


Häiriöhalko ja mikrot yhteistyöhön 

Rannikkotykistön hyväkseen käyttämä tekno
logia on muuttunut valtavasti muutamassa vuo
dessa. Vuonna 1979 harjoittelimme keskiön toi
mintaa mekaanisilla mittalaitteilla ja taulukoilla. 
Tilanne on nyt jo täysin toinen. Ehkä häiriöhalko 
on sentään säilyttänyt paikkansa. 

Teknillisen korkeakoulun ja Insinöörijärjestö
jen Koulutuskeskuksen INSKO:n vetämänä on 
valmistunut kansainvälinen arvio maamme tek
nologiapolitiikasta. Tuo Effective Technology 
Transfer-tutkimus tuotti ajattelemisen arvoisia 
tuloksia myös SlRtR:n tulevaisuuden kannalta. 

Elektroniikka erilaisine sovellutuksineen on jo 
muuttanut myös maanpuolustuksen sisältöä 
oleellisesti. Ja tuo nopea muutos jatkuu. Kun val
tion budjetin kautta tulevat rahat eivät riitä tar
vittaviin laitteisiin ja henkilökuntaan, on keksit
tävä muita ratkaisuja. 

Merkittäviä tuloksia saataisiin seuraavalla 
järjestelyllä: Rykmentin toimintojen kehittämi
seen kohdistettaisiin tietotekniikan alaa siviilissä 
opiskelleiden varusmiesten palvelusajan pääosa. 
SIRtR voisi valikoida useita kymmeniä tietotek
niikan sovellutukset hallitsevia teekkareita eri
koiskoulutukseen. Kiinnostus ja hyöty olisivat 
molemminpuolista. 
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Antaumuksellisen työn tulok
sena valmistuneet jyhkeä hirsi
nen päärakennus, savusauna 
sekä keittokatos odottivat juh
lavieraita tänä syyskuisena 
päivänä Järvössä. Sateinen 
sää ei vähentäny t tilaisuuteen 
osallistujien määrää. Saman
laisella reippaalla talkoohen
gellä joka vallitsi rakennusvai
heen aikana, valmistauduttiin 
kiltamajan avajaisiin. 

Avajaisvieraa t ryhmittyivät 
päära kennuksen eteen kat
seet suunnattu ina kuistille, 
josta ka nta utui jää kä riduon 
hillitty Hä ndel-Ha lvorsenin 
Pasagaclia viululle ja sello lle. 
Suomenlinnan ra nn ikko ty
ki stö kill a n puhee nj o htaj a 
Reijo Telara nta toivotti vie
raa t tervetulleiksi tila isuu
teen. Kuistin sisäänkäynnin 
eteen vi ritetyn siniva lko isen 
nauhan ka tkaisi rykmentin 
ko mentaja eversti Torsti 
La hti . Tämän jä lkeen hän 
puheessaan to i esi lle va paae h
toisen työn merkitykse n ja 
saumattoma n yhteistyön kil
tala isten, varusmiesten se kä 
kanta henkilö kunna n välillä . 

TEKSTI JA KUVAT 
Risto Silaste 

KILTAMAJAN 
AVAJAISET 
JÄRVÖSSÄ 
7.9.1985 

Suomenlinnan RannikkotykistöryKmentin 
komentaja eversti Torsti Lahti katkaisi 
sinivalkoisen nauhan. 

Alku va 1ke uk s1e n jä lk ee n 
onnistunut lopputulos on 
kaikkie n nähtäv issä . Lopuksi 
hä n toivott i maja n käyttäji lle 
monia makoisia löy lyjä. 

UudJP-killa n jäsenet luo
vutti va t terve tul iaislahjanaa n 
kiltalaisille tina-as tian sekä 
siihen sopiva n kyntt ilän. Kes
tävien löylyjen lisä ksi he to i
voivat kynttilä n pa lava n 
ennen sa unaa . Mö kkipa ketin 
toimittanut Ho nkarakenne 
muisti maja n käyttäj iä kel
lolla sekä Arto Paasilinna n 
kirja lla »Seitsemä n sa una hul
lua suoma laista ». Laivaston 
ki llan Helsi ngin osaston 
edustus lahjoitti oman järjes
tö nsä muistolautasen. Tila i
suuden päätti kevyt Scott 
J oplinin rag-time The stre
no us life. 

Seuraa vaksi vieraat nautti
vat' lounaan ulko na aa mupäi
väisen syyssateen kostutta
milla penkeillä. Mä kiluodon 
linnakkeella tuotu herne
keitto ma ist u i kevye n 
puheensorina n lomassa. 

Loppu iltapä ivä kului sa u
noen ja keskustellen majan 
käyttöö n li ittyvistä as io ista. 
Kahvit na utitt ii n herkullisen 
kää retortun kera . 
Kaikki kiltalaiset ovat var

masti innolla mukana majan 
virkistyskäytössä . Mereinen 
ilmas to , kaunis saaristoma i
sema sekä elävä luo nto ovat 
omiaa n luomaan puitteet ren
to utumiselle vasta pa ino na 
arkiselle aherrukselle. Eten
kin kalastuksen ja ornito lo
gian ystäville alue o n erin
o ma inen. 

RT-keittokatos. 
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SIRtR:n KESÄKUUN SAAPUMISERÄN 
ALOKKAIDEN V ALATILAISUUS 
SUOMENLINNAN KIRKOSSA 31.7.1985 klo 9.00 

Oik. Esikuntapatterin alokkaita vannomassa 
arvokasta sotilasvalaa. 

Omaisten ja ystävien katsellessa marssivat 
a/okkaat Suomenlinnan kirkkoon. 

Vastanimitetyt kou/utuspauerin tykkimiehet 
juhlavassa ohimarssissa yli/ Kopran johdolla. 

VARATTU 

OPTIKKO 
ARVOlA 

__ Simonkatu 10. Puh. 694 8488 -- L--------------' 

VARATTU 
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Syksyn kynnyksellä 2.9.1985 
järjestettiin Hyry/ässä Etelä
Suomen sotilas/äänin 1/ves
viesti-mestaruuski/pai/ut. 

Tasan kello kahdeksan 
ampui sotilas läänin komen
taja, kenraalimajuri Keijo 
Tuominen, lähtölaukauksen 
kilpailut järjestävän joukko
osaston, Helsi ngin Ilmator
juntarykmentin, 23 mm:n 
ilmatorjuntatykillä Sergeillä . 
Kaikki kymmenen kilpa ilu
joukkuetta ryntäsivät sähä
kästi ampumapaikalle; täten 
a lkoi loppuun asti jännittei
nen yli kolmetuntinen kamp
pailu voitosta ja sen tunnuk
sesta, ikuisesti kiertävästä 
Hopea leijonapokaalista . 

6 

Teksti ja kuvat 
Mikko Juolahti 

AMPUMA- JA SUUNNISTUSTAITO 
KOETUKSELLA 

ILVESVIESTI HYRYLÄSSÄ 

Ilvesviesti on ampu masuun
nistusviesti, jossa kilpailu
joukkue käsittää kahdeksan 
ko lmihenkistä partiota. Par
tioista kolmea johtaa kahta
henkilökuntaan kuuluva ja 
loppuja joko kokelas tai 
a liupseerikurssi n suorittanut 
ryhmänjohtaja . Helpohk ot 
suu nn istusos uudet ovat 
pituudeltaan 2-6 km ja ampu
mapaikalla part ion tulee pud
ottaa viisi 20 cm kiekkoa 100 
metrin etäisyydeltä. Ampu
ma-aseena on rynnäkköki
vääri . Ehjä ksi jäänyt kiekko 
merkitsee 150-250 metrin sak
kokierrosta. 

Varsinainen kilpailu voi-

tosta käytiin Uudenmaan Pri
kaatin ja Panssariprikaatin 
välillä. Pitkään kisaa johta
nut Uudenmaan Prikaati 
menetti mahdollisuutensa 
voittoon vasta viimeisellä 
ampumapaikalla. Suomen
linnan Rannikkotykis töryk
mentin joukkue ei suhteelli
sen vähäisestä yhteisharjoit
telusta johtuen hätyytellyt 
aivan kärkisijoja, mutta saa
vutet tu sei tsemäs sija on kui
tenkin rykmentin kaikkien 
a ikojen toiseksi paras . 

Järjestelytehtäviensä vuoksi 
Helsingin Ilmatorj untaryk
mentti ei ollut puolustamassa 
viimevuotista hopeaansa. 

Joukkueet kirmaiseva1 ampumarastilla. 

Kenraalimajuri Tuominen sekä majuri Harti
kainen valmiina pa/ki1semaan voi1tajajouk
kueen. 

Tuloksia: 
1) Panssariprikaati, Parolannummi 3.21.46 ( 7) 
2) Uudenmaan Prikaa ti , Dragsvik 3.23.26 (14) 
3) Uudenmaan J ääkäriptl, Upi nniemi 3.40.03 ( 8) 
4) Ra nnikkojääkäriptl , Upinniemi 4.55.30 (12) 
5) Hangon Rannikkopsto, Hanko 5.10.23 ( 11) 
6) Kaartin Pataljoona , Helsinki 5.49.05 ( 15) 
7) Suomen linnan RtR , Helsi nki 5.57.40 ( 16) 

(Pummikierroksct) 
Hylättyjä: 
4. Erillin en Autokomppania, Hämeenlinna 
Hämee n Rat suväkipataljoona , Lahti 
Viestirykmentti , Riihimäki 
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LAPPEENRANTA-ALOKAS SAIMAAN 
Teksti ja kuvat 
Mikko Juolahti 

Tervetuloa Lappeenrantaan! 

Alokaskoulutus siirtyy Upin
niemestä Lappeenrantaan nyt 
syksyllä -85. Rannikkotykki
miestoimikunta ja Linnake
/ehti kävivät tutustumassa pai
kallisiin oloihin. Lisätietoja 
toimitukselle on ystävällisesti 
antanut koulutus-ja järjestely 
toimiston päällikkö majuri 
Mustonen. 

Upinniemen aika 
Upinniemen alokaskoulutus 

siirtyi Isosaaresta vuonna -79 
koulutusuudistuksen myötä, 
mikä tarkoitti siirtymistä 
kahden kuukauden opetus
jaksoihin. Samalla paranivat 
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senhetkiset majoitus- ym. 
tilat. Upinniemessä oli tätä 
aiemmin pidetty vain rannik
kotykistön erikoiskoulutus
kursseja. ,Muutto Isosaaresta 
merkitsi peruskoulutuksen 
keskittymistä mantereen 
yksikköihin ja linnakkeiden 
voimavarojen vapautumista 
mahdo llisten kriisitilanteiden 
hallintaan. Mutta nyt , 80-

RANNALLA 

luvun puolivälissä, suunnitel
mat ovat Upinn iemen osa lta 
muuttuneet samalla tilanteen 
siellä tullessa kestämätt ö
mäksi ; huolto-, muonitus- ja 
varastotilat ova t riittämättö
mät ja varuskunnan kaikki 
kasarmait ovat ylikansoitet
tuja puhumattakaa n niiden 
pikaisesta remontoinnin tar
peesta. 

WMUOVIURA 
Puh 90-8799022 
PL 16, 01801 Klaukkala 

Lappeenrantaan! 
Tilanteen ratkaisemiseksi 

harkittiin monia eri vaihtoeh
toja ja käytiin läpi useita Ete
lä-Suomen varuskuntia . 
Upinniemessä toiminut a liup
seerikurssi sii rrettiin Santa
haminaan jo nyt kesällä -85. 
Lopulta alokaskoulutusyksi
kölle löytyi tilaa Uudenmaan 
Rak uunapataljoonan varus
kunnasta Lappeenrannassa, 
54000 asukkaan eteläkarjalai
sesta kaupungista . 

Lappeenranta on, kuten 
hyvin sopii rannikkotykis
tölle, satamakaupunki, enti
sen merenlahden , Saimaan 
rannalla . Kaupungilla on 
myös oma linnoit11ksensa , 
joka aikoinaan ei ehkä ollut 

puhdasoppinen rannikkoty
kistölinnake, mutta joka 
sijaintinsa puolesta pystyi 
puolu s t au tum aa n myös 
vesiltä tunkeutuvia vastaan. 
Linnoitus on entistetty ja toi
mii enemmän tai vähemmän 
museoalueena . Kaupungin 
eloisa ja tiivis keskusta on 
a iva n varuskunnan naapu
rissa , joten peruskoulutus
kauden niukan vapaa-ajan 
käyttöongelmia tuskin syn
tyy. Koska SIRtR:n alokkaat 
edelleen tulevat pääosin pää
kaupunkiseudulta on keskei
sestä sijainnista hyötyä myös 
ko tonakäyntiä ajate llen ; 
lähellä ovat lentokenttä, lin
ja-auto ja rautatieasemat. 

Orpona, muttei. .. 
Vaikka koulutus tapahtuu 

perinteikkään Uudenmaan 
Rakuunapataljoonan (vuon
na 1947 jalkautettu ratsu väki
joukko-osasto) 2. eskadroo
nassa ja yksikön päällikkö, 
majuri Heliö, sekä vääpeli ja 
varaston hoitaja ovat rakuu
noita, omaa aselaj ia ei unoh
deta; valatilaisuudessa alok
kaat nimitetään tykkimie
hiksi. Lisää tuntumaa rannik
kotykistön henkeen nom 
180: lle alok kaa lle antavat 
rykmentin m_uista yksiköistä 
tulevat 3-5 kantahenkilökun
taan kuuluvaa upseeria tai 
toimiupseeria ja jaosjohta
jina, 3-5 kokelasta varajaos
johtajina ja 25 alikersa nttia ja 
korpraalia ryhmänjohtajina. 

OMAAPU 
PARAS 

APU! 
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Mitä varuskunta tarjoaa -
Majoitustiloina yksiköllä on 

lähes satavuotiaan kolmiker
roksisen tiilikasarmin kak si 
ylintä kerrosta. Sisään pohja
muodoltaan E-kirjaimen 
muotoiseen rakennukseen 
mennään 'vaivihkaa' keskisa
karan tyvestä . Eteen ilmesty
vät mahtavat graniittipor
taat , jotka vievät leveän käy
tävän keskivaiheille. Koska 
tupia on vain käytävän to i
sella puolen, on se isoine 
ikkunoineen varsin valoisa. 
Tuvista voi sanoa niiden ole
van avaria; lattia ja katto ovat 
kaukana toisistaan . Pesutilat 
etenkin ke s kikerroksessa 
ovat Upinniemen vastaavia 
tiloja huomattavasti riittä
vämmät ja paremmat. Ylei
sesti ottaen kasarmi on melko 
hyvässä kunnossa, tietenkään 
uusi maalipinta siellä täällä ei 
olisi pahitteeksi. 
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Tuvissa riittää tilaa. 

Punatiilinen kasarmirakennus. 

Ruuan ja kahvimunkin suh
teen Lappeenrannassa palve
lukse nsa a loittava n ei tarvi tse 
olla huolissaa n; ruo kala on 
hyvässä maineessa lähiva rus
kunnissa kin ja vanhassa puu
rakennuksessa oleva sotilas
koti on si isti ja tilava. 

Kaiken kaikkiaan, perin
teikkäässä Lappeenrannassa 
ja Lappeenrannan varuskun
nassa vietetty alokasaika 
muodostuu varmasti elämys
riikkaaksi lähtölaukaukseksi 
itse kunkin tykk imiehen tai
paleelle . Sotilaskoti. 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 

Yläkuva: Varusmiesten »energialatomo». 
Alakuva: RTTK:n edustus vääpelin toimistossa. 
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HAASTATELTAVANA YLILUUTNANTTI 
P J VIRKKUNEN 
TEKSTI JA KUVAT 
Risto Silaste 
linnake-lehti kävi haastattele
masa 24.9.1985 Mäkiluodon 
linnakkeen määrätietoista 
päällikköä, yli/. Virkkusta. 

Linnake-lehti: Herra yliluut
nantti, milloin ja missä suori
titte varusmiespalveluksenne
? 
Virkkunen: Uudenmaan jää
käripataljoonassa 1974-75. 
Linnake-lehti: Mikä sai Teidät 
valitsemaan ammattisotilaan 
uran? 
Virkkunen: Varusmiesaikana 
huomioni kiinnittyi rehtiin ja 
kannustavaan ilmapiiriin ja 
erityisesti hyvään koulutuk
seen. Toisaalta ilmainen opis
kelu ja alati teknistyvä ran
nikkotykistö kiinnostivat 
minua valitessani ammattini. 
Linnake-lehti: Millainen on 
ollut urakehityksenne? 
Virkkunen: Valmistuin 1978 
Kadettikoulusta ja toimin 
tuolloin aliupseerikoulun 
jaosjohtajana Isosaaren lin
nakkeella. 1979 siirryin ran
nikkotykistökouluun linjan
johtajaksi. 1980 minut ylen
nettiin yliluutnantiksi. 1981-
82 suoritin kapteenikurssin 
rannikkotykistökoulussa. 
1982-83 olin patteriupseerina 
ensimmäisessä patteristossa. 
1983 lokakuusta asti olen 
ollut Mäkiluodon linnakkeen 
päällikkönä. Ensi keväänä 
pyrin sotakorkeakouluun, 
jonka jälkeen arvioin tulevai
suuden tavoitteeni uudelleen. 
Linnake-lehti: Mitä harras
tatte vapaa-aikananne? 
Virkkunen: Kesällä purjehdin, 
retkeilen, kalastan sekä sukel
lan. Muina aikoina viihdyn 
kirjallisuuden parissa. 
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Yli/ Virkkunen ja Mäkiluodon reliefi. 

Otteita Mäkiluodon 
historiasta 

Mäkiluodon historiasta ylil 
Virkkunen toi esille mielen
kiintoisia yksityiskohtia. 
1912 venäläisten aloittaman 
linnoittamisen tuloksena saa
rella oli 2 km rautatietä, 3 
veturia , oma leipomo, 
kirkko, teatteri Pupusaaressa 

sekä valoheitinasema saaren 
eteläkärjessä. 14" patterit oli
vat tekeillä, ainoastaan 8" 
patteri valmistui ennen 
vuotta 1918. Tuona vuonna 
venäläiset poistuivat saarelta 
tuhoten rakennelmat käyttö
kelvottomiksi . Räjäytyksistä 
kohtalaisessa kunnossa sääs
tyneisiin peruskehiin asetetiin 

uudet sovitteet. Vastaavien 
asentaminen Tytärsaaressa 
kesti 6 viikkoa, mutta Mäki
luodossa ne saatiin paikoil
leen 7 tunnissa käyttäen 
apuna rautatietä ja rasvattu ja 
kaltureita. Kaikkein tärkein 
osuus oli pätevän työnjohta
jan kyky organisoida siirto
operaatio. 1920-luvulla 
Mäkiluotoa asuttivat kalasta
jat. 1930-luvulla ammuttiin 
kunnialaukaukset 12" torni
kanuunalla keskuskasematin 
itäpäästä Kuivasaaren edus
talle. Mäkiluotoa pommitet
tiin erittäin voimakkaasti jat
kosodan aikana. 1944 Mäki
luoto luovutettiin Neuvosto
liitolle yhteydessä Porkkalan 
alueeseen. Vuokra-alue 
palautettiin Suomelle 1956. 
1958 rakennettiin uusi tulen
johtotorni ja 1960-luvulla 
asennettiin uudet 152 mm 
tykit sekä kunnostettiin 
kasarmi. Mäkiluodossa 
annettiin alokaskoulutusta 
60-luvulta aina vuoteen 1976. 
Linnake-lehti: Maantieteelli
sen sijaintinsa puolesta Mäki
luodon linnake eroaa työym
päristönä mantereella sijait
sevista yksiköistä. Mitä etu
vartioasemassa oleminen 
vaati henkilökunnalta ja 
varusmiehiltä? 
Virkkunen: Pitkälle viedyn 
koulutuksen ohella on tultava 
toimeen sekä itsensä että tois
ten kanssa. Henkilökunnalla 
ja varusmiehillä tulee olla 
halua omaksua uutta. Kesäai
kana Mäkiluoto on ihanteelli
nen paikka varusmiehille. On 
kuitenkin syytä muistaa mita
lin toinen puoli, pitkä ja vaa
tivat olosuhteet omaava talvi . 
Linnake-lehti: Mikä mieles
tänne tekee RT:stä RT:n? 
Virkkunen: Entinen rannikko
tykistön tarkastaja, silloinen 
eversti Kantola on todennut 

RSKY:n lahjoittama. kunnos
tama ja sisustama hiljainen 
huone. 

RT:n olevan elämäntapa 
pikemminkin kuin aselaji. 
Sen monipuolisuus heijastuu 
koulutuksesta . RT-mies 
omaa muun koulutuksen 
ohella taidon torjua viholli
sen kommando- ja ilmahyök
käykset. Hän on saanut myös 
panssaritorjuntakoulutuk
sen . Jotta kaikki toimisi tosi
tilanteessa, on myös huollon 
ja kuljetuksen toimittava. 
Konaisuutena RT:ssä on 
edustettuna kaikki muut ase
lajit paitsi ilmavoimat. 

Lopuksi yli! Virkkunen 
haluaa kiittää RSKY:tä sen 
lahjoittamista stereoista ja 

huonekaluista, jotka on sijoi
tettu hiljaiseen huoneeseen 
varusmiesten vapaa-ajan 
käyttöä varten . Myös kasar
min ullakolle sijoitetut pai
nonnostovälineet ovat ahke
rassa käytössä. Samalla hän 
toivoo hedelmällisen yhteis
työn jatkuvan ja pitää tärke
änä tulevaisuuden rakennus
kohteena koulutus- ja urhei
luhallia. Yli! Virkkunen siir
tyy hoitamaan lI patteriston 
patteriupseerin tehtäviä ja 
hänen tilalleen tulee 
1.11.1985 lähtien ylil Mikko 
Santavuori. 
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Ev lahti ja aliupseerikurssi. 

MÄNTY - ELÄVÄ 
MUISTO TULEVILLE 
SUKUPOLVILLE 

TEKSTI JA KUVAT 
Risto Silaste 

Mänty (Pinus silvestris), kan
sankielessä kutsuttuna honka, 
petäjä, on arvokas puuteolli
suuden raaka-aine, mutta 
myös kauniiden kangasmaiden 
ja suoalueiden valtalaji. Sen 
punertavanhehkuinen olemus 
innoitti maamme maalaustai
teen klassikkoja, Eero Järne
feltiä ja Pekka Halosta luo
maan maisemia, joissa tämä 
uhkea puu on omiaan kuvaa
maan Suomen luontoa ja sen 
ainutlaatuisuutta. 

Perjantaina syyskuun 20. 
päivänä istutettiin Santaha
minaan Saharan laitaan 
KOP:n la hjoittamat 120 Kan
sa llismäntyä . Tapahtuman 
ta rkoi tuksena oli kiinnittää 
huomiota jokaisen sukupol
ven vastuuseen omasta elin
ympäristöstää n myös tulevia 
sukupolvia varten . 
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Puolustusvoimien edusta
jina istuttivat nimikkomä n
tynsä : Suomenlin nan Ran
nikkotykistörykmentin ko
mentaja eversti Torsti Lahti, 
esikuntapäällikkö eversti
luutnantti Markku Oi la, San
tahaminan komendantti 
majuri Kari Launo, Esikunta
ja koulutuspatterin henkilö
kuntaa sekä meneillään ole
van aliupseerikurssin oppi
laat. Pankin edustajina istut
tivat nimikkomäntynsä: 
Maailman luonnonsäätiön 
hallituksen jäsen KO P:n 
varatoimitusjohtaja Simo 
Kärävä , KOP:n Itä-Helsingin 
a luejohtaja Hen rik Linden, 
KOP-Hki-Laajasalon ja San
tahaminan konttoreiden esi
mies pankinjohtaja Maria 
Tuominen ja San tahaminan 
konttorin edustajana myös 

Tuula Svahn. 
Jokainen istuttaja lupa utu i 

huolehtimaan omasta män
nystään niin, että siitä koituu 
iloa ja leveyttä vielä tulevai
suudessakin . Saharan al ueen 
kuiva ka ngasmaasto on kas
vualustana erittäin sopiva 
kohottamaan a ika n aa n 
uhkean hongikon. 
Simo Kärävä, joka o n myös 

Suomen Sotaveteraaniliiton 
varapuheenjohtaja, muis teli 
edell isen kerran käyttäneensä 
kenttä lapiota aivan toisenlai
seen ta rkoitukseen kuin mä n
tyjen istutukseen, nimittäin 
poteron ka ivamisee n Vuosa l
mella kesä llä 1944. Vara to i
mitusjohtaja Simo Kärävä 
to ivoi vielä, että näissä aika
naan komeissa männyissä 
kisai lisi paljon pieniä oravia. 

·, i 

Ev Torsti lahti ja varatoimi
tusjohtaja Simo Kärävä ovat 
valinneet nimikkomäntynsä. 

YLENNYKSET RYKMENTISSÄ 

Yliluutnantiksi: Luutnantti Matti Rak
kolainen 1.2.1985, res luutnantti Timo 
Erkkilä 4.6.1985, luutnantti Jouko Här
könen 1.8.1985 sekä luutnantti Mauri 
Lehtiranta 1.10.1985. 
Luutnantiksi: Kaarle Akkanen 1.2.1985, 
Ahti Kannisto ja Jyrki Piekkala 
28.8.1985. 
Sotilasmestariksi: Yliv Markku Heino 
1.2.1985, yliv Juha Henttonen 1.7.1985, 
yliv Kari Määttänen ja yliv Markku 
Erala 1.8.1985 sekä yliv Kaarle Kojo 
1.9.1985. 
Ylivääpeliksi: Vääpeli Rene Nylund 
1.2.1985. 
Vääpeliksi : Ylik Jari Saastamoinen ja 
ylik Aki Karvonen 1.2. 1985, ylik Risto 
Teitto 10.5.1985 sekä ylik Jan Peltonen 
1.8.1985 . 
Ylikersantiksi: Kers Matti Pirhonen, kers 
Markku Koponen, kers Petri Hietasalo, 
kers Raine Janatuinen sekä kers Jan Pel
tonen 31.1.1985. 

MAATALOUSTUOTTAJAIN 
ASIOIDEN HOITAJAT 

MTK 
MAASEUDUN TULEVAISUUS 
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UUSI RTTK 
ESITTÄYTYY 
TEKSTI Keijo Salmenoja 

KUVAT Mikko Juolahti 
Risto Silaste 
Jari Kemppainen 

Lokakuun alussa astui rem
miin Rannikkotykkimiestoimi
kuMan (RTTK) uusijäsenistö. 
Toimikunta muodostuu kol
mesta lä.'1es kokopäivätoimi
sesta jäsenestä, yksikköedus
tajista ja kokelaiden edusta
jista. RTTK:n toimisto sijait
see edelleen Santahaminan 
sotilaskodin alakerrassa, kir
jastoa vastapäätä. 
R TT K:n toimistossa työsken
televät päätoimisesti tammi: 
kuun -86 loppuun tykkimiehet 
Torniainen (puheenjohtaja), 
Salmenoja (sihteeri, työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamies) ja 
Silaste (LiMake-lehden toi
mittaja, työsuojeluasiamies). 

• 

RITK:n uusi puheenjohtaja 
tkm Torniainen. 
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Uusi RITK ikä- ja pituusjärjestyksessä. Vas. Linnake-lehden 

t~imittaja ja työsuojeluasiamies Silaste, puheenjohtaja tkm Tor

niainen sekä työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies tkm Salmenoja. 

Uuden toimikunnan pääasi
allisena tehtävänä tulee ole
maan RITK:n to1mmnan 
kehittäminen ja tunnetuksi 
tekeminen eri yksiköissä. 
Tässä tehtävässä toimikun
nan työtä tulee vaikeutta
maan miesten hajautuminen 
linnakkeille heti peruskoulu
tuskauden jälkeen. Lisäksi 
kuvaan mukaan tulee tänä 
syksynä myös Lappeenranta, 
jonne osa alokkaista menee. 

RITK:n pääpaino onkin 
ollut ja tulee nykyisenkin toi
mikunnan aikana olemaan 
linnakkeilla. Edellinen toimi
kunta keskittyi hankkimaan 
varusmiehille melko run
saasti vapaa-ajanviettoväli
neitä, joista tärkeimmät oli
vat viedeonauhoittimet. Tällä 
hetkellä onkin lähes kaikissa 
suurimmissa yksiköissä 
videot. Vain Vallisaaresta ne 
edelleen puuttuvat, mutta 
alustavia keskusteluja on 
käyty niiden hankkimisesta 
vuoden 1986 alkupuolella. 

Nykyinen toimikunta on 
keski-iältään (keski-ikä 25,6 
v) hieman edellistä toimikun
taa nuorempi, joka toivotta
vasti tulee näkymään myös 
toimikunnan vireydessä. Seu
raavassa lyhyt katsaus toimi
kunnan tykkimiehiin. 

Tkm Salmenoja. 

1 

Tkm Torniainen, 25 v, jat
kaa toimikunnan puheenjoh
tajien insinöörilinjaa . Naimi
sisa oleva rauhallinen konein
sinööri, jolla ei tiettävästi 
vielä ole lapsia. Siviilissä, 
ennen armeijaan tuloaan toi
minut erilaisissa asennus
töissä. Yleensä vetänyt niitä 
eli toiminut jonkinlaisena 
nokkamiehenä. Tietää aseista 
hämmästyttävän paljon ja 
harrastaa myös niillä ampu
mista. Kotona vaimon lisäksi 
akvaario. Länsimaisesta ole
muksestaan huolimatta ajelee 
itämaisella autolla. 

Tkm Salmenoja, 28 v, toimi
kunnan nestori, vaari . 
Kotona odottavat vaimo ja 2-
vuotias tytär isiä kotiin. Kou
lutukseltaan filosofian mais
teri, tarkemmin fyysikko. 
Tutustunut sekä ydinmystiik
kaan että metafysiikkaan. 
Viime vuodet tutkinut Tek
nillisessä Korkeakoulussa 
superkovia pinnoitteita maa-

ilman huipulla. Kiinnostunut 
optisesta emissiosta, josta on 
myös tekeillä lisensiaattityö. 
Joskus kenties väitöskirja. 
Suurena intohimona siviilissä 
Gardenioiden kasvatus ja 
hyvän ruoan laitto. Muita 
harrastuksia vaimo ja tytär 
eivät salli. 
Tkm Silaste, 24 v, toimikun

nan kuopus. Biologi 'tois 
puoli jokkee'. Avoliitossa 
asuva monitoimimies, joka 
harrastaa lähes kaikkea 
musiikin ja ornitologian 
väliltä. Viittä vaille valmis 
vanhempi biologian ja maan
tieteen lehtori, jolta va in 
gradu puuttuu. Avovaimon 
lisäksi kouluttaa kotonaan 

Cairn-terrieriä ja tulevaisuu
dessa ehkä kokonaista koira
tarhaa. Muina harrastuksina 
mainittakoon sähly. 

RITK:n toiminta on joka 
suhteessa luottamuksellista. 
Jäsenistö valitaan vaaleilla ja 
kolmesta eniten ääniä saa-

neesta rykmentin komentaja 
valitse parhaaksi katsomansa 
henkilön toimikuntaan. Uusi 
toimikunta näkeekin tärke
änä juuri tämän luottamuk
sen säilyttämisen ja luotta
muksellisten suhteiden vah
vistamisen varusmiesten ja 
RITK:n välillä. Tällöin voi
daan parhaiten auttaa yksi
tyistä varusmiestä hänen hen
kilökohtaisissa ongelmis
saan. Tärkeänä uusi toimi
kunta näkee myös varusmies
ten omaa aktiivisuutta lisää
vien harastusten kehittämisen 
eri yksiköissä. 

Pimeän syksyn ja talven 
ollessa edessä RITK tulee 
vakavasti suhtautumaan 
varusmiesten mielentervey
dellisten ongelmien ratkai
suun . Tässä työssä voi joka
inen varusmies osaltaan aut
taa meitä ottamalla yhteyttä 
RITK:n jäseniin tarpeen niin 
vaatiessa , ja miksei muuten
kin! 

lkm Silaste ja uusi linnake-lehti työn alla. 
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RTTK:n toimikunnan työs
kentelyyn liittyy kiinteästi 
varusmiesten työ-, opinto- ja 
sosiaaliasioiden hoitaminen. 
Tätä työtä tekee päätoimi
sesti toim ikunnassa työ-, 
opinto- ja sosiaaliasiamies 
(TOS-asiamies). Työasiamie
hen tunnistaa parhaiten - jos 
ei satu häntä henkilökohtai
sesti tuntemaan - punaisesta 
laatasta vasemman rintatas
kun yläpuolella. Tarkemmin 
katsottuna laatassa lukee 
»RTTK asiamies». 
Työasiamiestoiminta on osa 

varusmiestoimikuntatyötä. 
Sen perustana ovat määräyk
set puolustusvoimien varus
miestoimikuntatyöstä. Työ
asiamies on ennen kaikkea 
koulutus- ja työpaikkoja kos
kevan tiedon välittäjänä 
varusmiesten ja työvoimavi
ra nomaisten välillä. Toisaalta 
työasiamiehellä varusmie
henä on merkittävä rooli toi
miessan tietynlaisena luotta
mushenkilönä varusmiesten 
työ- ja koulutusasioissa . 
SI RtR:ssä työasiamiehen 

pääasiallisena tehtävänä on 
yleensä olla opiskelupai
koista ja -mahdollisuuksista 
tiedottaminen . Työllisyysti
lanne pääkaupunkiseudulla 
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TYÖASIAMIES KERTOO 
TEKSTI Keijo Salmenoja 

•• 

työsubdettasi 
on tavallisesti niin hyvä, että 
on melko harvinaista, jos pal
velukseen astuvista varusmie
histä yli 10 % tarvitsee työpai
kan etsimisessä apua. Perus
koulutuskaudella tehtävän 
työllisyyskyselyn perusteella 
kartoitetaan neuvonnan tar
peessa olevat varusmiehet. 
Tämän jälkeen vaaditaan 
työasiamieheltä suurta aktii
visuutta neuvonnan tarpeessa 
olevien varusmiesten etsimi
seen eri koulu tuspaikoista 
peruskoulutuskauden päätyt
tyä. Joka todella on melko
moinen urakka . Onneksi 
autettavien lukumäärä on 

suhteellisen pieni. Edelleen 
työasiamiestä auttaa hänen 
työssään varusmiesten oma 
aktiivisuus. 

Lopuksi voisin muistuttaa 
palvelukseen astuvi lle varus
miehi lle asiasta, josta kos
kaan ei voi muistuttaa liiaksi: 
älä katkaise työsubdettasi 
varusmiespalveluksen takia! 
Siviilielämä jatkuu varus
miespalvelu ksenkin jälkeen ja 
siihen sopeutumiseen auttaa 
huomattavasti se, että on työ
paikka val miina odottamassa 
varusmiespalve luksen jä l
keen . 

ANNATKO 
INFLAATION 

SYÖDÄ SÄÄSfÖSI? 

VAI NAUTITKO 
NIISTÄ 

JOSKUS ITSE? 
KYSY AIBILTÅ. 

U4KUUWSSÅÄITÅMISE5TÅ.! 

POHJOIA l)YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPAL.Al1''F.N 

ILMARINF.N 
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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 toimeentulosi 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 kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoimapiirin 
alueella: 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-16120 
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 

Johtajan tie, 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 
Alat: Metalliala , rakennusala, toimistoala , majoitus- ja ravitsemi-

sala, sosiaaliala, siivousala, varastoala, sähköala ja atk-ala 

Työtehoseuran 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 sanomalehti-ilmoituksista. 

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

Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoimatoimistosta, terve
tuloa keskustelemaan . 

~f! Työvoimatoimistot 
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AUK KURSSI 11/85 

RYHMÄNJOHTAJAT 
Kurssinne päättyessä haluan painot

taa kahta asiaa,jotka toivon teidän muis
tavan vielä reserviaikanannekin. 

Ensinnäkin on muistettava, että soti
laskoulutuksessa on kysymys todella 
vakavasta asiasta. Teidän on ryhmänne 
miesten kanssa kyettävä tarvittaessa sel
viytymään taistelukentän äärimmäisistä 
vaikeuksista. Älkää siis koskaan ereh
tykö leikittelemään alaisillanne. Tarkoi
tan tällä leikittelyllä turhaa juoksutta
mista, simputuksen luonteista touhua, 
ivailua, kiusaamista, välinpitämätöntä 
»huulenheittoa» jne. Tällainen asennoi
tuminen on rauhan ajan koulutuksessa
kin vaarallinen. 

Toiseksi muistakaa, että ihminen on 
tyytyväinen vain hyvin tehdystä työstä ja 
erityisesti silloin kun suoriutuminen 
työstä on vaatinut toimintaa lähellä 
oman suorituskyvyn ylärajaa. Asettakaa 
haasteita itsellenne ja ponnistelkaa selvi
ytyäksenne niistä. 

Onnittelen teitä suoritetun aliupseeri
kurssin johdosta ja toivon haasteita löy
tyvän edessänne. 

Majuri Saarinen. 

kitkattomasti. Huolen siitä, että yksityi
sellä oppilaalla riitti tekemistä, pitivät 
koulutyöt, sotainvalidikeräykset, ilta
harjoitukset ja harjoitukset lähisaarilla. 

Kaiken kiireen keskellä on syytä antaa 
arvostusta varsinkin kurssin oppilaskun-

Kurssinne johtaja 
Majuri 

. . - nan toiminnalle. Kaikki asiat on saatu jo 
Mikko Saannen hyvissä ajoin järjestykseen, mikä osoit-

Kurssinne on poikkeukselinen; ensim
mäinen Santahaminassa ja kiireisin 
kurssi miesmuistiin. Siirtymävaihe tuotti 
pieniä hankaluuksia koulutuspaikkojen 
järjestelyjen ja muiden vastaavien ansi
osta. Näistä kumminkin selvittiin melko 
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taa myös sen, että kurssilla on hyvä henki 
ja asioita osataan hoitaa yhdessä. 

Toivon kurssille menestystä tulevissa 
toiminnoissa. 

Oppilaskunnan kuraattori 
Ltn P Miettinen 

Luutn Miet1inen. 

Aliupseerikurssi 11/85 on ensimmäi
nen SlRtR:n aliupseerikurssi Santahami
nassa. Joukko-osaston siirtyminen 
Upinniemestä Santahaminaan aiheutti 
alussa oppilaskunnan toiminnalle käyn
nistymisvaikeuksia. Myöskään kurssin 
johtajan, muutamien linjojen koulutt~
jien sekä oppilaskunnan kuraattonn 
vaihtuminen ei ole voinut olla vaikutta
matta oppilaskunnan toimintaan. Ongel
mista huolimatta on toiminta kokonai
suutena ollut onnistunutta. Tähän on 
vaikuttanut suuresti oppilaskunnan 
kuraattoreiden luutnantti Miettisen ja 
yliluutnantti Kopran sekä muiden kou
luttajien myönteinen suhtautuminen toi
mintaamme. 

Kurssin lyhyydestä johtuen opiskelu
tahti on ollut erittäin tiivis. Vapaa-aikaa 
on jäänyt oppilaille vähän. Kuitenkin 
oppilaat ovat ehtineet ottaa osaa kanta
henkilökunnan kanssa Ilves-viestiin sekä 
sotainvalidikeräykseen, linjojen väliseen 
jalkapallosarjaan ja Naisten Itä-Länsi 
pesäpallo-ottelun valvontatehtäviin. 
Ilolla voidaan todeta oppilaskunnan 
yhteishengen olleen hyvän. Innostusta 
on riittänyt. 

Tuntuu hieman haikealta erota nyt 
kurssin loppuessa, juuri kun olemme 
oppineet tuntemaan toisemme._!<;>ivott~
vasti kukin löytää tulevassa s1J01tuspa1-
kassaan uudet kaverit ja saman yhteis
hengen kuin kurssillamme on ollut. Jot
tei kurssimme aivan unohtuisi, on oppi
laskunta pystynyt järjestämään tämän 
matrikkelin lisäksi varsin edullisesti niin 
kurssipuukon kuin myös kurssiristin. 

Oppilaskunnan hallituksen toiminta 
ainakin näin puheenjohtajan silmin on 
olut erittäin aktiivista. Tästä kiitos kai
kille hallituksen jäsenille. Viimeiseksi, 
muttei vähiten, kiitos kaikille oppilaille, 
jotka ovat uhranneet omaa vapaa-ai
kaansa erilaisissa tempauksissa ja järjes
telytehtävissä oppilaskunnan hyväksi. 
Uskon, että kaikille teille on jäänyt erit
täin positiivinen muisto aliupseerikurs
sistamme. 

Santahamina 15.9.1985 
Jari Vaario 
11/85 AUK/SlRtR:n oppilaskunnan hal
lituksen puheenjohtaja 

Oppilas Vaaria. 
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Kouluttajat vasemmalta: y li/ Kopra, y li/ Majuri, k ers Talviaho, maj Saarinen, y li/ Mink
kinen, luutn Miettinen, k ers Mustonen, vääp Kiviniemi, kers Hasan , luutn Kannisto. 

Apukouluttajat: vasemmalta kok Räty , kok Hirvonen, kok Lamminen ja kok Mankin. 
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Kurssi järjestäytyny t ruokalan eteen. 

Oppilaita tauolla. 

Oppilaskunnan hallitus: vasemmalta opp Pöntynen, opp 1/evesk ero, opp Ahlgren, opp Vaaria, 
opp Huttunen, opp Lassila, opp Jokivaara , opp Kaje, opp Silvonen, harrastevastaava, sihteeri, 
puukkovastaava, pj , taloudenhoitaja, kurssiju/kaisuvastaa va, limuvastaava, kurssijuh/avastaava, 
varapj. 
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VIESTI - Tupa 4 

Tupamotto: »Tää on 4:s tupa, meillä häröilyyn on 
lupa. Jos valveilla me ollaan, niin tekee heikkoa siks' 
unta vedetään pollaan ja kokelaat muistu/taa met
sänpeikkoa, niin vihaisia ne on, kun viestimies on 
täysin vedot on. Mut vauhtiakin ne meihin saa, kun ne 
iltavapaan julistaa». 
Haapala Kari, 20.11 .65, yo, Espoo, Kou!Ptri . Usa
noffin taistelijapari, iso ja ystävällinen. Bottalla 
laulamassa. Mies joka ei voinut vastustaa valkosi
pulia. 
Haataja Jouni, 24.05.65, yo, Helsinki, EPtri . Tuvan 
rötvä. Pekoni maistui jo körrinä. Aina vaiheessa. 
Motto: .. Aamulenkki? Tulitteks te jo sieltä? Olisitte 
sanonu, olisin tullu mukaan". 
Hunnekoski Jyrki, 17.06.65, tietoliik.asent. , Hel
sinki, KoulPtri . Vastakarvaan. Aina valittamasa. 
Armoton kokeisiin lukija. Hylsyjä tuli silti . Motto: 
"Mitä ihmettä?» 
Jahnukainen Timo, 19.06.66, lääk.yo, Hyvinkää, 
KoulPtri . Tuvan raatoa . ..11manraikastin... Piti 
huolta luonnonläheisestä tuoksusta . 
Jokivaara Jari , 15 .03.65, sähköasentaja, Helsinki, 
KoulPtri. Limuvastaava ja sillee. Osaa käyttää 
oppilastoimikunnan rahoja oikeissa väleissä (nes
teeseen). Erään "komennuksen" johtaja. Motto: 
.. varma juttu, Minkkinen pitää sikatetsarit .. . 
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Kujansuu Tomi, 16.03.67, tehoelektr.as., Helsinki , 
EPtri . Tuvan kuopus. Naisten naurattaja. Käytti 
aina vapaa-ajalla omia töppösiä. Motto: .. uskoma
tonta». 
Nissinen Pekka, 30.05.64, automatikka-as., Hyvin
kää, KotRPsto. Elämänfilosofia: "Älä sinä ihminen 
hermostu, ihmettele vaan ... Motto: "Miksi tehdä se 
tänään, jos sen voi jättää tekemättä huomenna ... 
Nuolioja Jouko, 10.11.62, teknikko, Sipoo, EPtri . 
Linjan sikamaisimman naurun omaava mies (van
himman oikeudella). Teki tuttavuutta kuivaushuo
neen kanssa ahkeraan. 
Ruotsalainen Jari, 02.01.63, sähköteknikko, Hel
sinki, EPtri . Otti intin rennosti. Ilmetty viestilinjal
ainen. Jalkapallisti , yhtään kiinnioloviikonloppua 
ilman taistelua. 
Tiitinen Tuomo, 07.06.65, yo, Kotka, KotRPsto. 
Viestin pisin . Kulmamies, ei osannu pitää tahtia . Ei 
tarvinnu tikapuita vetäessään piuhaa puuhun. 
Motto: .. Ei meill vaan siell Kirkonmaas ... 
Uschanoff Kimmo, 22.07.66, autosähköas., 
Hämeenli nna, KoulPtri. Säveltäjämestarijoka ren
toutt i koko tuvan fiil istä. Ihan hyvä jäbä vaikk ' 
onk in H:linnasta. Motto: ,,LJ iiii . . .. !" 

VIESTI - Tupa 5 

Jortikka Olli , 15.09.65, radio- ja tv-as ., Mäntsälä, 
EPtri . Luuli olevansa värvätty apupässi . Kännissä 
ilman viinaa. Jorden jokamiehenlista hiljaisuuden 
jälkeen. Motto: "Mää en jaksa, eiks Kallio vois 
tehdä ... 
Kallio Jari, 18.12.65, elektr.as., Vantaa, EPtri . 
»Vaihe-Kallio" vaiheessa aina ja kaikkialla . Söi 
bout 12 viineriä illassa ja litra !imua päälle. Motto: 
"Heh heh, ai valmistautumisaika». 
Kangasmäki Jorma , 07.11 .65, ham.lääk.yo, Espoo, 
KoulPtri . Tuvan hieroja. Rakasti kaikkia kapiaisia 
ja porkkanoita. Motto: »Nyt hiljaa, joku tulee ... 
Karetvaara Tommi, 26.06.65, yo, Vantaa, Kou!Ptri. 
Marssikilpailun peräpään valvoja (jaksoi melkein 
perille). Tuvan vauhdikkain punkka, aina ylösalai
sin. Piti nukkumisesta. Motto: ,,Jätkät heräs taas 
ennen kuutta .. . 
Lindholm Kent , 11.12.65, yo, Klaukkala, 
KotRPsto. Tuvan hymypoika. Ei halunnut enem
pää tekstiä itsestään. Motto: »Myllärinen, turpa 
kiinni» . 
MyUärinen Jarmo, 05.01.66, opiskelija, Kerava, 
KoulPtri . Tuvan himpula pimpula. "Herättäkää 

Myllärinen, valmistautumisaika». Tuvan lämpö
mittari. Motto: "Tööttö Röttöttöö ... (Suomenlin
nan marssi) . Motto 2: »On , mutta tulee väärästä 
päästä». 
Peltomäki Vesa, 05.05 .65, sähköasentaja, Espoo, 
KoulPtri. Urbanisoitunut alkuasukas. Omasi hur
jan nuoruuden . Tuvan stuut-man, erikoisalanaan 
autot. Motto: »Hiljaa tai mä vedän sua korvasta». 
Pätäri Marko, 09.02.66, yo, Kotka, KotRPsto. 
Tuvan kuopus ja samalla hiljaisin. Pakoili siivous
palvelua tupakkapaikan suunnalla. Motto: .. Mikä! 
Mie en sammu ikinä! " 
Tentke Juha, 24.04.65, puhelinasentaja, Helsinki , 
EPtri . Äidin pieni sipulipää, tuvan siivoojaässä. 
Otti pinnaa myös muiden häröilystä. Aina tilaisuu
den tullen banaani suussa. Motto: .. Banaanissa on 
potkua .. . 
Wallinbeimo Jukka, 27.03 .65, tekn.yo, Helsinki , 
EPtri . Tuvan viisain tohelo. Pappa, joka pelkäsi 
tulevansa hajamieliseksi. Mies, joka hiihtää kesät 
talvet. Motto: »Taidanpa lähteä pesemään ham
paita» . 
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KESKIÖ - Tupa 6 
Aalto Petri , 20.12.66, yo , Helsinki, EPtri . Suunnis
taa - circus - suunnistaa ... Nestetasapaino häi
riintynyt intissä . Repi kokeesta kuin kokeesta kii
tettäviä: emmä oo ratekoon menossa! Motto: 
" Lepo - taakse poistu! " 
Björk Mikko, 24.07.65, tekn.yo, Vantaa, KoulPtri. 
Tuvan ikivempula, bittinikkari ja language man. 
Ko keiden aikana joko tilkasa tai otilla. Motto : 
»Hidastakaa vähän, mä en pysy mukana ... 
Heinäsmäki Miikka, 16.08.65 , fil. yo, Helsinki , 
Ko ulPtri . Heinäkasa päivässä pitää vatsan löysänä 
ja jalat li ikkeessä. Motto: .. Mun yks kaveri . . ... 

Huwnonen Asko , 30. I0.65 , tekn.yo, Porvoon mlk, 
KotRPsto. Rateko kutsuu . Miehellä ei muita julk i
sia paheita, paitsi maan kiertoliikkeen huomioon
ottaminen laskussa kuin laskussa . Motto : "Emmä 
mitään osaa, taas tuli 10-.» 
Keurulainen Jyrki , 14.09.65, tekn.yo, Helsinki, 
EPtri . Ei iske bingot, osaa vä istellä , ts. piiloutuu 
kaappinsa oven taakse bingoja jaettaessa. Motto: 
.. Kuka siivoo? Mä meen röökille! " 
Kooenranta Markku , 26.01.66, tekn.yo, Vantaa, 
KoulPtri . Hukkasi kerran palveluspukunsa, löys i 
sen kaappinsa syvyyksistä purettuaan tavarat 
tuvan lattialle. Motto : ,,Joku vois tehdä mä kopioin 
sen sitten ... 
Lahtonen Juha , 20.07.65, tekn .yo, Lapinjärvi , 
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KotRPsto. Luottaa kykyihinsä, aikoo nousta hui
pulle mutta hitaasti : »Kuka sanoo, et mä en mee 
ratekoon." Motto : .. o onks mä ainoa , joka jää nuk
kumaan?" 
Nordlund Christer, 01.08.65 , tekn.yo, Helsinki , 
Ko ulPtri . Maan hiljaisia . Santahaminassakaan ei 
saanut pumpattua irti yhtään puhetta tms. Tuvan 
toinen pystytukka . Motto: "No niin .·" 
Poutanen Vesa-Pekka, 13. I0.65, kauppat.yo, Van
taa, KoulPtri. Kärsii kovasta äänestään, repi sul
keisista tuvan ainoan kiitettävän. Yrittää jatkuvasti 
todistaa kauppatieteilijän paremmuuden. Motto: 
..Ei mitään kiirettä .. ·" 
Takala J ouni , 27.05 .65, tekn.yo, Helsinki , KoulP
tri. T uvan pahin levyttäjä . Siivosi ainoan kerran , 
kun kuuli , että IV palaa. Aina levynä, aina vai
heessa. Motto: "Ei iske lukulomat. " 
Vapaavuori Ilkka, 16.05.65, yo, Helsinki , EPtri . 
G igolo. Opplasjohtaja na o llessaan a ina vaiheessa: 
Hei kundit älkää olko va iheessa. Motto: .. Ja mua 
ku ' ei saa ratekoon mistään hinnasta ... 
Vekkeli Matti , 21.06.59, Dl , Helsinki , KoulPtri . 
Tuvan vaa ri, piti po ikia kurissa . Singahtelee psy
kona sinne sun tä nne. Keksi uuden käsitteen: him
miö . Motto: "Himmenee.!! " 
Vilenius Ari , 11 .03.65, yo , Kotka, KotRPsto. Tuvan 
RAMBO. Luki aina tilaisuuden tullen: "En mie 
muutakaan keksi ... Motto : .. Juu , ei, ei! " 

KESKIÖ - Tupa 7 
Tupamotto: Himmiön ry tör. Paras tupa. Täynnä 
insinöörivaareja. Keskiyön kovar. 
Aho Risto, 08.10.60, sähkö insinööri , Kotka , 
KotRPsto. Apuna ko rkeammat voimat. Laskuteh
tävät ratkeavat kuuntelema lla pään sisä isiä ääniä. 
"Enhän mie lukenu kuin ko lmeen ... Motto : "Älä sie 
hättäile kyllä se siitä". 
Huttunen Juha, 28.04.64, tekn. & va lt.yo, Vantaa , 
KoulPtri . Oppilaskunnan rahastonhoitaja . Tieto
sana kirja ulkomuistissa. Aatelinen nauru . 49:n 
kumisaappaat liia n pienet. Motto: .. u usi a uto vaih
dettava vähintään ka ksi kertaa AUK:n aikana ... 
llveskero Mika, 16.03.66, Yo, Helsinki , KotRPsto. 
Oppilaskunnan sihteeri omine kirjoituskoneineen. 
Ailahteli ajoittain henkisesti Na kke Nakuttajan ja 
M_uppetin välimaastosa. Motto: "To piin oor not to 
pun». 
Leino Antti, 23.02.65 , fil.yo, Espoo, Ko ulPtri . 
Tuvan hiljaisin ahertaja . Sukua ko Einolle? Ei 
hätäile, mutta aina mukana. Vieno-Leino. Motto: 
"Kirjakieltä se olla pitää». 
Liljeström Mikael , 03. I0.66, yo, Helsinki, EPtri. 
.. Kato, Oikkonen, onks mun harja sun kaapissa? .. 
Keep smiling! Se ainainen hymy. Ei hetkeäkään 
paikallaan. Motto: "Mitä, missä, milloin? .. 
Oikkonen Riku, 05.05.66, yo , Helsinki , KoulPtri . 
Hekotus joka tilanteeseen. "Ei vaikuta kotiuttamis
päivään! " Ääntä löytyy joka tilanteeseen . Motto: 
"Lähtisiköhän VKV:lle - no totta kai!" 
Rissanen Risto, 11.01.58, Eko nomi, Kotka, 

KotRPsto. Kurssi n seniori . "Mitä turhaan stres
sa ta, ko kemuksiahan tää ltä on tultu metsästä
mään .. . Motto: .. J okainen päivä on liikaa .. . 
Schavoronkoff Andrei , 15.01.64, yo-merkonomi, 
Helsinki , KoulPtri . Ei todella kaan ota inttiä va ka
vasti. Leikkelee hiuksiaan kilpaa Oikkosen kanssa. 
Tuvan vekkulein neiti . Motto: "Aivo soi". 
Teräs Jukka , 04.10.60, Dl , Helsinki, EPtri . Teräs, 
jo nimi kertoo ka iken. Kurssin aika na Dl :ksi. 
Motto: .. J os ei lomille, niin treffi t tuoreen vaimon 
ka nssa sotkussa ... 
Turpeinen Pekka, I 1.07.66, tekn.yo, Kerava, 
KotRPsto . Yritys hyvä JO! .. Niin , niin , joo, joo, 
miten se nyt olikaan? .. Lihoi intissä AUK:iin men
nessä 8 kiloa. Motto : "Toimisto-Au:ksi Kirkon
maalle" . 
Vaario J a ri, 16.01.60, Dl , Espoo, KoulPtri . Oppi
laskunna n pj . Hoi ti oppilaskunnan as iat tehok
kasti . Käytävillä kuului huuto .. v aarioo!". Ei ni in
kään sotilaa llinen. Motto: .. Oppilaskunnan 
puheenjohtajan ei tarvitse siivota .. . 
Veijovuori Seppo, 17.12.59, Dl , Helsinki , EPtri . 
Va ihe-Veijo vaihdevuori/vuosi? Mies, joka ei voi 
o lla hiljaa. Sukua Aku Ankalle? Vaappuu kävelles
sään. Motto : .. Hei kertokaa mulle." 
Virtanen Kari , 04.07.58, ATK-suunnittelija, Hel
sinki, KoulPtri. Tuvan ahkerin , myös si ivoamaan. 
Aina reilu ja hyvä llä tuulella . Motto: "No minähän 
voin a uttaa ... 
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TULENJOHTO - Tupa 8 
Ahlgren John, 06.06.66, yo, Helsinki, KoulPtri. 
Slangi puri suomeksi ja ruotsiksi . Hankki PV:tä 
joka keskiviikko hommatessaan puukkoja, jotka 
tilasi kerran kirjeitse. Motto: .. Ei vaikuta kotiutta
mispäivämäärään .. . 
Grönberg Sami, 12.01.66, haudankaivaja, Karhula, 
KotRPsto. Ei viihtynyt kassulla, kierteli illan 
ympäri Etelä-Suomea. Bermudan kolmio Hki-Kot
ka-Lahti. Peto sotainvalidikeräyksessä. Motto: 
"Lähteeks kukaan IV:lle?» 
Hakkarainen Jari, 22.08.65, kirjaltaja, Porvoo, 
KotRPsto. Vieras mies vieraalta planeetalta, joka 
luki pahkasikaa ja hävitti avaimensa. Tavoittee
nako tusina hylsyjä? Motto: .. ojentakaa vähän , 
olkaa kilttejä." 
Huopaniemi Antti, 01.01.64, tekn.yo, Helsinki, 
EPtri . Tuvan ikäpresidentti. Vietti yöt kuivaushuo
neessa. Herrasmies; siivosi usein vapaaehtoisesti 
muiden vuorolla. Maailmanmies. Motto: .. Mä 
meen lukeen". 
Ignatius Janne, 31.03.65, fil.yo, Espoo, KoulPtri. 
Kurssille koitti kovat ajat, kun into-Ignatius oli 
vääpelinä - < .. Kurssi kuuluu opp lgnatiuksen 
komentoon". Motto: .. Ta-tam, ta-tam, ta-tamt-ta
tamt.» 
Karjalainen Janne, 28.04.64, fil.yo, Joensuu, 
KoulPtri . Luki yöt eikä näyttänyt edes väsyneeltä. 
Pieni mutta taistelunhaluinen. Sotainvalidi-Karjal
ainen, pieni mies, suuret puheet. Motto: .. Ja sitten 
sving ... 
Klinge Yrjö, 23.03.65, yo, Helsinki, EPtri. Ei kos
kaan ilman jarrua. Piti huolen omasta reviiristään. 
Keräilijä, jolta löytyi kaapistaan puoli kirjastoa 
alan tekstiä. Motto: .. Taas soot mun paikalla ... 
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Pöntynen Heikki, 14.05.65, tekn .yo, Helsinki, 
KoulPtri . Meinasi himmetä pahasti harrastevastaa
vana futissarjasta . Oppi pitämään Ilves-viestistä. 
Todellinen jokapaikan Rambo, Ratkorankingin 
ykkönen. Motto: .. Huopaniemi, siivoot sä mun 
puolesta? .. 
Salo Veli-Matti, 28.01.65, yo, Vantaa, KotRPsto. 
Eksyi iki:nä kurssille, tuleva amiraali. Lukulomat 
tuntematon käsite . Söi toisten eväitä lupaa kysy
mättä. Motto: "Ei iske .. . vähä päivii . . ·" · 
Savolainen Juha, 19.11.66, yo, Helsinki, KoulPtri. 
Niin nuori ja on viaton, mutta saiko huonoja vai
kutteita. Pesi hampaat vain 6 x päivässä. Motto: 
.. Mä otan vaan lakin kaapista ... 
Silvonen Torsti, 03.04.65, yo, Espoo, KoulPtri . 
Oppilaskunnan armoitettu kurssijuhlavastaava 
Kajeen kanssa. Aina discoilemassa, naisia joka sor
melle. Aseseppälinjalle Ratekoon? Motto: .. Tuli 
taas juhlittua viikonloppuna ... 
Tervonen Timo, 22.07.64, opiskelija, Vantaa, 
KoulPtri . Nukahti aina km. rupesi lukemaan johta
mistaitoa. Aneli unissaan: .. Eiks ois tauko jo ... 
Lomananontamestari. Motto: "Ei iske siivous". 
Touhonen Raimo, 27 . 11 .65, hienomekaanikko, 
Vantaa, KoulPtri . VKV:lle lähtiessään rikkoi aina 
kaikki liikennesäännöt. Tervosen hovikuittaaja, 
tekniikka hallussa ... Touho" tuvan oma peikko. 
Motto: .. Sit lokakuussa .. ·" 
Valki Janne, 04.11.65, opiskelija, Kotka, 
KotRPsto . Vanhan maestron hurmuri , oppi 
AUK:n aikana jenkan ja polkan. Himmeni pahoin 
kiinnioloviikonloppuna, mutta täysin lomilla. 
Motto: .. vaikken olekaan mikään tralallalaa . . ·" 

TULENJOHTO - Tupa 9 
Blisk Jari, 14.09.66, yo, Klaukkala, KoulPtri. Tule
vien vaiheveikkojen ihanneryhmyri, aina vaiheessa. 
Rakasti puhtautta ja parta vettä. Motto: .. Kuka läh
tee sodeen ... Minä vai?" 
Hagman Kari, 04.04.65, merkantti , Porvoo, 
KotRPsto. Tuvan playboy, uhrasi naisille kaikki 
IV:t ja VKV:t. Ratekon tahovalmenuskurssit; 
ohjattua opiskelua 18.00-21.00. Motto: .. Kenellek
köhän tänään soittais?" 
Ikonen Harri, 04.10.65, vahtimestari, Helsinki, 
EPtri . Linjan korvaamaton kirjastonhoitaja .. . 
..Onks jollain jotain kirjoja mulle hei?" Motto: 
.. Mut kun mä nukuin". 
Kaje Janne, 28.11.67, jenkki-yo, Kalifornia, USA, 
KoulPtri . "Kundit , ihan tosi, ei tää oo mikään 
tavallinen krapula ... Mies rapakon takaa ... otit sä 
Kajeet?" Motto: .. salomaa, lähetsä vessaan? .. 
Kupiainen Olli, 19.08.65, valt .yo, Kotka, KotRPsto. 
Ehdoton laulumies n:o 1. Marssilaulut hmm . .. hal
linnassa. Lähti Gyltöölle himmenemään. Motto: 
"Täytyykö valmistautumiseenkin valmistautua?" 
Laurila Jouni, 22.05.65, mittausmies, Vantaa, 
EPtri. _Löytyi siivouspalvelun aikaf!? tuP.akkapai
kalta Ja muulloin punkan alta. LOYSA. Motto: 
.. En mä voi olla tupapalvelija, mähän olin vasta 
eilen!" 
Niemi Pekka, 14.04.64, yo-merkonomi, Helsinki, 
KoulPtri . Tuvan rumbasija-Rambo jatkoi perin
teistä psykolinjaa. Taipumusta toimintaan. Motto: 
.. Tuo maali myötäpäivään kiertäen ... mars mars!" 

Palm Jarmo, 20.09.65, fil.yo , Järvenpää, KoulPtri . 
AUK:n futiskunkku Napalm tuhosi kentän ja 
hankki IV:n. Ehdotonta Rateko-kamaa. Motto: 
"Mutta tämähän on vain maallista .. . 
Pastinen Janne, 10.12.64, fil.yo , Vantaa, KoulPtri. 
Paha-Pastinen mutta aina hyvällä päällä. Motto: 
"· .. Jos mä nyt vaikka ehkä mahdollisesti pääsen 
Ratekoon .. ·" 
Salomaa Tommi, 11.07.66, yo, Espoo, KoulPtri . 
.. Jos on pahaa ruokaa mä lähden pundelle .. . Heitti 
Kajeet circuksen lattialle. Motto: .. Kaje, lähetsä 
vessaan?» 
Träskelin Kari, 1;5 .06.65, duunari, Porvoo, 
KotRPsto. Ra tekoon? Mitä nyt vanha koira samoja 
temppuja jauhamaan. Ainesta olisi, mutta kun ei 
iske niin ei. Motto: .. Hevon kavion humppaa .. . 
Varjokari Kimmo, 17.09.65, yo, Helsinki, EPtri . 
Tuvan Dalton, omaa Träskelinin kanssa tuvan 
romanttisimman sängyn . Kuunteli korvalappuste
reoita jopa siivotessaan . Motto: .. voi sian kärsän 
liipasin ... 
Vendelin Timo, 10.03 .65, yo, Helsinki , KoulPtri . 
TJ:n pisin, aina kolhimassa itseään. Motto: "No 
niin Kaje ja Salomaa, olkaa nyt vähän hiljempaa, 
että tääl pystyy nukkumaan ... 
Väisänen Ari, 03.06.65, tekn.yo, Kouvola, 
KotRPsto. ..Särmä... Istuessaankin lomapuku 
rypytön. Lukemalla särmästi kohti Ratekoa. 
Motto: "Hagman, sä oot ihan daiju! " 
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TYKKI- Tupa 10 
Björklund Mika, 06.09.62, kauppatiet.yo, Hel
sink i, EPtri . Vanha ja väsynyt. Pahin lusmuja vä ltti 
kaikki bingot. Ääni oli mutta mahtava - selvää 
upseeriainesta. Motto: .. o nks kukaan lähdössä 
Postimestariin? .. 
Christensen Marco, 23.03.65 , yo, Tukholma, 
KoulPtri . Tuvan kovin kylpijä, aamuin illoin suih
kussa hampaita pesemässä . D isco! Nukkui seisaal
laan. Motto: »Onks kellään hyviä levyjä?» 
Hiljander Timo, 06.04.65, elektr.as., Hyrylä, EPtri . 
Sairaan siisti mies. Mielivälineet ruoska ja dyna
miitti . Nautti iltalomilla mielijuomaansa. Motto: 
"Tosi sairasta». 
Karjunen Petri , 16.02.65, kone- ja putkias., Järven
pää, KoulPtri . Hevi & blues-asiantuntija. Periaat
teen mies , ei voinut sietää muita kuin aitosuomalai
sia. Kritikoi kaikkea mikä li ikk ui . Motto: »Pahuk
sen Daltonit». 
Kupari Jaakko, 28.01.64, yo-merkonomi, Vantaa, 
KotRPsto . Tuvan pinko, luki aina ja jatkuvasti, 
selvä Ratekoon menijä alusta pitäen. Tuvan ainoa 
rauhallinen. Motto: »Lukulomille lops». 
Kupsus Ari, 02.08 .65, yo, Tampere , KoulPtri. 
AUK:n hoviparturi , sot.mest. Kettunenkin käytti 
hänen palveluksiaa n. Poika pohjoisesta unelmoi 
Italian lämmöstä. Motto: »Doris Doris, sä veit mun 
sydämein». 
Laukkanen Arto, 31.07.65 , asentaja-koneistaja, 
Vantaa , KoulPtri. Jugend-nuori, halusi rumbaa 
aina ja kaikkialla . Tosi psyko. Esikuvana Preussin 
armeija. Motto: »Rumbase niitä!» 
Leppänen An, 25.078.66, yo, Kotka , KotRPsto. 
Näpsi valokuvia aina ja ka ikkialla. Sai alvariinsa 
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breivejä mimmiltään. Motto: »Sill ei oo mitään 
merkitystä! » 
Parkkonen Otto, 17.02.65, fil.yo , Helsinki , KoulP
tri. Sai tyttöystävältään herkullisia paketteja, joi
den perään muut kuolas. Nauroi aina kun mahdol
lista ja mahdoll ista han oli aina. Motto: .. Mitä 
nyt .. . häh?» 
Puharinen Petri , 08.05.65, kirvesmies, Espoo, 
KoulPtri. Sekoili usein, varsinkin kiinnioloviikon
loppuna. Ratekoon (?) tetsaamalla. Tuvan hylsy
A U. Kehitti komennon: .. marssimurtuma aiheuta
' " Motto: "Ääh! Uskovaisten höpinää! » 
Saarikangas Roger, 16.09.65, opiskelija, Lausanne, 
EPtri. Ahkera loma-anomusten täyttelijä. Aina 
paskalla . Lusmuilemassa siivouspalvelun aikana. 
Tuvan pelle. Vä h. 14 urheilupöksyt. Motto: 
"Arvatkaa kuka lähtee lomille?» 
Tamminen Ja ri , 05.06.65, huoltomies, Kouvola , 
Kot RPsto. Armoton tyynynkesyttäjä. Lueskeli (?) 
yöt punkassaan fi kkarin va lossa. Oli ikuisesti kat
kera Sean Pennille Madonnasta. Mo tto: »Tosi mas
siivista )). 
Tuominen Jaakko , 17 . 10.65, yo, Espoo, KoulPtri. 
Taistelija toise lta pla neeta lta. Pystyi juo ksemaan 
nostelemattaja lkojaan. Ei IV:tä, mieluummin na u
han ku untelua . Motto: .. s aanks mä sinappia? .. 
Vänskä Markku, 30.09.66, yo, Kotka, KotRPsto . 
Jr. pulupa rt ion »kova .. edustaja . Tavo ite nimensä 
muka inen. Kaappi , rotsi, sepa lus tai suu aina auki . 
Ko risee unissaan. Motto: .. Ai miekö muka va i
heessa? .. 

TYKKI - Tupa 11 

Eloranta J o uko , 28.03.6 1, koneinsinööri , Iitt i, 
KotRPsto. Reali smi iski pa has ti päälle ku rss in puo
livälissä. Motto: .. s e o n turha pyristellä ku on jo 
housuissa ... 
Henriksson Mika, 07.09.65, postittaja, Vantaa , 
EPtri . Tuva n selventäjä . .Aina vaiheessa. IV: ltä 
00.01 & 00.02 2. Aina aiheessa. Mo tto: »Enhä n mä 
selvennä, mä kysyin vaan ja missä mun ve rkka rit 
on?» 
Kallioinen Timo, 14.06.65, koneistaja, Tuusula, 
KoulPtri. Lomailijan tie Jyväskylään vie. Royal 
Service iskee. Asesepillä o n hyvä henki ja meininki. 
Mo tto: "Royal huollo lle ei iske. Kos ka syödään? .. 
Karhunen Jussi, 23.06.65, sähköasentaja, Vantaa, 
Ko ulPtri . Piti melkein väkivalloin poru kan hiljaa 
valmistautumisaikana . KVK iskee. Armo to n Mo r
ga n Kane-fani . Motto : »Nuuskatykkimies .. . 
Kinnari Tero, 19.08.65 , tekn .yo, Espoo, KoulPt r i. 
Varma Rateko-lukematta! Tuvan (linjan, Suo men, 
maailman) sa irain mielikuvitus. Halusi kurssipuu
kon sijan kurssiruoskan. Motto: "Milloin me pääs
tään tetsaamaa n. Khi-hi-hii! " 
Lassila J o hannes, 12.04.66, yo, Helsinki , KoulPtri . 
Aina lomilla . Opp. Lass ilan kaappi . .. herkkänä 
ladattu . Ei iske, on PV:tä , say goodbye to Rateko . .. 
Motto: »PV + IV + yöloma + PV = VL v ... 
Pohto Jouni , 29.03 .62, arkkit.yo, Espoo, KoulPtri . 

Bingot iskee, lomat ei. Ainoat loma t lukulo mat. 
Hoh-hoijaa, kylläpä väsyttää, mutta ei a uta lenkille 
o n mentävä». Motto : "Asia llisuutta siihen to uhuun 
poja t». 
Rantanen Karri , 06.01.65, tekn.yo , Helsinki , EPtri . 
Tuvan kiltti poika, ei polta, ei häröile . Pä ivärahoja 
Jää säästöö n. Motto: »Otetaan rauha llisesti .. . 
Reinola Juha, 02.07.61 , koneinsinööri , Kotka, 
KotRPsto ._ Tuvan pessimisti , reinolismi on jo 
kasue. Himmentää jatkuvasti . Eräs insinööri. 
Motto: »Huomenna meillä on varmasti rättisulkei
set». 
Rissanen Pasi, 05.05.64, yo, Helsinki , KoulPtri. 
Motto: .. aiitti ja hymy huuleen ». 
Silvennoinen Heikki, 05.09.61 , o ik.yo, Kotka, 
KotRPsto. Rateko-ainesta . Reinolismin inno kas 
harrastaja . Motto: .. En lähe Ratekoon kirveellä
kään .. . 
Talio Mika , 26.09.65, opiskelija , Tampere, KoulP
tri . Tuvan härö. Anoi VL V:tä väärin perustein; 
s1llom singahtaa. Diplomi vai ei? Ei paineita intis tä . 
Motto: »Körrit juo ksee mutta lujaa . Niin mekin 
menti in». 
Torri Janne, 07.08.63, koneteknikko, Kotka, 
KotRPsto. Ehdoton ilmahnerruus tuvassa. Aina 
va iheessa. Eräs teknikko. Tuvan toinen Royal Ser
vice. Motto : »Ei vaikuta kotiuttamiseen ... 
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TYKKI - Tupa 12 
Bergström Jari, 09.06.65, yo, Helsinki, KotRPsto. 
Videoaliupseeri . Väitti aina kapiaisille, ettei oo 
videofilmejä, vaikka kaappi suorastaan pursui 
niitä. Motto: "En anna ... 
Gustafsson Kristian, 28.078.65, ultraäänihitsaaja, 
Porvoo, KoulPtri. Tuvan levysoitin; lauloi päivät , 
puhui yöt. Elvis is king. Pippalalupaalappuarnpu. 
Tuvan hauskin. Svenskåtålånde hmm . . . Motto: 
.. Lukematta linnakkeelle .. . 
Haimakainen Jarmo, 03.08.66, ohutlevyseppä, 
Upinniemi, KoulPtri . Loma-anomusexpertti. Lin
jan härö ... Mä oon vaan käymässä täällä ... Motto: 
"Ei iske, lomille tänään klo 16.25 , takaisin 24.00. 
Anottuna tietysti hähähää ... 
Heinonen Jarkko, 01.07.65 , yo, Vantaa, KotRPsto. 
Tuvan hiljainen perfektionisti . Heitteli piilolinssejä 
ikkunalaudalle, kuunteli korvalappustereoita, haa
veili silmälappuvideoista ja oli aina namu huulessa. 
Motto: "Höpö, höpö ... 
Kolsi Jari, 07.02.58, Dl, Espoo, KoulPtn. Tuvan 
fafa. Ikä painoi siinä määrin. Keräsi yli 1000 mk 
kerran sot.inv. keräyksessä. ,.J'm just a gigolo .. ·" 
Motto: ,.Qlkaa nyt jo hiljaa!" 
Korpela Juha, 04.02.61, insmoon, Kotka, 
KotRPsto. Kotka forever . Ihan·omatjututja laulut. 
Tappoi melkein itsensä tetsareissa, lenkeillä ja 
IV:llä. Motto: "Kauhee olo ... 
Laumola Jan, 18.03.66, yo, Södertälje, EPtri . Aito 
swedu ruåtsinmaalta. Piti rauhallista linjaa koko 
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kurssin ajan. Viihtyi iltavapailla . Motto: "Kesäksi 
kåtiin .. . 
Olli Juha-Pekka, 09.01.65, opiskelija, Lohja, 
KoulPtri. Luuli olevansa aliupseeri jo AUK:n 
ekana päivänä. Tuvan vääpeli (yleensä itsensä). 
Motto: "Ikkuna kiinni, tääl on kylmä ... 
Palmu Mika, 29.03.65, opiskelija, Vantaa. KoulP
tri . Tuvan neutraali, ei pahemmin pingotellu eikä 
häröilly. Omasi suuttuesaan kovan äänen. Motto: 
,.Jätkät! Kuitti puree kun körrit tulee!" 
Saiokangs Kare, 27.09.65, yo, Helsinki, KoulPtri. 
Bruce Springsteen-fani. Korvalappustereot päällä 
yötä päivää. Lafkan pisin nippa-nappa. Motto: 
(Hiljaisuuden aikana) "TK! Hei, TK! soon Turpa 
kiinni! » 
Takolander Mika, 04.10.65, yo, Vehkalahti, 
KotRPsto. Skarppi mies itärajalla. Omasi mahta
van väittelytaidon, jota käytti aina jouduttuaan 
tekemisiin siivouspäällikön kanssa. Motto: .. Ei 
mitään väliä ... 
Varvi Eero, 25.03.65, toimittaja, Vantaa, KoulPtri. 
Linjan massiivinen pikkumies. Jätti lähtemättö
män »jäljen» tuvan ilmapiiriin. Motto: »Minulla on 
tänään huono päivä ja sen te tulette huomaamaan ... 
Vatanen Kalle, 22.10.65, croupier, Helsinki, EPtri. 
Tuvan optimisti. Käytti suurimman osan vapaa
ajastaan lueskelemalla kirjoja, joista muutama oli 
oppikirjakin. Motto: .. Jaaha, mietitäänpä, joo. 
Otetaan selvää!" 

~PERUSYKIYMIWM 
Maistraatinportti 2, 00240 HELSINKI 

Puh. (90) 15941 

HUOPANIEMI
CONSULTING 

90-311 400 

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

American markets. 

Luonnollisesti 

TILAUKSET PUH. (90) 69 55 1 
SIMONKA TU 6 00100 HELSINKI 
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Meder-offset on Järven
paassa t01m1va painoalan 
perheyritys. »Painamme kai
kenlaisia tuotteita. Standar
doitu, taloudellinen koko 
markkinoilla on A2. Teemme 
myös neliväritöitä» ... kertoo 
puoli vuosisataa alalla toimi
nut Nils Bernhard Meder, 
jota Linnake-lehden toimitus 
kävi haastattelemassa 
17.9.1985. Linnake-lehti on 
painettu vuodesta 1980 läh
tien Meder-offsetissa. 

Nils Mederin ura alkoi jo 
vuonna 1937, jolloin hän 18-
vuotiaana lukiolaisena osal
listui työskentelyyn äitinsä 
pitämässä konekirjoitustoi
mistossa. Vuonna 1943 hän 
kirjoittautui Teknillisen kor
keakoulun arkkitehtiosas
tolle, mutta opiskelu ja yri
tyksen hoito eivät onnistu
neet samanaikaisesti . Toi
sesta oli luovuttava ja Mede1 
valitsi painoalan. 
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Nils Meder ja uusi tekniikka. 

MEDER-OFFSET 
Kirjapainotyötä 
vuosikymmenten kokemuksella 

Suomen joutuessa puolusta
maan itsenäisyyttään, nuori 
Meder kutsuttiin asevelvolli
sena palvelukseen, joutuen 
talvisodassa JR 39:ään Laa
tokan koillispuolelle. Hän 
suoritti RUK 47:n tykistölin
jan kesällä 1940 josta anoi ja 
hyväksyttiin ilmavoimiin len
tokoneen ohjaajakurssille 
nimeltään IlmaRUK 11. Jat
kosodassa hän toimi tieduste
lulentokoneen ohjaajana ja 
sai luutnantin arvon 
13.3. 1943. 

TEKSTI Risto Silaste 
KUVA Mikko Juolahti 
Helsingin ens1mma1sessä 

pommituksessa 30.11.1939 
Mederin yritys tuhoutui täy
sin, mutta uusi toiminta alkoi 
välirauhan tultua ja jouk
koon otettiin monistus. Var
sinainen kirjapainotoiminta 
aloitettiin lopullisesti vuonna 
1951. Reikänauhaladonnan 
Meder otti käyttöön v. 1955 
ensimma1senä Suomessa, 
mutta kun tyyppivalikoima 
rajoittui vain kahteen tilalle 
hankittiin IBM:n magneetti
nauhamenetelmä rajoitta-

mattomin tyyppivalikoimin. 
Meder-offset muutti Helsin

gistä Niittykumpuun vuonna 
1972 ja edelleen Soukkaan 
1974. Kehitystä eteenpam 
kuvaa tietokoneen käyttöön
otto ladonnassa 1975. Täysin 
ohjelmoitu teksti tulee 
koneesta kehitettävänä valo
ladelmana. Lähiaikoina käyt
tömahdollisuuksia vielä laa
jennetaan. Tällöin kuvaput
kessa jo näkyy täysin ase
moitu sivukokonaisuus. 

Edullisen toimitilan saanti 
Järvenpäässä 1981 siirsi yri
tyksen tähän Keski-Uusmaa
laiseen, nopeasti kasvavaan 
kaupunkiin, jossa toiminta 
jatkuu vireänä. Meder muu
ten asui Järvenpäässä ensim
mäisen kerran jo 60 vuotta 
sitten. 

Linnake-lehden toimitus tie
dusteli Mederiltä kaikkia leh
temme valmistusvaiheita . 
Kirjoittamamme artikkeli 

ladotaan tietokoneeseen, 
joka käsittelee tekstin eritel
lyn ohjelman mukaisesti. 
Tämän jälkeen tekstin taittaa 
asemointipöydällä varus
miestoimittaja, joka sommit
taa tekstin otsikoineen ja 
kuvineen sivuiksi, minkä jäl
keen Meder viimeistelee tai
ton. Toimituksen hyväksyt
tyä sen, mahdollisten lisäkor
jausten jälkeen tapahtuu 
kuvaus. Kuvauksen jälkeen 
filmit asemoidaan sivujärjes
tykseen painoarkeittain (per 
16 sivua A5). 
Offset-periaate on ollut 

maailmassa ensimmäisenä jo 
1300 luvulla käytetty paino
menetelmä, jolloin Pieter 
Janzoon Coster Alanko
maissa , tuohta painolevynä 
käyttäen painoi kirjoja 
samalla tavoin kuin offset- tai 
syväpainokoneet nykyään. 
Gutenberg taas kohopaina
jana vasta 1450-luvun puoli-

Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehdet sekä jäsentiedotteet alla oleva lla 
osoitteella. 

nimi 

osoite 

välissä hoksasi valaa kirjasi
met metalliin , mikä nopeutti 
tuotantoa. Painomenetelmää 
hän ei »keksinyt ». 

Eniten työtä painoalalla on 
syksyisin ja sitten helmi-maa
liskuun tilinpäätösaikoina 
vuosikertomuksineen. Haas
tateltavamme mieleenjäänein 
työ oli keväällä 1956 hänen 
joutuessaan painamaan 
Jämeräpartaisen insmoorm 
tempauspainotuotteen , joka 
teetti yhtämittaa samaa 
tilausta kolmatta kuukautta. 

Meder ei suuntaa mainontaa 
paljonkaan ulkopuolelle. 
Tilausten rungon muodosta
vat kiinteät asiakassuhteet eri 
yrityksiin ja järjestöihin. 
Mederin ja Linnake-lehden 
välinen yhteistyö on ollut 
käynnissä jo 5 vuotta. Hän 
toivoo lehdellemme menes
tystä toivoen hedelmällisen 
yhteistyön jatkuvan tulevai
suudessakin. 

□ 
ostitoimi aikka 

uh .kotiin uh . toimeen 

Helsin'gin 
Rannikkotykistökilta ry. 
elo Markkanen 

s nt.aika alvelu aikka/aika 

Killan toiminnassa minua kiinnostavat eniten ne 3 kohtaa. 
jotka olen oheisista ruksannut : 
D retket linnakkeille □ varusm1esa1an ystav1en 
D ammuntojen seuraaminen tapaaminen 
D tiedot aselajin kehityksesta D sauna1llat 
D ajankohtainen tieto maan- D Rann 1konpuolusta1a. Hels,n -

puolustuksesta ja turvalli- gm Reserv1nsanomat 1a 
suuspolitiikasta tiedotteet 

D retket teollisuuslaitoksiin D kuntoliikunta 

Lähetä tämä postikorttina tai kiriekuoressa. Voit jättää il
moittautumisesi myös Killan yhteyshenkilöille tai SIRtR:n 
VMTK:n edustajille , jotka toimittavat sen edelleen . Terve
tuloa mukaan! 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 
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»TEIDÄN RINNASSANNE SYKKII 
ISÄNMAANYSTÄVÄN SYDÄN» 

Santahaminan sotilaskoti 
oli monen varusmiehen petty
mykseksi suljet.tu sunnun
taina 29.9.1985. Syynä oli 
HNMKY:n Santahaminan 
sotilaskotisisarjaoston 25-
vuotisjuhlat. Sotilaskotiin oli 
saapunut juhlimaan suuri 
joukko arvovaltaisia vieraita, 
mm. kenraaliluutn a ntti 
Jukka Pajula ja SJRtR:n 
komentaja eversti Torsti 
Lahti. Joukossa oli myös 
lukuisia entisiä sekä nykyisiä 
vihreitä sisa ria. 

Santahaminan sisarjaoston 
perustaminen 

Sotilaskotisisartyö on vapa
aehtoisuuteen perustuvaa 
työtä, jolla pyritään lisää
mään varusmiesten viihty
vyyttä ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. 

HNMKY on toiminut vuo
desta 1918 erilaisina toimin
taryhminä. Varuskunnissa 
asuvat naiset järjestivät 
varusmiehille erilaista ohjel
maa, lähinnä tulo- ja lähtö
juhlia. Toiminta jatkui 
samanlaisena lähes 40 vuotta, 
kunnes HNMK Y:n 40-vuotis
juhlien yhteydessä 14.2.1960 
pidettiin Santahaminan sisar
jaoston perustamiskokous. 
Kokoukseen osallistui 26 vih
reää sisarta. 
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HNMKY :n Santahaminan 
sotilaskotisisarjaosto juhli 
25-vuotista taivaltaan 
TEKSTI Keijo Salmenoja 
KUVAT Risto Silaste 

Runsas Juh/ay/eisö kuuntelemassa kenraaliluutnantti Jukka 
Pajulan puhetta. 

Ensimmäisenä tehtävänä oli 
eri alajaostojen järjestämi
nen . Aluksi perustettiin ohjel
ma jaosto ja kirja jaosto. Myö
hemmin perustettiin lisäksi 
mm. käsityöj_l\.osto (1973) ja 
musiikkikirjasto ( 1981). Liik
kuva sotilaskotitoiminta aloi
tettiin vuonna 1966,jonkajäl
keen myös maastossa ja lei
reillä on ollut sotilaskoti 
mukana. Toiminta Santaha
minassa aloitettiin kahdessa 
sotilaskodissa, UudJP:n ja 
sotakoulujen sotilaskodeissa. 
Ennen pitkää vanhat tilat 
kävivät epäkäytännöllisiksi ja 
aloitettiin uuden sotilaskodin 
suunnittelu. Vuonna 1980 
uusi, nykyinen sotil~skoti 
vihittiin käyttöön. 

Tyyne Vihanta esitti katsauk
sen sotilaskotisisarjaoksen 
25-vuo t is tai pa tee/ta. 

25 vuotta täyttä työtä 
Juhlallisuudet sotilasko

dissa a loitettiin sotilasmusiik
kikoulun soittokunnan esit
tämällä juhlamarssilla Prin
sessa Ruusunen. Soittokun
taa johti musiikkikapteni 
Lauri-Matti Kotilainen . 
Muusta ohjelmasta vastasivat 
jääkärit Häkkinen, Rosen
lund ja Pakkasvirta sekä 
HNMKY:n mieskuoro. 
Kenr ltn Pajula piti tilaisuu

den juhlapuheen, jossa hän 
korosti suomalaisen naisen 
osuutta maanpuolustuksessa. 
Lotta Svärd-järjestö toimi 
viime sotien aikana ja heidän 
panoksensa oli todella mit
tava. Järjestöön kuului sen 
lakkautettaessa syksyllä 1944 
232000 jäsentä. Lakkautuk
sen jälkeen Sotilaskotiliitto 
sai jatkaa järjestön työtä. 
- Myös naisille pitäisi järjes
tää ra uhanajan koulutusta 
maanpuolustustehtäviin, to
tesi kenr ltn Pajula puheensa 
lopuksi ja korosti samalla 
jokaisen suomalaisen velvol
lisuutta turvata isänmaataan. 

Puheenjohtaja teot tri Mauri 
Larkio esitti HNMKY:n ter
vehdyksen sisarjaokselle: 
- Menneet 25 vuotta ovat 
o lleet täyttä työtä ja se on 
o llut hyvä alku tulevalle 
työlle. Sisarjaoston työ on 
o llut yksi osa vaiherikkaita 
vuosikymmeniä. Koko vih
reiden sisarten ajatus pohjau
tuu palvelevalle mielelle, 
muuten se ei o lisi mahdollis
takaan. 

Sisarjaoston tuoretta vihreyt
tä. 

Uusi maastopuku sisarjaok
sellt 

Ennen kahvia esitti Tyyne 
Vihanto lyhyen katsauksen 
sotilaskotisisarjaoksen 25-
vuotistaipaleesta. Puheenjoh
taja Ulla Mustakallio esitti 
, otilaskotiliiton tervehdyksen 
ja lahjoitti sisarjaostolle 
upouuden maastopuvun. 
Perusteluna lahjan valinnalle 
hän kertoi , että tänä päivänä 
liikkuva sotilaskotityö on, 
kaikkein suosituinta työtä 
sisarten joukossa. 

Santahaminan varuskunnan 
terveiset esitti eversti Lahti . 
Hän korosti yhteistyötä 
varusmiesten ja vihreiden 
sisarten välillä. - Jos tätä 
yhteistyötä ei olisi, ei sotilas
kotityö olisi tuloksellista . 

Kirkkoherra Matti Malmi
vaara puhui Roihuvuoren 
seurakunnan edustajana ja 
pääsih teeri Mauri Virtanen 
piti juhlien päätöspuheen: 
- Nykyaikana on a inutlaa
tuista, että on suuri määrä 
henkilöitä, jotka tekevät 
ilmaista työtä. Epäitsekäs to i
minta ei lähde inhimillisestä, 
itsekkäästä itsestämme, vaan 
jostakin syvem mältä , korke
ammalta. 

Juhlien yhteydessä muistet
tiin mitalein 25 vuotta sotilas
kotityötä tehneitä vihreitä 
sisaria. 

Välittömästi juhlien jälkeen 
vihreiden sisarien arki jatkui 
ja sotilaskoti ava ttiin ulkona 
odottavi lle va rusmiehille. 

»lupaan, euä me harmaissa 
palvelevat käy t1äydymme tei
tä kohtaan fiksusti », totesi 
ev lahti tervehdyspuheessaan. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:n 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 
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VAIHDA 
VANHA 
LEHTESI 
UUTEEN 

SUOMEEN 
DDSISDDMI 

Tilaajapalvelu puh . 90-53 031 · 

adukkaide.Q 
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ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 
Täydellinen palvelukeskus, johon on saman katon alle keski
tetty kaikki autoilijan tarvitsemat palvelut. Meillä näet kaikki 

Suomessa myytävät TOYOTA ja CITROEN-mallit. Vaihtoautoja 

voit vertailla suuressa hallitilassa. Käytössäsi on autokorjaa

mon kaikki palvelut. Myös pikahuolto, jonka aikana voit tutkia 

tarvikemyymälän tarjontaa tai käydä koeajolla. Me palve
lemme sinua. Arkisin aina iltakahdeksaan. 

AVOINNA 8-20 IO ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 
LA 9-14 ·" ,_ · V1sbynkalu3 Va1hde3432033 



COSTA·w.r~i, 
RICA:~~~ ✓ 

~ d 
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pehmeiden aromien 
puolesta m 

Jos et ole kertaakaan vil'lä avannut Suur-Helsingin 
Osuusp,mkin ovea. tee se nyt. Osuuspankki osaa 

cpsuuR-HELSINGIN OSUUSPANKKI ajatella asioita eteenpäin - niin kuin Sinäkin. 

KORPRAALIN tilitys 

Seuraavassa kerääntynyttä totuutta ja näennäistotuutta 240 vuorokuden ajalta. 

Lomat: 
Kokemus: 

KL:t 

Moporadio: 

Selitykset: 

Bingot: 

Alokas: 

Leiri: 

Älä usko ihmeisiin, luota niihin. 

Teksti Jarmo Maula 
Piirros Risto Silaste 

Varusmiehen kokemus kasvaa suorassa suhteessa rikottujen varus
esineiden määrään. 
Siunattu olkoon hän, joka ei odota mitään, sillä hän ei tule 
pettymään. 
Ennustaminen on hyvin vaikeaa, erityisesti jos se koskee 
tulevaisuutta. 
Kaikelle inhimilliselle toiminnalle on olemassa kaksi syytä, 
ilmoitettu ja todellinen. Näiden kahden välillä vallitsee korrelaa
tio, joka vaihtelee yhden ja kahden välillä. 
1) Mikään pieni bingo ei iske viikonloppuna. 
2) Mikään pieni bingo ei iske viikolla. 
3) Mikään pieni bingo ei iske koskaan. 
Alokas on halpa n. 70 kg:n painoinen, epälineaarinen ja 
monikäyttöinen kone, jota voidaan valmistaa siviilissä massatuo
tantona kouluttamattomalla henkilökunnalla. 
Helpoin tapa tehdä tuli kahdella tikulla, on varmistua siitä että 
toinen tikku on tulitikku. 

Kuulustelu: Kun määräykset ovat tekojasi vastaan, niin kiistele todisteista . 
Kun todisteet ovat sinua vastaan, niin kiistele määräyksistä. Kun 
molemmat ovat sinua vastaan, niin käänny toisen asiamiehen 
puoleen. 

Kirjurit: Ainut asia, joka pelastaa varusmiehet byrokratialta on tehotto
muus. Tehokas byrokratia on varusmiehen suurimpia vihollisia. 

Päivärahat: Olemme ostaneet niin paljon niin vähällä ja niin pitkään, että 
kohta voimme ostaa mitä tahansa ei millään. 

Apupäivystäjä: Apupäivystäjällä olo on kuin olisi jalkapallovalmentaja. Pitää 
olla tarpeeksi järkevä ymmärtääkseen pelin säännöt ja tarpeeksi 
tyhmä pitääkseen peliä tärkeänä. 

Ryhmänjohtaja: Mikään ei ole mahdotonta varusmiehelle, joka ei tarvitse tehdä 
sitä itse. 

Ruikutus: Tarpeet ovat funktio siitä mitä muilla on. 
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TÄYDEN PALVELUN ÄÄNIMAINONTAA 

PAIKALLISRADIO 
HOTELLIRADIO 
LAIVARADIO 
ÄÄNI KIRJE 

AUDIOMEDIAOY 

- ÄÄNIMAINONNAN TEHOTOIMISTO -
Tel. 736 320, 736 539 

Hyväpankkisuhde 
on arvol<asta pääomaa. 

)hdessä on hyvä kasvaa. 
SMSTOPANKIT ~~ 
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