


MÄÄRITTELE TAVOITETILASI 

Kuluvan vuoden alkupuolella kotiutuneet on tut
kittu. Aiheena oli tällä kertaa ennenkaikkea työlli
syys. Tilanne on vakava, kun 40 prosentilla kotiu
tuvista ei ole välittömästi työ- tai opiskelupaikkaa 
tiedossa. 

Samalla kun meillä on oikeus odottaa yhteis
kunnalta toimenpiteitä tilanteen parantamiseksi, 
tulisi jokaisen varusmiehen pohtia myös omia toi
menpidemahdollisuuksiaan. Ammatillinen kehit
tyminen perustuu aina ennenkaikkea omatoimi
suuteen. Itselle täytyy asettaa selkeät tavoitteet ja 
olla myös valmis toisinaan koviinkin ponnistuk
siin. 

Tutkimuksessa tuli esille myös muutama muu 
mielenkiintoinen tieto. Vapaaehtoisia armeijaan 
tulee joka kuudes varusmiehistä, sama määrä on 
myös lykkäystä käyttäneitä, perheellisiä on varus
miehistä alle 10 %. Korkeakoulututkinnon suorit
taneita on 2 %. Monivivahteisuutta on vaikka 
kuinka paljon. 

Jo varusmiesaikana kannattaa uhrata useampi
kin ajatus tulevaisuudelleen - eikä vain ajatella 
vaan toimia. Tulevaisuus on omatoimista muutos
ten tekoa. Markku Markkula 
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Järvö 
JARMO MAULA, teksti 
MIKKO JUOLAHTI ja JARMO MAULA kuvat 

Järvö, sana on useasti kaiku
nut ilmassa näinä aikoina. 
Järvö ja siellä jokin mökki, 
näin ke"otaan. Talkoita ja 
varusmiehiä auttamassa, joku 
tietää. Saarijossakin Upinnie
men lähellä, puohlstusvoimien, 
mutta ei mikään mökkilinnake, 
ovat siellä käyneet vihjaisseet. 
Mikä se Järvö oikein on, kysyy 
nimimerkki 'epätietoinen 
varusmies'. Toimituksemme 
vastaa seuraavassa ko. nimi
merkille. 

Järvön luonnonkaunis 
saari sijaitsee Porkkalan nie
men edustalla, lyhyen vene-

·kan päässä mantereelta. 
• -kilta on saanut käyt
töönsä saarelta Puolustuslai
toksen alueen n. 30 ha. Kilta 
tulee rakentamaan alueelle 
kaksi rakennusta, pääraken
nuksen ja saunarakennuksen 
grillikatoksineen. Tämän alu
een ja rakennusten käyttö 
tulee olemaan vapaata kai
kille killan jäsenille. Alueella 
voi telttailla, sinne voi tehdä 
veneretkiä, käydä saun
omassa tai vaikkapa viettää 
kesälomaa ja nauttia saaristo
luonnosta. Luonnon säilyttä-

miseen kiinnitetään erityistä 
huomiota, kulkemista varten 
saarelle tehdään polut ja tar
koituksena on saada kiltalai
sia viettämään vaikkapa 
lomaviikko saarella, toimien 
samanaikaisesti päivystäjänä. 
Tämä paikka tulee siis ole
maan kiltalaisten, heidän per
heenjäsentensä ja ystävien 
käytössä. Paikan arvoa nos
taa erityisesti sen läheinen 
sijainti ja rauhallisuus Puo
lustusvoimien alueena. Saa
resta on pieni osa siviilien (3) 
hallussa ja siellä käyneitä 

askarruttanut neuvostovenä
läisten rakentama taio on 
kalastaja Eklundin mailla. 
Läheisessä naapurisaaressa on 
HSK:n (Helsingfors Segel
klubb rf.) kokoontumis
paikka. 

Projektin kustannusarvio 
on 200 000 markkaa, joka 
katetaan lahjoitusvaroin. 
Työt tehdään pääosin tai
koina. Lahjoittajina ovat toi
mineet monet: mökin hintaa 
pudotti Honkarakenne, tal
koojuomia on tarjonnut Mal
lasjuoma. mökin tarvikkei-

Urakka alkaa olla lopuillaan. 



Perustustentekotarpeet tuotiin paikalle Uisk olla. 

den kuljetuksen Karstulasta 
hoiti Bandaris Oy, rakennus
tarvikkeita ovat lahjoittta
neet VP-rakennus Oy, Lohja 
Oy, Partek Oy, Perusyhtymä 
Oy ja Kirkkonummen San
omat, kuljetuksissa ovat 
avustaneet Rykmentti ja 
auto- ja veneliike Mauri 
Wilkman, lisäksi useat yksi
tyishenkilöt ovat avustaneet 
erilaisilla rahasummilla. Kilta 
on erittäin kiitollinen kaikille 
lahjoittajille. Lisää lahjoituk
sia tarvitaan, ottakaa yhteys 
toimitukseen! Ohjaamme 
eteenpäin. 

Työt alkoivat 11.5. kelirik
ko-ongelman vuoksi hieman 
myöhässä. Tällöin siirrettiin 
saareen massiivinen määrä 
rakennustavaraa . Tarvik
keita tuotiin kuljetusalus 
Kampelalla yhdellä kertaa 40 
tonni_a. Kuormaa oli purka
massa n. 40 varusmiestä ja 
toistakymmentä kiltalaista. 
Ohessa olevat kuvat eivät 
kerro koko valtavan työn 
määrää. Molemmat rekat oli
vat täynnä puuta ja kanta
mista riitti iltaan saakka. Var
sinkin A UK:n varusmiehet 
tekivät todella suuren työn. 
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Työtä jatkett iin seuraavana 
viikonloppuna, Uiskolla tuo
tiin lisää rakennustarvikkeita 
ja nyt päästiin varsinaiseen 
rakentamiseen käsiksi. 

Tämän jälkeen tavaraa on 
tullut jatkuvasti lisää ja vii
konloput on puurrettu sitke
ästi. Rakennustöissä on ollut 
2-3 killan palkkaamaa kirves
miestä, aina kun ovat muilta 
töiltään ehtineet ja viikonlop
puina aherrukseen ovat yhty
neet kiltalaiset ja ~arusmie-

Perustusten valu 
Upinn iemestä. 

het. Varusmiehet ovat tal
koitten kautta innostuneet 
killan toiminnasta ja kilta on 
saanut useita kymmeniä 
uusia jäseniä. Talo on laajen
nettu versio Honkarakenteen 
vakiomallistosta ja kaikkia 
rakennustarpeita ei osattu 
varata oikeita määriä, mutta 
vaikeuksien kautta voittoon
... Tätä kirjoitettaessa raken
nustyöt olivat edenneet jo 
varsin pitkälle, kuvat kerto
vat puolestaan. 

aliupseerioppilaita 

Tällaisia rakennuksia kas
vaa Järvööseen. Pääraken
nuksen pinta-ala on n. 83 m2 

ja majoitustiloja on n. 30 hen
gelle. Siis sopivasti yhdelle 
jaostolle. Varusmiehillä on 
mahdollisuus käyttää tiloja, 
vaikkapa jaoskilpailun pal
kintosaunana. Savusaunaan 
mahtuu mainiosti 10 varus
miestä tai viisihenkinen 
perhe. 

Päärakennuksesta tulee 
talviasuttava, mm. ikkunat 
ovat kolminkertaiset. Säh

.A lle on valmius, putkitus on 
'1l!l'Jetty, lahjoittajaa kaiva

taan sähköistykselle ja agre-
gaatille. Kalustusta ollaan 
suunnittelemassa ja lahjoitta
jia tarvitaan. Jatkossa raken
nustyöt aloitetaan laiturien (3 
kpl) rakentamiseksi. Make
anveden saannin turvaami
seksi tarvitaan »kaivonkatso
jia». Soutuvene pyritään saa
maan vierailijoiden käyttöön. 
Rakennuksen valmistuttua 
killalle hankitaan oma vene 

Savusauna kohoaa metsän ja kallioiden rajalle. 

ku ljetuksia varten. Veneestä 
tulee niin iso, että sen kuljet
tamiseen tarvitaan riittävän 
pätevyyden omaavia henki
löi tä. Tämä vene mahdollistaa 
myös veneenkuljettajakurs
sien aloittamisen kiltalaisille, 
ensiapukurssejahan on jo 
pidetty. Kulku saarelle on 
veneellä mahdollista huhti
kuun ja marras-joulukuun 
välisenä aikana . 

Tämänhetkinen aikataulu 
ennustaa ensimmäisiä sau
noja jo elokuussa. Tähän tar
vitaan vielä paljon työtä ja 
kiltalaiset sekä ennen kaikkea 
varusmiehet, jotka ovat teh
neet todella hienoa työtä, 
ovat tervetulleita. Toivotta
vasti vastauksemme tyydyt
tää arvon nimimerkkiä ja 
saamme sinut talkoisiin 
mukaan. 

Päärakennuksen saunapääty. Å°ärimmäisenä oikealla näkyy häivähdy s pääkuistista. Piippu on 
vielä muuraamatta. 
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MIKKO JUOLAHTI, 
teksti 
MIKKO RAUNIO, 
kuvat 

SlRtR 
67 

vuotta 
Rykmentin vuosipäivää 12.5. 
vietettiin perjantaina 
10.5.1985. Päivä alkoi juhlal
lisella lipunnostolla Suomen
linnan Kustaanmiekalla ja 
jatkui paraatikatselmuksella 
sekä ohimarssilla Santahami
nassa. Mielet eivät himmen
neet, vaikka aurinko pysyi 
piilossa ja pilvet silloin tällöin 
muistuttivat olemassaolos
taan sadepisaroin. 

Oh1marssin jälkeen siirryt
tiin Santahaminan varuskun
taruokalaan päiväjuhlatilai
suuteen, jonka yhteydessä 
nautittiin lounas. Rykmentin 
komentaja ev Lahti jakoi 
perinteiset tunnustukset ryk-
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mentin piirissä ansiokkaasti 
toimineille. Tunnustuspal
kinnoista sai »Kenraalin kan
nun» ylil K Nyholm Isosaaren 
linnakkeelta, RSKY:n haari
kan yliv K Miettinen huolto
toimistosta ja eversti evp Es
ko Laaksosen lautasen emän
tä T Saukko Mäkiluodon lin
nakkeella . 

Vuosipäivän päätti odo
tettu iltajuhla . 

Rvkmenrin komentaja ev Lah-
1/ pitämässä puhetta päiväjuh
lassa. Etualalla tunnustuspa/
kinnot. 

Lipunnosto Suomenlinnan 
Kustaanmiekalla. Etualalla 
selin paraatin komentaja evl 
My llyniemi ja rykmentin ko
mentaja ev Lahti. Lipun ympä
rillä vas. esikunta, lippujaos, 
Esikuntapaueri, RT-kilta ja 
soittokunta. 

Paraatikatselmusta suoriua
massa rykmentin komentaja 
ev Lahti (vas.), Helsingin va
ruskunnan päällikkö ev Rek o
la sekä paraatin komentaja 
evl Myllyniemi. Tarkastetta
vana lippujaos, jota johtaa 
y li/ Tiippana (vas.). Hänen oi
kealla puolellaan vanh lippu
upseeri y li/ Rautava, lipun 
kantajana sot mesi Ranta ja 
nuor lippu-upseeri y li/ Ma
juri. 

Esikunta suoriuamassa ohi
marssia. Esikuntaa Johtaa 

lflllliUlut~!- _Ja _Järjestely toimis
~ n paall1kko 11101 Saarinen. 

.'c,uomen/innan Rannikkoty kis
tökillan lippujaos. Lippujaok
sen päällikkönä vas Reijo Te
/aranta (killan puheenjohtaja). 
vanhempana lippu-upseerina 
Ensio Selin, lipunkantajana 
Pekka Mellavuo, nuorempana 
lippu-upseerina Tapani Puska. 
Hänestä oikealla Helmut 
Hess (killan varapuheenjohta
ja), Kauko Pyyskänen (killan 
sihteeri) , Martti Norta, Jouko 
Kokkonen ja Olli Saatsi. 
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Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin 
Merikuljetuskalusto 
Esittäytyy 

Rannikkotykistön tehtävät, 
valvonta ja alueloukkausten 
torjunta, edellyttävät toimin
tapisteiden, vartio- ym. linnak
keiden, sijoittamista alu
eemme ulkorajoille, uloimpaan 
saaristoon. liman mantereelta 
vesitse suoritettavia kuljetuk
sia nämä linnakkeet eivät tule 
toimeen. Rykmentin monipuo
lisesta merikuljetuskalustosta 
vastaa pääosin konetarkastaja 
T Bäckström ja merikuljetus
upseeri ylivääpeli L Peussa. 

Vielä 60-luvun lopulla hiihtäen 
lomille 

Ylivääpeli Peussan mu
kaan vielä 60-luvun lopulla 
varusmiehet saattoivat joutua 
hiihtämään talvisin lomille 
Isosaaresta. Siihen aikaan 
muu huolto hoidettiin hevos
vedolla rekiä käyttäen; näin ei 
oltu riippuvaisia auratuista 
jääteistä. Talvimerenkulku 
muuttui ratkaisevasti vasta, 
kun 40-luvulta peräisin ollut 
kuljetusalus Porkkala, joka 
oli jäissäkulkuominaisuuksil
taan huono, siirtyi historiaan. 
Tilalle hankittiin 1977 Pel
linki, entinen meripelastus
alus Meteor, joka pystyi mur-
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MIKKO JUOLAH. 
teksti ja kuvat 

Vaarlahti Santahaminan laiturissa. 

Hauki-luokan alus Hirsala halkomassa aaltoja. SA -kuva. 

tamaan jopa 80 cm jäätä. Pel
lingin korvasi aikanaan 
Valas-luokan Vaarlahti, ryk, 
mentin nykyinen lippulaiva, 
jonka jälkeen kuljetusten 
estyminen jäätilanteen vuoksi 
on ollut todellinen harvinai
suus. 

Ympärivuotinen reittiliikenne 
Isosaareen ja Mäkiluotoon 

Vaarlahden tärkein tehtävä 
on turvata henkilö-, tavara- ja 
materiaalikuljetukset vai
keissa jääolosuhteissa Isosaa
ren linnakkeelle. Rykmentin 

iA,:,een pääkoulutuslinnak
••eseen, Mäkiluotoon, yhtey

det pahimpina talvikuukau
sina hoitaa Helsingin Laivas
toasemalta lainattu toinen 
Valas-luokan alus Mursu, 
joka on suunniteltu erityisesti 
sukeltajakoulutukseen ja toi
miikin tässä tehtävässään 
ollessaan vapaa reittikulje
tuksista. Heti olosuhteiden 
salliessa säännölliset yhteydet 
linnakkeisiin hoitavat Hauki
luokan veneet Hauki ja Hir
sala, puolta lyhyemmät ja 
kapeammat (uppoumaltaan 

vain seitsemäsosa Vaarlah
desta). Nämä veneet pystyvät 
murtamaan 20cmjäätä. Avo
vesikaudella reittiliikenteen 
hoitavat puolustusministe
non myöntämillä varoilla 
siviilivesibussit, jolloin ko. 
alukset vapautuvat telakoita
viksi (vuosikorjaukset ym.) ja 
sotilaallisiin käyttötarkoituk
siin (esim. tykistöammunto
jen maalinhinaukset). 

Alusluokat 
Rykmentin suuremmat 

alukset (pituus yli seitsemän 
metriä), joita on parisen kym
mentä, on jaettu luokkiin 
käyttötarkoituksesta maa
räytyvien ominaisuuksiensa 
mukaan, eli; mitä kuljetetaan, 
mihin vuodenaikaan, onko 
kyse pelkästään huolto- vai 
myös taistelukuljetuksiin tar
koitusta aluksesta. 

Raskas kuljetusalus Kampela 2. SA-kuva. 



Valas-ja Hauki-luokat 
Monipuolisin rykmentin 

aluksista on edellä esitelty 
Vaarlahti, joka pystyy kuljet
tamaan joko 180 henkilöä 
taikka 30 tonnia tavaraa 
ympan vuoden. Hauki
luokka, joka korvaa vähitel
len aiemmat K-luokan 
veneet, on käyttömahdolli
suuksiltaan Valas-luokan 
pikkuveli; kuljetettavia mah
tuu 45, tavaraa 5 tonnia. 

Kampela-luokka 
Pääasiassa rannikkotykis

tön suuria avovesikauden 
tavara- ja materiaalikuljetuk
sia varten on kehitetty kulje
tuslau ttal uo kka Kampela. 
Joukko-osastomme Kampela 
2 on runsaat 30 metriä pitkä 
ja 8 metriä leveä kaksirunkoi
nen lautta, jonka kannelle voi 
ajaa jopa kaksi 40 tonnin rek
kaa rinnakkain. Tämä tuli 
konkreettisesti todistettua 
keväällä Suomenlinnan Ran
nikkotykistökillan vapaa
ajan rakennuksen ja saunan 
hirsien kuljetuksessa Järvön 
saareen. 

NC-luokka 
NC-vene Askeri on ryk

mentin lasikuiturakenteinen 
edustusvene, jonka koneteho 
on 2x772 kW ja nopeus 24 sol
mua. Matkustajia Askeriin 
voidaan ottaa 36 henkeä. 

RN-luokka 
Seuraavana sarjassa tule

vat lasikuituvalmisteiset RN
luokan veneet, jotka ovat 
kooltaan vaatimattomampia 
kuin NC-luokan vene, mutta 
ovat huomattavasti nopeam
pikulkuisia. RN-luokan kaksi 
venettä ovat pääasiassa tar
koitetut pienimuotoiseen alle 
kymmenen henkilön yhteys
liikenteeseen sekä pelastus
palveluun erityisesti nopeu-
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Rykmentin edustusvene Askeri. SA-kuva. 

Pelastuspalveluvene R N- 1. SA-kuva. 

Materiaalin ja miehistön kuljetusvene Uiska. SA-kuva. 

tensa (n. 30 solmua) vuoksi. 
Talvella pelastuspalvelua lin
nakkeilta mantereelle hoitaa 
vus1 hydrokopteria, jotka 
tulivat käyttöön 70-luvun 
alkupuolella. Hydrokopteri 
on lentokonepotkurilla, 
jalaksilla ja pyörillä varus
tettu amfibioauto. 

Uisko-luokka 
Viimeinen pääryhmä koos

tuu aluksista, joilla voidaan 
siirtää miehistöä tai meteriaa
,a myös taistelutilanteessa. 
Wlle veneille on ominaista 
suuri, yhtenäinen ja avoin las-
ti tila sekä kyky toimia laitu
rittomilla rannoilla ja mata
lilla, karikkoisilla vesillä. 
Tämän laatikkomaisen kulje
tusveneen perustyyppi on 
Uisko, joita rykmentillä on 
käytössään kolme sekä yksi 
viestikäyttöön rakennettu 
muunnos. Viestiuisko on 
varustettu kahdella Valmetin 
moottorilla ja vesisuihkuilla. 
Uiskot pystyvät kuljettamaan 
25 henkilöä tai 2,5 tonnia 
tavaraa. 

Muu kuljetuskalusto 
Edellä esitettyjen lisäksi 

rykmentillä on K- ja Y-ve
neitä kahdeksan .Nämä 50- ja 
60-luvuilla rakennetut veneet 

~t vähitellen poistumassa 
~töstä. Muita huolto- ja 

partioveneitä on neljä sekä 
pienempiä perämoottorive
neitä parisen kymmentä. 

Aseistus ja panssarointi 
Suurimmissa aluksissa, 

Vaarlahdessa ja Kampela 
2:ssa, on it-kalustoa, muissa 
ei sitäkään ole katsottu tar
peelliseksi lähinnä alusten 
koon ja suojaisempien huol
totehtävien vuoksi. Panssa
rointia on ainoastaan ryk
mentin uuden Lohi-luokan 

Ylivääpeli Peussa työympäristössään. 

veneen keulassa. Kyseinen 
Lohi-vene on Upinniemessä 
rannikkojääkäreillä koekäy
tössä. 

Uusia aluksia 
Rannikkotykistön meri-

kuljetuskalustossa tapahtuu 
jatkuvaa kehitystä. Ryk
mentti on juuri vastaanotta
nut uuden alumiinirunkoisen 
Meriuiskon, joka on vankka
rakenteisempi ja merikelpoi
sempi kuin aiemmat vaneri
runkoiset uiskot. Meriuisko 
on varustettu kahdella Vol
von moottorilla ja vesisuih
kuilla. Huippunopeus on 
niinkin korka kuin 35 sol
mua. Tämän tai ensi vuoden 
hankintoihin kuuluu myös 
uusi linnakevene, jonka suun
nittelussa on keskitytty 
veneen helppoon käsiteltä
vyyteen ja merikelpoisuuteen. 
Muita huolto/partioveneitä 
on edellisten lisäksi hankinta
suunnitelmassa. 

Arvio nykytilanteesta 
Kalustoa voidaan pitää 

pääosiltaan melko uutena tai 
Uusittuna ja määrältään tällä 
hetkellä riittävänä. Suurin 
ongelma onkin kantahenkilö
kunnan riittämättömyys. 
Alusten ja veneiden miehis
töstä, joka on yhteensä n. 75 

henkeä, on toimiupseereita, 
teknikoita tai värvättyjä kol
mannes ja loput 50 varus
miesveneenk uljettajia tai 
tavallisia tykkimiehiä erilai
sissa laiva-alan tehtävissä. 
Varusmiesveneenkuljettajat 
hoitavat itsenäisesti ainoas
taan kahden hengen miehis
tön tarvitsevia K-ja Y-luokan 
veneitä; jo uiskoa kuljetta
maan tarvitaan kantahenki
lökuntaan kuuluva. 

Varusmiehet merikuljetusteh
tävissä 

Yleisesti ottaen varusmie
het ovat tyytyväisiä palveluk
seensa merellä. Kaikilla suu
remmilla aluksilla on oma 
Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen lahjoittama TV ja 
lomat pyörivät vähintään 
yhtä hyvin kuin mantereen 
yks iköisså. 

Lopuksi ylivääpeli Peussa 
haluaa painottaa, että oppil
aita veneenkuljettajakurs
seille valittaessa valintaan 
tulisi kiinnittää entistä enem
män huomiota, sillä olosuh
teet merellä saattavat muut
tua nopeastikin ja vene joutua 
normaalia vaikeampiin olo
suhteisiin. Tähän saakka 
meillä on mennyt hyvin, yli
vääpeli Peussa koputtaa maa
laamatoilta puuta. 



Onko sotilaskoti auki tänään? 
- viikonloppu Mäkiluodossa. 

Kolea kesäinen viikonloppu kivisellä pienellä luodolla ulkosaaristossa. Kaksi tuulen
pieksämää kivirakennusta nousee kuin väärään paikkaan eksyneinä laakeiden kallioi
den lomasta. Suuremmassa rakennuksista toimii Mäkiluodon linnakkeen kasarmi, par
haimmillaan lähes 150 varusmiehen majapaikka! 
Mitä varusmies voi tehdä 

viikonloppuisin Mäkiluo
dossa? Kävellä luoto päästä 
päähän? Se on nopeasti tehty. 
Mennä hiljaiseen huonee
seen? Myöhäistä; liian täyttä. 
Kiivetä ullakolle lyömään 
säkkiä tai nostamaan punt
teja? Siihenkin väsyy. 

l 

Hän menee sotilaskotiin. 
Jos se on auki. Ja se on, sillä 
useimpina viikonloppuina 
onnistuu rannikkosotilasko
tisisarten järjestää vapaaeh
toinen päivystys luodolle. 
Päivystys alkaa puolelta päi
vin lauantaina ja kestää myö
häiseen iltaan. Sunnuntaina 

Mäkiluodon soti/askoti on todellinen monitoimitupa erilaisine 
soitto- ym. peleineen. 
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sotilaskoti on auki aamupäi
västä iltapäivään. Päivystyk
sen alku ja loppu maäräytyvät 
yhteysaluksen aikataulun 
mukaan. Viikolla sotilaskotia 
pitää kuukausipalkkainen 
sotilaskotiemäntä. 

Tänä kyseisenä koleana ja 
sateisena viikonloppuna päi
vystystä hoitivat Anja .Ji.. 
~rmi Sädelahti, äiti ja tytW 
Aiti Anja on ollut sotilaskot1-
toiminnassa jo vuodesta -69 
asti ja vuoden -80 keväästä 
hän on myös ollut mukana 
Mäkiluodon viikonloppupäi
vystyksessä. Innokasta tytär
tään Armia äiti ei hevin pääs
tänyt mukaan toimintaan, 
mutta äidinäidin poismeno 
oli murrosvaihe, jonka jäl
keen tytär sai 'luvan' tulla 
mukaan vuonna -79; samal-
la hän peri isoäitinsä rinta
merkin. 

Edellä esitetystä saamme jo 
osan vastausta, mikä saa ryh
tymään tähän uhrautuvaan ja 
ilmeisen ihmisystävälliseen 
työhön ilman 'järkevässä suh
teessa' työmäärään olevaa 
taloudellista korvausta . 
Mäkiluodon päivystyksestä 
maksetaan 20 markan päivä
raha, joka sekin johtuu linna
ketyön rinnastamisesta leiri
olosuhteisiin. Mistä siis 
innostus? Sen täytyy olla 
veressä. 

41iamanlainen viikonloppu- . 
'll'vystys pyörii myös muilla 
linakkeilla ja Sädelahdet ovat 
olleet muutamia kertoja myös 
Isosaaren linnakkeella ja 
Suomenlinnassa Merisota
koulun sotilaskodissa. Mutta 
nykyisin he hoitavat vain 
Mäkiluodon päivystyksiä jo 
siitäkin syytä, että äiti Anja 
toimii eräänlaisena mootto
rina päivystyksen pyörittämi
sessä. Mäkiluotoon liittyy 
myös vahvoja tunnesiteitä, 
sillä äiti Sädelabden, omaa 
sukua Suokontu, isä oli lin
nakkeen vääpelinä vuosina 
1935-39. Luoqolla pikku tyt
tönä asunut.' ei voi tuntea 
muuta kuin tulevansa kotiin 
joka kerran aluksen kiinnitty
essä laituriin. 

Aina ei päivystys onnistu; 
..aetus ei suju myrskyn tai 
-evian takia, aktiiveja soti
laskotisisaria ei saada, varsin
kin kesäaika on aikeaa. Eräs 
pääsyistä päivystyksen 
peruuntumiseen vapaaehtois-

iiti (oik.) ja ty tär Sädelahti. Yhtä hymyä. 

ten puutteeseen on linnake
päivystyksen yksinäisyys. 
Yksinäisyys ei tietenkään vai
vaa, kun sotilaskoti on auki, 
mutta kiinnioloajat ovat 
ankeita. Siksi linnakkeille 
lähdetään mieluiten pareit
tain ja parin löytäminen on 
tietenkin vaikeampaa kuin 
yksittäisen vapaaehtoisen. 
Osa viikonloppupäivystyk
sistä jää pois siksi, ettei Anja 
Sädelahti ehdi saada ajoissa 
puhelimella kiinni vapaina 
olevia aktiiveja. Hän toivoo
kin halukkaiden itse soitta
van hänelle ollessaan vapaita 
lähtemään päivystykseen . 

Sotilaskotityö on Sädelah
dille harrastus, jossa he viih
tyvät. Anja-äiti joutui sotilas
kotityön vuoksi jättämään 
jopa kuorolaulun; hän oli 

mukana peräti kahdessa kuo
rossa. Aika ei yksinkertaisesti 
riittänyt, ja harkittuaan vielä 
kumpaa harrastusta voi jat
kaa pitempään hän valitsi 
sotilaskotityön. Asiakkaiden 
kiitollisuus ja poikien autta
minen uudessa ja usein 
karussa elämänvaiheessa 
ovat heillä ensimmäiset mie
leen tulevat kannustimet 
työssään. Yhtään inhottavaa 
poikaa he eivät ole kohdan
neet; ehkä kuri vaikuttaa? 

Osaavat varusmiehetkin 
osoittaa arvostavansa sotilas
kotityötä; muuan kotiutuva 
erä varusmiehiä osti Anja 
Sädelahdelle kiitokseksi 
yhdessä vietetystä 'palvelusa
jasta' ruusun. Kauniimpaa 
palkkaa sotilaskotityölle saa 
etsiä. 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
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Maailman paras 
Rannikko
tykki 

• 130 TK 
MIKKO JUOLAHTI, 

teksti ja kuva. 

Seuraavassa lyhyt ja ytimekäs selostus rannikkotykistön uusimmasta kalustosta, tor
nikanuunasta 130 TK. Artikkeli perustuu Rannikkotykistökoulun apulaisjohtajan, 
majuri Rehnbäckin haastatteluun. 

Rannikkotykistön uudistumi
nen 

Toisen parlamentaarisen 
puolustuskomitean (PPK 2) 
työn yhteydessä tuli esille ran
nikkotykistön tarve saada 
uusi, entistä taistelunkestä
vämpi ja tehokkaampi tyk
kikalusto. Ensi vaiheessa 
uusittiin kevyet patterit 100 
TK:llla, jonka tykki ja tykki
torni ovat venäläisvalmistei
sesta panssarivaunusta. PPK 
2 esitti myös vaatimuksen 
hankkia tornitykit tärkeim
mille raskaille pattereille. 

Tomikanuuna 130 TK 
Kalustoksi valittiin koti

maassa konstruoitu 130 TK. 
Uusien tornikanuunoiden 
rakentamisesta on vastannut 
Tampella alihankkijoineen. 
Kanuunoiden rakentaminen 
ja asennus pattereille saadaan 
päätökseen näinä vuosina. 
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130 TK tulee uutena päätyk
kinä osin korvaamaan, osin 
täydentämään RT:n raskasta 
kalustoa, jonka on tähän asti 
muodostanut Tampella 152 
mm:n kanuuna. 

130 TK:n tykkitorni 
Rantakallioiden harmaa

seen sävyyn maalattu, pans
saroitu tykkitorni on halkai
sijaltaan oleellisesti pienempi 
kuin Tampellan 152 mm:n 
kanuuna. Pienet ulkoiset 
mitat vähentävät vasta-asei
den osumatodennäköisyyttä 
ja helpottavat tykin maastou
tumista. Tornin panssarointi 
suojaa tehokkaasti sirpa
leilta, painevaikutukselta ja 
taisteluaineilta. Vahva pans
sari on myös lämpöeristetty 
niin, ettei vihollinen pysty 
näkemään asemaa edes infra
punakamerallaan. 

Kolme suuntausvaihtoehtoa 
Tykki on yhteydessä RT:n 

käyttämään tietokoneeseen ja 
on mikroprosessoriohjattu, 
joten tykkitornissa on mel
koisesti sähkölaitteistoja. 
Kun Tampeila 152:ssa suun
taus on tehtävissä ainoastaan 
käsin, niin nämä uudet lait
teistot mahdollistavat 130 
TK:n suuntauksen kolm.lllliii: 
eri tavalla: automaattisuW1 

taus, käsinohjattu konesuun
taus ja käsisuuntaus suun
tausnopeuden ollessa riittävä 
kaikkiin pintamaaleihin . 
Näin ollen tykki on aina tuli
valmis, vaikka elektroniikka 
pettäisikin. Paikalla ei välttä
mättä tarvita joukkoa insi
nöörejä, kuten eräässä ulko
maalaisessa vastaavasa 
tykissä, josta käsisuuntaus 
puuttuu. Elektroninenkaan 
häirintä ei tehoa 130 TK:aan, 
koska sen ohjaamisessa ei 

käytetä radioyhteyksiä. Tieto 
kulkee perille suojattuja kaa
peleita pitkin. 

130 TK ja tykkimies 
Tykkimiehistön määrä on 

olennaisesti pienentynyt joh
tuen ammusten lataamisesta 
automaattilatauksella ja hyl
syttömän panoksen käytöstä. 
Tykkimiehet istuvat kuin len
tokoneen ohjaimissa kuun
nellen tulikomentoja korva-
~ u l o k k ei s taa n, jotka 
'Wnalla toimivat korvasuo

jina. Laukaus, jonka kan
tama yltää aina 25 kilomet
riin , aiheuttaa kuitenkin n. 70 
desibelin metelin tykin sisällä. 
Niillä resursseilla, joita Suo
messa on käytettävissä, 130 
TK:n kehittäminen on hieno 
saavutus. Rannikkotykistön 130 TK ampuu. SA-kuva. 

TILITOIMISTO 

KATE 
Yksilöllistä tilipalvelua 

Runeberginkatu 6b B 20 
00100 HELSINKI 

puh. 492 474 
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Älä unohda 
Kajanuksen saunaa! 
Kiltalaisilla on mahdollisuus 
saunoa joka kuukauden vii
meisenä lauantaina touko
kuusta lokakuuhun Kajanuk
sen saunassa Upinniemessä. 
Upinniemen varuskunta-alu
een portille on järjestetty 
nouto kello 12.00 ja 14.00. 
Perhe ja omat eväät mukaan. 

Makoisia löylyjä! 
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Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydan lähettä
mään lehd&t sekä jAsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella . 

n1m1 

osoite 

po1titoim1p11kka 

puh .kotiin puh toimeen 

aynt .aika p1lvelupa1k ka/ a1ka 

Killan toiminnassa niinua kii nnostavat eniten ne 3 kohtaa 
jotka olen oheisista ruksannut : 
C retket hnnakke1ll1 0 varusm,esa,an ysl av,en 
C 1mmunto1en Mura1m1nen t1Q11m 1nen 
0 tiedot ... ,,,,n kthltykHIII O .. ~n1 ,11 a 1 
C 111nkoht11nen tieto m11n• 0 R1nn1konpuolu staja. He ls.n • 

puolu1tuk111t1 JI tur'll lil• 9 1n Rese rv,nsanomat Ja 
1uu1polot11k11i. 1,ed o 11ee1 

0 ,etkll 1101111ucSIIIIOks11 n D k unto l11kunia 

Läheti timi post ikortt,na ta, koqekuoressa Vo it 1at1aa ,1-
moitt1utumi11si myös Killan yhleyshenk1lo111~ ta, SIRtR ·n 
VMTK:n ldullajolle. Jotka 10,m1t11v11 sen edell een. Terve-
1u101 mukaan• 

□ 
Suomenlinnan 6 
Rannikkotykistökilta ry. w 
c/o Markkanen 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

KOULUITAJAT vasemmalta vääp Karvonen, ltn Miellinen, ltn Lehtiranta. 
yli/ Kopra , maj Laak so, vääp Helenius, y lik Koponen, yli/ Minkkinen ja kers 

Talvi aho. 

OPPILASKUNNAN HALLITUS vasemmalta oppilaat Sahivirta (sihteeri), 
Antila (kurssijuhlavastaava). Puo tila (puheenjohtaja), Marttila (taloudenhoita

ia) . En!{ber!{ (kurssiiulkaisu) ja Ahlber!{ (harrastevastaava) . -

APUKOULUITAJAT vasemmalla kokelas Niin imäki, kokelas Veijo/aja 

a/ikersanlli Mar//inen. 

A 
u 
K 
K 
u 
R 
s 
s 
I 

I 
/ 
85 
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TYKKI - Tupa 1 
Aalto Mika, 07.0 1.65, postimies, Helsinki, EPtri . 
Linjan ehdo ton hylsymestari. Ei iskenyt lukemiset, 
eikä kirjoittamiset. Kolmiodraaman don Juan. 
Kurssin ku itt imestari. Aalto & Aalto patterin 
Dupont & Dupond, hävi tt ivät jopa uniasunsa 
yhteistuumin . Senpä takia käytti vätkin yhteistä 
uniasua AUK:n loppuun. Motto: »Sairaan siist iä.» 
Aalto Ta pio, 26.03.65, yo, Espoo, KoulPtri. Il mi
ömäinen kuorsaaja, kuo rsasi tasan joka asennossa. 
Uneksi kuorsa tessaan RT K:n unelmaves ipatjoista 
ja to ive to teutui , ku rssin ' räkäsin' komentoään i. 
Linjan asekäpistelijä, menetti sydämensä ljos 
hänellä sellainen on) Maxi mille. Mo tto: »Ha luan 
yliluutnantiksi yliluutna nt in pa ikalle. » 
Ahlberg Peter, 09.03 .66, tullimies, Helsinki, EPt ri . 
Odotti körrejä kuin kuuta taivaalta, mutta joutui
kin lsosaareen. Kaappi to taa lisen sekaisin . Toimi 
kulttuuri- ja harrastevastaajana ja sa i harrastett ua 
itselleen kulttuuria . Tuvan toinen ukkomies. 
Motto: »Te teette just ni inku mä sanon!» 
Blomberg Toivo, 12.04.62, insinööri, Kotka , 
KotRPsto. T uvan kulta kurkku , es ikuvana 0. Virta. 
Mies, joka onnistui hävittä mää n linja-auton. 
Asento o li kurssin hievahtamatto min . Ajoitt i hyvin 
mieskuntonsa lomia si lmälläpitäen . Motto : »Poika 
tuli , lomille lops!» 
Heikkinen Mika, 30.09.65, koneenhoitaja, Kou
vola, KotRPsto. Salaperäinen yöllinen retki viltt i 
kädessä (Unessako?'.') ja PU yllä tti Aallon sängyn 
ääreltä . Mustan baretin rita ri. Joka iltainen Happy 

18 

Hour hiljaisuuden jälkeen. Ajo i paansa kaljuksi 
kö rrejä odotellessa, mutta va ihtoikin yllättäen kör
rit sa lmiakkeihin. Motto: »Voi vide, mieshän on 
idiootti.» 
Hiirros Heikki , 05 .03.65 , postivirkailija-judoka, 
Helsinki , KoulPtri. Selätti yliluutnantin ja sai vielä 
siitä hyvästä mita lin . Voitti A UK:n lomacupissa 
sarjan: »lomat ilman minkäänlaista syytä .» Kolmi
draaman traagisin tapaus. Körrit saivat mieheen 
uutta ihmeellistä hurjuutta. Motto: "Vähä välii, ei 
iske.» 
Honkanen Ismo, 23.08.65, yo , Kotka, KotRPsto . 
T uvan murreveikko. Laku huulessa, mutta ain 
Vakiovastaus bingoa tarjottaessa: »Aina mie, mie 
just olin . . ... Tuleva vempulanjakaja . Hillitön levyt
täjä-laku-au. Motto: »Kyl mie kerkeen yhen lakun 
syyvvä.» 
Jaakkola Harri , 18 .09.65, yo , Tampere, koulPtri . 
Tuvan kolmiodraaman (Nelli , mälli ja mä) terävin 
kärki . Mies pahassa kierteessä. Manse-Kultapoju
Fiat-Lyylit . Tumma lassottaja Bottalta, tehokkain 
apuvä line valkosipuli . Motto: »Mää meen taas . .... 
Manner Kimmo, 21.11.65, yo , Helsinki , KoulPtri . 
Oma kommentti: »Pääsinampumava lmennettaviin 
ymmärtämättä miksi.» Samaa ihmettelivät kaikki. 
Tuvan ominaishaju: Mannermainen tuulahdus. 
Selventämisen PV:n mestaruus. Aina vaiheessa: 
»Ai, onks nyt valmistautumisa ika?» Motto: 
»Emmä tiedä, emmä kuullu .» 

TYKKI - Tupa 2 
Jaakkola Kyösti , 25.02.65, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Korhosen rahojen paras kaveri , piti 
myös Wickmanin Volvosta. Kulki kurssin 
pahimmin vääntyneet pokat päässä haaveil
len RTK:sta. Motto: »Syytön mä siihen oon.» 
Kivinen Petri, 04. 11.65, yo, Helsinki, KoulP
tri. Vempula-Kivinen. Kirjekursseilla itä
maisten lajien mestariksi. Pelleili jatkuvasti 
esittäen vähä-älyistä (vai oliko se vain tees
kentelyä ... ) Motto: »Pitäisköhän lähteä 

tille?» 
nne Sami-, 11.05.65, yo, Kirkkonummi, 

ou!Ptri. Rannikkojoukkojen kunnioitettu 
kalu-AU, joka oli suurempi herra kuin Jaska. 
Asui kivenheiton päässä ja anoi lomia pelto
töihin . Motto: »Mitäköhän kello mahtaa 
olla?» 
Karjalainen Heikki, 30.12.65, asentaja, Por
voo, EPtri. Punaposki arkajalka. Korvien 
välissä oli jänne, joka väpätti aina ennen ruo
ka-aikaa. Asuu Porvoossa, Pihlajamäessä 
vaiko matkustajakodissa? 
Korhonen Veli-Matti, 30.10.65, yo, Karhula, 
KotRPsto. Aina vaiheessa. Kova lukija, mut
tei kova menijä. Tuvan valuutta-AV, jonka 

omat rahat eivät kuluneet, koska jätti iltalo
mat vä li in. Motto: »Taas se bingo iski 
miulle!» 
Kumin Jari-Matti, 04.03.67, varastomies, Hel
sinki , KoulPtri. Stadin kundi Kalliosta, jolla 
kurssin vähiten ikää, mutta eniten elopainoa. 
Ehdoton ilmaherruus tuvassa. Motto: »Pistä 
skode tuubiin , lukko poseen, niin kundit 
skarppaa ja botski lähtee haneen.» 
Kuisma Tero, 26.07.65, autohuoltaja, Vantaa, 
KoulPtri. Jos ei ollut »biitti» huulessa, niin 
leuat jauhoivat karkkia . Ennen kuin Kuisma 
hiljeni, niin muut himmeni. Motto: »Mä kuu
lin jotain et. .. mut emmä ihan varma. oo . .. » 
Mankin Mikko, 27.12.65, yo, Järvenpää, 
KotRPsto. Tuvan pinko ja hymypoika. ~uki 
ujosti alan lehtiä ja inhosi siivousta yli kaiken. 
Motto: »No voi hitto. Antakaa mun levyttää 
- hö - eiks joku muu . .. » 
Wickman Tomi, 28.03.65, yo, Helsinki, EPtri. 
Soitti pianoa sotkussa. Pani tuvassa muut 
kuuntelemaan chansoneja ja diggasi muuten
kin Ranskaa. Volvolla patterille - vaikka 
ilman lupaa. Motto: »Tavataan Tilka.ssa.» 
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TYKKI - Tupa 3 
Puotila Johan, 25.01.60, oik.kand., Porvoo, 
KoulPtri. Oppilaskunnan puheenjohtaja ja 
ampumavalmennettava, joka tähtäsi Rate
koon. Omat valmistautumisajat, kilpaili 
Sahivirran kanssa patterin hitaimman »syö
päilijän» arvosta. Motto: »Ei vanha opi hotki
maan. » 
Nieminen Arto, 29.11.65, yo, Helsinki , 
KoulPtri. Ama iltavapaalla »soutelemassa», 
lihoi silti kurssin aikana monta kiloa ja oli tosi 
stressattu, kun ei saanut muijii Bottalta. 
Tuvan hurmuri, ainakin luuli niin. Motto: 
»Vähä päivii?» 
Pohjola Jukka, 09.04.65, yo, Helsinki, EPtri. 
Tuvan soppaluu, huojui, huojui - vaan ei 
kaatunut, koska oli useimmiten levynä. 
Punkka kuin TST-rata - »Mikä siis muka on 
vikana.» Motto: »Aina tota samaa discoa!» 
Ojanen Marko, 21.01.67, Vantaa, KotRPsto. 
»Mies, joka ei osannut olla hiljaa- - edes 
unissaan, käytti energiaansa tetsaamiseen. 
Linjan kuopus ja nopein hylsyn suunnistaja. 
Motto: »Hehehehee ... Hohhoo!» 
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Rissanen Timo, 10.02.65, yo-»metsuri»; Hel
sinki, EPtri. Tuvan »vihainen nuori mies.» 
Nuuskamuikku, jonka asento oli lepo. Suh
tautui kriittisesti kaikkeen ja jokaiseen, Otti 
tuli tutuksi, sulkeiskenttä ei. Motto: »Voi v ... 
te ootte todella daijuja! » 
Rannikko Ahti, 21.01.65, laitosmies, Siuntio, 
EPtri. Rauhallinen kimppu lihaksia. Alan 
mies, joka harrasti alan lehtiä. Kaikkien dig
gaa{Tla »Porno-Rane», jolle postimies soitti 
aina vähintään kahdesti. Motto: »Kuka o 
vieny mun lehdet?» 
Markkanen Sami, 09.12.65, yo, Vantaa, 
KoulPtri. Sympaattinen mies ratin takaa -ei 
kuitenkaan Volvon. Vauhti veressä, rikkoi 
autonsa pikafaipaleella patteri-eteläkärki. 
Motto: »Tosi nuupoo!» 
Paajanen Jarmo, 12.04.65, yo, KotRPsto . 
Kotkan kaksikosta hiljaisempi. Ponkaisi otin 
kautta Ratekoon ottamatta ainuttakaan 
juoksuaskelta kurssin aikana. Motto: »Ei 
iske! » 

TYKKI - Tupa 4 
Ristimäki Pekka, 03. 12.65, Vantaa, KoulPtri . 
R_eal RT-~iller. Pääsi tykkilinjalle ja nyt muu
km maailma huomaa hänet. Ampumaval
mennettava,joka pääsi Poriin asti ampumaan 
ohi. Motto: »Niin kauan lataan ja ammun, 
kunnes kentälle sammun.» 
Sillanpää Ossi, 29.06.65, Kotka, KotRPsto. 
Hiljainen, mutta tehokas nakkitaistelija . 
Perehdytti tupakaverit erilaisten juomasekoi
tusten maailmaan (hyvällä menestyksellä). 
Linjan paras käytännön koulutyössä. Leirim-

,to: » Vähän tykkejä, paljon nakkeja. » 
ervo Mika, 13.11.65, Hamina, KotRPsto. 

Jos se ei oo Tervo, niin se on Tervo. Edessä 
loistava ura SA:intissä. Hauskoja juttuja Kot
kasta yömyöhään asti. Motto: »Mis min 
rynkky?» 
Tervo Sami, 13.11.65, Hamina, KotRPsto. 
»Pehmeämpi Tervo», jolle ohje »käytä pää
täsi », kolahti kipeästi. Muodosti veljenså 
kanssa patterin Dupond & Dupont-parin. 

Motto: »Kirkonmaassa oli sentään ... » 
Toivonen Esa, 27.11.65, Kerimäki, KotRPsto. 
E. T., nalle. Tappajalla ei ole hiuksia. Muo
dosti puukkonsa kanssa 170-senttisen taiste
lukoneen. Motto: »Vaikka olen kaunis, olen 
paha.» 
Torkkel Kai, 01.06.65, Salo, KoulPtri. Sulkei
set »kipsissä», jengihän häröilee. Nippanappa 
päivän myöhässä. Leirin kirvesmies. Motto: 
» Vakuutusmaksut p-kele.» 
Törhönen Jarmo, 16.12.65, Hyvinkää, 
KotRPsto . Hurmuripoika, huuliveikko. Hel
län luonteensa vuoksi pääsi lääkintäau :ksi . 
Kirjoitti illat ja uneksi yöt. Motto: »Mua on 
rehellisellä pelillä puijattu». 
Virtanen Jarmo, 28.01.65, Helsinki, KoulPtri . 
Ei ole erilainen, hiukset pois. Ei löytänyt etsi
määnsä, mutta helpotti kuitenkin . Rivo pilke 
silmäkulmassa. Motto: »Sinne sun tänne, 
sieltä sun täältä, mars!» 
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VIESTI - Tupa 6 
Hirvi Erkki, 26.04.65, sähköasentaja, Vantaa, 
KoulPtri. Sulkeisten kauhu. Söi aina, kun sii
hen oli mahdollisuus. Silti niin laiha, ettei 
tiennyt oliko selkä vai maha kipeä. Motto: 
,,Ammuu ... ammuu ... mä tuun! » 
Huuki Jari, 17.11.65, sähköasentaja, Kirkko
nummi, KoulPtri. Ei unohda armeijaa siviilis
säkään. Tuvan löysin mies - palvelusaikana. 
Motto: ,,Hei kundit, ketä me tänään hillote
taan? .. 
Vaittinen Jorma, 31.07.64, melkein yo, Hel
sinki , KoulPtn. Viestilinjan ainoa herrasmies, 
ei soittanut suuta kavereille eikä lusmuillut 
bingoista. Motto: ,, Voi ku pääsis sodeen kah
ville.» 
Möykkymäki Timo, 30.07.65, yo, Helsinki, 
EPtri. Juttua riitti enemmän yöllä kuin päi
vällä, kuittaili unissaan. Tuvan nopein pois
tuja. Motto: »Suuu ... kiinni muodossa! » 
Laupiainen Jukka, 06.07.62, insinööri, Jär-
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venpää, KotRPsto. Hiukset ja järki eivät viih
tyneet ·samassa päässä, kokeiden priimus. 
Tsemppiä, tsemppiä, Rateko kutsuu. Motto: 
»Päästäänköhän me tänään uimaan?» 
Viherlaakso Pekka, 09.02.64, rumpali, Van
taa, EPtri. Vencfafa, mies, joka ei ikinä luke
nut kokeisiin. Näyttävimmät lomiltapaluut 
- silloin kun palasi. Motto: »Älä selvennä 
körri noilla aamuilla ... 
Karhu Atte, 11.04.65, yo, Kotka, KotRPsto. 
Eläin läheltä itärajaa. Kova yritys välttää bin
goja; harvoin siinä kuitenkin onnistui. Motto: 
»Käske joku toinen, mun pitää mennä 
p ... lle. » 
Laine, Harri, 19.10.65, yo, Pornainen, EPtri. 
Körriajan supervempula. Luki aina kokeisiin, 
vaikkei niitä ollutkaan. Rivissäolopäivät sor
min laskettavissa. Nukkui saappaat jalassa. 
Motto: »Mä taidan lähtee hakee pari vempu
laa ... 

VIESTI - Tupa 7 
Lamminen Tero, 19.07.65, rakennusmies, 
Vantaa, KoulPtri. Tuvan pienin ja kovaääni
s1_n. Ratekoon se pienikin ponnistaa, vai pon
mstaako?? Motto: ,,Turvat kiinni nytte!,, 
Larm Markku, 01.10.65, yo, Helsinki EPtri. 
Suoritti vappumarssin tst-liivit päällä.' Tuvan 
nuusk_ahuul_i; Ei kotiutunut Upinniemeen, 
kun bingot iskivät jatkuvasti. Motto: »Ei hät
tää mittää.» 
Mölkänen Timo, 13.10.65, yo, Tuusula, EPtri. 
Tuvan puhemies: puhui enemmän yöllä kuin 

~vällä. Aina vaiheessa. Aivotoiminta lop
ut AUK:ssa. Mahtavimmat unenlahjat. 

M_otto: »Et mitään kiirettä, kyl mä kerkeen. » 
Nteppo _Karri, 17.07.65, palomies, Vantaa, 
~oul~tn. Tu~an playb9y: viikko AUK:ssaja 
JO ~ainen kainalossa. Aänekkäin lomaltapa
laaJa. Motto: .. sotku by night, fallin in love. » 

Kupiainen Petri. 10.09.65, puhelinasentaja, 
Kotka, KotRPsto. VUP-juippi, kihloissa Kot
kan ruusun kanssa. Kessukaan ei huoman
n~t , kun oven takana levytti. Motto: ,,Ei 
mitään väliä, kun ei vaikuta kotiuttamiseen.» 
Qvarnström Jere, 14.12.62, puhelinasentaja 
Kot~a, KotRPsto. Tuvan daddy. Ilmaherruu~ 
hallinnassa. Levytti aina, kun oli mahdolli
suus. Motto: »Sukkani eivät haise ... 
Suomela_ ~a!, 30.07.65, leipuri, Espoo, 
KoulPtn. _LinJan pahin selventäjä ja pummi. 
Levottomin huutaja ja aina menossa. Tuvan 
vitsimies ja siivouslusmu. Motto: »En mä 
tajuu, mennään röökille! .. 
Tuovila Petteri, 11.05.66, varastomies Hel
sinki, EPtri. Tuvan kuopus väriläiskä väri . . . , , 
useimmiten punainen. Vastarannan kiiski. 
Larmin taistelijapari. Motto: »V .. . t, tee itte ... 
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TULENJOHTO - Tupa 12 
Kujala Timo, 09.09.65, yo, KoulPtri. Waltari
fani, joka nukkui kirjan alla. Ainoa tuvassa, 
joka jaksoi keskittyä myös muuhun kuin alan 
kirjallisuuteen. Motto: »Olkaa nyt hiljaa ja 
antakaa mun nukkua!» 
Muona Martti, 19.10.67, lastenhoitaja, 
KoulPtri. Kun Muona toimi oppilasjohta
jana, oli rumba huudettu. Mies, joka sovelsi 
siviiliammattiaan armeijassa paremmin kuin 
kukaan muu. 
Notkonen Esa, 30. 11.64, tekn.yo . Jäl
kiaukissa, entinen merivalvoja .. Piileksi bin
goja kaapissa. Siivousvuorot pyörivät, mutta 
eivät iskeneet. Motto: »Mäkkärissä vaan . . . » 
Oinonen Tomi, 26.03.65, yo, EPtri. »Härskin» 
parta ei tavallisella koneella katkennut. Mars
simestari, tyyli oli vapaa mutta pakollinen. 
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Outinen Tommi, 19.01.65, autonkuljettaja, 
EPtri. Aseintoilija ja tuvan tappaja. Oppilas
johtajien kauhu, 195 cm epäsosiaalista 
ainesta. Motto: »Voi kun sais Stenin . . . » 
Paajanti Markku, 21.08.67, KoulPtri. Tuvan 
kompressori ja namusetä kädet aina kone
huoneen lämpimässä. Johti tuvan öisiä tykis
töammuntpja. 
Tobiasson jyrki, 02.11.65, yo, KotRPsto. Kun 
toiset näkivät kympin unia, näki Jyrki-boy 
unia. . . Suzukista. Motto: »Meillä Kirkon
maalla .. . » 
Turunen Jukka, 02.04.65, yo, KotRPsto. 
Aliupseeri ja herrasmies - muutoin paitsi 
iltalomilla . Tyyli 30-40-lukujen vaihteesta . 
Lomilla liftaten Kotkaan. Motto: »Ei tasan 
iske RTK.» 

l 
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TULENJOHTO - Tupa 13 
Hokkanen Jouni, 19.0 l.65, koneenhoitaja, 
Vantaa, KoulPtri. Vaihtoi intissä punttisalin 
sotkuun. Himmeni kiinnioloviikonloppuna 
täysin. Motto: »Tosi massiivinen.» 
Jama Timo, 24.06.67, lähetti, Helsinki, EPtri. 
Patterin kuopus. »Pojalla riitti leikkimieltä, 
käytti sulkeisia hyväkseen ja pisti vanhat 
juoksemaan. Motto »Musta tulee isona taiste
lusukeltaja». 
Lehti Mika, 02.11.66, asentaja, Vantaa, 
KoulPtri . Tuvan tuleva valaisu- ja himmenni-

A •au. Motto: »Pääsenköhän mä läpi .. . » 

,.artikainen Matti, 06.09.65, yo, Tuusula, 
KoulPtri. Vältti liikettä, ikuinen levyttäjä. 
Motto: »Ikkunat kiinni, täällä on kylmä! » 

Parkkinen Petri, 09.09.65, yo, Hyvinkää, 
KotRPsto. Levytti ja uneksi pääsevänsä Ytö
seen lepohommiin. Motto: »Tää on lian tuke
vaa.» 
Pylvänäinen Jari, 06.05.65, duunari, Kotka, 
KotRPsto. Tµvan taistelukaasu-au. Ainos
taan Kirkonmaa oli jotain. Motto: »Ja yhtään 
viikonloppua en ole taistelematta kiinni.» 
Siira Pasi, 25.04.65, yo, Sipoo, KotRPsto. 
Ilmiselvä Averell Dalton-klooni, ei oppinut 
marssimaan vielä aukissakaan. Ja kun Ave
rell riisui tossunsa ... ! 
Silander Jukka, 09.11.65, A TK-yo, Helsinki, 
Kou!Ptri. Vietti palvelusaikansa puhelimessa 
ja vapaa-aikansa - puhelimessa. Luisti 
kaikki bingot. Motto: »Heitä rööki .» 
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TULENJOHTO - Tupa 15 
Söderberg Tom, 28.09.65, yo, Porvoo, 
KotRPsto. »Rotaflyer». Marssihirmu ja 
tuvan hongankolistaja. Motto: »Vielä ei ole 
liian myöhäistä aloittaa!» 
Arvola Ilkka, 25.04.65, opiskelija, Helsinki, 
EPtri. »Pakoputki-Arvola». Kaappi oli aina 
sekaisin. Teki kaikkensa välttääkseen bingot. 
Motto: »En se minä ollut, mutta mä meen 
kattoo.» 
Sinkkonen Pauli, 31.12.61, yhden vuoden yo, 
Vantaa, KotRPsto. »Pierre», tuvan isä
hahmo. Patterin rautakangen kiillottaja. Val
kosipulin nauttija. Motto: »V ... u ku nukut
taa!» 
Ahlroth Terri, 08.02.65, yo, Rajamäki, KoulP
tri. »Härö», AUK 1/85:n ensimmäinen peko
nimies. Motto: »Venttaa, mä meen kuittaa.» 
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Hirvonen Harri, 02.06.65, vartija, rakennus
mies, yo, Helsinki/Kallio, KoulPtri. Tuvan 
väijykone jo ammattinsa puolesta. Motto: 
»Pinnako? ... ei pala.» 
Kivekäs Jari, 04.05.65, autosähköasentaja, 
kirvesmies, siivooja, nuoriso-ohjaaja, Van
taa, EPtri. »Olio», toivoton tapaus ilman 
karttaa ja evästä. Motto: »Herrrrrra luut
nantti!» 
Berg Niclas, 07.08.65, yo, Porvoo, KotRPsto. 
»Nippis», TJ-linjan luomenkääntäjä. RTK, 
RTK, here I come. Motto: »Nippis onjäljess ·· 

Keltalabti Juha, 23.01.66, Vääksy, KoulPtri. 
»Rantanplan», tuvan kuopus. »Kyl se siitä, 
ku antaa mennä ... » Motto: »Mitä enemmän 
nukkuu, sitä vähemän on palveluksessa.» 

KESKIÖ - Tupa 16 
Antila Tarmo, 06.01.63, ATK-suunnittelija, 
Helsinki, EPtri. Itse rauhallisuus, eikä syytä 
hermoiluun ollutkaan; tuvan paras niin 
kokeissa kuin juoksuissa. Innokas tanssityt
töjen hankkija kurssijuhliin. Motto: »Ostaaks 
joku mun korvalappustereot?» 
Drachman Petri, 27.09.65, yo, Helsinki, EPtri. 
Tuvan Pelle-Hermanni. Piti nopeista 
autoista. Vihasi ajattelemista ja päätöksente
koa. Bingokammo. Tuvan yhteishengen pää
arkkitehti ainaisilla letkautuksillaan. Motto: 

,.~i mahdu mun koteloon» - tulokset näytti
~t kuitenkin toista. 

Engberg Jim, 27.12.65, asemoija, Espoo, 
KoulPtri. Otti kurssin rennosti : palvelus
paikka Tilkka (ainakin siivouspalvelun koit
taessa). Toimi kuitenkin aktiivisesti oppilas
kunnan hallituksessa. Motto: »Mahdotonta, 
en voi olla väärässä.» 
Giinther Jarmo, 28.03.61, insinööri, Karhula, 
KotRPsto. Show paranee, kun Gtinther ja 
Drachman lähenee. Uskomaton kyky keksiä 
mopoille sikamaisuuksia, mutta ei luonnetta 
toteuttaa niitä. Paraplöö pinkat? Motto: »Nyt 
jätkät tulee sikarumbaa.» 

Jääskeläinen Juha, 17.03.65, opiskelija, Van
taa, KoulPtri. Ihanteellinen oppilas - aina 
nenä kiinni kirjassa, kunpa vain saisi Vonne
gutin vaihdettua »Rannikkotykkimieheen.» 
Motto: .. Miksi tehdä se tänään, kun sen voi 
jättää huomennakin tekemättä?» 
Kaunola Jari, 10.02.65, yo, Karhula, 
KotRPsto. Tuvan todellinen keskiö-neiti , 
hermostui joka asiasta. Sopeutuvainen 
kaveri, jolla oli oma tärkeä roolinsa tuvassa. 
Motto: »Sanokaa hei, mitä mie nyt teen, en 
mie tiiä enkä ehi. » 
Kirjonen Tapio, 05.06.63,. ATK-suunnittelija, 
Hyrylä, KoulPtri. Pieni, mutta pippurinen 
kaveri, joka pani keskiölinjalaiset kuriin 
ollessaan oppilasjohtajana. Tapio Frisko-ja
noisten sankari: Motto: »Täytyy lähtee tästä 
soittamaan muijalle. » 
Kuusisto Mika, 07.09.62, insinööri, Kotka , 
KotRPsto. Koriballisti ja hymypoika, joka 
hallitsi loma-anomusten teon: lähti kiertä
mään MUALIMAA, kun muut laskivat bal
listisia laskelmia keskiössä. Aina vaiheessa. 
Motto: »Hitto, voisko joku neuvoo, ku mie 
olin poissa.» 
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KESKIÖ Tupa 17 
Lappi Juha, 31.05.65, yo, Helsinki, 
KotRPsto. »Lappi - lepo - lappi - pää
hän . .. Korjaan: lakki.» Puhui harvoin, mutta 
vähän. Tarkka laskupää, mutta hitaat jalat. 
Marttila Jaani, 28.09.65, tekn.yo, Helsinki, 
Kou!Ptri. Tuvan kitaristi, käytännön soitto
nopeus 700 sointua minuutissa. Ampumaval
mennettava,joka pohti Ratekoon vai ei Rate
koon. Motto: »Missä on mun ... ?» 
Myöhänen Juha, 21.02.65, yo, Helsinki, EPtri. 
Tuvan ikivempula, joka iltaisin kävi - len
killä. Nimestään huolimatta yleensä ajoissa. 
Na~karinen Ossi, 03.09.65, yo, Nurmijärvi, 
EPtn. Kurssin kameleontti : körrinä vaalea, 
AUK:ssa tumma - ryhmyrinä keltainen? 
Linjan ehdoton epäsotilas ja luutnantin lem
pilapsi. 
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Nieminen Tapio, 09.09.65, yo, Helsinki, EPtri. 
Häröilijä ja lintsari, joka jo periaatteesta oli 
kaikkea yleissotilaallista vastaan. Pinkka ja 
punkka - voi ei! Tuvan kokoava voima. 
Nieminen Timo, 29.04.58, Dl, Helsinki, EPtri. 
Tuvan nestori. Luki itselleen paikkaa Rate
koon muiden nukkuessa. Ei siviiliä pinkassa, 
punkassa eikä kaapissa. Motto: »Jos lukisi 
taas vähän ... » 
Paalosmaa Sami, 21.06.65, yo, Vantaa, 
KoulPtri. Kurssin video-au. Intohimoinen 
levyttäjä ja sitäkin innokkaampi muid 
pakastaja ikuisella tuulettamisellaan. 
Pischow Jari, 27.10.65, merkonomi, Porvoo, 
KotRPsto. »Bizof, Piissov, Piss off.» Kipeä 
tsermittäjä. Tuvan kirjailija, 4 cm paksu kirje 
vähintään kahdesti päivässä syntyi muun toi
minnan ohessa. 

KESKIÖ - Tupa 18 
Ravila Pekka, 28.04.65, tekn.yo, Helsinki, 
Kou!Ptri . Tuvan ryhdikkäin valmistautuja, 
ainesta reippaaksi sotilaaksi. Jos ei huuto riit
tänyt, niin karjui. Yleisarvosana: siisti teek
kari ja vauhdikas selittäjä. 
Ray Allan, 24. 12.65, yo, Porvoo, KotRPsto. 
Tuvan vaarallisin mies, silmät hehkuivat 
komentaessa. Innokas varapuheenjohtaja, 
yritystä muutenkin . Motto: »Pitäisiköhän 
vetää iltaspagaatit?» 

.:iiiläty Heikk_i, ~8.09.59, Dl, _ Helsinki, EPt~i . 
.van vaan, ama unessa, e1 kerännyt turhia 

paineita. Leppoisa yleislinja. Valmistautu
misaikanakin ehti levyttää. 
Sahivirta Jukka, 05.03.60, tekn.yo, Espoo, 
Kou!Ptri. Tuvan ainoa ukkomies. Kädet 
täynnä töitä. Aina vaiheessa, ei kuitenkaan 
koskaan myöhässä; ei kiirehtinyt. Motto: »Ai 
nii joo.» 

Savisaari Antti, 17.05.65, Tampere, EPtri. 
Patterin tautuoiduin mies, tuvan leppoisa 
karju, ei kuitenkaan vielä »koulutuksen tässä 
vaiheessa.» Rauhallinen ja hyväntahtoinen 
herrasmies. 
Urala Timo, 21.10.65, yo, Vantaa, KoulPtri. 
Kaamea komentaja, sulkeiskenttien parta
veitsi. Motto: »Lepooo!» Vastausesimerkki: 
»Mitääh, nooo viisi ... » Valmistautumisai
kana härö. Levyttäjä no. 2. 
Valtonen Tuomas, 02.01.65, yo, Espoo, 
KoulPtri . Tuvan joke-blues-man, soitti kaik
kea huuliharpusta villasukkiin. Hyvät virtau
sominaisuudet omaava suippopäinen eko
tyyppi. Kekkosel) linjalla ja siistein kaappi. 
Yrjölä Ari, 19.08.65, yo, Kuusankoski, 
KotRPsto. Lost property officer, onnistui 
kadottamaan nukkuessaan lakanankin. 
Motto: »Missä miun yöpuku on?» Paasikiven 
linjalla ja uskomaton kaappijärjestys. 

29 



30 

Gyproc on 
turvallinen 

rakennuslevy. 
Gypr?c. ei sisällä tippaakaan formaldehydiä. Siksi G -
~oc ei aiheuta _levyn käsittelijöille eikä talon asukk~ile 

a1u- tai allerg1~ongelmia. Lisäksi Gyproc parantaa ko
di~ _pal?turvall1suutta. Sileän, saumattoman G roc
s~man 1~ -k~t.?.n voit pinnoittaa miten haluat. J;proc 
ei vaadi m1taan erikoiskäsittelyjä ennen maalausta 
tapetointia tai laatoitusta. • 

Turvallista rakentamista! 

GYPROC 
PL 44 
02401 KIRKKONUMMI 
PUH. (90) 298 5011 

VARATTU 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:n 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 

Kemirassa 
on kasvuvoimaa 
Me Kemirassa teem
me työtä paremman 

huomi-
, sen hy

väksi. 

KOKEMUKSELLA 

TULEVAISUUTEEN 

JUHA-SÄHKÖ OY 
Kylvöpolku 6 00680 HELSINKI 

Puh. (90) ?22 211 Teleks 121418 

PI-CONSULTING OY 

PRQJEKTl·INSINÖÖRIT OY 

SÄHKÖVUOOY 

OUPlANOY 
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POHJOLA
YHTIÖT 

KIRKKONUMMI 

-KUNNALLIS-
PAINO 
VANTAA 

VALMETIN 
LAIVA

TEOLLISUUS 
TURKU 

NORECOM 
OY 

ESPOO 

KUKA - MISSÄ - MILLOIN 

Huk Ulpu Pajala 

RSKY:n edustaja lehtemme toimitusneuvostossa on vaih
tunut. Toimitusneuvoston kokouksessa 20.5.1985 rouva 
Eila Walden luovutti tehtävänsä Huk Ulpu Pajalalle. Toi
mitus toivottaa Ulpu Pajalan tervetulleeksi Linnake-leh
den tekoon ja samalla esittää parhaimmat kiitoksensa 
RSKY:n puheenjohtajalle rouva Eila Waldenille osallistu
misesta toimitusneuvoston työhön alkaen heti lehden 
perustamisesta vuonna 1979. 

Evl Urho Myllyniemi Evl Markku Oila 

Everstiluutnantti Urho Myllyniemi on luovuttanut 
1.7.1985 rykmentin esikuntapäällikön tehtävät eversti
luutnantti Markku Oilalle. Everstiluutnantti Myllyniemi 
siirtyy uusiin tehtäviin Pääesikunnan Sotatieteenlaitok
selle. 

Luutnantti M Santavuori on nimitetty yliluutnantin 
virkaan 1.5.1985. 

Ylivääpeli M Ilves on ylennetty sotilamestariksi 
1.4.1985. 

Vääpeli I Ahola on ylennetty ylivääpeliksi 1.3.1985. 
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SIRtR vuonna 2100 
Tutustuttuaan noin kuuden kuukauden ajan rykmentin tämänhetkiseen tilanteeseen toi
mituksen käytettävissä ollut taiteilija, tkm Höglund, kuvitteli 115 vuotta eteenpäin. 

130 TK? Oli se vielä viime viikolla käytössä. Tämä taasen on upouusi TJ 330. 

Pinkka ja pinkka, mjtäköhän ne seuraavaksi keksii? 

~~ .. ~ .~ .~:'::::':::~ 
/. ,,, 

Täällä kiertovartio 3, olen tulossa vaihtoon. Vetäkää narusta! 
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-
- heti töiden jälkeen. 

Uusi kohtauspaikka 
Hakaniemessä. 

Hakaniementori 1 
klo 11-01 
su 17-01 

1 

KIRKKONUMMEN 
SÄHKÖTYÖ 

OY 
FINNSAMMY 

TÖÖLÖN 
AUTOSÄHKÖ 

OY 
Runeberginkatu 40 

00260 Helsinki 

UNION-HUOLTO 
N.Jönsson & Co 

KIRKKONUMMI 
P. 2981645 

VARATTU 

pops-

PAINOKIILA OY 
RUUKINMESTARINTIE 12 
02320 ESPOO 32 
PUH: 801 99 44 

market 
KIRKKONUMMI 

VARATTU 
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Pallo on Teillä. 
Hoidetaan se yht~lspelillä maaliin. 

7-
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........... 1, •• , ·. ,~,. 
Linda on vapaan, välittömän 

tunnelman ravintola Kalliossa. 
Haapaniemenkatu 3-5 

puh. 712 261 
avoinna aamuvarhaisesta iltamyöhään 

VARATTU 

Korjaa: kmgit, laukut, kassit. 
Valmislaa avaimet: kociia, &UIOOIL 

Teroillu:~sabet. 
Myy: laukut, b:nkien hoämiDee(, kenneltuocreet. 

Awiana: umin 8-17, lall&lllaisin 9-13. 
Ol0iu:: Alemalie 4, Tittunla.. 

Pubdin: 833933. 

espoon s itornotyö oy 

RUUKINMESTARINTIE 12, 

~il1ainos 
/ ~ähde 

Albertinkatu 27 A4 o/ 
00180 HELSINKJ 18 
(90) 640453 

02320 ESPOO ~ 90-801 4044 

OLEMME AVANNEET 
SINULLE UUDENAIKAISEN 

PIKA PANKIN 

Tule keskustelemaan~ . 
kanssamme. 

aat oman yhteyshenkilön 

9 oka palvelee ja neuvoo Juha 
SINUA 

kaikiss::n:~~:~issa~si. 

miten -

meiltä saa lainaa. - . 

pa Ritva 

YHDYSPANKKI . 
Senaalintori 
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Leiväss' si i n' 
on niin hyvä 
maku jot'. 

LEIVON 
LEIPOMO OY 
TAMPERE 

Neste kehitti 
suomalaisille omat 

moottoriöljyt. 
Alfa on Suomessa Suomen koviin 

olosuhteisiin kehitetty moottoriöljy. 
Nesteen Tutk1muskeskuk- _ 

sessa on tutkjttu Suomen 
autoja kymmwiä vuosia. Tes
tattu moottore,ta, kehitetty 
bensiini-ja dieselöljylaatuja 
sopiviksi Suomen talveen ja 
kesään. Neste tuntee Suo
men autot. Pohjoismaiden 
suurimpana öljynjalostajana 
Neste tuntee myös öljyt. 

Kansainvälisen yhteistyön 
ja oman tietotaidon tulok
sena on nyt kehrtetty suoma
la1s1lle täydellinen autonvoite
lua,nesarja synteettisistä 
moottoriöljyistä vaihteisto
öljyihin ja rasvoihin asti. Sarjan 
hu1pputuotemerkki on Atta. 
Tayssynteettinen Alfa 1 
SAU J0W/ 30 API SF/ CD 
Osasynteettinen Atta 2 
SAE lOW/ 40 API SF/ CC NmE ala 
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ALTIIVI 
• prosessinohjausjärjestelmät 
• tuotannonohjausjärjestelmät 
• henkilökohtaiset tietokoneet 

yrityskäyttöön 

ALTIM CONTROL 
AHLSTRÖM 

Satakunnankatu 7 
Pl 168 
78201 VARKAUS 20 
Puh. 972-2911 telex 4352 alcon sf 

[§J PARAGRAAFFI OY 
SOITA JA TILAA : 

- OIKEUSTIETEELLISEN PAÄSYKOEKIRJAT JA VALMENNUSMONISTEET 
HUIPPU EDULLISESTI 

- P'fKÄLÄ RY :N JÄRJESTÄMÄT TEHO-VALMENNUSKURSSIT OIKIKSEEN 

Kulmakatu 5 B 7 
00170 HELSINKI 17 

Toimisto a110inna arl<.. klo 9 - 13 
puh. 663294 

LOHJA 
COMMUNICATIONS 

VARATTU 
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Reserviin -
•• myos 

työelämässä? 
MIKKO JUOLAHTI , 
teksti 

MIKKO JUOLAHTI 
ja NINA PERVITIN kuvat 

MillaiMn on Yarusmiden työllisyystilaMe pa/ye/usajan jälkeen? Linnake-lehti käl'i 
haastattekmassa Pääesikunnan sosiaalitoimiston tutkijaa VTL Matti Vihantoa. 

Kyselyt työllisyystilanteen 
kartoittajina 

Pääesikunnan sosiaalitoi
misto on suorittanut jo lähes 
kymmenen vuoden ajan kyse
lyjä, joista saaduilla tiedoilla 
on selvitetty kotiutuvien 
varusmiesten työllisyystilan
netta. Tänä ja viime vuonna 
kyselyihin ovat osallistuneet 
kaikki prikaatit, Satakunnan 
Tykistörykmentti , Turun 
Rannikkotykistörykmentti, 
Uudenmaan Jääkäripatal
joona, Uudenmaan Rakuu
napataljoonaja Karjalan Jää
käripataljoona. Otanta, kyse
lyyn vastanneiden määrä ikä-
1 uokasta, on ollut yli 10 %, 
jota voidaan pitää riittävänä. 
Palveluksen alussa järjeste
tään tulokysely, joka antaa 
kokonaiskuvan tilanteesta 
ollen pohjana varusmiestoi
mikuntien (VMTK) työasi
amiehen työn suunnittelulle. 
Lopussa suoritettavan lähtö
kyselyn tiedoista laaditaan 
valtakunnallinen yhteenveto 
tulevia toimenpiteitä varten. 
Yhteenveto jaetaan edelleen 
työvoimaministeriölle, työ
markkinajärjestöille ja kyse
lyihin osallistuneisiin joukko
osastoihin. 
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Kyselyjen tulokset 
Kyselyjen tuloksista on jo 

nähtävissä tiettyjä melko vak
aita piirteitä kotiutettujen 
varusmiesten työllisyystilan
teessa. Viimeisinä viitenä 
vuotena työttöminä ja ilman 
koulutuspaikkaa kotiutu
neita on ollut suurin piirtein 
40 % ikäluokasta. Tämä kos
kee suomenkielisiä varusmie
hiä. Ruotsinkielisten varus
miesten (koulutuspaikka 
Uudenmaan Prikaatissa, 
Tammisaaren Dragsvikissa) 
vastaava luku on pysynyt 20 
%:ssa. Nuorisotyöttömyys 
vastaavalla aikavälillä on 
ollut 10-13 %. Tutkija Vihan
non mukaan selvä ero suo
men- ja ruotsinkielisten 
välillä johtuu pääasiassa sosi
aali kuraattorin toiminnasta 
Dragsvikissa. Kimmokkeena 
viran perustamiseen oli Poh
janmaalta kotoisin olleiden 
kielitaitoisten varusmiesten 
mittava siirtyminen suoraan 
palveluksen jälkeen Ruotsiin. 
Sosiaalikuraattoreja on tällä 
hetkellä varusk unnissa 
kolme; kaksi muuta ovat 
Panssariprikaatissa Parolassa 
ja Kainuun Prikaatissa 
Kajaanissa. 

Kausi- ja alueellinen työttö
myys 

Työttömien määrä vaihte
lee kotiuttamisajankohdan 
mukaan eli selkeämmin; kau
sityöttmyys iskee. Tänä 
vuonna helmikuussa kotiutu
neista 44 % oli vailla työtä, 
kun taas toukokuussa heitä 
oli vain 33 % (ikäluokan kes
kiarvoksi saadaan edellä mai
nittu 40 %). Alueellinen työt
tömyys näkyy myös selvästi 
varusmiesten työttömyyslu
vuissa. Kevään Kainuun 
kotiutuneista varusmiehistä 
oli 60 % työttömiä; Turun ja 
Porin seudulla vastaava luku 
oli 22 %. 
Kiltit pojat. 

Suuren ryhmän työttöm · 
kotiutuvia muodostavat 
yllättäen 'kiltit pojat' , jotka 
ovat tehneet kaiken oikein; 
käyneet ensin peruskoulun, 
sitten suorittaneet kaksivuo
tiset ammatilliset opinnot, 
joiden jälkeen tulleet suoraan 
varusmiespalvelukseen. Täs
tä koulutusputkesta he puto
avat helposti suoraan työttö
miksi. Ei ole enää oppikirjaa 
tai ohjaajaa kertomassa, mitä 
tulisi tehdä. Heistä on kahden 
viime vuoden aikana ollut 

kotiutettaessa työttömänä 
lähes 60 %. Muussa mielessä 
hankitun siviilikoulutuksen 
erot eivät näytä tutkimuksen 
mukaan vaikuttavan huo
mattavasti reserviin siirtyvän 
työllisyystilanteeseen. 

Nuorten yhteiskuntakakuu 
Nuorisotyöttömyyttä on 

pari viime vuotta pyritty 
vähentämään nuorten yhteis
kuntatakuukokeilulla. Ko-

lllllllllililu on helpottanut myös 
,.tiutuvien varusmiesten 

tilannetta. Nuorten yhteis
kuntatakuu on alle 25-vuoti
aille työnhakijoille tarkoi
tettu tehostettu tilaisuus 
päästä koulutukseen, työhar
joitteluun tai työhön. Tiedot
tamista ja varusmiesten mah
dollisuuksia tavata työvoima
virkailijoita voidaan varmasti 
lisätä, sillä tällä hetkellä suuri 
osa varusmiehistä ensin 
kotiutuu työttömänä ja vasta 
sen jälkeen hakeutuu yhteis
kunta takuu n palvelujen 
luokse. 

Työssä ennen varusmiespale
lua, miksei sen jälkeenkin? 

Tutkimuksen perusteella 
varusmiehiä on entistä ponte
vammin informoitava myös 

A öpaikkansa ~äilyttämisest~, 
'llllllllll!llä kahdeksisen prosenttia 

palvelukseen astuessaan irti-
sanoutuu työsuhteestaan. 
Mitään irtisanoutumispak
koa ei ole, eikä palvelukseen 
astuminen ole pätevä irtisa
nomisen syy. Työhönpa
luusta on ilmoitettava työn
antajalle hyvissä ajoin ennen 
palveluksen päättymistä, työ
suhteen kitkattoman jatku
misen turvaamiseksi. Työ voi 
alkaa kahden viikon kuluessa 
ilmoituksen jälkeen. 

Työasiamies - vastuunkan
taja 
Ennen viimeistä aamua tulisi 
jokaisella varusmiehellä olla 
selvillä, mitä aikoo tehdä 
siviilissä. Näin ei kuitenkaan 
ole, vaan todellisuudessa 
varusmiesaikana useampi 
nukahtaa kuin herää. Herät
täjän ja kovistelijan asemassa 
joukko-osastoissa ovat pis
kuiset VMTK:n työasiamie
het, jotka kuukauden pereh
tymisjakson jälkeen hoitavat 
kolme kuukautta vastuullista 
tointaan ja lopuksi pereh
dyttävät kuukauden seuraa
jaansa. Mitään kovin pitkä
jänteistä ja täysipainoista on 
vaikea odottaa syntyvän 
kotiutettavien työttömyyden 
vähentämiseksi. Kaiken 
lisäksi työasiamies on myös 

varusmies, jolla on aika-ajoin 
muita palvelustehtäviä. Siksi 
olisikin ensiarvoisen tärkeää, 
että kokopäivätoimisia sosi
aalikuraattoreja, joista jo 
Dragsvikissa on hankittu 
hyviä kokemuksia, saataisiin 
lisää. Pitkän aikavälin suun
nitelmissa onkin tavoitteena 
yksi sosiaalikuraattori 
tuhatta varusmiestä kohden. 
Heitä odotellessa varusmie
histä valitut työasiamiehet, 
vaikkakaan eivät suoranai
sesti välitä työtä vaan tietoa ja 
aikavarauksia työvoimatoi
mistoista, voivat ottaa tehtä
väkseen kotiutuvien työttö
myyden poistamisen niin, että 
tilanne olisi vähintään sama 
kuin muulla nuorisolla, mik
sei jopa parempi. 

Tutkija VTL Matti Vihanto ja tutkimusaineistoa ajettuna tieto
koneliuskoille. 
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Jl arusmiestoimikunnat 
(JIMTK) perustettiin n. v11s1-
toista vuotta sitten eri joukko
osastoihin. JIMTK on osa puo
lustusvoimien organisaatiota. 
Toimikunnat työskentelevät 
komentajan alaisuudessa, 
hiJnen määräämiJnsä ohjaajan 
valvonnassa. PäämääriJnä on 
edistää maanpuolustustahtois
ten ja tehtäviensä taitavien 
sotilaiden kasvattamista kehit
tämällä varusmiesten sosiaali
sia oloja, yhteenkuuluvuuden 
tunnetta ja viihtyvyyttä. 
Suomenlinnan ranni/ckotykis
törykmentin varusmiestoimi
klUltana toimii ranni/ckotykki
mle1tolmlkllnta (RTTK). 
RTTK lfUIOdon,u, kobrusta 
plltolmiie,ta jiJ,ene:stiJ, 
yhlölJedllStaja,ta ja kokelai
tla etbatl,juta. 
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JARMO MAULA, teksti 
JYRI TUOVINEN, kuvat 

Edellinen puheenjoh,aja Jyri Tuovinen ja uusi toimikunta. 

Uusi miehitys 
RTTK:ssa 

RITK:n päätoimisinajäse
ninä kesällä -85 toimivat tkm 
Maula (25 v puheenjohtaja), 
tkm Akkila (27 v työ-, opinto
ja sosiaaliasiamies) ja tkm 
Juolahti (27 v työsuojeluasi
amies ja Linnake-lehden toi
mittaja). Katsotaanpa, mitä 
pojat tulevat reservissä puu
hailemaan: Tkm Maula, toi
mikunnan insinööri. Ylläp
itää tyhjiötä ja suunnittelee 
elektroluminenssia tekeviä 
koneita Lohja Oy:ssä. Har
rastaa tyhjiötä ja kirjoittaa 
osaltaan ensimmäistä alan 
suomenkielistä oppikirjaa. 
Hän on kiinnostunut nyky
yhteiskunnan muuttumisesta, 
tyyliin Toffler ja Capra. 
Kerää urbaania kansanru
noutta ja on saanut työstään 
tunnustuspalkinnon Suoma-

laisen Kirjallisuuden Seu
ralta. Hänen veljensä harras
taa judoa. 

Tkm Akkila, toimikunnan 
vilosovinen statisti. Harras
taa varmoja, epävarmoja 
sekä todennäköisiä asioita. 
Uskaltautuupa silloin tällöin 
matemaattisen enustamisA 
herkälle alueellekin. Amml"' 
tiilinen harrastus on vaikutta
nut myös muihin harrastuk
siin, mikä näkyy kiinnostuk
sena erilaisiin kortti-, pallo- ja 
siirtopeleihin. Liikuntaa hän 
ei harrasta. 

Tkm Juolahti, toimikun
nan pääarkkitehti. Tulee hyö
dyntämään saamansa koke
muksen; ei ainoastaan piirrä 
taloja vaan kirjoittelee niistä 
tulevaisuudessa myös lehtiin. 
Ei mikään tyhjiötoimittaja. 

Toimikunnan työ joukko
osastossa on keskittynyt pää
asiassa kuuteen kohteeseen; 
Isosaari, Mäkiluoto, Orren
grund, Vallisaari, Upinniemi 
(Lappeenranta), Santaha
mina. Päähuomio kiinnite
tään linnakkeille ja alokkai
siin. 

Toiminta on erittäin moni
tahoista, yhteyttä pidetään 
Rykmentin Komentajaan , 
yksiköiden Päällikköihin, 
useisiin kymmeniin eri tehtä-

å ä toimiviin upseereihin, 
~ smiehiin, muiden jouk

ko-osastojen varusmiestoimi
kuntiin, RT-kiltaan, sotilas
kotiyhdistyksiin, eri viran
omaisiin (työ- ja opintoasiat), 
lisäksi Linnake-lehden kautta 
olemme tekemisissä vielä laa
jemman ryhmän kanssa. 

Alokkaisiin kohdistuvana 
toimintana on ollut alokastie
dotteen uusiminen, alokas
disco, osallistuminen tulojuh
lan ohjelman järjestämiseen, 
alokasleirin makkarailta ja 
alokassaunat, joiden yhtey
dessä esitettiin erittäin tar
peellisena koettua tietoa eri
lcoiskoulutusvaihtoehdoista, 

linnakkeista, AUK:sta ja 
RTK:sta. Lisäksi molemmilla 
pattereilla on pidetty kaksi 
oppituntia, joissa käytiin läpi 
RITK ja sen toiminta, työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamiehen 
esitys toiminta-alueestaan, 
työsuojeluasiamiehen ja Lin
nake-lehden toimittajan esi
tys, rykmentin tunnuksella 
varustettujen asujen es ittely, 
alokasedustajavaalit ja Pää
esikunnan lehtitilauskysely, 
jonka perusteella sotilasko
teihin tilataan lehdet, sekä 
työ- ja opinto kysely, josta 
menee tilastotietoja Pääesi
kuntaan ja jonka perusteella 
asiamies ottaa yhteyttä varus
miehiin . 

Yksikköihin kohdistuva 
toiminta on pääasiassa vapaa
aja n vä lineide n hankintaa 
ja käyntien järjestäminen eri
laisiin tilaisuuksiin. Tämän 
vuoden aikana on jo hankittu 
tarvikkeita RSKY:n kautta n. 
8000 markalla, HNMKY:n 
kautta 1000 markalla ja toi
mikunta on käyttänyt n. 2000 
markkaa. Käyntejä on järjes
tetty eri tilaisuuksiin toista
_kymmentä. Suurin osa toimi-

Rannikkoty kkimiestoimikunta 1185 vasemmalta: Linnake-leh
den toimii/aja ja työsuoje/uasiamies tkm Juolahti. puheenjohtaja 
tkm Maula ja työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies tk m Akkila. 

kunnan ajasta kuluu eo. tilai
suuksien ja toimintojen jär
jestämiseen. Aina kun on 
aikaa suunnittelemme uusia 
toimintamuotoja ja parante
lemme vanhoja. 

Varusmieheen yksilönä on 
eniten yhteydessä työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamies. 
Hän auttaa ja ohjaa varus
miehiä eteenpäin toimialuee
seensa kuuluvissa asioissa. 
Toimikunta on lisäksi varus
miehen »luottamusmies » 
hänen ja puolustuslaitoksen 
välisissä asioissa. 

Rykmentin ja RT-killan 
kannalta tärkein RITK:n toi
minta on Linnake-lehden toi
mittaminen. Lehti mahdollis
taa AUK:n kurssijulkaisun 
toimittamisen sekä toimii tie
dotuskanavana rykmentin ja 
sen toimintaan läheisesti liit
tyvien järjestöjen tapahtu
mista. 

RITK:n rooli varusmies
ten kannalta on hyvin tärkeä. 
Kaikkein tärkeintä on varus
miesten yhteydenotto toivo
m uksineen toimikuntaan 
päin. Kaunista kesän jatkoa 
lukijoille ja meillekin toivoo 
RTTK. 

Tässä muutamia ohjeita 
tuleville alokkaille: 
KURI: 
1. Esimies on aina oikeassa. 
2. Jos esimies -on väärässä, 
katso kohdasta 1. 
»PALVELUS» 
Palvelusta on kahdenlaista : 
1. Siirrytään paikasta toiseen 
maan pinnan lähellä, suh
teessa toisiin paikkoihin. 
2. Käsketään tykkimiehiä 
tekemään niin. 
Ensimmäinen palvelus on 
epämiellyttävää ja päiväraha 
on huono. 
Toinen palvelus on miellyttä
vämpää ja päivärahakin on 
lopussa parempi. 
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Kirje Konstaile. • • 

Terveisiä täältä siviilistä!! 

Eipä täällä paljon tapahdu. Olen varma, että viihdyt paremmin siellä 
linnakkeella. Lyön vetoa, ettei sinulla ole tylsää hetkeä. Kävi~ tyttöystä- . 
väsi luona eilen ja luin kaikki kirjeesi. Ne olivat hiukan sekavia, mutta e1 
se mitään. Tyttöystäväsi on todella söpö tyttö, älykäs ja persoonallinen. 
Kundit viheltelee hänen peräänsä jatkuvasti. 

2 
Serkkusi kävi myös eilen, hän käyttää sinun kesäpukuasi, jonka ostit 

juuri ennen lähtöäsi. Ajattelimme, ~ttä se on j? pois muodis_ta _k~n _paJ.., ~t , 
ja annoimme se'n hänelle. Sinne tuh myös pan muuta kavena Ja JOlIDL 
pois sen oluen, jonka pistit käymään. Se oli tosi hyvää. Anna resepti 
minulle kun nähdään. 
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Eräs kavereista halusi ostaa stereosi, myimme ne 200 markalla. 
Ajattelimme, että siinäpä hyvä pohja uusille laitteille, joista olet niin paljon 
puhunut. Se on paljon enemmän, kun saimme televisiosta ja kamerasta. 

Tyttösi on bileitten todellinen hahmo. Hän irrotteli hiukan järkytystä, 
jonka hän sai ajettuaan autosi romuksi. Sinun ei tarvitse hermostua hänen 
puolestaan, me kyllä lohdutamme häntä. Sen toisen auton kuski on vielä 
sairaalassa, mutta selvinnee hengissä. Hassua, tyttösi unohti maksaa 
autovakuutuksen mutta hän ei ollut kovinkaan huolestunut. lhailemme 
hänen rohkeuttaan ja erityisesti hänen haluaan kiinnittää asuntonne laskun 
maksamiseksi. Hienoa, että annoit hänelle ennen lähtöäsi sitä rohkeutta, 
mitä sinussa on aina ollut. Juhliin palatakseni, sinun olisi pitänyt nähdä 
tyttösi, hän oli todella vauhdissa. Hän imitoi »mustalaisruusua», Vau! 
mikä tanssi ja sitten Kairon tulista napatanssijaa. Se olisi pitänyt saada 
videon, , olisitte voineet nauttia siellä kivelläkin. Hän kävi vielä tosi 
kuumana, kun me muut lähdimme ja hän jäi kahden Ekin kanssa. Arvaa 
mitä, Eki on asettumassa teille taloksi. Hän sanoi, että hän säästää hurjasti 
bensa- ja lounasrahoissa, kun pääsee asumaan lähemmäksi työpaikkaansa. 
Lisäksi hän voi olla aamuisin pidempään sängyssä. Tiesitkö muuten, että 
tyttösi tekee todella hyvää ruokaa, onko teillä siellä ruokaa. 

Eipä tässä muuta, paitsi että sain 500,- palkankorotuksen. On jo 
myöhä, katselen ikkunasta ulos, teillä näyttää olevan Eki vierailulla. 
Hänellä on tyttöystäväsi kanssa todella hauskaa. Hän käyttää sitä sinun 
sinistä aamutakkia, josta niin pidät. 

No nyt kun olet lukenut koko kirjeen, voin kertoa, että keksin tuon ihan itse. 
Täällä reservissä vain ei tapahdu mitään, on vain kertausharjoitukset ja niitä
kin on niin vähän. 

Terveisin ystäväsi J Maula 
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TERVETULOA VIREÄÄN SERVI-.JOUKKOON! 

• 

/NOISSA LÖYTYY 
Palkkatili antaa käyttölainaa 
ja luotollisen OK-kortin. 
Asuntolainaa ja muita 
isompia lainoja saat sopu
ehdoin. 
Tule! Ota selvää eduistasi ja 
tee tavoitteistasi totta! 

ITÄKESKUS• Tallinnanaukio 1 

ServiSystems Oy 

Työhönotto 
Fredrikink. 61 5 krs. 
00003 Helsinki 300 

KUVA-AHTI OY 
FLEM ING INK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 
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