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Kiitokset Lahdelle 
tervetuloa Niska 

Eversti Torsti Lahti liittyi Linnake-lehden te
kijöihin jo lehden historian alkutaipaleella, sen 
kuudennesta numerosta alkaen vuoden 1981 
alusta. Hänen aikanaan on Linnake luonut sään
nöllisen muotonsa aktiivisesti rykmentin ja sen 
sidosryhmien tapahtumia esitellen ja kommen
toiden. Toimitusneuvostossa on hänen aikanaan 
ehtinyt olla yli neljäkymmentä henkilöä, heidän 
joukossaan kaksikymmentä varusmiestoimitta
jaa. Meidän kaikkien puolesta lausun Torsti 
Lahdelle lämpimät kiitokset yhteisistä ponniste
luistamme. Mieleeni on jäänyt erityisesti hänen 
panoksensa luotaessa edellytyksiä varusmiestoi
mittajien työlle. Lehden teko on hänen kanssaan 
ollut antoisaa ja kiinnostavaa. 

Aina kun näinkin oleellinen lehden tekijä 
kuin rykmentin komentaja vaihtuu, on sopiva ai
ka muutoksille. Linnake ei saa jäädä paikoil
leen. Toimitus on valmis uusiin linjanvetoihin. 
Yhdessä on pohdittava millaiseksi haluamme 
lehteämme kehittää. Tervetuloa eversti Niska. 

Markku Markkula 
päätoimittaja 
res. vänr. -79 
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RYKMENTIN 
KOMENTAJA VAIHTUI 

Uusi ja vanha komentaja tervehtivät joukkoja. 

R ykmentin kome ntajan 
tehtävän jättävä eversti T o rsti 
Lahti on johtanut rykmentti
ämme lähes kuude n vuode n 
ajan . Aj a tus sotilaan ammatin 
va litsemisesta kehittyi eversti 
Lahde lle joskus lukiovuosien 
aikana . Maala isolo ista lähte
neenä mie lessä liikkui re ipas, 
luo nno nläheinen e lämä ja ih
miskeske inen työ . Nyt taakse
pä in katsoessaan hän to teaa 
odo tuste nsa to teutuneen ja 
e hkä va litsisi sama n e lämän
uran uude llee n , mikä li valin
tapäätös e teen tuli si. Diplo
maa ttisena ihmisenä hän kui
te nkin to teaa, e tte i voi kovin 

ta rkkaan tie tää muihin am
matte ihin liittyvistä hyvistä ja 
huo no ista puo lista. 

Kade ttikoulun jä lkeen tie 
rykmentin ko mentajaksi o n 
alkanut Isosaare n linnakkeel
la, jossa hän yhtäm ittaa pa lve
li se itsemän vuode n a jan e ri 
te htävissä. Isosaare n linnak
keen päällikö n tehtävät hän 
o tti yliluutnanttina vastaan 
nykyiseltä puo lustusvoimain 
ko mentaja lla, sillo ise lta kap
teeni V altase lta . Isosaare n jäl
keen ovat pa lve luspaikko ina 
o lleet Pääesikunta ko lmesti , 
R annikko tykistö ko ulu j a 
H angon R annikko pa tte risto 

mole mmat kahdesti . R yk
me nt in komentaja n tehtävä t 
hän otti vastaan 23.12 . 1980 
Santaha minassa p idetyssä kat
selmuksessa . 

Ko kemu'.:sensa pe rusteella 
p itää eversti Lahti joukko
osaston kome ntajan teht ä
vään määrättäessä 45 vuoden 
ikää sopivana. Pa lve lusaika 
tässä tehtävässä tulisi o lla a i
nakin viisi vuo tta . T ie to isuus 
tehtävän ja tkumisesta r iittä
vän kauan on eduksi sekä 
a lo itte levalle ko me nta ja lle e t
tä joukko-osasto lle . U uden 
kome ntajan e i tarvitse tä llö in 
pyrkiä näyttämään kykyjään 
he ti ensimmäisinä viik-koina, 
vaan hän ehtii tode lla pane u
tua asio ihin e nnen uudistuk
sia . Itse hän pa lve li yhtä mit 
taa kahden e ri rannikko tykis
tö joukko -osasto n ko mentaja
na lähes yhde ksän vuotta eikä 
vie lä ehtinyt pitkästyä te htä
väänsä , sen verran vaihte levia 
ja mie lenkiinto isia o n Suo
menlinnan R annikko tykistö
rykmentin ko mentajan päivä t 
o lleet. 

Everstin työpä ivä on a lka
nut melko säännö llisesti e n
nen seitsem ää aamulla jatku
en usein iltamyöhään , e ivä tkä 
virkatehtävä t ta i yhteydenpito 
sidosorganisaatio ihin ta i -j är
jestö ihin o le rajoittunut vai n 
viiko lle, vaan mukaan ovat 
tulleet melko säännö llisesti 
myös viiko nlo put. 

Niinkuin muide nkin sotila i
den tehtäväkentän , määritte
lee yle ine n pa lve luo hjesääntö 
myös komentajan tehtävät , 

3 



joihin kuuluvat mm. velvoll i
suus luoda alaisistaan taistelu
valmis joukko, jolla on hyvä 
henki, kasvattaa alaisiaan ja 
vastata joukkojen valmiudes
ta. 

Astuessaan rykmentin ko
mentajan tehtävään eversti 
Lahti asetti itselleen päällim
mäiseksi tavoitteeksi toimin
taedellytysten parantamisen . 
Arkipäivän aherruksessa , ai
na uusien haasteiden edessä 

G 

hänestä on usein tuntunut , et
tei mitään tahdo tapahtua , 
mutta kääntäessään katseensa 
taaksepäin, on hänen myön
nettävä itselleen monen asian 
olevan toisin kuin kuusi vuotta 
sitten. 

·Palvelusohjesäännöstä on 
kuitenkin vaikea saada kuvaa 
komentajan todellisesta työ
päivästä. Rykmenttimme jou
kot ovat hajallaan pitkin ran
nikkoa, niinpä komentajan 
työajasta suuri osa kuluukin 
liikkumiseen yksiköstä toi
seen. Paljon aikaa kuluu myös 
erilaisissa palavereissa , mm. 
omien alaisten sekä yhteistoi
mi ntaviranomaisten kanssa se
kä monissa yhteisharjoituksis
sa . Rykmentti on viimevuosi
na ollut melkein jatkuvasti 
mukana joko kokonaan tai jol
takin osaltaan jossakin jonkin 
toisen järjestämässä harjoi
tuksessa. Omassa virkahuo
neessaan eversti Lahti arvioi 
viettäneensä työajastaan noin 
kymmenisen prosenttia . 
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Haastattelin eversti Lahtea 
myös varusmiespalvelukseen 
yleisemmin liittyvissä kysy
myksissä. Jokaisen varusmie
hen eteen tulee varmasti pal
velusaikana tilanteita, joissa 
esimiehen antama käsky ja sen 
toteuttaminen ei tunnu oikein 
mielekkäältä. Eversti Lahti 
uskoo tämän päivän esimies
ten olevan hyvin tehtäviensä 
tasalla ja monissa niissä kriisi
ajan tehtävissä , joihin varus-

.P"' ,jr' JiW' ,. 
______ _ ... y 

Eversti Lahti 

miehiä koulutetaan ei edes ole 
mahdollista pohtia yksittäista
pauksissa sitä ottaako annettu 
käsky huomioon alaisten toi
veet, vaan on toimittava käs
kyn mukaan lähes vaistonva
raisesti. Toki kaikki olemme 
erehtyväisiä ja tilanteissa, jois
sa alainen kokee tulleensa vää
rin kohdelluksi, on hänellä 
mahdollisuus tehdä kantelu 
esimiestään vastaan. 

Armeijassa annettavan ope
tuksen yksisuuntaisuutta opet
tajalta oppilaalle ja vuorovai
kutuksen vähyyttä eversti 
Lahti perustelee lähinnä kou
lutukseen käytettävän ajan, 
kouluttajien, koulutustilojen 

ja havaintovälineiden niuk
kuudella. Taustoiltaan hyvin 
erilaiselle miesjoukolle on an
nettava riittävä määrä tietoa 
lyhyessä ajassa ja kulloinkin 
käytettävissä olevilla resurs
seilla . Valitettavasti SlRtR ei 
ole lukuisista esityksistä ja ve
toomuksista huolimatta saa
nut paljoakaan parannusta 
koulutusedellytyksiinsä. 

Tehdessään ammatikseen 
työtä maanpuolustuksen 
eteen , eversti Lahti on koke
nut tärkeimmiksi tehtävikseen 
rauhan aikana annettavan 
koulutuksen ja kasvatuksen 
sekä alueellisen koskematto
muuden turvaamisen, puolus
tusvalmiuden kehittämisen ja 
ylläpidon, niiden uskottavuu
den niin omien kuin vieraiden
kin silmissä. 

Puolustusvoimien rooli 
maassamme on viime vuosina 
muuttunut yhä enemmän en
naltaehkäiseväksi. Vääryyk
sien täyttämässä maailmassa 
tulisi kaikki toiminta suunnata 
siihen , ettei konfliktin syitä 
pääsisi edes syntymään. "Her
mojen hallinta ja jatkuva sys
temaattinen työskentely koke
musperäisesti muotoutunei
den Suomen turvallisuuspoli
tiikan päämäärien hyväksi on 
parasta rauhantyötä, sillä vii
meiseen asti haluaisin välttää 
voimakeinojen käyttöä ." 

Eversti Lahti haluaa lopuksi 
kiittää henkilökuntaa , kaikkia 
rykmentissä palvelleita varus
miehiä ja reserviläisiä rykmen
tissä Suomen kansan parhaak
si tehdystä työstä. Hän on ko
kenut pelkästään myönteistä 
suhtautumista ja nähnyt pal
jon pyyteetöntä työtä. On ol
lut hienoa palvella joukossan
ne . Tehtävä on lippurykmen
tillä selvä: Liehukoon Suomen 
valtiolippu aina Suomenlinnan 
harjanteella. Suomi on turvat
tava joka päivä , eilen , tänään, 
huomenna ja aina. 

Eversti Niska 

Eversti Niskan sukujuuret 
ovat Pohjanmaalla, vaikka 
hän itse onkin syntyperäinen 
helsinki läinen . Vuoden kulut
tua syyskuussa jatkuu eversti 
Niskan elämäntaival viiden
kymmenen paremmalla puo
lella . "Äitini on sairaanhoita
ja, isäni merikapteeni, he mo
lemmat ovat jo eläkkee llä . 
Vaimoni ammatti on tilaus
myyjä, vanhempi poj istani 
opiskelee työnsä ohella yliop
pilasmerkonomiksi ja hän on 
myös rannikkotykistön reser
vin vänrikki . Nuorempi poika
ni käy peruskoulun yläasteen 
viimeistä luokkaa - aika näyt
tää mi tä sen jälkeen." 

Herra eversti , olette valinnut 
sotilasuran, mitä se on elämäl
lenne antanut? 

Minulle sotilasura on anta
nut elämänsisältöä, haasteita, 
tyydytystä hyvin menneistä 
hankkeista ja harmistumista 
huonommin sujuneista sekä 
ystäviä ja tuttavia niin puolus-

tusv01m1ssa kuin eri siviiliyh
teisöissäkin . Palvelus ihmisten 
kanssa, kehittyvien tekniikko
jen ja puolustusjä rj estelmien 
parissa maanpuolustuksemme 
hyväksi on osoittautunut juuri 
sellaiseksi elämänuraksi, joka 
on hyvin vastannut odotuksi
ani ja siis sopinut minulle. 

Uskon, että palvelus puo
lustusvoimissa tarjoaa hienon 
ti laisuuden tehdä työtä maam
me ja kansamme vapauden 
turvaamiseksi eri tehtävissä. 
E lämänura puolustusvoimissa 
tarjoaa usei n mahdollisuuden 
edetä niin pitkälle kuin yksi lön 
kyvyt riittävät . Rohkenenkin 
suositella sitä vastuuta ja työtä 
kaihtamattomille . 

Tulette toimimaan rykmentin 
komentajana, minkälaisena 
koette tehtävänne? 

Komentaja edustaa joukko
osastoaan niin puolustushal
linnon sisä llä kuin sen ulko
puole llakin. Yhteydet eri sivii 
liviranomaisi in , yhteisöihin , 
maanpuolustusjärj estöihin ja 
julkiseen sanaan ovat aina 
vain vilkastuneet. Niistä on 
huolehdittava. Edeltäjäni , 
eversti Torsti Lahti on tässä 
asettanut minulle vaativan esi
merkin . 

Kuten kaikkien joukko
osastojen komentajat myös 
Rykmenttimme komentaja 
johtaa joukkonsa palvelusta, 
vastaa sen valmiudesta, koulu
tuksesta, hallinnosta ja huol
losta. Tähän liittyvät osatehtä
vät täyttänevät komentajan 
palvelusajan . Päämääränä on 
aina taistelukelpoinen ja toi
mintavalmis joukko, jota lei
maa hyvä henki ja sotilaallinen 
kuri . Joka hetki velvollisuute
namme oleva alueellisen kos
kemattomuuden valvonta ja 
valmistautuminen sen louk
kausten - pahimmassa tapauk
sessa hyökkäyksen - torjun
taan antanevat aihetta moniin 

toimenpiteisiin . 
Epäilen, että e rilaatuiset 

hallinnolliset tehtävät tulevat 
vaatimaan enemmän aikaa, 
kuin mitä ajankäyttösuunni
telmiini itse sisäll yttäisin . Esi
merkiksi rankaisu- ja ojennus
toimenpiteisiin tuskin kukaan 
toivoisi joutuvansa aikaansa 
käyttämään. Soisinkin jokai
sen Rykmentissä palvelevan 
osoittavan , että hän on oikein 
ymmärtänyt sotil aa llisen kurin 
merkityksen. Tehtävämme 
ovat kaik ill a tasoill a niin vaati
vat ja vastuull iset , että vai n jo
ka suhteessa parhaansa yri ttä
mällä ja yhteistoimin niistä sel
viydymme. 

Odotan, että tulevissa tehtä
vissäni LI PPURYKMENTIN 
komentajana saan kaiken tar
vitsemani avun ja tuen, jotta 
kunnialla täytämme velvoit
teemme. Tavallisuudesta 
poikkeavat ja vaativat toimin
taolosuhteemme ovat mieles
täni voitettavissa vain te räk
senlujalla yhteishengellä ja 
yrittämisellä. 

Toivon, että voin toimenpi
teilläni ylläpitää hienot suh
teet Vihreisiin Sisariin , Kilta
laisiin ja Reserviläisiin . Yh
teistoimintasuhteet puolustus
hallinnon sisällä vaativat aina 
paneutumista osallistujiltaan. 

Palveltuani 1976-79 I/ 
SIRtR :n komentajana minulla 
on nyt tunne, että palaan ko
ti in , toivoakseni en kui ten
kaan tuhlaajapoikana. 

Minkä tai kenenkä eteen te 
tunnette tekevänne työtänne? 

Työtäni tunnen tekeväni en
sisij aisesti Rykmentin , ranni
konpuolustuksen ja siis maan
puolustuksen hyväksi. Koska 
maanpuolustus on turvalli
suuspolitiikkamme toinen osa
tekijä katson palvelevani kan
saamme sen onnellisemman 
tulevaisuuden hyväksi. 
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Mitä teette kun kenraalit an
tavt teille mielestänne har
haanjohtavia määräyksiä? 

Kenraalien ja everstien, ku
ten ryhmänjohtajien ja tykki
miestenkin kesken täytyy val
lita ehdottoman luottamuksel
liset suhteet. Mitään harhaan
johtavia määräyksiä ei siis an
neta eikä minulla siis ole miel
tä spekuloida aiheesta pidem
pään. 

Miten mielestänne tämän päi
vän varusmies voi? 

Luulisin, ettei mikään ikä
polvi ole aikaisemmin saanut 
ni in korkeatasoista kasvatuk
sell ista, terveydellistä, ravi tse
muksell ista , koulutuksellista, 
juriidista, sosiaa lista jne . huo
lenpitoa ja ymmärrystä kuin 
nykyinen . Kun käsitykseni 
mukaan majoitusolosuhteet , 
muonitus, varustus ja tervey
denhoito ovat nykyään puo
lustusvoimissa ni in hyvät kuin 
paikalliset resurssit sallivat , 
niin edellytykset varusmiesten 
hyvinvoinnille lienevät aikai
sempaa oleellisesti paremmat. 
Esimiesten koulutustasoa ja 
siten heidän kykyään huoleh
tia alaisistaan on jatkuvasti py
ritty nostamaan . Tämän päi
vän varusmiehen tulisi siis voi-

da paljon paremmin kuin edel
täjänsä. 

Eräin osin on kuitenkin il
mennyt ongelmia varusmies
palveluksessa. Osin syynä 
saattavat olla siviilielämästä 
periytyvät henkilökohtaiset 
vaikeudet, epärealistiset odo
tukset varusmiespalveluksen 
luonteesta , asenneongelmat ja 
todelliset psyykkiset ja fyysiset 
ongelmat. Viimeksi mainituis
ta kärsivät tulisi paljastaa en
nen palvelukseen tuloa. Mui
hin pulmiin tulisi myös voida 
löytää parannuskeinot. Luot
tamuksellinen ala inen-esi
miessuhde on tällöin avain
asemassa. Uskon kuitenkin, 
että rehell isesti parhaansa pal
velustehtävissä yrittävä varus
mies voi mainiosti ja on tyyty
väinen häntä arvostavaan ym
päristöön ja itseensä, kun vielä 
malttaa jättää lomilla hölmöi
lyt tekemättä. 

Kumpi on varusmiehelle tär
keämpää, sisäkuri vai taistelu
taito? 

Sotilaan tärkeimmät tiedot 
ja taidot ovat taistelutaito ja 
siihen kuuluva aseiden käyttö . 
Se ei kuitenkaan riitä. Taisteli
jan tulee myös olla kurinalai
nen , joukkoon sopeutuva ja 

hänen tulee mukautua soti
laalliseen järjestykseen ja pal
velukseen . Siihen kuuluu hyvä 
sisäjärjestys yksin hygienian , 
terveydenhuollon ja viihtyvyy
den vuoksi. En voi uskoa , että 
huono sisäjärjestys tekisi hy
väksi taistelijaksi . Siihen ei lii
oin kouluunnuta vain sisäjär
jestystä harjoittamalla . Taita
va taistelija ja hyvä sotilas pi
tää sen sijaan hyvää sisäjärjes
tystä maailman luonnollisim
pana asiana eikä suvaitse lint
sailua ja luumuilua missään 
muodossa . 

Minkälaisia arvoja maanpuo
lustuksella mielestänne turva
taan? 

Maanpuolustuksella turvat
tava tärkein arvo on kansam
me oikeus itsenäisenä kansa
kuntana kehittää tulevaisuut
taan vapaasti , vain ja yksin
omaan omien arvostuksiensa 
ja päämääräasetteluidensa 
mukaisesti . Tämän arvon puo
lesta suomalainen mies ja soti
las on aina ollut valmis taiste
lemaan tarvittaessa loppuun 
saakka. Siksi elämme itsenäi
sessä maassa . Muut arvot seu
raavat edelläsanotusta. 

palvelu pankki 
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HIMMENTÄÄKÖ? 
Miksi varusmies keskeyttää palveluksensa? 

OSASTO 11 
NEUROPSYKI ATRIAN 

OSASTO . I 

Intti on koYa koulu, j onka pai
neissa kaikki efrät sefriä maa
liin asti. Miksi näin on ja mitä 
asian hyYäksi Yoitaisiin tehdä, 
sitä pohtfrat tässä artikkelissa 
Isosaaren linnakkeen päällik
kö kapteeni TaaYitsainen, 
osasto 11:n päällikkölääkäri 
lääkintäeYersti PonteYa sekä 
Santahaminan Yaruskuntasai
raalan pää/Jikkölääkäri, lää
kintämajuri Lehmuskallio. 
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Varusmiehet joutuvat ny
kyään ennen palvelukseen as
tumistaan kaksivaiheiseen 
lääkärintarkastukseen, jossa 
pyritään selvittämään kunkin 
ikäluokan varusmiesten ter
veydentila varusmiespalve
luksen läpivientiä silmälläpi
täen. Kukin mies sijoi tetaan 
joihinkin seuraavista luokista: 
A , B , C, D , E . Luokat Aj a B 
ovat palveluskykyisten mies-

4 5 6 7 B 9 

ten luokkia, luokka C tarkoit
taa vapautusta rauhan ajan 
palveluksesta, D kaikesta pal
veluksesta ja E vapautusta 
palveluksesta määräajaksi. 

Lääkärintarkastuksen tar
koituksena on jo etukäteen 
selvittää minkälaisesta palve
luksesta miehellä on mahdolli
suus selviytyä, se kä vapauttaa 
palveluksesta ne miehet , joilla 
ei katsota olevan edell ytyksiä 
selviytyä varusmiespalveluk
sesta. Tärkeimmät palve luses
teeksi luokitellut syyt vuonna 
1984 käyvät selville kuvasta I. 

Etukäteistarkastus ei kui
tenkaan ole aukoton, vaan 
myös palveluksen aikana jou
dutaan miehiä siirtämään luo
kasta toiseen. Yarusmiespal
veluksen keskeyttämisen ter
veydelliset syyt on esitetty ku
vassa 2. 

10 11 12 13 o/oo 

0 

Kutsuntojen lääkärintarkastusten tulokset vuonna 1984. 

• palveluskelpoisuusluokat C + D 
o palveluskelpoisuusluokat E 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ok>o 

Varusmiespalveluksen keskeytymisen terveydelliset syyt vuonna /984. 

• palveluskelpoisuusluokat C + D 
o palveluskelpoisuusluokat E 

Kuvia 1 ja 2 vertailemalla 
voidaan havaita, että ennakol
ta on vaikeinta arvioida luon
nehäiriöiden ja neuroosien 
merkitystä palvelusesteenä. 

70-luvun alusta tähän päi
vään mennessä on mielenter
veyshäiriöiden määrä palve
luksen keskeyttämissyynä ko
ko valtakunnassa noussut 1,4 
prosentista 3,4 prosenttiin ikä
luokasta . SIRtR:ssä niinkuin 
muissakin pääkaupunkiseu
dun joukoissa luvut nousevat 
valtakunnalliseen keskiar
voon nähden yli kaksinkertai
siksi. 

Mitä sitten tarkoittaa, kun 
palvelusesteeksi määritellään 
luonnehäiriö, majuri Lehmus• 
kallio. Tähän määrittelyyn 
liittyy osaltaan koko ongel
man ydin. Luonnehäiriö on 
useimmiten kypsymätön luon
ne, yksilö joka ei kykene toi
mimaan yhteisössä yhteisön 
normein. Onko tämä sairaus, 
jota pitäisi sairautena hoitaa, 
on aika vaikea kysymys. 
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Entä neuroosit? Neuroosit 
taas ovat persoonallisuuden 
kriisejä, joissa yksilön ja yh
teisön odotukset ovat ristirii
dassa, mikä aiheuttaa potilaal
le voimakasta ahdistusta tai 
masennusta potilaan säilyttä
essä kuitenkin todellisuuden
tajunsa. 

Eero Lehmuskallio 

Ponteva: Selitys palveluk
seen sopeutumattomuuteen 
löytyy yleensä aina kaverien 
siviilitaustasta. Perhe on usein 
muuttanut jokin aika sitten 
pääkaupunkiseudulle ja muut
toliikkeen rasituksissa koti on 
usein myös hajonnut. Rikki
näinen perhe on 28:lla 29:stä 
kotiutetusta. 

Juurettomuuden tunne po
jilla on usein hyvin voimakas. 
Koulu ei ole aina ottanut suju
akseen ja työpaikkojakin on 
tullut vaihdetuksi tiuhasti niin 
omasta kuin työnantajan tah
dosta. 

Lehmuskallio: Usein näi llä 
kavereilla palveluksen alku su
juu ihan mukavasti , venymis
kyky ja halu näyttää onnistu
mista on iso. Sitten jossain vai
heessa sattuu jokin palvelus
rikkomus , tätä seuraa toinen 
ja aika usein lääkärin puheille 
tullaan, kun takana on jo häk
kituomio tai sellainen on juuri 
tulossa. Ote repsahtaaja kave
reista rupeaa tuntumaan , ettei 

hommasta tule yhtään mitään. 
Lähes poikkeuksetta siinä vai
heessa kun kaverit kehtaavat 
tunnustaa itselleen, ettei hom
ma suj u, vaikeudet ovat myös 
todellisia. Varsinaisia lintsa
reita on hyvin vähän. 

Tämä kehitysprosessi on 
usein aika nopea, sillä suuri 
osa , ehkä noin 75 % palveluk
sen keskeyttämisistä tapa htuu 
alokasaikana . 

Mikko Taavitsainen 

Taavitsainen: Saarilta kes
keyttämisessä voimakas nousu 
ajoittuu jonnekin vuosille 
1983-84 , samoihin aikoihin 
keskussotilassairaalan henki
löstömuutosten kanssa . Palve
luksen keskeyttämisessä oli 
aiemmin jopa epidemian ma
kua. Tieto Tilkkaan menosta 
siirtyi saapumiserältä toiselle 
ja palvelus saatettiin keskeyt
tää heppoisinkin perustein . 
Viime ai koina tilanne on kui
tenkin muuttunut olennaisesti 
parempaan suuntaan. Pääesi
kunta on antanut KSS:lle 
uudet ohjeet henkisiin vai
keuksiin ajautuneiden potilai
den sisäänotosta, eikä se ole 
enää mahdollista ilman varus
kuntasairaalan lääkärin lähe-

tettä, mitä yleensä edeltää yk
sikön päällikön kanssa käyty 
keskustelu. Akuutit keskus
sairaa latasoista hoitoa vaati
vat tapaukset ovat tietysti e ri 
asia . 

Kaikille saareen tuleville on 
myös heti alussa pyritty selvit
tämään , ettei palveluksen kes
keyttämi nen ole välttämättä 
paras mahdollinen ra tkaisu 
ongelmiin. Pysyvän työpaikan 
saanti vaikeutuu ja monet on
gelmat seuraavat mukana si
viil iin . Jos palvelus jää koko
naan suorittamatta jää soti las
passikin saamatta , mi kä taas 
hankaloittaa tu levaa elämää 
aika lailla. 

Myös palvelustovereita aja
te llen rivistä poistuminen on 
ikävää . Jos syntyy vaikutelma , 
että kotiuttaminen on tapahtu
nut väärin perustein , aiheuttaa 
tämä helposti palvelusmoraa
lin laskua . 

Noin 1/5 ennenaikaisista ko
tiuttamisista johtuu selkeästä 
ruumiinvammasta , jo lloin pe
rusteista ei yleensä synny ke
nellekään epäselvyyttä. Hen
kisten syiden kohdalla tilanne 
on palj on hankalampi , kun 
ulospäin on aika vaikea nähdä 
mikä kaveria vaivaa. 

Kesken palvelusta kotiutet
tava! ovat poissa vahvuudesta 
ja lisäävät siten jälje lle jäävien 
varusmiesten työmäärää . Täl
la isista ylimääräisistä kotiutta
misista on tietysti myös kanta
henkilökunnalle ylimääräistä 
vaivaa . 

Lehmuskallio: Keskeyttä
neiden määrässä on tapahtu
nut muutama vuosi sitten äkis
ti niin voimakas muutos , että 
on vaikeaa uskoa pojissa ta
pahtuneen niin äkkiä niin pal
jon. Kyse täytyy o lla myös kes
keyttämiskynnyksen madaltu
misesta . Voi tietysti myös olla 
niin , että poj at kokevat raj an 
siviili- ja armeij amaailman vä
lillä aiempaa raskaammin kou-

Matti Ponteva 

luk urin yms. hö llättyä voimak
kaasti . 

Jonkinlaisena näppi tuntu
mana on syntynyt käsitys , että 
yksiköissä , joissa päällikkö tai 
vääpeli on elämänkatsomusta 
omaava isähahmo , vaikeudet
kin hoituvat kivuttomammin . 
Perisuomalaista tarvetta osoit
taa agressiivisuutta esivaltaa 
kohtaan ei tällö in synny niin 
helposti . 

Kynnys siile , että poika läh
tee juttelemaan vaikeuksis
taan lääkärille on aika korkea. 
Lisäksi lääkärilläkäynti le imaa 
ongelmat sairaudeksi. 

Minulle on vuosien kuluessa 
kehittynyt toive , että rykmen
tissä olisi tä llaisia keskustelu
kumppania vaativia tapauksia 
varten joku "matalamman 
kynnyksen" henkilö , jonka 
puoleen pojat voisivat vai
keuksissaan kääntyä , ennen 
kuin ongelmat ehättävät kas
vaa liian suuriksi. 

Taavitsainen: Mikäli kaverit 
tajuaisivat tulla ajoissa kerto
maan vaikeuksistaan päälli 
kölle , vääpelille tai jaosjohta
jalle , voitaisiin moni asia rat
kaista ilman hankaluuksia . Si
viiliasioiden selvittämiseen 
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voitaisiin usein käyttää henki
lökohtaisia syylomia ja joissa
kin tapauksissa tu levat myös 
yksikön sisäiset siirrot kysy
mykseen. 

Lehmuskallio: Tuntuu , että 
jokin alokasajan alkuviikkoi
na vie monilta rehellisesti yri t
tävi ltä nuorilta miehi ltä palve
lusinnon . Alokasaj an alku voi
sikin o lla ehkä nykyistä peh
meämpi , enemmän ohjaava . 

Ponte'l'a: Niinkuin selvää 
on, ovat lomat varusmiehille 

aika tärkeitä, e i niinkään vält
tämättä niiden määrä vaan 
säännöllisyys ja varmuus, sa
moin selkeä raja vapaa-ajan ja 
palvelusajan välillä. Ki inn ittä
mällä tähän erityistä huomi
ota, voitaisiin varmasti monia 
ongelmia välttää. 

Taa'l'itsainen: Tietyt palve
lustehtävät saarilla saattavat 
olla maavaruskuntia rankem
pia , mutta nämä myös palki
taan pidemmillä lomilla. Käy
tännössä viikonloppulomat 

pyörivät Isosaaressa 3:2 ja lo
mille pääsevät aina ne, jotka 
vahvuuden puolesta vain voi
daan lomille laskea. Samoin 
sellaisissa tapauksissa , jo issa 
kaveri on onnistunut hankki
maan itselleen poistumiskiel
lon viikonloppuvapaan ajaksi, 
on hänelle yleensä aina annet
tu niin halutessaan mahdolli
suus käyttää HL-päivä heti 
poistumiskiellon päätyttyä si
viiliasioiden hoitamiseksi . 

Tmi Virkapuku 
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S4MPO leikkuupuimuri 
Pohjolan ykkönen 
Rosenlew-Konsern in puimurireoflisuus on päämyynti
alueillaan Suomessa, Ruouissa ja Norjassa s.1avut1anut yli 
50 % markkinaosuuden. U5äksi Porin tehdas valmistaa 
koeruu1upuimureira ja erilaisia pienpuimurien sovellu
ruksia. Erikoispuimurien va lmistajana Rosenlew on johtava 
tuOltaja maailmassa. 

ROSENLEW ~a/lireo/li, uu, 

.-~ •r.v f§ - kok:l~,n ku * VÄRISIIMÄ 

_ __. • Maalit • 
• Matot • 

Tapetit 
Parketit 

, • • ,. • • "•, ~' • ' • •'' • D ~. • • i • • '• • 

KILLAN 
KESÄTAPAHTUMAT 

Suomenlinnan j uhlan yleisö kokoontuneena kolhoosin kentälle. 

Killalla on ollut t'ilkas, toimin
nantäyteinen kesä käsittäen 
kolme suurta yleisötilaisuutta 
ja Järt'Ön kiltamajan kesäret
kiä ja talkoita. 

Suomenlinnan juhla 
Killan yleisötilaisuuksien 

sarj a alkoi 8.6. jä rj estetyllä 
Suomenlinnan-juhlalla . Tilai
suutta edelsi työntäy te inen 
suunnitte lukausi, joka alkoi jo 
varhain keväällä ja työllist i 
kymmeniä kilta laisia , päävas
tuun o llessa tilaisuuden johto
ryhmällä. Oli huolehdittava ti
lojen varaamisesta , hankitta
va esittelymateriaali , huoleh
dittava kuljetuksista ja paljon 

paljon muuta . Tilaisuuden 
käytännön jä rj este lyt pe lasi
vat joustavasti , joten etukä
teistyö o li onnistunut. 

Sunnuntaiaamuna Suomen
linnan-juhlien alkaessa kulj e
tuksilla Palacen rannasta ilma 
o li järj estäjille suosiollinen, 
aurinko paistoi lämpimästi. 
Ohje lma oli suunnite ltu ha
jaute tuksi eri rasteilla tapah
tuva ksi tapahtumaksi, jonka 
yhdistävänä tekijänä oli pää
juhla kolhoosin kentällä . 

Yle isön tutustuttavana oli 
kuusi rast ia . Ant ti Jaurin esit
te lemä meripe lastuslaivue o li 
mie lenkiintoinen, mutta koh
teen sij anti oli vähän syrjäi
nen , e ikä yleisö oike in löytä-

nyt t1etaan rastille . Bastion
Fernseniin oli jä rj estetty kil 
lan toimintaa ja RTTK:ta esit
te levä näyttely, johon yleisö 
tutustui tasaiseen tahtiin . Lap
set saivat omilla rasteillaan jo
ko piirrellä tai onki a vekkulei
ta esineitä . Ruumiin ravinnos
ta huolehtivat pe rinneyhdis
tyksen naiset he rnekeitto- ja 
lettutarjoilulla . 

Tilaisuuden pääjuhlassa 
kuultiin varuskuntasoittokun
nan soitte lemaa musiikkia, 
eversti Lahden puhe , pa ikalli 
sen tietäjän, lgorin , esitys 
Suomenlinnan histo riasta se
kä saatiin seura ta Koivisto lais
ten esittämää musiikillista 
viihdettä . 
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Eversti Lahti kaapattiin mukaan tanssin pyörteisiin. 

Soppa teki kauppansa. 
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Rannikonpuolustajain päivä 
Isosaaressa 

Isosaaressa järj estetty, 
kaikkien RT-kiltoj en yhte i
nen rannikonpuolustajain päi
vän juhla sekä Isosaaren va
rusmiesten omaistenpäivä ke
räsi 16.8. sankan yleisöjou
kon , n. 700 henkeä, tutustu
maan Isosaaren linnakkeen 
oloihin . 

Vie raiden kulj etukseen va
ratut alukset Vaarlahti , Vänö, 
Meri-Saukko, Korkeasaaren 
yhteysvene sekä yksi K-vene 
täyttyivät innostuneista ja ute
liaana Isosaarta odottavista 
vierailijoista. 

Merimatkan jälkeen valko
kypäräiset laiturivartij at otti
vat vierailij at vastaan . Jo me
rimatkan aikana seuruste lu
upseereina ja oppaina toimi
neet alike rsantit jatkoivat teh
täväänsä maissa . 

Laiturilta siirryttiin kasar
min pihapiiriin , jossa eversti 
Lahti piti vie raille te rvetuliais
puheen . Tilaisuuden ohjelma 
koostui yleisöä riemastutfa
neesta sulkeisesityksestä vä
hän ohjesäännön ulkopuolis in 
komennoin , perin huvittavasti 
muotinäytöksen tapaan toteu
tetusta "rättirumbasta" sekä 
pukemisnäytöksestä. Sitten 
yleisö sai vaihtaa kuvakulmaa 
ja seurata vaihtelevaa taistelu
näytöstä. O hjelman suunnit
telusta vastasi pitkälti linnak
keen päällikkö kapteeni Taa
vitsainen . 

Esitysten jälkeen yleisö siir
tyi ruokailemaan ja katso
maan Isosaaren linnakkeesta 
SlRtR:stä ke rtovaa multivi
sioesitystä . Ate ria o li perintei
nen hernerokka - pannari 
tyyppinen . 

Täysin vatsoin siirrytti in 
seuraamaan hyvin sujunutta 
ampumanäytöstä , jossa osu
matarkkuus oli hyvä. Lisävä
riä ammuntoihin to i joku rei-

til tään hairahtanut purjehtija , 
joka ajoi suoraan ampumasek
toriin . Ammunnat jouduttiin 
keskeyttämään vähäksi aikaa, 
niin että vene ehti suojaan. 

Koko tila isuuden ajan ylei
söll ä o li mahdollisuus tutustua 
killan to imintaa esittelevään 
näytte lyyn. 

Ohjelman päätyttyä yleisö 
sai seurata lomapukutarkas
tusta, jonka jälkeen omaiset ja 
varusmiehet lähtivät yhteiselle 
kotimatkalle. 

Maanpuolustustapahtuma 
koko perheelle 

Sunnuntaina 31 .8. järjesti 
Uudenmaan kiltapiiri Laak
son kentällä koko perheen 
maanpuolustustapahtuman . 
T ilaisuudessa o li mukana 
myös RT-kilta omalla osasto l
laan. Noin parituhatta ihmistä 
kävi seuraamassa, kun puolus
tusvoimat ja vapaaehtoiset 
maanpuolustuskillat esitte li 
vät taitojaan. 

Päivän ohj e lma koostui 
edustavas ta leikkauksesta 
maanpuolustustyön ja väes
tönsuojelun eri aloi lta . 

Mielenkiinto inen pukuka
valkadi esitte li vanhoja palve
lusasuj a elävöittäen historian 
lehdiltä saatua kuvaa noista 
ajoista. SPR esitteli omassa 
osuudessaan kriisitilanteen 

ensiapupaikan perustamista , 
Helsingin seudun varuskunn at 
nykyaikaisen jalkaväen toi
mintaa, teltanpystytysnäytök
sen sekä aseettoman henkilön 
puolustautumismahdollisuuk
sia . Päivän ohj elman pää tti 
Suomen laskuvarjokerhon 
hyppynäytös, missä nelj ä hyp
pääjää osuvat tarkasti kymme
nen metrin maaliympyrään. 

Näyttelyosastolla oli es ill ä 
puolustusvoimien kalustoa se
kä esite ltiin kiltatoiminnan li 
sä ksi Suomen Punaisen Ristin 
ja YK:n rauhanturvajoukko
jen to imintaa. 

Herra kenraali pukukavalkaa
dissa . 

l ärvönkin rannat ovat nyt 
turvattuja . 

Koko perheen kiltaretki 
Lauantaina 9.8. järj estettiin 

Järvön kiltamajalle koko per
heen kiltaretki , johon osallis
tui ne lisenkymmentä innokas
ta. Mukana olivat myös ryk
mentin uusi ja vanh a komenta
ja, everstit Niska ja Lahti . 

Päivän ohj elma alkoi ti ukal
la kolmiottelulla, jossa lajeina 
o livat tikanheitto, ammunta ja 
liinanheitto . Taiston tauottua 
luovutti Pitäjänmäen koneteh
das valmistamansa vanhan lai
vatykin pienoismallin , joll a 
heti koeammuttiin kolme 
paukkulaukausta , joiden ha
jonta todettiin pieneksi. Oh
jelma jatkui iltaan talkoiden ja 
saunomisen merkeissä. 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 
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MEIDÄN SOTKUT 

Annukka Jaakkola ja Leena Kosonen. 

Sotilaskoti tuntuu jokaisesta 
'l'arusmiehestä itsestäänsel
'l'yydeltä, mutta ajatelkaapa 
jos koteja ei olisi. Jospa soti
laskotien taustalla ole'l'at 'l'a
paaehtoisjärjestöt HNMKY 
ja RSKY efrät tekisikään tär
keää työtään. 

Rykmenttimme alueella 
olevista sotilas kodeista 
HNMKY ylläpitää Santaha
minan sotilaskotia kun taas 
rannikkosotilaskotiyhdistys 
vastaa Isosaaren , Mäkiluodon 
ja Upinniemen sotilaskodeis
ta. Vapaaehtoisia sotilaskoti
sisaria näissä järjestöissä on 
kaikkiaan reilut tuhat. 

Kaikissa näissä kodeissa 
pääosan myyntityöstä hoita
vat palkatut sisaret, vapaaeh
toisvoimien huolehtiessa lä
hinnä ilta- ja viikonloppupäi
vystyksistä. Yleensä myös 
kaikki juhlatilaisuudet ovat 
vapaaehtoisten sisarten järjes
tämiä. Raja vapaaehtoistyön 
ja palkkatyön välillä on kui-
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tenkin aika liukuva , vai mitä 
Annukka Jaakkola. 

"Kyllä tämä meille ihan työ 
on, mutta vaatiihan se toisi
naan aika lailla uhrauksiakin. 
En olisi silloin 1978 kahdeksi 
viikoksi pestauduttuani usko
nut löytäväni itseäni tästä 
hommasta vielä vuonna 1986. 
Tänne kuitenkin olen kotiutu
nut, eikä kiitollisempia asiak
kaita kuin pojat täällä varmas
ti olekaan. Poikien tyytyväi
nen naama tiskin toisella puo
lella riittää palkitsemaan mo
netkin uhraukset. Jotenkin 
vielä kannustaa sekin ajatus, 
että tietää auttavansa poikia. 
Monille tulisi varmaan intissä 
nykyistä enemmän vaikeuksia 
ilman sotilaskoteja. Täytyy sa
noa , että illalla kotiin päästy
ään tuntee todella tehneensä 
työtä ." 

Myös Mäkiluodon sotilas
kodin emäntä Ritva Havusal
mi pitää työstään. "Työ on 
upeeta ja antaa täyden tyydy
tyksen toimien samalla hyvä-

Ritva Havusalmi 

nä vastapainona saaren yksi
näisyydelle. Kyllä tämä joskus 
tietysti on aika rankkaa, var
sinkin talvisin pitkinä kylminä 
tuiskuiltoina tuntuu toisinaan 
vaikealtakin. Mutta kyllä poi
kien palvelu on niin tärkeää , 
että se korvaa pienet puutteet. 
Ja onhan se pojille mielenter
veydellisestikin tärkeää , että 
sotku on säännöllisesti auki." 

Paitsi sotilaskotien ylläpi
dosta , huolehtivat RSKY ja 
HNMKY myös varusmiesten 
käytössä olevista kirjastoista 
ja vastaavat hyvin suuresta 
osasta niistä hankinnoista , joi
ta RTTK varusmiehille välit
tää . Kun rahat venytetään pie
nistä penneistä, toivovat jär
jestöjen puuhaihmiset varus
miesten suhtautuvan riittäväl
lä huolellisuudella saamiinsa 
lahjoituksiin . Pingismaila ei 
ole taivaan lahja va:in sen 
hankkiminen on vaatinut 
mahdollisesti monenkin pyy
teettömän käsiparin työn. 

KONEITA 

JA 

LAITTEITA 

GRAAFISELLE 

TEOLLISUUDELLE 
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RYKMENTIN 
AMPUMAVALMENNETTAVAT 

Sotilasmestari Heino, tykkimies Harlin ja kersantti Janhunen harjoituksissa. 

Helmikuun saapumiserästä 
Yalitaan yleensä 7 hyYää am
pujaa erikoiSYalmennukseen, 
jonka tarkoituksena on kou
luttaa tykkimiehiä, jotka oYat 
erinomaisia aseenkäsittelijöi
tä. Joukkueeseen mukaan 
pääsy on mahdollista myös sa
man erän oppilaille ja edelli
sen erän ryhmänjohtajille. 
Minkälainen on heidän arki
päiYänsä ja mitkä oYat heidän 
taYoitteitaan, siitä kertoo am
pujien Yalmentaja, sotilas
mestari Markku Heino. 

Lähtökohtana ampumaval
menne ttavien koulutuksessa 
on tykkimieskoulutus, jonka 
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lisäksi valmennettavien kou
lutuksessa painotetaan erityi
sesti ampumaha rjoitte lua. 
Valmennusohjelmaan kuuluu 
fyysisen kunnon kohottamis
ta , kuivaharjoittelua sekä ra
taharjoittelua. Pohj a harjoit
telulle luodaan teoriapaketil
la, joka vastaa C-valmentaja
kurssin lajiosaa . 

Viikottain harjoittelua on 
keskimäärin kolmena päivä
nä, jonka lisäksi o hjelmaa n 
kuuluu vapaa-aikana tehtävä 
liikunta ja ilma-ase harj oitte
lu . H arjoituksissaan joukkue 
käyttää kaikkiaan noin 20 000 
patruunaa . Melkoine n määrä 
tämäkin , mutta kuule man mu-

kaan kuitenkin selvästi pienin 
määrä, kun kulutusta verra
taan muihin tosissaan harj oit
televiin joukkue isiin . H arjoi
tuspatruunoiden lisäksi jouk
kueelta kuluu n. 4 000 kilpa
patruunaa eri kisoissa. Kisa
jännityksen sietokyvyn kas
vattamiseksi valmennettavat 
osallistuvat kunkin ESSL:n 
joukko-osaston vuorollaan 
järjestämiin harjoitusk ilpai
luihin . 

Nykyisiä harjoitusolojaan 
valme ntaja ja valmennettava! 
pitävät parha ina , mitä ryk
mentissä minään vuonna on 
ollut , kiito kset siitä sekä ryk
me ntin että II patte riston ko
me ntajien. 

Tiukka keskittyminen. 

Mite n sitten SIRtR :n ·;arus
mie het kilpailevat PV:n ja so
tilasläänin ampumamesta
ruuskilpailuissa . Lajeja on 
ko lme , jo tka ovat seuraava t: 
1. RK 10 + 10 laukausta, jos

sa ampumamatka o n 150 
me triä ja ampuma-asento 
maate n. E nsin ammutaan 
10 laukauksen heittosarj a, 
jossa taulut ovat nä kyvissä 
5 sekunttia ja piilossa 10 se
kunttia. Suo rituksen alussa 
ja laukauste n välillä on 
aseen perän oltava ampu
ma-alustaa vasten. Tä män 
jälkeen seuraa 10 laukauk
sen pikasa rj a, jossa aikaa 
ammuntaan o n 30 sekunt
tia. Suo rituksen alussa o n 
aseen pe rän oltava alustaa 
vaste n. Ammuttavana lau
luna o n rintakuviotaulu. 

2 . RK 3 x 5 laukausta, jossa 
ampumamatka o n jälleen 
150 metriä . E nsin ammu
taan pystyasennosta 5 lau
kausta , aikaa tähän on käy
tettävissä 30 sekuntia. T ä
män jälkeen taulut ovat pii
lossa 15 sekunttia, jona ai
kana ampuma-asento vaih-

detaan polviasenno ksi. 
Po lviasennosta ammutta
viin viiteen laukaukseen 
o n aikaa 20 sekunti a . Jäl
leen taulut ovat piilossa 15 
se kunttia , jona a ika na suo
rite taan asennon vaihto 
ma kuulle . Makuulta am
mutaan viime iset viisi lau
kausta , e ikä aikaa o le enää 
kuin 10 sekunttia. Myös 
tässä laj issa laulun a o n rin
takuviotaulu . 

3. Standardikiväärill ä ammu
taan 20 laukausta makuul
ta, kun ampuma matka o n 
300 metriä. Aikaa tähä n 
suoritukseen on koelau
kauksineen 50 minuuttia . 
Aseena käytetään kivääriä, 
jo ka täyttää Suo me n Am
puj aliiton kiväärisääntö
je n vaatimukset. 
Kisoihin osallistuvat he nki

lö kunnan edustaj at ampuvat 
RK-lajeista vain 10 + 10 lau
.kausta. 

H arj oitte lun tavoitteena 
joukkueella on varusmiesla
jien ylivo imaisesti tavoitelluin 
kiertopalkinto , Parolan Kilpi , 

jo ka arvoltaan vastaa Suome n 
mestaruutta . Parolan kilpi am
mutaan joukkuekilpailuna si
ten , e ttä RK 10 + 10 ja 3 x 5 
laukauksen kilpailusta laske
taan kun kin joukkueen kol
men parh aan mie hen pisteet 
yhteen. Joukkueessa saa kum
massakin RK-lajissa ampua 4 
varusmiestä . Parola n Kilpi 
jo ukkueeseen ei kuulu ka nta
he nkilö kuntaa . 

T ulostaso PV:n kilpailuissa 
o n e rittäin ko rkea . Kuvaa a n
tanee RK 10 + 10 laukauksen 
kilpailun jo ukkuetulos , jossa 
ko lme n ampuj an keskiarvon 
pitää o lla n . 187- 188 , jotta mi
tale ille pääsy on varmaa. T ä
mä tietää keskimäärin 93-94 
pisteen vaatimusta sekä heit
to- että pikasarj alle . (RK 3: n 
valio n raja o n 88 p , eikä siin ä 
ole aikarajaa). 

Joukkueen tasoa kuvaavat 
ESSL:n mestaruuskilpailuissa 
saavutetut tulokset: 

Standardikivääri 20 ls 300 m 
makuu 
1. Tkm T oni H arlin 

SIRtR 188 p 

RK 3 x5 ls 
1. Tkm Matti Jok inen 

SIRtR 129 p 

RK 10 + 10 varusmiehet 
4 . Tkm Petri Ruo konen 

SIRtR 184 p 

RK lO + 10 joukkuekilpailu 
1. PsPr 734 p 
2. KaartP 725 p 
3 . SIRtR 7 19 p 

RK lO + 10 henkilö kunta 
2 . Sotmest Markku Heino 

SIRtR 189 p 
12 . Kers JouniJanhunen 

SIRtR 180p 

17 



VARUSMIEHET 
HENGENPELASTAJINA 

Tykkimiehet Hautamäki ja Flinkman. 

Tykkimiehet Erkki Flinkman 
ja Juha-Pekka Hautamäki 
Isosaaren linnakkeen yhteys
"l'eneeltä pelasti"l'at tiistai-ilta
päi"l'änä 10. kesäkuuta laituril
ta mereen pudonneen miehen 
hukkumasta Helsingin Etelä
satamassa. 

Kännikala ei kauas ui 

Saapuessaan säännöllisellä 
torivuorollaan Helsingin Ete
läsatamaan kiinnittyi tykki
miehien Flinkman ja Hauta
mäki huomio vedessä oudosti 
räpiköivään olentoon, joka 
hetimiten osoittautui hukku-
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massa olevaksi mieheksi. Tyk
kimies Flinkman heitti hukku
valle pelastusrenkaan, mutta 
pelastettava oli niin tukevassa 
humalassa , ettei kyennyt tart
tumaan renkaaseen . Erin
omaisen nopeasti tilanteen ta
juten tykkimies Flinkman rii
sui turhat vaatekappaleet ja 
armeijan sinivalkoruudulliset 
alushousut vain vilahtivat, 
kun tykkimies Flinkman pu
lahti veteen . Tykkimies Hau
tamäen ohjatessa venettä, 
kiinnitti vedessä ollut tykki
mies Flinkman miehen ympä
rille köyden , josta kiskoen 
tykkimies Hautamäki sai ve
dettyä hervottoman miehen 
veneeseen . Pelastustyön aika-

na oli paikalle hälytetty ambu
lanssi jolla pelastettu siirret
tiin sairaalaan. 

Mukava jälkitunnelma 
Hypätessään satama-altaa

seen tykkimies Flinkman ei 
paljon kerinnyt veden puh
tautta miettimään, eikä se jäl
keenpäinkään mieltä karvas
tellut, päin vastoin olo tuntui 
oikein mukavalta , kerrankin 
tuli tehdyksi jotain hyödyllis
tä . Palkkioksi oma-aloittei
suudesta ja neuvokkuudesta 
myönsi Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentti Erkki 
Flinkmanille ja Juha-Pekka 
Hautamäelle neljän vuoro
kauden kuntoisuusloman . 

Valppaus auttoi välttämään 
uhkaavan tilanteen 

Kuivasaaren linnakkeen 
vartiomiehinä toimineiden ali
kersantti Stjernbergin ja tyk
kimies Pöppösen ripeät otteet 
pelastivat merihätään joutu
neen purjealuksen ajautumas
ta rantakivikkoon. Vartiomie
het havaitsivat oudosti käyt
täytyvän purjeveneen, josta 
peräsin oli hajonnut ja tekivät 
asiasta ilmoituksen merivarti
ostolle, jonka vene kävi pelas
tamassa pulaan joutuneet. 
Palkkioksi ripeästä toiminnas
ta myönsi rykmentin komen
taja kummallekin auttajalle 
kaksi vuorokautta kuntoisuus
lomaa. 

Wiktor de Szejko Oy 

Betonipalvelu Oy 

Hotelli Hopealyhty 

Oy A. Tillander Ab 

SVP-Laajasalo 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 

Kaukomarkkinat 
CQ-857 1.995;-

-------------------- R,1ct io/ i,;mwll isoili11 
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J;\ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU .lJ,, 

?0 

Vaikkei katto , niin ainakin mieli korkealla . Koulutuspatterilla oli leppoisa tunnelma ja /oma
kin väikkyi mielessä. 

Koulutuspatterin omaisten
päi-vä onnistui mainiosti 

Koulutuspatterin omaisten
päivä järjestettiin valatilaisuu
den päätteeksi perjantaina 
25. 7 . Tilaisuuteen saapunut 
runsaslukuinen yleisö sai näh
dä poikien kotikasarmin ja 
nauttia hernerokkapäivällisen 
telttamajoituksessa . 

De RYKMENTISSÅ TAPAHTUUA RYKMENTISSÅ TAPAHTUU A 

Eteenpäin ? 

Maaston suojassa. 

Kaljaviestin voittajajoukkueen tyylinäyte. 

Syndalenin alokasleiri sujui 
aurinkoisissa merkeissä 

Viikon ta iste lun ja vempu
lo iden väij ykie rteen jälkeen 
alokkaat saivat tilai uuden 
hengähtää ohj e lmallisen illan
vieton parissa . 
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lJ. RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ 

Voittajien riemua. 

Rykmentin jalkapallo
mestaruus ratkesi 

Palkkiona kovasta yrityk
sestä ja tiukasta harjoittelusta 
nappasi Isosaaren linnake it
selleen rykmentin jalkapallo
mestaruuden . Taisto oli 
äärimmäisen tasainen , si llä 
kakkoseksi sijoittunut Mäki
luodon linnake pelasi tasan 
Isosaaren kanssa ja vasta maa
liero Koulutuspatteria vastaan 
käydyissä otteluissa ratkaisi 
voiton Isosaaren eduksi. 
Tulokset: 
Isosaari - KoulPtri 7-1 
Isosaari- Mäkiluoto 1-1 
Mäkiluoto - KoulPtri 5-1 

..,.., 

Neuvostoliiton marsalkka Sergei Sokolov vieraili Santaha
minan varuskunnassa perjantaina 18. 7. Mahtoikohan mar
salkkaa kyydinneen Askerin miehistö tajutakaan, että tä
män miehen käskyvallassa on maailman toisen supervallan 
koko puolustuslaitos. 

KY-EXIT tonight ... 

Keskfriikkoiltana 10.9. järjes
ti A UK 11/86 Yapaamuotoisen 
puolikurssijuhlan KY-EXIT: 
in miellyttäYissä tiloissa. lllan 
kaikinpuolisen onnistumisen 
takasi koko kurssille kolmea 
päirystäjää lukuunottamatta 
anottu IV:n pidennys sekä 
KY:n puolelta esitetty Yaati
mus siYiiliasusta. 

Ensimmäiset hurmostilassa 
leijailevat aliupseerioppilaat 
ankkuroivat itsensä diskon 
ovenkahvaan jo hyvissä ajoin 
ennen paikan A UKeamista 
klo 20.00. Salin hiljalleen täyt
tyessä huomasi moni ilman 
daamia paikalle saapuneista 
helpotuksekseen sukupuoli
sen jakauman vastaavan suu
rin piirtein normaalia diskoil
taa huolimatta kurssimme lä
hes totaalisesta osallistumises
ta helsinkiläisen ravintolakult
tuurin seurantaan havainnolli
sesti paikan päällä. Illan ede-

tessä osallistuminen ei suin
kaan jäänyt pelkän seurannan 
asteelle, vaan useat keksivät 
aivan omin päin korvaavaa 
puuhailua baarin puolella en
nen varsinaisen tanssin alkua 
klo 21.00. Svengaava musiikki 
kietoi pian salin syleilyynsä ja 
ravisteli vannoutuneimmatkin 
maitaan ystävät alas baarin 
parvelta ainakin katsasta
maan, josko edes hitaiden 
ajaksi löytäisi myötämielisen 
kauniimman sukupuolen 
edustajan avuksi tappamaan 
aikaa yhteisen nojailun mer
keissä. Joukkoon mahtui sekä 
niitä , jotka löysivät , että myös 
muutamia , jotka sittenkin 
mieluummin tyytyivät seuraa
maan muiden menoa toinen 
käsi lasin pyöreää kuvetta hi
vellen, toinen taskussa ... 

Kellon käydessä ja eron 
hetken lähetessä alkoivat mo
net nuoret morsiamet , kihla
tut ja tyttöystävät yhä intii-

mimmin liimautua tietyiltä 
kasvojensa osalta kiinni oppi
laisiimme. Tämä jakoi ns . "va
paat" poikamiehet kahteen 
ryhmään, joista toinen seurasi 
kohteliaasti vaieten ja hienok
seltaan kadehtien toisia on
nekkaita, sekä toinen vielä 
kohteliaammin täydellisen tie
tämätöntä esittäen. Oli kui
tenkin suorastaan sääli lähteä 
kohta puolen yön jälkeen liik
keelle koko hallituksen arvo
valtaisen iskuryhmän voimin 
huomauttelemaan ajan kulu
misesta sekä mitättömästä 
bussiksi kutsutusta menopelis
tä, joka oli viimeinen yhteis
kunnan tarjoama mahdolli
suus siirtyä ajoissa takaisin 
patterille . Poistuessaan pai
kalta huokailivat monet hai
kein mielin: "Oottakaahan 
vaan meiän kurssi juhlaa ... ". 

(c) opp. Ari Paj ari 
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RANNIKKOTYKKIMIESTOIMIKUNTA 
KERTOO TYÖSTÄÄN JA ITSESTÄÄN 

Uusi rannikkotykkimiestoimikunta TOS-asiamies Arto Varis, puheenjohtaja Leo Höykinpuro 
ja Linnake-lehden toimittaja Kalle Saarinen. 

Lokakuun alussa aloittaa 
jälleen uusi ja innokas kolmik
ko työnsä eli rannikkotykki
miestoimikunta vaihtuu . Toi
mikunta koostuu saapumise
rän W86 tykkimiehistä Höy
kinpuro (puheenjohtaja) , Va
ris (sihteeri , työ- , opinto- ja 
sosiaaliasiamies) ja Saarinen 
(Linnake-lehden toimittaja ja 
työsuojeluasiamies) . Näiden 
lähes täysipäiväisten jäsenten 
lisäksi kuuluu toimikuntaan 
edustajia Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentin eri yk
siköistä sekä aliupseeri- ja 
rannikkotykistökouluista. 

Rannikkotykkimiestoimi
kunnan tehtävänä on kehittää 
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varusmiesten sosiaalisia oloja , 
yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja viihtyvyyttä. Toiminnan 
painopisteen tulee rykmentin 
laadusta johtuen olla linnak
keilla , joten yksikköedusta
jien merkitys on huomattava 
toimikunnan työn onnistumi
sen kannalta . Uusi toimikunta 
pyrkii toimikautensa aikana 
tutustumaan palvelusolosuh
teisiin kaikissa rykmentin yk
siköissä ja vartiolinnakkeilla. 
Tärkeä osa RTTK:n toimintaa 
on myös kolmen viikon välein 
tapahtuva kokoontuminen, 
johon osallistuu myös toimi
kunnan ohjaaja (tällä hetkellä 
luutnantti Kannisto) ja ajoit-

tain rykmentin komentaja . 
Toimikunta toimii suoraan 
komentajan alaisuudessa . 

RTTK:n toiminnan tehok
kuudelle on ehdoton edellytys 
varusmiesten oma aktiivisuus . 
Hajanainen yksikkö asettaa 
omia rajoituksia tiedon kulul
le , mutta mikäli henkilökoh
taiseen käyntiin toimikunnan 
toimistossa ei ole mahdolli
suutta , voi asioita hoitaa aina 
puhelimitse yksiköstä tai yk
sikköedustajan välityksellä . 

RTTK:n tehtäviin kuuluu 
myös varusmiesten juokse
vien asioiden hoito , mikäli 
palvelusesteiden vuoksi niitä 
ei itse voi hoitaa . Vapaa-ajan 

viettovälineiden hankintoihin 
ja toiminnan järjestämiseen 
kaivataan omaa aloitteelli
suutta tarpeiden esille tuomi
sessa. 

Palvelusolosuhteiden ohel
la toimikuntien keskeisenä 
tehtävänä on toimia yhdyssi
teenä varusmiesten sekä työ
voima-, koulutus- ja sosiaali
viranomaisten välillä. Tätä 
tehtävää hoitaa toimikunnas
sa erityinen asiamies . 

Uuden toimikunnan nestori 
on 28-vuotias puheenjohtaja 
tkm Leo Höykinpuro . Tekni
sen koulutuksen perinne ei 
pääse katkeamaan , sillä pu
heenjohtajamme on luvannut 
valmistua diplomi-insinöörik
si siviiliin päästyään . Työelä-

mässä hän toimii päällikkönä 
insinööritoimiston teollisuu
den tietojärjestelmiä toteutta
valla osastolla . Vaimon ja 
työnteon lisäksi harrastuksina 
mainitaan ulkoilu ja kirjalli
suus. 

Tkm Arto Varis , 27 v, on 
koulutukseltaan diplomi-insi
nööri ja toimii systeeminsuun
nittelij ana em . insinööritoi
mistossa. Toimikunnan työ- , 
opinto- ja sosiaaliasiamiehen 
sosiaalisista aktiviteeteista on 
osoituksena kotona odottava 
vaimo. Muina harrastuksina 
on ammattikirjallisuus ja ke
sämökin mukanaan tuomat 
puu tarha-askareet . 

Toimikunnan kuopus on 20-
vuotias Linnake-lehden toi-

mittaja ja työsuojeluasiamies 
tkm Kalle Saarinen. Kalle ja 
kamera muodostavat erotta
mattoman parivaljakon, jopa 
niin että valokuvauksesta har
rastuksena on tullut ammatti . 

Toimikunnan kaikki jäsenet 
tulevat tällä kertaa Lappeen
rannan alokaserästä. Vanhan 
toimikunnan antamasta oheis
koulutuksesta ei tällä kertaa 
valitettavasti paase nautti
maan kuin uusi puheenjohta
ja , joten muilla jäsenillä tulee 
olemaan täysi työ toimikau
tensa alussa tutustuessaan 
paitsi toimintaan myös varus
miestovereihinsa. Ottakaa 
uusi toimikunta asiamiehek
senne ja teettäkää meillä töitä. 

~ IITKO VAIKEITA? 
ANNA POI-!JOLAN OPASTAA

KYSY MEILTÅ MONITURVASfA. 
Keskitä kaikki perheesi vakuutukset 

Pohjola-yhtiöihin, niin pääset 
nauttimaan Moniturva-eduista! 

i) .. 
POHJOIA-YHTIÖf 
/10/ !JOI _,1 SU0,\1/-.\AI AMA U!IWOPPALAINf'.N 

/U,1/ l/<JN/~\/ 
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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 
o~t~sjaksoista. Koko koulutuksen läpikäynti vie 6-18 kk riippuen 
a1ka1scmmasta työkokemuksesta/koulutuksesta. 

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa ammatil
lisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoimapiirin 
alueella: 

Hyviakään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-161 20 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10, puh. 914-369 57 
Alat: metalliala ja kiinteistönhoitoala 

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130 511 
Alat: Kemian ala, sähköala, toimistoala, hoitoala , vartiointi- ja 

suojeluala 

1 

Johtajantie, 07900 LOVIISA. puh. 915-535 821 
Alat : Metalliala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
Wärtsilänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh . 280 599 
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. 913-23044 
Alat: Metalliala 

Kurssien alkamisista saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmarkkinat
lehdestä, Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomalehti-ilmoituksista. 

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

Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoimatoimistosta . 

Tervetuloa keskustelemaan! 

~~ Työvoimatoimistot 

27 



A UK kurssi 11/86 

Aliupseerikurssin oppilaskunnan hallitus: Tomi Tavia , 
Ray Saarelainen , Veijo Laine, Ari Pajari, Jussi Jäntti, Lars 
Dahlberg, Jyri Tawast, Ali Zein, Markus Ivanoff. 

Jyri Tawast 
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Liiankin lämpimän kesän jälkeen Santahaminan koulutuspatterille siirtyi elokuun ensim
mäisellä viikolla Kotkasta ja Lappeenrannasta vanhojen koulutuspatterilaisten seuraksi uusia 
miehiä. A UK 11/86 kurssi oli alkamassa . Ennakkotietojen mukaan kurssi olisi tiivistempoinen 
ja raskas. 

Ensimmäisinä päivinä suoritetun leirin vuoksi oppilaskuntatyö pääsi alkamaan normaalia 
myöhemmin. Alkuvaikeuksista huolimatta toiminta saatiin varsin mukavasti käyntiin . Jo pe
rinteisten toimintamuotojen lisäksi hallitus päätti panostaa voimakkaasti vapaa-ajan harras
tusten parantamiseen. Tässä onkin onnistuttu mielestäni hyvin. Päivittäiset videoelokuvaesi
tykset antavat mukavan lepohetken raskaan palveluksen päätteeksi. Lisäksi tietysti pelataan 
pingistä ja jalkapalloa. 

Kurssi osallistui jälleen sotainvalidikeräykseen. Tulokset ovat olleet erinomaisia, edellisien 
vuosien keräysmäärä on tarkoitus lyödä. Keräyksestä saatavalla %-osuudella pyrimme sitten 
järjestämään ikimuistoisen kurssijuhlan niin kurssilaisille kuin kantahenkilökunnallekin. 

Henki kurssilla on ollut koko ajan hyvä. Terve kilpailu eri linjojen välillä on tuonut oman 
hohtonsa sinänsä raskaaseen opiskeluun. Yhtälailla hyvä henki on vallinnut myös oppilaskun
nan hallituksen sisällä. Toimi11ta on koko ajan ollut joustavaa ja idearikasta . Olen varma, että 
tästä kurssista jää hyvä muisto kaikille , niin kurssilaisille kuin kouluttajillemmekin. 

Haluan erityisesti kiittää kaikkia niitä, jotka omalla panoksellaan ovat tehneet kaikkensa 
oppilaskuntatyössä . Yhtä lailla kiitos kantahenkilökunnalle positiivisesta ja kannustavasta 
asenteesta ja täydestä tuesta . Ilman sitä ei oppilaskuntatyö olisikaan mahdollista. 

Omasta ja oppilaskunnan hallituksen puolesta toivotan kaikille menestystä tulevissa tehtä
vissänne . 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
oppilas 

Jyri Tawast 

RYHMÄNJOHTAJAT 
Kurssinne alkoi poikkeuksellisella tavalla. Puolet teistä joutui heti kahdek
si päiväksi mukaan hälytysharjoitukseen. Tämä harjoitus tietysti sotki 
kurssin aloittamisen, mutta se korosti myös meidän rannikkotykkimiesten 
merkitystä aluevesiemme koskemattomuuden turvaamisessa. Meidän on 
oltava aina ja kaikissa tilanteissa valmiina toimintaan rannikollamme. 

Kurssimme oli valitettavasti muutenkin hieman rikkonainen. Kouluttajat 
vaihtuivat ja eräät kurssiohjelmaan sisältymättömät tapahtumat vaikeutti
vat ohjelman toteuttamista. Tästä huolimatta kurssin tavoitteet saavutet
tiin hyvin. 

Yllättävät ja nopeasti vaihtuvat tilanteet ovatkin sotilaselämän arkipäivää. 
Nuorina soti lasjohtajina teidän tulee muistaa, ettette häkelly missään ti
lanteessa. Te kykenette selviytymään hankalimmastakin tilanteesta jos 
vain haluatte. Luottakaa itseenne! 

Kurssinne johtaja 
Majuri 

Mikko Saarinen 
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TUPA 4 Viesti 
Alen, Jari , 3.9.66, Yo., Vihti, 2/UudRakP. 
Miehille kauha, kaikille rauha. Keski
viikkoisin nakit ja muusi. Motto: Jep. 
Hiltunen, Kari, 6.9.66, Puh.asentaja, 
Helsinki, 2/UudRakP. Motto: Ääh - vä
hä mottoja. 
Keinonen, Tommi, 17.5.66, Lääk.vahti
mest. , Lempäälä, 2/U udRakP. Armeijan 
löysin mies. Motto : Turha tästä on stres
siä ottaa . 
Koskinen, Mikko, 4.10.66, Fil.yo., Hel
sinki, KoulPtri . Tuvan hiljainen filosofi , 
itse rauhallisuus. Motto: No niin - ryhtiä 
_nyt siellä. 
Kuntijärvi, Mika, 29.3.67, Radio- ja tv
asentaja, Vantaa, 2/UudRakP. Motto : 
No joo - olihan taas. 
Laine, Veijo , 13.7.64, Toim .joht. , Kot
ka , KotRPsto. Aina pesemässä käsiään. 
Taloudenhoitaja. Motto: Eihän tässä nyt 
vielä ole mihkään kiire . 
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Laitinen, Ari , 26.4.64, Yo-merkonomi , 
Kotka , KotRPsto. Motto : On se niin vää
rin. Asento! - vai miten se nyt oli . 
Lampinen, Mika , 27 .5.66, Rak.mies, 
Kotka , KotRPsto. Sai postista ruokaa 
enemmän kuin söi. Motto: Ihminen elää 
syödäkseen. 
Lemmetyinen, Jari, 4.2.66, Kokki , Hy
vinkää, KoulPtri . Nähtiin kerran harja 
kädessä . Tuvan härö paitsi ryhmänjohta
jana. Motto: Ei iske siivouspalvelu. 
Mickos, Roy, 17.11.66, Tekn .yo., Lovii
sa, KotRPsto. Tuvan särmä, jos vois niin 
Ratekos ois. Motto : Lemmetyinen sii
voamaan. 
Säämänen, Juha, 29.3.64, Palomies-sai
raankulj., Kotka , KotRPsto . Vanha ei oo 
mikää vauhtikone. Aina lomilla. Motto : 
Vähä päivii , paljo Iomii. 

TUPA 5 Viesti 
Mäittälä, Kyösti , 12.9.66, Sähköas ., As
kola , 2/UudRakP. Mielenkiintoinen tai
turi , jonka kaapissa on vakituisesti 2 m3 

ruokaa . Motto: Leipä miehen tiellä pi
tää ... ja munkki ja limu ja ... 
Niemi, Ari , 13.8.66, Asemoija, Espoo, 
2/UudRakP. Tuvan siistein "Tabac"
mies , aina vaiheessa. Motto: Oottakaa , 
mä käyn suihkussa . 
Nikkinen, Markku, 20.2.67, Sähköas. , 
Kirkkonummi , 2/UudRakP. Kontaktika
ratea taitava juniori , joka haalii kaappiin
sa kaiken 2 m säteeltä ympäriltään. Mot
to: Kenes tää on? 
Pajari, Ari , 14.4.66, Opiskelija , Porvoo, 
KotRPsto. Mies Porvoosta pienine kir
joituskoneineen. Ei kehdannut parkkee
rata autoaankaan varuskunnan alueelle. 
Tiukin esimies. Sihteeri . Motto: Valmiit 
miehet palleille, vauhtia! 
Pesonen, Tarmo , 19.6.66, Teho
elektr.as., Helsinki , KoulPtri . Tuhannen 
selityksen Pesonen väittää vastaan jopa 
kaikkein selvimmissäkin asioissa . Motto: 
Joo, joo, mä tuun, älä ny huuda. 
Rosenqvist, Jan-Erik , 18.3.65, Elektr. 
as., Kirkkonummi, 2/UudRakP. Mies, 
jolla on ilmiömäinen kyky kadottaa valti
on omaisuutta kaappinsa uumeniin . Mot
to: Hei , missä mun rukkaset on? 

Ruohonen, Rauno, 29.10.62, Kokeilu
mekaan. , Helsinki, KoulPtri . Oppilas
vääpeli evp., mainio marssilaulujen taita
ja, joka ääneen päästyään sai vääpelin sil
mät laajenemaan . Motto: Vauhtia, kello 
k .. 1 ay. 
Taras, Heikki, 9.4.66, Opiskelija, Espoo, 
2/UudRakP. Taiteellinen sielu, joka saat
toi tupakaverinsa epätoivon valtaan muo
toillessaan tyynen rauhallisesti punkas
taan vuoristomaiseman . Motto: Sehän on 
sileä. 
Toivonen, Jari, 8.10.65, Tietoliik. tekn ., 
Hausjärvi, ViestiR. Saapui piristämään 
tupaamme Riihimäeltä lähes viikon myö
hässä kurssin alusta. Motto: No, kun ku
kaan ei sanonu, millon se alkaa .. . 
Tykkyläinen, Jari, 30.6.63, Sähkötekn. , 
Tikkurila , 2/UudRakP. Lähes kaksimet
rinen miehenalku , jonka koriballistiset 
kyvyt ovat hämärän peitossa kaikilta 
muilta paitsi majurilta. Motto: Harjoitus
vapaat pyörii . 
Vitri, Mika, 18.4.66 , Autonkulj ., Ota
lampi, 2/UudRakP. Räväkkäluonteinen 
palvelualan sekatyömies, omistaa auton, 
joka )omilta palatessa poikkeuksetta ha
joaa. Motto: Hei, kuka on vieny 
mun ... Aijaa! 
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TUPA 6 Tulenjohto 
Aalto, Markku , 17.10.67, Sähköas., Tuu
sula, KotRPsto . "Ratekoon vaikka väki
sin". Rakastui maastopukuun. Särmä
man. Motto : Silti sä voit olla number one . 
Anttila, Ismo , 20.4.66, Tekn. yo ., Hyvin
kää, KotRPsto . Vaihe-Anttila , jolla oli 
aamuisin "pientä" marssikankeutta . 
Motto: Kenet mä nakitan. 
Arkiomaa, Harri , 23.4.67, Yo., Vantaa , 
KotRPsto. Iki-Vempula, joka ei vaivau
tunut turhia tetsaamaan. Tuvan ahkerin 
levyttäjä. Motto: Nyt elbastaan . 
Deszejko, Henri , 19.1.66, Kelloseppä , 
Vantaa , 2/UudRakP. Löysää , löysää 
mutta kuitenkin niin särmää ... no niin , 
naamat näkkärille. Motto: Ei pyöritä . 
Färm, Mika, 11.3.66, Varastomies, Num
mela, 2/UudRakP. Taistelija, joka rau
hoitteli tuvan kuumia tunteita , "Kyllä me 
silloin Lappeenrannassa" . Motto: 
V .. .. un huonoa tuurii . 
Jaatinen, Jouko , 27.1.66, Yo. , Järven
pää , 2/UudRakP. Tuvan JR, joka tetsasi 
havanna-sikari suussa .. . Patterin vääpe
li ... Motto: Taas iski nakit. 
Johansson, Kaj, 25.12.68, Merkantti , 
Porvoo , 2/UudRakP. Pieni, paha pikku
mies Porvoosta , joka unissaankin jakeli 
jätkille siivouspalvelua. Motto: Ham
mastahnaa??? 
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Järvi, Esko, 8.10.67, Yo ., Helsinki , 
2/UudRakP. Hillitön asekäpistelijä , joka 
voitti levytyksen tupakohtaiset karsinnat. 
Motto: Vähä mottoja. 
Lahdenperä, Juha, 13.2.66, Yo ., Klauk
kala , KotRPsto. Kaveri, joka vaati kurs
sijulkaisuun jotain repäisevää . Motto : 
Koko päivä pilkitään . 
Lahtinen, Mika , 27.7.67, Rakennusmies, 
Porvoo , KotRPsto. Tuvan play-boy vaik
kakin sepalus löytyikin takapuolelta . 
Haahuili ympäri kasarmia laulellen . Mot
to: Nyt ei iske, eikä viuhu nakit. 
Lampinen, Olli , 4.4.67, Merimies, Kot
ka , KotRPsto. 7 meren kauhu jälki Au
kissa, tuvan todellinen G-mies. Motto: 
Mutta , vanhahan ei jaksa. 
Laxman, Tommy, 16.1.66, Yo., Helsin
ki , 2/UudRakP. Tuvan kaappisyöppö. 
Jatkuva mussutus kuului kaapilta . Motto: 
Omat eväät. 
Lindfors, Paavo, 30.11.67, Yo ., Hyvin
kää, KotRPsto . "Pave vaan" . Kaapin sul
keminen yhtä vaikeaa kuin siivouspalve
lu , pisti kokelaat repimään saappaat ja
lastaan . Motto: Miks aina mä. 
Lotti, Tom, 12.7.66, Autosähköas., Nur
mijärvi , KoulPtri. Kauppatorin oma poi
ka , joka puhui päivät ja kuorsasi yöt . 
Motto: Ei selvennetä. 

TUPA 7 Tulenjohto 
Melin, Juha, 5.8.66, Kirvesmies , Helsin
ki, 2/UudRakP. "Möykkä-Melin" luulee 
osaavansa laulaa . Huh , huh. Motto: Ka
to, mä vaan pumppaan! 
Nylander, Jari, 4.5.61, Dl, Vantaa, 
KotRPsto. Vempuloiden kruunamaton 
kuningas. Puolet kurssista vemppinä. 
Motto: Ei iske TST. 
Palin, Tomi, 5.8.66, Koneistaja, Vantaa. 
Kahdeksan kertaa viikossa harjoitusva
paalla . Yhdeksän kertaa kiertoväijyssä. 
Motto: Koht lähtee ikenet! 
Pantti, Veli, 14.6.66, Tstoelektr.as. , 
Kirkkonummi. Tuvan kävelevä kaasu
kammio . Motto: En ollu minä! 
Partanen, Panu , 28.5 .63 , Insinööri , Van
taa. Melkein puheliaampi kuin Sinkko
nen . Motto: Ei panttia, ei palvelusta. 
Pitkänen, Kari , 22.3 .69 , Opiskelija, Hel
sinki . "Piltti" järjesti tuvalle jännittäviä 
hetkiä. Motto: Emmä tajuu. Uskomaton! 
Salomäki, Mika , 16.9.66, Yo. , Hyvinkää , 
KotRPsto. Patterin toiminnansekoittaja 
herra Sekomäki. Motto: NOMUTIKS
LÄXP! 
Sinisalo, Jyrki , 26.1.68, Tietoliikenne
elektroniikka , Helsinki . Tuvan ahkerin 
VKV:n käyttäjä . Kotivalo . Motto: Mä 
oon rakastunu! 

Sinkkonen, Eero, 27 .5 .66, Sähköas., 
Tuusula. Tuvan suunsoittaja, yhtä puhe
lias kuin Pauligin pakastevihannekset. 
Yhtä ilmeikäs kuin saavin pohja. Motto: 

Tuominen, Pasi, 16.4.67, Merkonomi , 
Nummi-Pusula. Tiesi missä on siivqusko
mero . Kaikkien partakonetehtailijoiden 
unelma. Motto: No kattokaas nyt , ensin
näkin mun broidi ... 
Tyynelä , Petri, 16.9.66, Yo ., Kerava . Ka
pinoi ja purnasi aina. Siis nimensä_ mu
kaan tyyni ja rauhallinen. Motto: E1 var
maan laiteta! 
Uhlbäck, Ilkka , 8.8.66, Sähköas., Hel
sinki . Joka tupaan mahtuu yks rääväsuu 
ja se oli Uba. Aina nälvimässä. Motto: 
Mitä säkin siellä selität! 
Venäläinen, Pekka, 15.6.66, Autonas., 
Tuusula . Aliupseerikurssin ryhtipatsaalla 
palkittu . Erittäin vaarallinen ruokalassa. 
Motto: Kuka otti kaks makkaraa!!! 
Zein, Ali, 30.1.61 , Dl , Helsinki. Kaap
pien siisteysjärjestelijä. Kamat aina eri 
tavalla . Varapuheenjohtaja . Motto: Vii
meks oli ainaki näin. 
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TUPA 8 Keskiö 
Carlas, Arne, 23.9.66, Yo ., Espoo , 
KoulPtri . Kulmamies, joka luuli että pys
tyttiin marssimaan hevyn tahtiin . Vaih
dettiin . Motto : Korvalaput päähän ja kir
ja käteen . 
Dahlberg, Lars, 5.5.66 , Yo ., Helsinki , 
2/UudRakP. Aina äänessä ja vauhdissa -
ja vaiheessa. Roba kutsuu . Kurssijulkai
suvastaava . Motto: Mia väntar, måste 
lämna er. 
Forsman, Lars , 30.10.67, Yo. , Espoo , 
2/UudRakP. Tuvan kuopus ja kohelo. 
Kaappitarkastajan painajainen: 8 viikkoa 
levällään . Motto : Teidänhän se pitäisi tie
tää. 
Hellanto, Jari , 4.9.66, Tekn.yo. , Helsin
ki , KoulPtri . Kova jätkä urheilemaan , 
mutta ei onnistu ammunnoissa - luoka
ton . Motto: Nygren! Soita kavereille . 
Huotari, Ari-Pekka , 2.9.60, Tekn . & 
Kauppatiet. yo., Järjestelmäpäällikkö , 
Espoo, KoulPtri . Tuvan lukenein mies , 
joka epätoivoisesti yritti valmistautua toi
sesta opiskelupaikasta . Motto: Tää on to
si pimeetä touhua . 
Jaakkola, Juha , 19.5.66, Yo., Kotka , 
KotRPsto. Mies, jolle punkan tekemisen 
arvoitus ei selvinnyt - aina räjähti . Mot
to: Holy S .. .. t. 
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Jäntti, Jussi, 23.6.60, Kaup.yo., soiton
op., Hyvinkää , KotRPsto. Tuvan seniori 
& filosofi. Komentoa laulaen . Varatalou
denhoitaja. Motto: Vuoden vitsi . 
Kainulainen, Rauno, 5.1.62, Ins ., Hel
sinki , 2/UudRakP. Tuvan kiltein mies , 
jonka komennot eivät rasittaneet korvia . 
Motto: Sandikseen jäädään. 
Karhu, Timo , 1.6.66, Arkkit.yo ., Kotka , 
KotRPsto. Armeijaan eksynyt sivari pyr
kimässä Ra tekoon. Motto: Ai mikä val
mistautuminen? 
Katajamäki, Esa , 27.1.61, Tekn .yo ., Es
poo , 2/UudRakP. Asiallinen . Skoda vei 
lomilla turvallisesti Otaniemeen. Motto: 
Vielä mahtuu. 
Kemppi, Petri , 5.3.66, Tekn.yo. , Van
taa, KotRPsto. Tuvan pessimisti . Motto : 
Kuka on vienyt mun ei mitään! 
Kinnunen, Arto, 27 .3.66, Yo. , Helsinki , 
2/UudRakP. Aina levyttämässä. Motto: 
Takaisin Lappeenrantaan ... 
Kirves, Sami, 8.9.66, Operaattori, Es
poo , KoulPtri. Tuvan toivo E-jollien SM
kisoissa. Motto: Se on huonoa tuuria! 
Nygren, Jukka, 7.3.66, Tekn.yo., Helsin
ki , KoulPtri. Särmä jätkä, mutta aina 
puuhaamassa (jotain) juhlintaa viikonlo
puksi. Motto: Sänki Miehen tekee. 

TUPA 9 Keskiö 
Kylämies, Jari , 3.3 .65 , Yo. , Helsinki , 
KoulPtri. Ottakaa mallia kylämiehestä. 
Motto: Mä oon komein . 
Laasonen, Marko , 11.9.67 , Merkonomi , 
Vantaa, KotRPsto . Rytmikone marssii 
kuin AKU ANKKA. Motto: Pitäiskö ha
kee Vempulaa. 
Lempinen, Petri , 2.3.66 , Yo., Helsinki , 
2/UudRakP. Himmeni täysin AUK:n 
keskivaiheessa . Motto: KäkäkäkäHIHI
HIIPRTLL. 
Martonen, Jyrki , 8.7.66 , Op., Virrat , 
2/UudRakP. Mr Nobody . 5 viikon aikana 
3 päivää palveluksessa. Motto : Poissa 
Patterilta. 
Paulasto, Antti , 11.11.66, Yo. , Helsinki , 
KoulPtri . TST-eläin (rauhoitettu) . Mot
to : Taakse poislu. 
Peippo, Kyösti , 15.12.66, Kaupp .yo ., 
Helsinki , KoulPtri . Legendaarinen tais
telija , jolla huomiota herättävä ryhti . 
Motto : Joks pääsee sodeen . 
Ripatti, Ari , 1.2.66, Tekn .yo. , Hyvin
kää , 2/UudRakP. Siivoustähtönen/soolo
siivooja kultakutri . Motto : Levytä sä 
vaan , mä siivoon! 

Saarelainen, Ray , 8.1.66, Yo ., Helsinki , 
KoulPtri . Tuvan selventäjä ja härö . Har
rastevastaava. Motto: Mul on siivousva
pautus . 
Sala, Eero , 31.8.66, Brädgårdsarbetare , 
Pyhtää , KotRPsto . Tuvan multakurkku 
Huutjärveltä. Motto: Valot pois , mä ha
luun nukkuu . 
Suomela, Mauri , 23 .6.66, Kauppat.yo ., 
Kotka , KotRPsto . Tuvan gigolo . Joka IV 
KYyllä . Motto: Ei paljon iske tämä huu
taminen. 
Särelä, Antti , 10.12.67, Tekn.yo ., Es
poo , 2/UudRakP. Tuvan särmäveikko. 
Motto : Pidä sä turpas kiinni . 
Valavaara, Iiro , 6.3 .66, Yo ., Tuusula , 2/ 
UudRakP. Suurisuinen pikkumies . Li
muvastaava . Motto : Eihän täs oo mikään 
kiire!! 
Wessman, Petri , 19.11.66, Tekn .yo ., 
Helsinki . Mies syvältä Etiopiasta . SCIFI 
jätkä. Motto: Flyin High . 
Westerholm, Pauli , 5.11.66, Fil.yo ., Vih
ti , 2/UudRakP. Mies menneisyydestä. 
Tuvan kuntoihme . Motto: Ei se niin tark
kaa ole . 
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TUPA 10 Tykki 
Aro, Kari , 24.5.66, Koneistaja , Espoo, 
2/UudRakP. Nukkui aina kun voi, ja jos 
ei voinut niin nukahti . 
Barannik, Kai , 1.3.65, Opisk ., Vantaa, 
2/UudRakP. Luisti aina iltavahvuuslas
kennasta ja pinkkatarkastuksista , koska 
oli harjoitusvapaalla . Piti tuvan yöllä he
reillä lauluillaan ja tarinoillaan . 
Dahl, Patrick , 2. 10.66, Yo ., Helsinki , 
2/UudRakP. Häröilija , nukkui aina 
aseenkäpistelytunneilla - tai punnersi . 
Todellinen syvyyksien saalistaja: kaikki 
on syvältä. 
Fogde, Petri , 2.10.66, Yo ., Helsinki , 
2/UudRakP. Punde-Fogde, yritti epätoi
voisesti vempulaan, mutta keppi pauk
kui . Mut sit iski marssi murtuma ... 
Ivanoff, Markus, 6.9.64, Yo., elektr.as., 
Hamina , KotRPsto. Kurssiesinevastaa
va. Motto: Rakko iskee varmasti. 
Heiskanen, Kai, 9.7.68, Opiskelija, Kot
ka , KotRPsto. Voi , rakas , rakas , mun on 
niin ikävä. Voi kun pääsis Kirkonmualle 
takas. Junior: ei pienestä säikähdä. 
Kajander, Tom , 12.10.66, Tekn .yo., 
Kirkkonummi, 2/UudRakP. Muovikas
seittain karamellejä , tuvan namu-possu. 
Mies, joka on aina vaiheessa. Oikea tupa
jumi. 

36 

Kanerva, Jari , 23.8.65, Vak.merk ., Hel
sinki , 2/UudRakP. Aina kaappi sekaisin. 
Laittoi tupakaappiin enemmän kamaa 
kuin omaansa. Motto: Onks tänään kaap
pitarkastus? 
Kankkunen, Esa, 17.5.65 , Opiskelija , 
Hyvinkää , KotRPsto. Rateko Kankku
nen . Tuvan särmin päänkääntö. Valoku
vauksessa oli niksauttaa niskansa . Ainoa , 
joka sai lomaa mainosten hakuun. 
Karttunen, Ari, 8.10.62, Sähkötekn. , 
Helsinki , KoulPtri . Perheellinen pako
tettu 11 kk:n mies . AUK iski vaikka luuli 
olevansa varma viestimies. 
Ketonen, Kari, 22.4.66, Yo. , opiskelija, 
Kirkkonummi, 2/UudRakP. Pitkän huis
kea mies , joka ei mahtunut kunnolla istu
maan kulkuneuvossaan (U 96). 
Kuitunen, Risto, 10.2.62, Sähköins. , 
Joutsa, KoulPtri . Härö-Kuitunen , vara
vuode sängyn alla. Värvätty pakolla 
AUK:iin. Yritti alokkaana lujasti , mutta 
särmästi , kunnes iski. AUK! 
Kukkonen, Kari, 18.1.65, Tekn.yo ., Kot
ka , KotRPsto. Tuvan videovuokraamo. 
Kun Kukkis kuuntelee korvalappustere
oita niin kaikki kuuntelee. Motto : Jos ei 
Rateko iske •- sit Jojo! 

TUPA 11 Tykki 
Liikala, Matti , 3.11.66, Asentaja-koneis
taja, Helsinki , KoulPtri. Tiukanlinjan 
"proffa". Motto: Kova pää, tänne en jää 
edes kiusaksi. 

Lösönen, Jari , 8.4.66, Kauppat.yo., Hel
sinki , 2/UudRakP. Syö lakuja elääkseen. 
Motto: Hei! Mulle soitti joku kimma . 

Maurola, Jarkko , 29.8.67, Sähköpiirtäjä , 
Vantaa, KotRPsto. Patterin suurin ruo
kavarasto . Motto: mun on nälkä. 
Molander, Petri , 13.2.66, Koneistaja, 
Lohja , 2/UudRakP. SA:n luolamies. 
Motto: Vähän partakonetta, tarskohan 
kampaa naama. 

Myllykoski , Pirkka , 10.6.66, Tekn.yo . , 
Helsinki, 2/UudRakP. Mammaa katso
maan joka VRV:llä ja IV:llä. Motto: On
kohan äiskä leiponu kakkua ja saiskohan 
vielä kahvia. 
Mäkinen, Ari , 10.3.66 , "Toim.joht. ", 
Espoo , 2/UudRakP. "Ukuli" särmä , 
omasta mielestään . Aukoo turpaansa 
kaikille iästä, koosta tai arvosta riippu
matta (myös muodossa). Motto : Lärvi kii 
tai tulee tennarista. 

Nydård, Marko , 3.12.66, Yo ., Espoo , 
2/UudRakP. Päivittäin harjoitusvapaal
la . AUK:n vikkelimmät koivet. Motto: 
Olkaa hiljaa! 
Oinasmaa, Petri , 25 .3.67, LV-valtuutet
tu, Järvenpää , KotRPsto . Järvenpään 
play-boy. Tuvan härskein. Motto : Lataa 
ja laukaise KotRPsto tetsau. 
Oksala, Martti, 17.9.65 , Yo. , Espoo , 
2/UudRakP. Tykintsemppari , aina ekana 
röökillä . Motto : Hei onks kellään ... röö
kii. 
Pehkonen, Kari , 11 .7.66, Yo. , Helsinki , 
2/UudRakP. Ikuinen pessimisti . Motto : 
Se on kuitenkin ihan P:stä, mä en aina
kaan. 
Peltoniemi, Jyri , 28. 7 .66, Yo. , Nurmijär
vi, 2/UudRakP. Ainesta vaikka oppilas
vääpeliksi. Motto: Koittais jo lokakuun 
10. 
Pulkkinen, Jukka , 7.6.66, Konemies , Sa
vonlinna , KotRPsto. Joka asiasta löytyy 
valittamista . Motto: Vähä Ratekoo , vähä 
lukemista paljon tetsaamista. 
Pyykkönen , Pasi , 20.5.67 , Asemoija , Es
poo, 2/UudRakP. Tolkuton puhuja . 
Motto: Eiks taaskaan oo smurffi-limua . 
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TUPA 12 Tykkilinja 

Härkönen, Sami, 2.3.67, Huoltomies , 
Kotka , KotRPsto . Tuvan ehdoton härö , 
aina tilaisuuden tullen stereot korvilla . 
Motto : En mie viitti . 

Seppänen, Jukka-Pekka , 4.7.66, Posti
mies, Vantaa , 2/UudRakP. Tuvan kuk
kaislapsi . Rock 'a'billy baby , matkalla 
"naamarikouluun" . Motto : Mä rakastan 
sua, baby . 

Siomitscheff, Kai , 3.3.66, Asemoija , Es
poo , 2/UudRakP. Mailaveikko , usko
mattoman pirteä aamuisin, aina ensim
mäisenä pesulla. Motto : AAARRGGHH . 

Siponen, Esa , 26.2.66, Tekn.yo ., Lohja, 
2/UudRakP. Kavereiden kesken RATE
KO-Siponen. Vaihtoparaatin särmä . 
Motto: Älkää viittikö puhua RTK:sta . 

Stenman, Tom, 30.1.67, Nuoriso-ohj ., 
Lohja , 2/UudRakP. Tuvan särmä, selvää 
korpraalisainesta . Motto: Eiks kukaan 
voi auttaa. 

Suomela, Juha , 22.5.64, Teknikko, Kot
ka , KotRPsto. Tuvan KARJU , hiljainen , 
vahva mies , juoksee kuin eläin. Motto : 
Saaks lomapuvun laittaa päälle. 
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Syvälähde, Jari , 12.3.66, Myyjä , Kerava, 
KotRPsto . Tetsanseläin. Kantaa tetsa
reissa loukkaantuneet kassulle . Motto: 
Vähä opiskelua, paljon tetsausta . 
Tavio, Tomi , 2.6.66, Yo ., Espoo, 
2/UudRakP. Huvitteluvastaava , joka 
osaa lusmuta aina kun mahdollista. Mot
to: Vähä välii . 
Tawast, Jyri , 30.9.61, Kauppat.yo ., Hel
sinki, 2/UudRakP. Tuvan neiti aika. 
AUK puh .johtaja , lomapuku- työpuku . 
Motto: TJ 10 tuntia 12 min. 13 sek. veko
seen. 
Tolvanen, Jukka, 10.8.66, JA-asentaja , 
Tuusula, 2/UudRakP. Lappreenrannan 
kuplaklaanin kolmas jäsen , särmää. Mot
to: Vekosilla Postimestariin perille . 
Tulikorpi, Pekka , 20.8.66, Yo. , Helsinki , 
KoulPtri. Tuvan lääkekaappi , aina pie
nellä matkalla = hymyilijä . Motto : Hei 
pojat , älkää viittikö . 
Vuorikoski, Jari, 17.8.66, Laitosas., Loh
ja , 2/UudRakP. Suuntana Kokkolan ase
seppäkoulu . Motto: Ääntä mut ei hajua. 
Välijeesiö, Tero , 24.1.66, JA-asentaja , 
Tuusula, KotRPsto. Tuvan ruusuntuok
su . Kuntoihme & särmäveikko . Motto: 
En se minä ollu. 

~ FINN-STROI 

,_lVARK 

Valtion Ravitsemiskeskus 0--

Finntrepo Oy 
. 

Ohjelmistotuki 

Rakennus Juniorit Oy 

Lukko Expert 

Makeis- ja lahjatavaraliike 
WANHA ROSA 

Rolate Oy 
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