18.11.1963, merkonomi, 
Helsinki, EPtri. Sirkkeli, sokkeli kryyni. 
Aito tohvelisankari - parempi tossun 
alla kuin taivasalla, tyttöystävä ei 

26 

mukana. T J-linjan murheenkryyni, 
»huomio iskee». Motto: »Herra luut
nantti, en muista ... » 
Tammi Erkki, 17.3.1964, yo-nuohooja, 
Vantaa, Kou!Ptri. E Tammi = Edam 
Tallinnasta. Eki on charmantisti har
maantunut. Tuvan v-maisin kasakka
nauru. Sinä ja minä liikennevartiossa. 
Motto: »Eesti, Eesti, kaipaan sinne per
keleesti ... » 
Toppinen Panu, 3.5.1963, kauppat.yo., 
Helsinki, Kou!Ptri. 6 cm vaille neekeri. 
Harrastaa mikrotaloustiedettä. Tiedot 
hataralla pohjalla. Tuvan hukkaputki. 
Motto: »Kerran vielä, sanoi Marjatta, ja 
kääntyi mahalleen.» 
Vartiainen Kare, 16.5.1965, yo, Espoo, 
Kou!Ptri. Tuvan poju. Osaa kaikki kirjat 
ulkoa. Rateko piirukiikareissa. Herran 
pelko on herran alku. Hyvä taustakuo
rolainen. Piirtoheitinskandaali. Motto: 
» Kerran sota-aikana ... » 
Åke Seppo, 9.6.1964, prosessinvalvoja, 
Kotka, KotRPsto. Sten Åke Storsven. 
Hiihtovalmennettava itärajalta. Ausch
witzwagenissa kumi palaa, kun mie pää
sen lomalle. Motto: »Onks muka valmis
tautumisaika. » 

TYKKI - TUPA 16 

Bertling Kai, Iso kotkalaisroikale. Ääni 
kuului hyvin pojan selostaessa mielipitei
tään. Makaili myös tyytyväisenä Vaivais
ten Mäellä. Ei ongelmia luvuista. 
Holm Kurt. Paikallistuntemusta. Tak
tiikkana tasaisen tappava lukutahti: 

•
ainoa joka luki vakavissaan . Terveme

oa Ratekoon. Hiljainen, mutta terävä 
komentoääni. 
Kalpala Jykä. Menoässä,johon kasarmin 
säännöt eivät purreet. Varustus aina 
oman pään mukaan. Tosi persoonalliset 
kommentit. Kehitti uusia sulkeismuo
toja. Tykkiryhmämme korkeussäätäjä. 
Laaksonen Mika. Järvenperä, Suomi. 
American palloa. Liitteitä paljon, lomia 
vähän. Siivousvuorot pyörivät, mutta 
eivät satu kohdalle. Video-AU. 
Laitsaari Ari . Kurssin lomailija. Aina 
treenaamassa tai »mamman» luona. 

Tuvan repeilijä-ässä. Herkeämätön täs
mentäminen ja kysely. Kadettiainesta -
äitinsä mielestä. Piristi tupaa hiu ten 
sävytyksellä. Motto : »Tääämä selvä .. . » 
Partanen Rauno, KotRPsto. Suoritti 
aseetonta palvelusta. Tunsi aseet. Tunsi 
myös kiinnostusta maastokelluntaan. 
Kadotti ja löysi tavaransa päivittäin. 
Tuvan rauhallisin ote asioihin. 
Tanhuanpää Timo. Tuvan kestowem
pula. Hikoili melkoisesti lukemisen 
kanssa. RTK? Kätki linjan opetusväli
neet ollessaan kalu-AU. 
Tattari Kai . Hidas, mutta rauhallinen. 
Aikoi anoa lomaa kesämökin sähkömit
tareiden lukemista varten. Tosi kohtelias 
sulkeistenpitäjä. Omisti uuden auton. 
Tyni Arto. Iski tarinaa Kotkan kertuista 
ja kapakoista, aina kun vain ehti. Kiire 
kotiin. Ei huolta luvuista. Motto: »No?» 
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TUPA 17 
Piipari Pasi, 1.5.1965, Miesmalli-yo, 
Kotka. Tuvan Tarzan, nahkavyöuros, 
jolle kaappijärjestys oli tuntematon 
käsite. Suurmies. Ajatusten lennokkuu
den, syvyyden viehätys. Istui ja mietti. 
Ikilevyttäjä. Motto : -
Kettunen Ukko-Matti, 15.9.1963, oikolu
kija-yo, Porvoo. Hattuspesialisti, joka 
luki vain »alan» lehtiä. Hymyhuulet, 
pepsodent-look. Hyvä kuuntelija, jolle 
avaamaton kirje oli koettelemus: auki 
vaikka muodossa. Motto: Parempi tos
sun alla kuin taivasalla. 
Pöntinen Tarmo, 16.1.1964, kehonraken
taja-yo, Hyvinkää. Suuri bodybuilder, 
joka söi, söi ja yhä vain söi. Ruokailu jär
jestys: opp Pöntinen, II apupäivystäjä, 
tki, kiö, tj, viesti. Motto: Be bob å lua. 
Moisio Pasi, 28.7.1964, katupoika-yo, 
Vantaa. Taisi irstaan sanaston ja käytök
sen: »Anna nannaa.» Kandidaattina 
Katveen kanssa tuvan laiskimman mie
hen maineesta. Oleellinen osa tupahen
keä, tuleva RTTK:n virkamies. Motto : 
»Ei iske hommat.» 
Lundell Tomi. 21.6. 1960, kauppat.maist
., Espoo. Tuvan fröken, ratekoonko? Ei 
juuri poistunut reviiriltään, kulmasän
gystään, jossa makasi ja luki. Taisi ilma
lyönnit ja käden lippaan viemisen, kuten 
kiipeilyn sängynpäädylläkin. 
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Katve Harri, 6.10.1964, merkonomi, Hel
sinki. Levoton, äänekäs, mutta pidetty 
hahmo, joka hallitsi liike-energian hyö
dyntämisen tuotteliaaseen takomiseen. 
Tanssitaituri, joka sai monet aplodit. 
Motto: »Mutta Kotkassa oli näin ... » 
Vainikka Petri, 19.6. 1965, vuorineuvos
yo, Lappeenranta. Juniori , vauveli, poju 
- rakkaalla lapsella on. monta nimeä. 
Naisten mies, jolla oli aina Varellan söpö
läiset mielessä. Mies, jolle namut ja limp
pari maistuivat - maistuivathan. Taisi 
harjoitusohjelmien teon. Motto: »Heeei
iiiii!» 
Ahti Hannu, 14.3.1965, kalastaja-yo, 
Kotka. Linjan tuhat-ilme. Oikeuden
mukainen johtaja, joka kohteli tasapuo
lisesti kaikkia. Tuvan DJ, jonka varas
tosta löytyi ainakin yhtä ja samaa. Naut 
suunnattomasti vartiobingosta. Motto: 
»Kun sais olla esikunnan aulapäivystä
jänä joka viikonloppu ... » 
Koskinen Timo, 4.8.1964, kuljetusjohta
ja-yo, Mänttä. Limppariossi Mäntästä, 
joka todella tunsi YlPalvO:n. Armoton 
sulkeisjohtaja, jonka aikana poistuttiin 
mutta lujaa. Kauhea häröilijä, pääsi 
ensimmäisenä kokelas Siilin mustalle lis
talle. » V-tu , en tasan myy Iiimpparia 
puoli kuus aamulla.» Motto: »Mä en 
haluu linnakkeelle ... 

TUPA 19 

Aittokoski Markku , 26.5. 1963, muu
sikko, Helsinki , KoulPtri. Tuvan ainoa 
heittopinkan tekijä . Sai myös pinnat sen 
mukaan. 
Alanko Martti, 11.9.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Tuvan herrasmies. Kahta en 
vaihda: ratekoa ja ... Tunsi vetoa sotkun 
naiskauneuksiin: vapaaehtoinen sotku
raketti. 

~sikainen Kari, 23.8.19.64, yo, Helsinki, 
'.WoulPtri. Kaappijärjestys oli aivan uusi 

käsite. »Sotkuunko? No, tuo pari pilsuu
. » Tuleva tväl-AU. Paras kaveri oli Dor
mar, tappajarukkanen ulkoavaruudesta. 
Motto: Pilsu per päivä. 
Hakala Mikko, 7.8.1964, metsuri , Ori
vesi. Lomilta tullessa jutut luisti. Piti 
miestä väkevämmästä. Yritti kehittää 
uutta tervehtimisasentoa, mutta etuku
maraa ei kapiaiset hyväksyneet. Ei pitä
nyt hiusten pesusta , joten leikkasi ne 
pois. Harrasti portilta kävelyä. 
Heiskanen Pertti, 27.10.1964, sähköasen-

taja, Vantaa, KoulPtri. Kurssin ainoa 
urheileva urheilija. Häröilyä ei havaitta
vissa . 
Hirvonen Jussi, 6.9.1955, opiskelija, Hel
sinki, KoulPtri. Tuvan isähahmo. Oppi
lasjohtajan hommat hanskassa, hanskat 
hukassa . Selvensi kokelaallekin miten 
asiat oikein on . Muuttaisi armeijan sys
teemit nykyaikaisemmiksi. 
Mettovaara Tuomo, 9.4. 1965, koneis
taja, KotRPsto. Rakastui työpukuunsa 
niin, että ei vaihtanut sitä vaikka kärpä
set kuolivat ympäriltä. Tuleva tväl-AU, 
lupsakka ukko, pepsodenthymy, varus
tettuna montuilla. 
Salonen Jukka, 26.7.1964, asemamies, 
Hyvinkää, KoulPtri. Tuvan Elvis. Patte
rin löntystelevin megafoni , joka mielel
lään karjuu alokkaat nurin. Tuleva ase
AU. »Herra kokelas , ilmoittaudun myö
hästyneenä, syy ... no . . . ei oo mitään 
syytä. Natsiainesta. Motto: ... sillä ääntä
hän mahtuu ilmaan ... 
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TUPA 20 
Jokinen Pekka, 15.5. 1964, EPtri . Tväl
AU. Harrastuksena lapsilta ki elletyt 
videonauhat tyttöystävän seurassa. Pu
huu unissaan, ja ti etä isittepä mistä . J ogia 
odo tti eka lla velvillä todellinen yll ä tys. 
Motto: » 11 k k intissä, vikaa vintissä. » 
Lesch Petteri , l l. l l .1964, KoulPtri. Kruu
naa ma ton levy ttäjämestari . Remontt i
ässä va illa vertaa. »Pidelk ää ko rvianne, 
Lessu on oppilasvääpelinä. » Lesch ja 
hänen kavalat agenttinsa. Motto: »Lä h
teeks joku spaddulle .. . ?» 
Liinamaa Ilkka, 21.4.1965, EPtri . Motto 
RTK lepo, eikä muuten va ikuta ko tiutta
mispäivämää rään. Päästä se on kiinni jos 
ei pa ikat kestä ma rsseja. todellinen 
ITK:n luko n purkaj a. Tuvan undulaa tti. 
Rumpukapulat kuuluivat Piken taistelu
va rustukseen. 
Mäntylä J a ri 3. 6. 1959, EPtri . Todellinen 
pingi~taituri. ' Britit pelaava t nii n, että 
RTK häämöttää ho risontissa. Va lkoisen 
ra lly-Escortin onnellinen o mistaja. Tu
run oma po ika, sielt ' to is pualt jokkee. 
Ikuinen opiskelija. Motto: »Mä o len eht i
nyt ha rras taa jo va ikka mitä . . . » 

Pitkänen Ma tti , 15.4. 1964, E Ptri. Ase
AU. Mäsän pikku-Datsun vetää 7 soti-
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las ta ja 330 keskiketteräpulloa , eikä ole 
edes täysi vielä . Hullu haulikkomies. 
Aamut a lkavat a lapään avaamisella. 
Tuvan unisin ta istelija . Motto: »Pojat, 
raukki ei olekaan lepo, sain kokeesta 5-
Saarikoski J ari , 20.4. 1964, KoulPtri . 
Tuvan pilkkimesta ri , a ntoi näytteen 
palattuaan Varellasta . Kädenvääntäjä ja 
karateka. Aikoo anoa talvella hösseleitä 
pilkkikisoja varten. Ilmetty J oe Dalton . 
Motto: »On tää lakki mulle ihan sopiva, 
mitä nyt vähän hartio ista kiristää.» 
Tele Harri , 23.3. 1964, EPtri . Kumileima
sin loma-anomuksia va rten. »Viikset 
pois sopasta », sanoi yli pursimies ja hei · 
Haran ulos ruo kalas ta. Tuvan mr. Pr 
per. Todellinen rytmikeppi kulma mie
henä . Pa llo hukassa aamuherätyksissä. 
Motto : »J os RTK lepo, niin silloin suksi 
suihkii .» 
Virmanen Sa mi , 17.7. 1963, EPtri . Loma
anomusvirtuoos i. Happy Hours klo 
24.00-03.00, jo llo in huuli lentää kuin spi
taa listen pikkujouluissa parha immil
laan. Organiso ija ja selventäjä. Oppila
syhdistyksen ha llituksessa harrastevas
taavana. Motto : »Kengät sanoo lops, 
lops, lops .. . » 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 
Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatillista koulutusta ensisi
jaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen painopiste on jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa; lisäksi järjestetään uudelleen- ja peruskou
lutusta. 

Ammattikurssin suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin, kun 
kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
haluat ja voit työttömysaikana täydentää Ja monipuolistaa 
ammattitaitoasi 
sinun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeen tulosi parantamiseen tai pitämään 
ammattitaitosi ajan tasalla. 

Kurssien opetusohjelmat on rakennettu perättäisistä moduuleista eli 
opetusjaksoista. Koko koulutuksen läpikäynti vie 6-18 kk riippuen 
aikaisemmasta työkokemuksesta/koulutuksesta. 

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa ammatil
lisissa kurssi keskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoimapiirin 
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 kiinteistönhoitoala 

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130511 
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. 90-280 699 
Alat: Metalliala, sähköala, piirustusala, majoitus- ja ravitsemisala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39, puh. 90-544 633 

~lat: Metalliala, rakennusala , toimistoala, majoitus- j~ ravitsemi-
'11111111' sala , sosiaaliala , siivousala, varastoala , sähköala Ja atk-ala 

T)·ötehoseuran Ammatillinen Kurssikeskus 
05200 RAJAMÄKI, puh. 90-290 0022 
Alat: Maa- ja metsätalousala, autoala , maanrakennusala, kuljetu-

sala, puutyöala, verhoilu- ja pintakäsittelyala 

Vihdin Ammatillinen Kurssikeskus 
03100 NUMMELA, puh. 913-230 44 
Alat: Metaliala 

Kurssien alkamisista saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmarkkinat
lehdestä, Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomaleh ti-il moi tuksista . 

Hakemuslomakkeita saat työvoimatoimistoista, jonne ne on myös 
jät~ttävä henkilökohtaisesti. Kurssihakemuksiajätettäessä on esitetävä 
koulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti. 

~ ... 
Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvo1mato1m1stosta, terve-
tuloa keskustelemaan. 

~c Työvoimatoimistot 
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Teemme 
teknistä 

mainontaa 

~ .®;, 
Höyläämötie 5, 00380 Helsinki 38 

KUVA-AHTI OY 
FLEMINGINK. 7 HKI 53 

PUH . 717004 

MYYMÄLÄ-SOMISTUS· 

SISUSTUSTARYIKKEITA 

deko 

~ 
Puh. 753 4455, 753 9368 
Helslnglnkatu 16, 00500 Helslnkl 
Avoinna ma-pe 9-17, 18 9 •13 
Keallauantalaln aulJettu 

KALUSTEET-VALAISIMET 
Kasarmikatu 6, 00140 Helalnkl 
Puh.625344,628509 

®®®~gJKloy 
OULUNKYLÄNTIE 2, · 00600 HELSINKI 60 

Olemme nykyaikainen 
LVI-alan palvelupiste 

- tarvikemyynti 
- asennukset 
- huolto-Ja korjaustyöt 

Soita tai tule käymään 

796 208 
796 311 

e 

~UDI 
~PORT! 

Sen teho, tekniikka ja taloude llisuus 
muodostavat urheilullisen kokonaisuuden. 

•• Teknistä etumatkaa. 

HUOPANIEMI
CONSUL TING 

90-311 400 

experts in seaching know
how, licences and contacts 
in the Far East and North 

American markets 
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Mikko Reitala 
SUOMEN PUOLUSTUSKYKY UHATTUNA 

Ajan hengen sitä vaatiessa 
on myös varusmiestoimikun
tien etsittävä itselleen uusia 
toimintamuotoja. Mikä olisi
kaan hyödyllisempää kuin kes
kustelun herättäminen ajan
kohtaisista turvallisuuspoliitti
sista kysymyksistä. Palvelus
motivaation kannalta on oman 
näkemyksen syntyminen tär
keää. Esimerkiä näytti JTK 
Santahaminan sotilaskodissa 
17.9. 

Paikalle oli kutsuttu edus
tava vierasjoukko maanpuo
lustuksen asiant untijoita - ja 
sen vastustajia. Keskusteli
joina olivat professori Göran 
von Bonsdorff Suomen Rau
han liitosta, erikoistutkija 
Pauli Järvenpää Puolustus
ministeriöstä, UudJP:n 
komentaja everstiluutnantti 
Närhi sekä Sadankomitean 
pääsihteeri Markku Tattari. 
Paneelin aiheena oli »nykyai
kaisen sodan kuva ja Suomen 
puolustuskyky». Keskustelua 
oli lisäksi seuraamassa soti
laskodillinen varusmiehiä. 

Avauspuheenvuorossaan 
everstiluutnantti Närhi totesi 
keskustelunaiheen tärkeäksi 
ja kiitti varusmiestoimkuntaa 
sen osoittamasta ak tiivisuu
desta. Närhi kehotti myös 
muistamaan, millaisella pai
nolla kukin edustaja puoles
taan puhuu. Suomen kansa 
seisoo puolustusvoimiensa 
takana, hän huomautti . 

Professori von Bonsdorff 
aloitti puhumalla sodan luon
teen muuttumisesta. Ennen se 
oli politiikan jatke, mutta 
nykyään se on osoitus politii-
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kan epäonnistumisesta. Neu
vottelujen tärkeydestä ei toki 
eriäviä mielipiteitä ollut. Von 
Bqnsdorff muistutti Lähi
idän selkiytymättömästä 
tilanteesta. Sota ei ole ollut 
mikään ratkaisu. 

Keskustelun kulku oli 
odotettu, sillä se ajautui väis
tämättä ydinaseisiin. Järven
pää totesi ydinsodasta maa
lailtujen kauhukuvien olevan 
asiantuntemattomien tahojen 
keksintöä. Massojen tietä
mättömyyteen vetoaminen 
tuntui kuitenkin ihmeelliseltä 
juuri kun oli esitetty puolus
tusvoimiemme tarpeellisuu
den mittariksi kansan sille 
osoittamaa lähes yksimielis
tä luottamusta. 

Sodan kulku Euroopassa ja 
rajoitetun ydinsodan mah
dollisuus kiinnostivat kuuli
joita. Huolimatta molempien 
supervaltojen päinvastaisista 
ilmoituksista, tuntui uskoa 

rajoitettuun ydinsotaan vielä 
löytyvän Puolustusministeri 
ötä myöten. Markku Tattari 
esitti mielipiteenään, että 
sodan puhjetessa Euroopassa 
kynnys ydinaseiden käyttöön 
olisi erittäin matala, ja sodan 
ehtiessä Suomeen asti o lisi 
niitä jo käytetty. Everstiluut
nantti Närhi kuitenkin muis
tutti niistä kymmenistä 
sodista jo ydinaseen keksimi
sen jälkeen joissa niiden kä 
töä ei ole nähty tarpeellisek . 

Yhteinen usko oli kai
killa osapuolilla siihen, ettei 
Suomella ole varsinaisia 
vihollisia. Silti Puolustusvoi
mien ja Puolustusministeriön 
yhteinen kanta oli, että armei
jaa silti tarvitaan. Suomen 
a lueen hyväksikäyttö on 
kyettävä itse estämään, sanoi 
Järvenpää. Edellytykset kon
ventionaalisin asein tehdyn 
hyökkäyksen torjumiseen 
ovat olemassa. Tattari halusi 

kuitenkin tietää, halutaanko 
puolustaa ne liökilometrejä ja 
neliömetrejä, soita ja metsiä 
- vai ihmisiä . 

Keskustelijoilta kysyttiin 
mm. onko IOO0aseistakieltäy
tyjää uhka Suomen puolus
tuskyvylle. Evl Närhi kertoi 
jo näinkin pienellä määrällä 
olevan konkreettista merki
tystä, minkä johdosta 
Markku Tattari esitti ilonsa ja 
tyytyväisyytensä. 

Entä voiko Suomi torjua 
risteilyohjuksia? Markku 

'~ttari kertoi Yhdysvalloissa 
~ ytetyn 30 miljardia dollaria 

aseen suunnitteluun ja kehit
tämiseen, ja että on laskettu 
tehokkaan torjuntajärjestel
män luomiseen tarvittavan 
jopa sei tsenkertainen summa. 
Ulkoministeri Paavo Väyry
nen on julkisuudessa väittä
nyt torjunnan o levan mah
dollista. Ulkoministerin kan
taan yhtyi myös evl Närhi, 

joka vertasi risteilyohjusta 
pieneen, matalalla lentävään 
lentokoneeseen, joita kyllä 
voidaan torjua. Kuitenkin jäi 
selvittämättä, miten tämä 
voidaan tehdä käytettävissä 
olevan minimaalisen ajan 
puitteissa. Entä onko ohjuk
sen tuhoaminen sitten vaara
tonta? 

Myös ydinsodan syttymi
nen vahingossa, vikahälytys
ten mahdollisuus, kiinnosti 
kuulijakuntaa. Esim. USA :
ssa saadaan kymmeniä vääriä 
hälytyksiä vuodessa. Järven
pää nojasi uskonsa insinöö
reihin ja riittäviin turvajärjes
telmiin . Tattari totesi kuiten
kin aseiden ·kehittyessä har
kinta-ajan vain lyhenevän. 
Nykyään olisi vastapuolella 
tällaisessa tilanteessa jo vain 6 
minuuttia aikaa päättää vas
tatoimistaan . 

Ilman vastausta jäi myös 
kysymys ns. ydintalvesta. 

Tutkijoiden mukaan jo 2 % 
käyttö nykyisestä ydinarse
naalista aiheuttaisi monien 
kymmenien asteen laskun 
lämpötilassa johtuen luke
mattomista tulipaloista ja 
savusta. Järvenpää ei tutki
muksista huolimatta uskonut 
mahdollisuuteen . »Eihän sitä 
ole kokeiltu», kuten Yhdys
valtain sodanjohto on ilmoit
tanut. 

Vaikka eriäviä mielipiteitä 
saman pöydän äärestä kuul
tiinkin, on varmaa, että Suo
men asema, vaikkakin sara
nakohdassa idän ja lännen 
välissä, on vakaa ja luotettu . 
Vihollista ei Suomella ole, ja 
kaikki on tehtävissä, ettei sel
laista saataisikaan. Suoma
laista hyvinvointia osoittaa 
myös jo keskustelun laimeus 
sekä julkisessa sanassa että 
nyt pidetyssä tilaisuudessa. 
Todellisia ongelmia ei vie lä 
o le. 

OY PORKKALAN KIRJAKAUPPA 
KIRKKONUMMI 

KIRKKONUMMEN 
RADIO-TV OY 

VALINTA KUISMIN 
OULUNKYLÄNTIE 7 HKI 60 
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Mikko Reitala: TÄMÄKÖ 

ISOSAARI? 
Voimistuvan rauhanliik-

keen ko hdistaessa kaikkialla 
maa ilmassa yh ä terävämpää 
arvostelua perinteiseen sota
la ito kseen, ei mikään ole ter
veellisempää kuin tuoda sivii
lit itse ka tso maa n, mitä Suo
men Puolustusvoimat tänään 
pitää sisällään . Suo menlin
nan Ra nnikko tykist ö ry k
mentin osalta tä mä tapahtui 
28. heinäkuuta I osaa ren lin
na kkeella. 

Luo nno nkaunis linnake
saari kellui ulapalla paistatel
len kesäisessä a uringossa . 
Lämpö mittari näytti yli 25 
astetta, ja tuuli lo isti poissa
o lollaa n. Kesä inen metsä o li 
raikkaan vihreä ja lomaken
kien kiilto häikäisi silmää. 
Vi e raa t , y li 200-pä in e n 
joukko naisia, lapsia ja va n
huksia ka tseliva t hämmästy
neinä ympärilleen : tämäkö 
Isosaari? 

Vierailijat ryhmittyivä t 
»Buleva rdille » ns. Hoorin 
a lueelle, mihin o li sotilaskoti 
järjestä nyt monipuolisen ta r
joilun . Musiikista huolehti 
jälleen kerran Helsingin 
Varuskuntasoitto kunta . 

Ensimmäi enä no usi val
leille pystytettyyn puhuja
pön tt oo n I Pa tt e ri s to n 
ko mentaja majuri Haapa nen 
toi vo tta maan vieraa t sydä
m e lli s esti t e r ve tulleik s i . 
Tämä n jä lkeen puhui isosaa
relaisille vielä kin tutumpi 
kasvo: linnakkeen päällikkö 
yliluutnantti Rantala . Hän 
kertoi kiinnostuneille kuuli-
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Maanpuolustus mielessä. 

joilleen Isosaa ren linna k
keesta ja sen eriko ispiirteistä 
muihin SIRtR:n yksikköihin 
verrattuna. Ylil Ra nta la totesi 
mm. vapaa-ajan jäävä n usein 
lyhyemmä ksi kuin mantereen 
yksiköissä, mutta uskoi lin
na kkeen kauniin luo nnon ja 
paremma n yhteishengen kor
vaava n tä mä n puuttee n 
mo nink ert a ises ti . Raj a lin
na kkeelle säädetyt valvonta
ym. tehtävät o n suoritettava, 
ja suurempi vastuu tunnetusti 
lisää palvelusmotivaatio ta. 

Ohjelmassa seuras i näytös
luo ntei nen sulkeisj ärjes tyk
se n ha rjoi tus, joka sa i mo nen 
katselijan suun ve täytymää n 
leveää n hymyyn. Tämä ei kui
tenkaan johtu nut va hingoni
losta, si llä harjoitusta suo rit
ta neilla varusmiehillä o li 
a ina kin ilmeistä pääte llen 

hauskempaa kuin kos kaa n. 
Tyytyväisenä myhä ili viera i
den jo ukossa myös itse eversti 
Lahti . 

Sulkeisosaston po istuttua 
metsään ja pölyn las keudut
tua selvitti RTTK:n puheen
johtaja tkm Ka ri J Leino 
va rusmiestoimikuntien ase
m aa j o uk ko - osas t o is . 
yleensä, sekä tietenkin om· 
RTTK :mm e viimeaika is ia 
a ikaa nsaanno ksia. 

»Toistai eksi tuntematon 
vihollisosasto o n juuri nous
sut ma ihin saa ren toisella 
puolella. Linna kkee n tykki
miehet antava t nyt näytteen 
ta id o is taa n p erint eisessä 
maa ta istelussa», julisti seu
raava ksi tila isuuden seremo
nia mesta ri ko kelas Pa rkki
nen, ja vieraiden päät kääntyi
vät ko hti metsästä kuulu-

nutta, lähenevää ta istelunme
lua . Ko mentosa na t kaja teli
va t, ja esiin syöksyi la uma 
Isosaa ren puo lustaj ia JV-tyk
kiä ve täen . Ylikersa ntti Siivo
sen va lvonnassa saatiin vihol
linen torjuttua, ja tykki vetäy
tyi suoja-asemaa n. Apl odit 
ripeille ta istelijo ille. Herne
keitto oli ka tettu . 

Ruo ka ilun jä lkeen o hjel
massa o li rannik kotykistön 
kalusto n esittely, se kä näytö
sa mmunta ja kasarmiin tutus-

~ minen . 
. Eräs nuori mies käve li 

y mpäri kasarmia huvittunut 
ilme kasvo illaan . Mieleen 
pa la utui elävästi kymmenen 
vuotta sitten Isosaaressa vie
tetty a lo kasaika, aliupseeri
kurssi ja myöhemmin ko ke
lasaika. Kerra n RT-mies, 
a ina RT-mies ! 

RTTK:n puheenjohtaja tkm Leino esittelee innokkaalle katso
jajoukol/e uusinta RT-tekniikkaa. 

Viimeinen ohjelmanumero: /omapukutarkastus. 
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Mikko Reitala: 

ROCK, RAUHA, RAKKAUS 

Ai, että mitä tekemistä tällä 
on Suomen Puolustusvoi
mien kanssa? Aivan oikein,ja 
ilman usean varusmiestoimi
kunnan hedelmällistä yhteis
työtä ei olisi vieläkään. 

Sunnuntaina 3.6. tämä iloi
nen asia kuitenkin nähtiin, 
kiitos kymmenien vapaaeh
toisten järjestelijöiden sekä 
ennen kaikkea esimiesten 
suopean asenteen ja auttamis
halun. Kyseessä oli HelltR:n , 
UudJP:n ja SlRtR:n varus
miestoimikuntien yhdessä 
järjestämä Sahara Rock-tilai
suus Santahaminan koulutus
maastossa Saharassa. Tilai
suus oli tarkoitettu ensisijai
sesti 11.6. kyseisiin joukko
osastohin palvelukseen astu
ville alokkaille sekä näiden 
omaisille, mutta myös Santa
haminassa sunnuntaitaan 
viettäneet varusmiehet saivat 
osallistua kukin halunsa 
mukaan. 

Varsinaisen rockkonsertin 
lisäksi oli tuleville alokkaille 
järjestetty runsaasti hyödyl
listä informaatiota tulevista 
palvelusolosuhteista ja varus
miehen oikeuksista. Kunkin 
joukko-osaston varusmies
toimikunnalla oli esiintymis
lavan välittömässä läheisyy
dessä oma telttansa, jossa 
jaettiin erilaista materiaalia 
sosiaalioppaista joukko-osas
toja esitteleviin lehtisiin. 

Tärkeintä kuitenkin oli 
alokkaille suullisesti jaettu 
tieto, ja mitä erilaisimpiin 
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kysymyksiin vastaaminen. 
Toimihenkilöiden lisäksi 
tulokkaita olivat neuvomassa 
mm. tulevat ryhmänjohtajat. 

Erityistä kiitosta saavat 
osakseen kasarmeihin sisälle 
tehdyt tutustumiskierrokset. 

Katselijoille esi teltiin tupia, 
kaappeja ja varusteita. Mie
lenkiintonsa herätti varsinkin 

-nykyisen peruskoulutuskau
den sisältöä ja tavoitteita esi
tellyt korkeatasoinen diao~ 
jelma. • 

IT-mies ja soittamisen ilo. 

»l'm a crawling king 
snake», lauloi korpraali 
Öhrnberg tavalla, josta ei itse 
Morrison - vainaallakaan 
pitäisi olla huomauttamista. 
Muutenkin tämä Uudenmaan 
Toivojen nimellä esiintynyt 
jääkäreiden ja tykkimiesten 
yhteinen yhtye kantoi päävas
tuun festivaalien musiikilli
sesta annista. Olivathan yhty
een jäsenet pääosin tunnet
tuja ammattimuusikoita. 

Toiset tilaisuudessa esiinty
neet yhtyeet olivat HelltR:n 

~usmiesorkesteri varsinai
""'l!llfa vierailijana, sekä ryk- Sahara-rock 1984. 

mentin oma ylpeys, » Viiden 
viihdettä», Mäkiluodon lin
nakkeella. 

Tunnelma aurinkoisessa 
Saharassa oli miellyttävän 
vapautunut. Lämpimän, 
kotoisen hengen syntymistä 
vaikeutti kuitenkin yleisön 
hajaantuminen turhan laa
jalle alueelle. Tilaahan Saha
rassa riittää. 

Ilmapiirin luomisessa oli
vat tärkeillä sijoilla sotilasko
din järjestämä aina tehokas 
virvoketarjoilu sekä siviilin 
puolelta lainattu hulvaton 
spiikkeri Teemu Lehto. 

Monet yhtyeissä soitta- RITK:n puheenjohtaja tkm Leino seuraamassa tuleville alok-
neista varusmiehistä olivat jo kaille jaettavaa informaatiota. 
kotiuttamisensa kynnyksellä 
ja tämä antoikin Mäkiluodon 

-

. hille aiheen konsertin 
tuskappaleena sovitella 

vanhaa Hassisen Kone-hittiä: 
» ... rappiolla on hyvä olla, ei 
huolet paina, ei rasitu polla. 
Antaudu sinäkin suosiolla, 
PIAN ON TJ NOLLA. .. » 

Esikuntapatterin edustus: korpraali! Marja-aho ja Öhrnberg. 
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RYKMENTTI URHEILEE 

RYKMENTIN JALKAPALLOMESTARUUS 

PALLO HUKASSA? 
Löytyypä RT-taistelijoista muutakin 

henkeä kuin asevelihenkeä. Urheiluhen
keä nimittäin. RTTK käytti seikkaa 
välittömästi hyväkseen ja järjesti koko 
rykmentin kattavan turnauksen pelien 
kuninkaassa, jalkapallossa. 

Isosaaren linnakkeen joukkueen pela
tessa Kadettikoulun kentällä Esikunta
patteria vastaan 21.8. oli hiki halpaa . 
Vaivoja ei säästelty ja tuloksia syntyi: 
tiukan ottelun jälkeen Isosaari voitti 
ottelun tuloksella 4-3. Voittomaali syntyi 
rangaistuspotkulla. 

30.8. pelattiin sitten Upinniemessä II 
Pston mestaruudesta. Vastakkain olivat 
AUK Koulutuspatterilta ja Mäkiluodon 
linnake . Kentän laidalla piti henkeä yllä 
mahtavaääninen huutosakki: tkm Mik
kola Mäkiluodosta. 

Huippujännittävän ottelun, tulos sel-
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v1s1 vasta rangaistuspotkukilpailussa 
yhden jatkoajan jo osoittauduttua riittä
mättömäksi. Tulokseksi jäi 3-1 Koulu
tuspatterin hyväksi . 

Seuraavaksi on edessä koko rykmen
tin mestaruudesta pelaaminen. VastaA 
kai n ovat siis Isosaaren linnake ja A U~ 
Tähän lehteen ei ottelun tulos valitetta
vasti ehtinyt, sillä otteluajan järjestämi
nen kiireiselle A UK:lle tuotti, kuten aina, 
hieman vaikeuksia . 

Kun rykmentin mestari on saatu sel
ville, on vuorossa todellinen jännitysot
telu : HelltR:n 4. ohjuspatteri, joka 
majailee Santahaminassa Esikuntapatte
rimme naapurina, on luvannut pelata 
vierailevana tähtenä mestariamme vas
taan. Aika näyttää,kestääkö RT:nsisuja 
taito IT-miesten mittarissa. Pää kyl
mänä, pojat! 

»MMM . . . !!» »MAAAAL/!!» 

NIMITYKSIÄ JA YLENNYKSIÄ 

1.4. lukien 
...A. Ylivääpeli Mikko Ensio 
~ Isosaaren linnakkeen 

viesti upseeriksi 
1.5. lukien 
- apulaiskanslisti Ritva 
Anneli Artell kirjanpitäjän 
toimeen Teknilliseen toimis
toon 
- Marja-Liisa Haapala apu
laiskanslistin toimeen esikun
nan h uoltotoimistoon 
- teknikkoluutnantti Mar
ku Kalervo Takanen SlRtR:n 
asesähköteknikoksi 
- Teknikkokapteeni Tauno 

Olavi Tissari SlRtR:n asetek
nikoksi 
1.3. lukien 
- kersantiksi värvätty 
Christer Johan Valter Eng
blom 
12.5. lukien 
- alikersantiksi asentaja 
Erkki Helminen 
työnjohtaja Kauko Pullola 
- pursimieheksi värvätty 
Erkki Kuismin 
- vääpeliksi värvätty Ossi 
Keskinen 
- kersantiks1 asentaja 
Teuvo Nevalainen 

asentaja Jorma Vilokkinen 
1.6. lukien 
- SlRtR:iin vääpeliksi yli
kersantti Risto Tapani Rahi 
1.7. lukien 
- SlRtR :iin yliluutnanteiksi 
luutnantti Lasse Tapio 
Majuri 
luutnantti Kenneth Johannes 
Nyholm 
1.8. lukien 
- SlRtR:iin everstiluutnan
tiksi majuri Jorma Kalevi 
Vuohelainen 
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