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SOPIMUS 40 VUODEN 
TAKAA 

Maamme ja maanpuolustuksemme keskeinen kulmakivi täyttää tänä keväänä neljä
kymmentä vuotta. Neuvottelujen tuloksesta saa historiallisen kuvan muutamasta ot
teesta silloin ilmestyneiden Uusi Suomi-sanomalehtien etusivuilta. 

" Suomen ja Neuvosto- _"Toisessa neu.v9_tteluti- " Kansanedustaja Pelto~ 
liiton välinen ystävyys-j a la1s~udessa ve_nala1set te- sen_ muka_a n so_p11!,l_~s ~!1 
avunantosopimus allekir- kivat suo1T1?l~1sten eh~o- omia~_n hal~ent_af!laan m_!-
joitettiin Moskovassa tiis- !u~seen era1ta muutoks~~ ' t~. epaluuloJa , JOita ve_na_~ 
taina 6. päivänä huhtikuu- J?1.?eny,hdosta pyrde~tun la_1ste~ -- keskuudessa v1el_a 
ta klo 21 paikallista aikaa . hsaohJ e1ta . Helsmg1sta. n?ytta_~ o levan s1:1omala1-
Suomen puolesta sopi- K_!.m to~tont Kekkonen J_a s1_m nah?e~ . Sop1r:nus ?~ 
muksen allekirjoitti pää- Sode rhJ e)m. s1t_ten pal~s1_~ aiva n e nl_amen kun~ era1-
ministe ri Pekkala ja Neu- va_t J-:1e ls1~g1sta , ~e v1_e l_a den mu_1de_n valt101de~ 
vostoliiton puolesta pää- enko!_se~ t1 korost1_vat s1ta , kanssa taman vuoden a~-
ministerin sijai nen ja ui - mmkalamen sopimuksen kana te_hdyt vasta~v~n l~1-~ 
koministeri Molotov. " tulisi Suomen kannalta set sopimukset , e1ka s1ta 

" Suomen sopimusval- katsoe n olla . Kun sitten voi ~anan _var~i~~isess_a 
tu uskunta saapui Mosko- k_ol~annessa ~~uv<?ttelu- mc~k1tykse_ssa p1taa soti-
vasta Helsinkiin sunnun- tila isuudessa paastun y~- las l11ttosop1f!1uksen3: ... Se 
tain vastaisena yönä klo te isymmärrykseen sopi- on paras sop1~_us, ~,ta nx-
0 .30. Asemalle o li ko- muksesta, kysyi Molotov , kyolo1ssa ?,hs1 v01tu ai-

koontunut me lkoine n ovatko suomala ise t nyt kaansaada . 
joukko eri piire ihin lukeu- tyytyväi~iä, mihin eräs l\'!~rk~u _Ma_rkkula 
tuvi a kansalaisia . Päämi- suomalaisen valtuuskun- paato!_m1ttaJa 
niste ri Pekkala lausui hän- nan jäsen vastasi , että se- res. vanr. -79 
tä vastaanottamassa olleil- hän o n miltei kuin suoma- .------------. · 1 " Linnake - Suomenlinnan Rannikkoty-
le sanomalehtimiehille : la1sten sane ema . kistörykmentin ja Suomenlinnan Ran-
Matka on minunkin koh- " Tohtori Kekkonen nikkotykistökillan tiedotuslehti, IO. 

]
. · , ·sk. 

daltani sujunut hyvin , lausui _. s1;1oma a1sten neu-
vaikka aluksi näyttikin pa- vottel1Jo1den s?aneen 
haita . Neuvottelujen tu- osak_seen s~urta v1eraan-
loksiin on valtuuskuntam- vara1suutta Ja neuvottelu-
me ja tietenkin myös minä i:n sujune_~~. ystävällises-
täysin tyytyväine n ." sa he ngessa. 

Varusmiestoimittajalta 
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Olin ko lme vuott a maailmalla 
ennen palve lukseen astumistani 
viime lokakuussa. Minulle palu u 
Suomeen ja e tenkin saa ristoom
me o li kuin ulkomaanmatk a. sill ä 
ovath an kallio rantamme ainutlaa
tuiset maailmassa. 

Ennen joulua o lin kaksi viikkoa 
" kiinni "" Mäkiluodon linnakkeel
la, josta palattuani manteree ll e 
matkustin joulun viettoon valmis
tautuvan maase udun halki nykyi
seen ko tikaupunkiini . lhmisasu
mukset edessäni näyttivät nyt 
yht 'äkki ä vain sojottavilta kivi
röykkiö ilt ä, ja va ikk a itse o le n 

tuon kiviröykkiön kasvatti - siis 
palj asja lka inen hesalaine n - kävi 
mieleeni kaipuu takaisin saa ris
ta mme niin ne itseellisille kalli 
o rannoille. Sie ll ä jokin oli isken yt 
ehkä syvimpää n suomalaisuutee
rn. 

Jotkut fi losofit sanovat , e tte i 
kauneus piile nähdyssä kohteessa. 
vaa n yksinomaa n katsojan omas
sa silmässä. Mutta e hkä meillä 
suomalaisill a on ne molemmat: 
sekä luontomme kauneus sen kai
kessa karuudessaan, ja meissä it
sessämme myös kyky kokea ja 
nähdä se . Kari Halonen 
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Lippurykmenttimme 
Rannikkotykkiväki 

Ankea sateinen syksy o n jatkunut lumettoma n ja lä hes jäät tö män talve n muodossa. 
Etelän " kaamos" o n normaalia synke mpänä levännyt linnakkeilla palvelevan rannik
kotykkiväcn yllä. E i edes meren jään hohtava valkoisuus ole lievittämässä veden tum
maa vivahdetta . Mutta - kevät on tulossa varmasti ja vääjäämättömästi myös Suo men
lahde n rannikolle! Valoa ja avaruutta! R annikkotykkimiehe n horisontti on jo touko
kuussa utuisen kaukana. 

Nä ill ä sanoill a toivotan 1/88 saapumiserän a lokkaat tervetulle iksi lippurykmenttim
me rive ihin . R anniko n o losuhteet muuttuvat Teidän kohdallanne vain pa rempaan 
suuntaan kohti kevättä ja kesää. Linnakepa lvelun alkaessa Teidän kohdallanne on jo 
haahka muuttanut linna kesaarte n rannoille ja e nsimmäiset purj eveneet työ ntyvät saa
risto n väylille. Väi tän , e ttä osallenne on tullut paras ma hdolline n vuode naika pa lvella 
rannikkotykistöaselajissa. Tervetuloa! 

IIl/87 saapumiserän Aliupseerikurssi päättyi tammi/helmikuun taitteessa . Kahde n 
kuukaude n tie toiskun kyllästämät ryhmänjohtajat lähtivät oppimaan käytännö n taito
ja. Matka täysi noppineiksi rannikkotykistön ryhmänjohtajaksi on pitkä. To ivotan uu
de t ryhmänjohtaja t te rvetulleiksi valmiuspattereiden miehistöö n - tähtäimenä rannik
kotykistöaselajin kevään 100 56 TK-pattereiden kilpailuammuntojen voitto! Eikö niin? 

Lippurykmentti tähyää luottavaisin mie lin räntäsatee n läpi kohti kevättä ja Ryk
me nttimme sekä samalla koko aselajimme 70-vuotisjuhlia 12 .5.1988 . Kevään juhlaa 
vietämme yhdessä Sotamuseon ja Helsingin kaupungin kanssa - teemalla "Linnoitus ja 
kaupunki 240 vuotta" - tukeutuen Suomenlinnan linnoituksen peruskiven muuraukseen 
vuonna 1748. Rykment;Jlämme on p;tkät pe,;n.teet. -,il, A 
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Rykmentin komentaja ~~ «J/\ 
Eversti Asko Kilpin~n- \ 

3 



Lehtisen toimintaharhoitus opetti: 

Rannikkoa puolustetaan 
vuoden ympäri 

Rykmentin talvileiri muodostui tänä vuonna erityisesti huollon ja kuljetusten kovaksi 
testaukseksi. Lauha tammikuu ei rakentanut jäätietä Lehtisen ja mantereen välille. Rt
patterin tarkka tuli olisi pistänyt vihollisen miettimään kahdesti , kannattaako tästä yrit
tää läpi. Tällä kerralla it-harjoitus suoritettiin ilmavoimien tuella. 

- Harjoituksen tarkoi tus 
o n opetella toi min taa ta l
violosuhte issa . Va rusmie
hil le ha luttii n osoittaa, et
tä pakkasessa ja hangessa 
voi e lää . Mo ne lle kau
pungki laisnuorelle tämä 
voi o ll a uutta, to teaa ryk
mentin komentaja everst i 
Asko Kilpinen. 

Lehtinen valittiin ha r
joi tuksen pitopa ikaksi 
vuorottelun vuoksi. Näin 
kaikilta kylmiltä linnak
keilta ammutaan ainakin 
muutaman vuoden väle in . 

Linnakkeen 152-milli 
nen kalusto perustuu ve
näläisiin cannet-kanuu
noihin vuosilta 1905 -1 917. 
Ne o livat rannikkotykis
tö n pääase istusta aina 50-
luvun puolivä liin saakka. 
Tykkeihin uusittiin Tam
pell an putket. Kantamaa 
saatiin lisää nykyiseen 25 
kilometriin . 

T ämänkertaisessa ha r
jo ituksessa ilmato rjunta
miehistö sai tuntumaa 
melkein oikeaan maaliin 
ampumisesta . Torstaina 
Orrengrundissa ammut
tiin ilmavoimien suihku
koneen hinaamaan maali
pussiin . 
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Viesti töissä yökahteen 

En nen harjoituksen a l
kua viesti ll ä o li kädet 
täynnä työtä . Töitä tehtiin 
yökahteen. 
- Tarkisti mme ja kunnos

timme linnakeyhteydet ja 
ra kensimme lisää viestiyh
teyksiä . Itse ha rjoituksen 
aikana ko rj aamme ilme
nevät viat ja päivystämme 
keskuksessa. Le irin päät
tyessä a lkaa taas melkoi
nen rul janssi. Puramme 
rakentamamme yhteydet 
ja jätämme paikat muu
tenkin pa rempaan kun
toon kuin missä ne olivat 
tullessamme , kertoo har
jo ituksessa viestiupseeri
na toi minut ylivääpe li 
Jukka Asteljoki. 

Viestin työn jälk i näkyi. 
Rykmentin komentaja 
huomasi yrittämisen ja 
tarjosi viestimiehe lle pul
lakahvit. 

Ammunnat 
maaliin 

kiinteään 

Lehtisen tykit jyskivät ta r
kasti . Ampuma-arvot las
kettiin ha rjoituksessa vuo
roi n laskime ll a , vuoroin 

kesk iömenete lmällä. Me
re ltä puhaltaa pakkasvii
ma mutta keskiössä kalli
on sisä ll ä on lämmin . 
Luutnantti Juha Vauhko
nen to imi harjoituksen 
keskiöupsee rina . 
- Ammuimme molemilla 

tykeillä kiinteään maaliin , 
pieneen ulkoluo toon me
rellä. Ta lvell a jäissä liik
kuvaa maalia e i käytetä , 
hän kertoo. 

T ulta johde ttiin kahdes
ta pisteestä. Lehtisen oma 
tulenj ohtotorni on selvästi 
enemmän kesämalli . Toi
sena pisteenä käytettiin 
Orrengrundin meriva l
vo ntato rni a. Hyvin meri 
va lvojatkin osasivat tulta 
johtaa . 
- Kaikki on pe lannut ku

ten pitääkin . Patte ri saa
tiin nopeasti ampumakun
toon. Valmiudet saavutet
tiin määräaiko ihin men
nessä, kommentoi Vauh
kone n. 

Tyytyväiset tykkimiehet 

Kakkostykin miehistö on 
saa nut kuull a ammunto
jen onnistumisesta. T,yyty
vä isyys hyvin tehdystä 

Viest!miesten kova yrittäminen palkittiin. Rykmentin komentaja tarjosi heille pulla
kahvit. 

Keskiöupseerina toiminut 
luutnantti Juha Va uhko
nen kertoo rt-ammunto- OI 
jen sujuneen hy vin. 
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Tykkimies Jaakko Lilja 
lsosaaresta istui kuulok
keet päässään kakkosty
kin korovartijana. 

työstä loistaa kasvoilta. Ja 
mikä tärkeintä - heille ker
rottiin kakkostykin ampu
neen ykköstä paremmin ! 

Väsymyksestä huoli-
matta tunnelma oli korke
alla. Tykkiä vartioitiin 
ympäri vuorokauden. Hä
lytys voi tull a vaikka kes
kellä yötä. Hyökkäystä 
kun ei tehdä kahdeksan 
tunnin päiväpalvelusaj an 
mukaan - ei tositilanteessa 
eikä harjoituksessakaan . 

Huollon kovat paikat 

Lehtinen saa normaalital
vina jäätien mantereelle 
vaikka kuorma-autojen 
ajaa. Lauha tammikuu 
heitti kunnolla hiekkaa 
huollon rattaisiin . Elintar
vikkeet jouduttiin kulj et
tamaan jäissä aluksilla . 
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Talousupseerit aliker
santit Jaakko Nuuti!a ja 
Pekka Paananen vaikutta
vat keittiömiehineen suu
resti ta istelutahtoon . 
- Talvioloissa elintarvik

keiden säilytys on suunni
teltava tarkoin . Plusaste i
ta vaativa muona pidetään 
lämpimässä varastoteltas
sa , he kertovat. Teltan ka
minaa vartioidaan kuin 
kruununjalokiviä. Jo 
muutaman tunnin pakka
nen jäädyttäisi maidot - ja 
leiriläisten tunteet ruoan
jakaj ia kohtaan. 

Palaute heti 

Raskaan pakkaspäivän 
jälkeen kuuma kahvi ja 
munkki maistuvat. Lehti
sen le irisotil askoti tarj osi 
hetken levon ja hengäh-

dyksen. Haastatteluiltana 
sitä pitivät RSKY:n vih
reät sisaret Sinikka Varto
la ja Leena Nummi Lovii
san paikallisosastosta . 

- Meidän paikallisosas
to llamme ei ole pysyvää 
sotilaskoti a. Varusmies
ja reserviläisharjoitukset 
ovat meidän toimintam
me, he kertovat. Loviisan 
osasto hankkii myös varo
ja RSKY :lle hoitamalla 
ravien tarjoilua. Niillä ra
hoilla on ostettu jo monet 
te levisiot ja videot linnak
keille. 

-Varusmiesten tyytyväi
syys näkyy heidän kasvoil
taan. Tässä ihmisläheises
sä työssä palautteen saa 
heti , kertoo Sinikka Var
tola, siviiliammatiltaan 
te rveydenhoitaja . Leena 
Nummi puolestaan työs-

Talousupseerit a/ikersantit Jaakko Nuutila ja Pekka Paananen keittiömiehineen vai
kuttavat suuresti linnakkeen taistelutahtoon. 

RSKY: n Loviisan paikal
lisosaston vihreät sisaret 
Sinikka Va rtola ja Leena 
Nummi saavat vapaaeh
toisesta työstään välittö
män palkkion. Tyytyväi
set ilmeet sotilaskodissa 
kertovat työn arvosta. 
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Talviharjoituksen aikana 
lääkintämiehistö päivys
tää koko ajan . Mitään pa
hempaa ei varusmieslää
käri Markku ToiYosen 
mukaan sattunut. 

kentelee opettajana. 
Lehtisen sotilaskoti 

osoittaa hienoa improvi
sointikykyä. Kahvit kei
tettiin valtavaan pannuun 
Loviisassa. Tarvittaessa 
sitä voi keittää lisää peril
lä. Leivonnaiset tulevat 
Kyminlinnasta. 

Ei pahempia tapaturmia 

Etukäteen voisi kuvitella, 
että talviset kalliot ai heut
tavat miestappioita nyr
jähtäneiden nilkkojen 
muodossa . Onneksi rt
miehet o livat varovaisia. 
- Mitään pahempaa ei ole 

tapahtunut. Reilu kym
menen on käynyt vastaan
otolla, useimmat pienen 
kuumeen ja päänsäryn 
vuoksi, kertoo harjoituk
sen joukkosidontapaikan 
toiminnasta vastann ut 
Markku Toivonen. Hän 
suorittaa asepalvelustaan 
Isosaaren linnakkeen va
rusmieslääkärinä . 

Leirin lääkärinhuolto 
valvoo myös hygieniaa . 
Lääkintämiehet tarkasta
vat käymälöiden kunnon 
ja e lintarvikkeiden säi ly
tyksen . Talven pakkasista 
on tässä hyötyäkin. Pese
lT)ättä jäänyt pakki voi ai-

heuttaa helteessä ikäviin 
ruokamyrkytyksen . Pak
kanen onneksi hidastaa 
bakteeritoimintaa. 

Siviilissä lääkärinam-
mattiin valmistunut Toi
vonen kiittelee Lehtisen 
joukkosidontapaikkaa 
asialliseksi. Mitään avosy
dänleikkausta siellä ei 
suoriteta, mutta koppi on 
läm min ja valoisa. 
- Vaikeat tapaukset saa

daan vaikka helikopterill a 
tai moottorikelkalla nope
ast i hoitoon. 

Kari Halonen 
Mika Pohjanpalo 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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SUOMALAISEN DUUNARIN 
PERINTÖ. 

Se voi olla rahaa, niuk
kuutta tai velkaa. 
Kansalaisvakuutuksen 

. kuolintapausturva takaa, 
ettei perheesi joudu sinun jälkeesi 
luopumaan elämän mukavuuksista . 

Kun nyt varmistat aineellisen 
turvallisuuden säilymisen, niin se 
turva on vankka. Onhan sen 
takana Suomi-Salama, maan 
ylivoimaisesti vakavaraisin 

henkivakuutusyhtiö. Kyllä Pohjola
yhtiöt korvaa. 

1'11111GJl11111DGJ 
L1111:1[1[1(1[1GJ 

POHJOIAl)YHTiör 
POH)O/_, Sl "f). \11-SAu\J\ IA EL'ROOPPAUJ.\L\" 
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Kurssin aik~na oppilaa t saiva t lisää varmuutta ja oppiva t tuntemaan itsensä paremmin , 
sanoo Jouni Janhunen. 

He tulevat meille töihin 

Tam~iku~!l l?p~ssa asel~~im~e puolust~sk.~_tj~un lii_~tyy 19 uutta rt-koulutettua yli
~e~s~n!_ha. TamanJoukon_ vm!le.men karkaasuJarJestettnn Isosaaressa tammikuun puo
h~ah~sa. P~ __ I 46_ E pa_tterah_arJO!!uksen tar~o~tuksena .?Ii ollut harjo itella toimintaa tal
v1oloassa . Saa kmtenkm teki tenan, mutta saita ammuttun - kurssilaisten itsensä mielestä 
hyvin . 

- Yarusmiesaika ei anna 
oikeaa kuvaa Puolustus-
voimista työnantajana, 
painottaa to imiupseeri-
kurssin johtaja, majuri 
Rauno Laakso. 

- Sotilasammatti on hy
vin monipuolinen. Erilai
sia tehtäviä löytyy run
saasti . 

Toimiupseerioppilaat 
koulutetaan johtamaan ja 
tulemaa n toimeen muiden 

kanssa . Aselajikoulutus 
keskittyy kaluston ja väli
ne iden tuntemiseen . 
Kurssin 13 oppiaineesta 
aselajio8pi o n laajin ja si
sältää 1 ala-a inetta. 

- Tämä patteriharjoitus 
opettaa käytäntöä Päällys
töopiston johtamistaidon
tuntien tueksi. Harjoituk
sen valvoja arvostelee op
pilaiden suoritukset , ker
too Laakso. 

Hänen mielestään ran
nikon puolustaminen tek
nisenä aselajina vaatii joh
taja lta enemmän tietoa ja 
taitoa kuin ko mentoääni . 

Kangas tulee l sosaareen 

Talviaamun pimeydessä 
toimiupsee rioppilas likka 
Liinamaa johtaa tulta. 
Isosaa ren edusta lta löytyy 
vä hän maa leja. 

Toimiupseerioppilas Harri Kangas ei pelkää joutuvansa siirtymään toiseen joukko
osastoon pakosta. 

- O lin JO pidempää n 
harkinnut sotilasuraa. Jä
tin hakupaperit va rus
miesa ikana . Viiko n loman 
jälkeen palasin jo ukko
osastooni va-kersantiksi ja 
lähdin Pääll ys töopistoon , 
hän kertoo . 

Toimiupsee riksi halua
va lta vaaditaan aliupsee ri
kurssin suorittamista. 
Kantake rsantti voi pyrkiä 
kaksi ke rtaa Päällystö
opistoon. 

- Ya- kersanttien taso
kokeessa meidät testat
tiin . Juoksimme Cooperin 
ja harj oitte limme asekä
sittelyä. 

Tässä harj oituksessa 
Liinamaa toimii tulenjo h
dossa. Muut va ihtava t teh
täv iä koko ajan. 

To imi upsee rioppilas 
Harri Kangas oli opiske l
lut vuoden lääketiedettä 
Neuvosto liitossa. Haas-

ta tte lua tehtäessä hän o li 
keskiössä. 

- Minusta työ Puo lustus
vo imissa on vaihte levaa ja 
mie lenkiinto ista sekä hy
vin ihmisläheistä. 

Yastavalmistuneena yli
ke rsanttina Kangas ottaa 
vastaan tehtävät Isosaa ren 
linnakkeell a . 

- On tä rkeää saada laaja 
näkemys rt :stä. Koulutta
jan on mukauduttava mo
niin e ri tehtäviin . 

Tutkinto ilman opinto
lainaa 

Keskiön lämpö on ties
sää n toimiupseeri Jouni 
Janhusen tehtävistä. Hän 
toimii tammikuun sateen 
pieksemällä rantakalliolla 
tykinjohtajana. Erinomai
sesti alkaneen harjoituk
sen keskeytti tykinput-

keen jäänyt kranaatt i. 
- Sotil asuran mie lek

kyys piilee sen vaihtele
vuudessa. Sii nä oppii tule
maan toimeen e rityyppis
te n ihmisten kanssa , ker
too Janhunen. 

Hän pitää kouluttajan 
tärkeänä ominaisuutena 
kykyä kantaa vastuu . 
Kur sin jälkeen odottaa 
työ U pinniemessä Esikun
tajao ksen vääpelinä ja 
koulutustehtävissä . 

Toimiupseerin ammat
tiin voi valmistua ilman 
opintolainoja. Kurssi lai
sille maksetaan toimen 
ede llyttämää palkkaa ja 
kurssipäivärahaa . Tosin 
lomamatkoihin. menee ra
haa. Kuitenkin perheelli
nenkin voi a lo ittaa opin
not ta rvitsematta kiristellä 
nälkävyötä . 
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Toimiupseerikoulutuksesta noin kolme neljännestä on käytännön harjoittelua, kertoo 
majuri Rauno Laakso Rannikkotykistökoulusta. 

Sinustako toimiupseeri? 
Hei Sinä varusmies, 

kammottaako ajatus toi
mistossa puurtamisesta lo
pun ikääsi? Et varmaan 
halua työskennellä suuren 
koneiston pienenä rattaa
na , kaivaten esimiestehtä
vän suomaa vastuuta? Pe
lottaako työttömyys ra
kennemuutoksen riehues
sa? Haluaisitko ammatin, 
jossa et törmää kahteen 
samanlaiseen työpäivään? 
Liity sinäkin joukkoom
me! Tule toimiupseeriksi! 

Näin mainosmies voisi 
laatia rekrytointi-ilmoi-
tuksen. Toimi upseerit 
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muodostavat Puolustus
voimien suuremman hen
kilöstöryhmän. He työs
kentelevät mm. varus
miesten kouluttajina, soti
lasopetuslai tosten opetta
jina , teknisten laitteiden 
käyttö- ja huoltotehtävis
sä sekä hallintotehtävissä. 

Toimiupseeriksi halu
ava jää joko heti tai jonkin 
ajan kuluttua asepalveluk
sensa päättymisestä Puo
lustusvoimien palkkalis
toille ns . kantakersantti
na . Toimiupseerikurssille 
haluavan psyykkinen ja 
fyysinen kunto testataan. 

Mitään varsinaista pääsy
koetta ei ole - Puolustus
voimien koulutuspäällik
kö valitsee Päällystöopis
toon otettavat. 

Päällystöopistoon I ja II 
jakso kestävät kumpikin 
noin vuoden. Ne jakaan
tuvat yleis- ja erikoiskou
lutusvaiheisiin . Rannik
kotykistön erikoiskoulu
tusvaihe järjestetään Ran
nikkotykistökoulussa. I 
jakson päätyttyä toimiup
seerioppilaat ylennetään 
ylikersanteiksi. 

II jaksolle voi pyrkiä 
palveltuaan joukko-osas
tossaan kaksi vuotta . Jat
kokoulutuksen jäkeen toi
miupseeri voi yletä aina 
kapteeniksi saakka. Ensi 
vuodesta alkaen jaksot yh
distetään . 

Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 

- Harjoituksemme alkoi 
patterin nopealla kuntoon 
saattamisella. Siihen kului 
pari tuntia, kertoo toi
miupseerioppilas likka 
Liinamaa tulenjohtotor
nista. 

UUDET ALOKKAAT! 
TERVETULOA 

LAPPEENRANTAAN 

Teistä huolehtii Lappeenrannan 
sotilaskotiyhdistys r. y. 
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Haastattelussa komentaja: 

Upseerin on nähtävä koko ajan 
eteenpäin 

Eipä uskonut se alikersantti, joka toimi Kirkkomaan linnakkeella alokas Kilpisen 
ryhmänjohtajana, että tästä vielä tulisi Lippurykmentin komentaja. Upseerin uran va
linneesta olisi voinut myös tulla lehtimies. Tuttavuus nykyisen rt-tarkastajan kanssa sai 
alkunsa silloisten kadettikersantti Niskan ja upseerioppilas Kilpisen tapaamisesta 
Kauppatorilla. 

- Olin kouluajoista läh
tien kiinnostunut sotilasu
rasta. Sotalapsena Ruot
sissa sijoitusperheeni isä 
oli paikallisen suojelus
kunnan aluepäällikkö. 
Hän opetti minua amp1,1-
maan. Kiinnostuin myös 
sotahistoriasta, kertoo 
eversti Asko Kilpinen . 
Hän on syntynyt Ruoko
lahdella - siis nykyisellä 
Imatralla - ja kävi koulun
sa Eirassa Tehtaanpuiston 
Yhteiskoulussa . 

Ehkäpä ne , joille jää va
rusmiesajasta myönteiset 
muistot , hakeutuvat Puo
lustusvoimiin töihin muita 
helpommin. 

- Minua ei varusmiehe
nä koskaan simputettu. 
Kadettikoulu onkin sitten 
jo toinen juttu. Kirkon
maan linnakkeella oli pä
tevä henkilökunta. Minul
la oli myös hyvä ryhmän
johtaja . 

Lehtiopinnot jäivät 

50--60-lukujen vaihtees
sa upseeripula siirsi vas
tuuta varusmiehille. 

- Sain upseerikokelaana 
vastuulleni vartiolinnak
keen. Sitten kesävänrikki-
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nä linnakkeelle tullessani 
otin vastaan samana päi
vänä kesälomalle jäävän 
päällikön tehtävät. 

Entä jos Teistä ei olisi 
tullut aktiiviupseeria? 

- Olin jo opiskellut kak
si vuotta sanomalehtialaa 
Yhteiskunnallisessa kor
keakoulussa . Kirjoittami
nen ja lehtityö ovatkin ai
na olleet minulle läheisiä. 
Olenkin osallitunut tieto
puolisen kirjallisuuden 
toimittamiseen . 

Matti Kurjen mukana me
rellä 

Eversti Kilpisen mieles
tä kantapäällystö jakau
tuu kahteen johtajatyyp
piin . Osa tuntee aselajiin 
puhtaan teknistä mielen
kiintoa. Toisista hän taas 
käyttää nimitystä sota
työnjohtaja . 

Sotatyönjohtaja hakeu
tuu sotilasuralle , koska 
hän pitää reippaasta ja 
vaihtelevasta ulkoilmaelä
mästä . Ennen metsätöissä 
näitä kutsuttiin kympeik
si. Yhteiskunnan muutok
set ovat johtaneet siihen, 
että tätä tyyppiä löytyy 
yhä vähemmän . 

Varusmiehille olisi hä
nen mielestään annettava 
monipulisempi kuva Puo
lustusvoimista. Nyt lähin
nä upseerikokelaat ja kir
jurit pääsevät näkemään 
kokonaisuutta ja ymmär
tävät, mistä kaikesta jouk
ko-osasto koostuu . 

Kilpinen on viimeisiä rt
upseereita , jotka käyttivät 
kadettiaikanaan kavaijia . 
Hän opiskeli puoli vuotta 
Kadettikoulussa ja 1,5 
vuotta Merisotakoulussa . 
Hän oli mukana Matti 
Kurjen ensimmäisellä 
purjehduskaudella kesällä 
1962 Tanskassa ja Puolas
sa. 

- Aloitin luutnanttina 
Hangon Rannikkopatte
ristossa. Minä kunnioitan 
suuresti vaimoani , joka 
valmiina ekonomina ja 
töissä olleena lähti kanssa
ni linnakkeelle . 

Uraa rannikkotykistös
sä suunnitteleville hän 
muistuttaakin, että päätös 
on kahden kauppa . 

- Nuoren perheen on 
yhdessä sovittava, miten 
muutto linnakkeelle on
nistuu . Taloudelliset edut 
linnakkeilla eivät aina 
korvaa vaimon työpaikan 

- Rt-tehtävät edelly ttävät kykyä kantaa vastuuta ja tehdä päätöksiä. Vaivammehan m_e 
aluevesiä yhdessä merivoimien ja merivartioston kanssa, korostaa SIRtR:n komenta1a 
eversti Asko Kilpinen. 

menetystä . 

Karjuminen ei pue sotilas
johtajaa 

Eversti Kilpinen suoritti 
sotakorkeakoulun Ruot
sissa. Vuoden mittaiselta 
eriupseerikurssi lta valit
tiin 120 oppilaasta 36 har
joittamaan korkeakoulu
opintoja . 

- Suorittaessani esiup
seerikurssia maavoimien 
puolella valitsin panssari
linjan . Niinpä sain koulu
tuksen panssaripataljoo
nan komentajaksi . 

Kilpinen työskenteli 
Tukholmassa opiskelun 
lomassa omien sanojensa 
mukaan " tsupparina". 
Tehtävä oli paikallisen so
tilasasiamiehen apulai-

nen . 
Esiupseerin tie vei Ran

nikkotykistökoulun kap
teenikurssien vetäjästä 
Pääesikuntaan. Niihin ai
koihin vedettiin nykyisen 
RA V AL-järjestelmän 
suuntaviivat ja kehitettiin 
TK 130 -kalustoa. 

Kilpistä on luonnehdit
tu moderniksi mutta tiu
kaksi ja vaativaksi soti
laaksi . 

- Upseerin on nähtävä 
koko ajan eteenpäin. Jos 
jarruttaa kehitystä , on pa
rasta jäädä eläkkeelle. 
Kurista on pidettävä kiin
ni . Sotilaalta on vaaditta
va ehdotonta rehellisyyt
tä. Toisaalta johtajan on 
myös valvottava, että an
netut käskyt toteutetaan . 
Huutaminen ja karjumi-

nen eivät takaa parasta tu
losta . 

Meillä tasokas henkilöstö 

Lippurykmentti on ko
mentajansa mielestä tek
nisesti suosikkiasemassa. 
Uudet järjestelmät ko
keillaan meillä - jo lyhyi
den etäisyyksien vuoksi. 
Henkilöstö yllätti hänet 
iloisesti korkealla tasol
laan . 

- Sosiaalista rakenta
mista meillä olisi kyllä syy
tä parantaa. Kasarmit ja 
henkilökunnan asunnot 
kaipaavat kohennusta . 
Onneksi asia on jo myötä
tuulessa . 

Varusmiestoimikuntaa 
Kilpinen pitää tärkeänä. 

- Toimikunta on kanava 
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komentajalle mutta ei m· 
kään valitus- eikä kantelu
paikka . RTIK säästää ai
nakin yhden sosiaali-ihmi
sen palkkamiselta . 

Harkittu puntis pahin 
rikos 

lkävimpiä asioita, joita 
komentaja joutuu käsitte
lemään , ovat rangaistuk
set. Onneksi tilasto on lu
kumääräisesti tällä hetkel
lä selvästi koko maan kes
kiarvon alapuolella. 

- Minusta harkittu luva
ton poistuminen yksiköstä 
on pahin rikkomus. Siihen 
syyllistyvä viittaa kintaalla 
kaikille määräyksille. 

Niskurointia ei meillä 
juuri esiinny. 

- Se ei kuulu suomalai
seen luonteeseen. Sotilas 
kyllä jupisee mennessään , 
mutta täyttää käskyn. Kun 
jupina jotoksella loppuu , 
ollaan vaarallisella alueel
la . Silloin nimittäin väsy
mys on voittamassa . 

Kun kadettikersantti 
Niska läksytti 

Rt-tarkastajaksi siirty
nyt eversti Juhani Niska 
on Kilpisen tuttu vuosien 
takaa. Silloinen upseeri
oppilas Kilpinen nautti aa
mukahvia Kauppatorilla 

vuonna 1959. Hän huoma
si merikadetin kulkevan 
ohi parinkymmenen met
rin päästä mutta ajatteli , 
ettei keskeytä kuppos
taan. Kadetti kuitenkin 
kääntyi takaisin. Silloinen 
kadetti kersantti Niska 
läksytti varusmiestä ter
vehtimättä jättämisestä . 

Eversti Kilpisen tulevai
suutta on vaikea ennustaa. 

- Pidän mahdollisena 3-
5 vuotta tällä paikalla. Mi
nulla on kuitenkin valin
nan vapaus . 25 palvelus
vuotta tuli täyteen jo vii
me syksynä , kertoo syys
kuussa 50 vuotta täyttävä 
komentaja. 

70-vuotisjuhlien teemana ''Kau
punki ja linnoitus'' 

Lippurykmentin 70-vuotispäivää juhlitaan aamusta iltaan. Merkkipäivän kantava 
ajatus on Kaupunki ja linnoitus. Vaikuttihan Suomenlinna koko Helsingin kasvuun syr
jäisestä kylästä maan pääkaupungiksi. 

Torstaina 12.5.88 ohjel
ma alkaa Kustaanmiekan 
patterilla lipunnostolla klo 
8.00. Päivän tapahtumista 
pääosa järjestetäänkin 
Suomenlinnassa . Lipun
noston jälkeen joukot 
osallistuvat kenttähartau
teen ja paraatikatselmuk
seen . Aselajimme merelli
sen luonteen korostami
seksi ohimarssi järjeste
tään aluksilla siten , että 
koko armadamme purjeh
tii ulkomereltä Kustaan
miekasta sisään . Suunni
telma tosin edellyttää vie
lä monien turvallisuusky-
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symysten selvittelyä sekä 
alusten vesillelaskua ja ke
vätkunnostusta hyvissä 
ajoin. Jäitäkään ei saisi 
pahemmin olla . 

Suomenlinnan upseeri
kerholla järjestetään päi
väjuhla noin 80 hengelle. 
Santahaminassa ja Isosaa
ressa nautitaan lounas. 
Helsingin kaupunki juhlis
taa merkkipäiväämme tar
joamalla kello 16.00 alka
en vastaanoton noin 200-
300 kutsuvieraalle Kau
pungintalolla. 

liialla järjestetään päi
vällisj uhla joko Kadetti-

koululla tai jossain muus
sa tarpeeksi suuressa tilas
sa rykmentin omalle väel
le , tukijoille ja meillä 
aiemmin palvelleille. Hel
singin Varuskuntasoitto
kunta koetetaan varata 
koko päiväksi . Silloin oma 
Suomenlinnan marssim
me kaikuu . 

Juhlapäivä näkyy myös 
varusmiehille. liiaksi jär
jestetään ylimääräinen il
tavapaa . Rykmentin 
omien palkitsemisten li
säksi myös varusmiesylen
nykset ovat mahdollisia. 

Lipunnosto Kustaanmiekan salkoon 12.5.1918 

Kilta tukee rykmentin 
70-vuotisjuhlintaa 
Kilta valmistautuu auttamaan ja tukemaan Lippurykmenttiä 70-vuotisjuhlallisuuksien 
toteuttamisessa. 

- Me hoidamme ne toi
minnot, jotka ovat ryk
mentille hankalia mutta 
onnistuvat meiltä helpos
ti , sanoo Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan pu
heenjohtaja Reijo Tela
ranta . 

Kilta voi auttaa erityi
sesti kontakteillaan . 
Tiedotuspainotteinen 
merkkipäivä vaatii suhtei
ta lehtien, radion ja tv:n 
toimituksiin. Killalla on 
myös rykmenttiä parem
mat mahdollisuudet hank
kia lahjoituksia. Järjestä
väthän mustabarettiset 

veljet rykmentin ristin tyy
likkään kunniakirjankin 
painatuksen . 
- Passiivisen välineistö

näyttelyn lisäksi on syytä 
järjestää yleisöä kiinnos
tavia tapahtumia . Tämän
kaltaisessa isossa tilaisuu
dessa on oltava myös muu
ta ohjelmaa esimerkiksi 
lapsille, muistuttaa Tela
ranta . 

Koordinaatio on var
mistettu ajoissa . Killan 
hallitus on tehnyt säännöl
listä yhteistyötä Rannik
kotykistön Upseeriyhdis
tyksen ja Johtorenkaan 

kanssa. 

Kymmenes toimintavuosi 
alkoi 
Kuluva vuosi ori killalle 
kymmenes . Rannikon-
puolustajien kiltatoimi-
nalla on toki pidemmät 
perinteet , mutta itsenäi
nen Suomenlinnan kilta 
aloitti tasan kymmenen 
vuotta sitten. 
- Tänä vuonna tutkail

laan tarkoin , ketkä kilta
laiset ovat tulleet palkitse
misvaiheeseen . Järjestäm
me 6.12 ison iltajuhlan 
merkivuoden kunniaksi . 
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Kenraali Jaakko Valtanen: 

''Suomessa tehokas merivalvon
ta'' 

- Valtakuntamme alueellisen valvontakyvyn osoittaminen on selvästi ehkäissyt rikko
muksia ennakolta, totesi puolustusvoimain komentaja, kenraali Jaakko Valtanen, pu
huessaan tammikuun puolivälissä 106. maanpuolustuskurssin avajaisissa Sotakorkea
koululla. 

Merivalvonta järjestel
mämme koostuu kiinteäs
tä tutka- ja aistivalvonnas
ta sekä aluksin, lentoko
nein ja helikopterein suo
ritetusta liikkuvasta val
vonnasta. Vedenalaista 
toimintaa valvotaan kiin
tein ja liikkuvin vesikuun
tel u järjestelmin. 

- Sekä tutka- että vesi
kuuntelulaitteistoja on li
sätty ja modernisoitu niin , 
että merivalvontakykym
me on varsin tyydyttävä . 
Käsitykse ni on, että jär-

jestelmä kykenee suurella 
todennäköisyydellä pal
jastamaan luvattoman ja 
määräysten vastaisen toi
minnan merialueillamme, 
sanoi Valtanen. 

Vuosittain 10-20 alue
loukkausta 

Merivalvonta havaitsee 
vuosittain 10-20 aluelouk
kausta . Valtaosaan näistä 
syyllistyvät kauppalaivat 
huolimattomuudessa . 

- Sukellusveneet ovat 

useiden Itämeren maiden 
sotalaivastojen tavano
maista kalustoa . Havait
semme niitä kansainväli
sillä vesillä kymmeniä ker
toja vuodessa , mutta vii
me vuosina emme ole ha
vainneet niiden loukkaa
van Suomen aluevesiä. 
Muutaman kerran vuo
dessa tulee silminnäkijäil
moituksia periskoopeista 
tai pinnalla nähdyistä 
pyörteistä . Ne on kaikki 
tutkittu . 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Jaakko Valtanen piti Suomen merivalvontaa te
hokkaana puhuessaan 106. maanpuolustuskurssin avajaisissa. Rykmenttimme merival
vojien on nyt syytä olla ylpeitä. 
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Rakuunakokelaat ja VMTK:t 
Isosaarta ihmettelemässä 

Taas kerran tuntui hie
nolta palvella rannikkoty
kistössä . Kuolemaneskad
roonan rakuunakokelaat 
ja toimistoaliupseeri sekä 
Helsingin seudun varus
miestoimikunnat tutustui-

vat joulukuun alussa ase
lajiimme Isosaaren lin
nakkeella . 

Rannikkolinnakkeen 
toimintaan kuuluu paitsi 
kesän aurinkoa myös syys
talven tuiskua ja tuiver-

rusta . Vieraat saivat var
sin realistisen kuvan mat
kattuaan Isosaareen yh
teysaluksella . Perillä suu
rinta mielenkiintoa herät
tivät RA V AL-järjestelmä 
ja Obuhofin jyhkeys. 

AIDS ei tartu armeijassa 
"AIDS" tappaa armotta ja on tullut jäädäkseen", varoitti suomalainen AIDS-tutki

ja, tohtori Sirkka-Liisa Valle Jääkäritoimikunnan kutsumana Santahaminan sotilasko
dissa. "Sitä on kuitenkin helpompi välttää kuin mitään toista virustautia." 

AIDSista ei voi paran
tua johtuen viruksen gee
nimuuntumisesta. Ihmi
sen kehossa virus vaihtaa 
pirullisesti geenityyppiään 
RNA :sta ihmisen geeni
tyyppiä vastaavaksi e li 
DNA:ksi ja jää näin elin
iäksi perimään. Tämän 
seurauksena se siirtyy ty-

tärsoluihin, eikä tätä vi
rusgeeniä vo ida millään 
tavalla poistaa perimästä. 

Ennen infektion puhke
amista ihminen voi toimia 
viruksen kantajana ilman 
näkyvää vaikutusta jopa 
toistakymmentä vuotta , 
jolloin virus leviää kaikki
alle kehoon. Aktivoidut-

tuaan virus aiheuttaa 
luonnollisen vastuskyvyn 
katoamisen, jolloin keho 
altist uu myös muille virus
taudeille ja rapistuu nope
asti. In fektion saaneista 
kaikki sairastuvat, eikä ro
kotteista ole apua parane
miseen. Totuus on , että 
sairastuneista kukaan ei 
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AIDS ei leviä armeijassa, kertoo tohtori ----------------• 
Sirkka-Liisa Valle. 

ole parantunut . 

AIDS vapauttaa asepalve
luksesta 

AIDS etenee nopeasti 
keskuudessamme. Tauti 
ei kuitenkaan kulje tavan
omaisia virusten leviämis
teitä (ruoka, juoma, ilma, 
kättely, julki et käymälät , 
hyönteiset jne.), jolloin 
esimerkiksi armeijassa va
rusmiesten keskuudessa ei 
tule puhkeamaan min
käänlaista epidemiaa. 
Myöskää n varusmiesten 
joukkotarkastusta ei ole 
katsottu a ihee lliseksi. 
Vuoden -87 kuluessa puo
let varusmiehistä kävi ve
renluovutuksessa ja ke
nelläkään ei todettu virus
ta. Toisaalta samana 
vuonna kutsuntoihin osal
listuneista yli 60 % oli käy-
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nyt oma-aloitteisesti 
AlDS-testissä. Kaksi vi
ruksen kantajaa anoi va
pautusta palveluksesta. 
Todettakoon , e ttä AIDS 
vapauttaa varusmiespal
veluksesta. 

Helpommin tartunnan 
saa, jos virus joutuu suo
raan vereen esim. veren
siirron , elimensiirron tai 
huumeruiskujen välityk
sellä. Virustartunnan voi 
myös saada, jos on suku
puoliyhdynnässä viruksen 
kantajan kanssa. "AIDS 
ei suinkaan ole yksin
omaan homoseksuaalien 
tauti", korostaa tohtori 
Valle . " Mies siirtää hel
posti viruksen naiselle , 
koska sperma sisältää niitä 
runsaasti, ja raskaana ole
va äiti siirtää taudin edel
leen lapseensa perimän 
kautta. Yleisesti taudille 

ovat alttiimpia tilapäisissä 
seksuaalisuhteissa elävät. 
Sen sijaan aviopari, jolla 
ei ole ulkopuolisia suhtei
ta , voi pelkäämättä toimia 
keskenään totuttuun ta
paan ." 

Suomessa huumeiden 
käyttö on kansainvälisesti 
ottaen vähäistä . Sen sijaan 
tilapäisiä seksuaalisuhtei
ta on vältettävä ja tottu
muksia muutettava. Teho
kas tapa välttyä A I OS-tar
tunnalta on käyttää kon
domia , mikä tunnetusti 
suojaa kaikilta sukupuoli
taudeilta . Ja ennen kaik
kea parempi pitäytyä yh
teen suhteeseen tietäen, 
että partneri ei ole viruk
sen kantaja. Ei ole häpeäl
listä pyytää häntä käy
mään testeissä asian var
mistamiseksi. 

Kari Halonen 

Rt-mies lauloi 
konsertissa 

Pv:n 70-vuotis-

Rannikkotykistö osaa 
tuottaa tykinjyskettä kau
niimpaakin ääntä. Kävim
me kuuntelemassa ikivih
reitä marssilau luja Pv :n 
70-vuotisjuhlien kunniak
si järjestetyssä toivelaulu
konsertissa Karjalan
talolla Helsingin Käpyläs
sä . Lämpimän muistel
mienhohtoisen tunnelman 
salintäydelle yleisölle loi
vat komealla lauluäänellä 
puolustusvoimien vanhat 
konkarit sotilasmestari 
Pertti Keihänen kappa
leella "Elämää juoksu
haudoissa" ja "Lapin Ku
ninkaana" tunnettu yli
vääpeli Kauko Simonen, 
kappaleella "Vartiossa". 

Oman hienon panok
sensa konserttiin antoi 
Saksan Liittotasavallasta 
varusmiespalvelustaan 
suorittamaan saapunut 
oopperalaulajamme tyk
kimies Jaakko Kortekan
gas. Kajauttaen kouliintu
neella äänellään hilpeän 
"Hurtti-Ukon" hän sai sy
dämen sykähtämään niin 
vanhemman veteraanin 
kuin nuoremman varus
miehenkin rinnassa puhu
mattakaan naispuoli sesta 
yleisöstä . Toisena kappa
leena hän lauloi alokasa
jan muistojen siivittämänä 
Merikannon lohduttoman 
" Merellä" . Kortekangas 
aloitti varusmiespalveluk
sensa merivoimissa , mutta 
on sittemmin siirtynyt lau
lamaan Rannikkotykistön 
suojiin. Palveluksen pää
tyttyä hän palaa Saksan 

Jaakko Kortekangas palvelee Santahaminassa Esikunta
patterilla . 
Liittotasavaltaan jatka
maan nousuvoittoista ura
kehitystään kyvykkäänä 
oopperalaulajana . 

Yleisön mieltymystä 
konserttiin kuvaa joukos
ta kuulunut lausahdus ''Ei 
parempaa oo , kuin josko 
mieskuoro laulaa! "Jussit 
suohon puhalsivat puolus
tusvoimien soittokunta 

kapellimestarinaan majuri 
Esko Juuri ja koko kon
sertin väkevänä tausta
hahmona toimi puolustus
voimien ylikapellimestari 
eve rstiluutnantti Teuvo 
Laine . Konsertti kuultiin 
ympäri Suomea Yleisradi
on suorana lähetyksenä. 
jonka juontajana to imi 
Juhani Sipilä. 
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Vasemmalta alikersantti John Schultz sekä tykkimiehet Kari Halonen ja Jarmo Kuis
ma. 

Uusi 
maan 

RTTK valmiina palvele-

Rannikkotykkimiestoimikunta on valmiin~ palve_~emaa~ ja a!ttamaan varusmiehiä 
tavoitteenaan entistäkin maanpuolustushenk1semmat rt-m1ehet Ja paremmat palvelus
olosuhteet. 

Toimikunnan puheen
johtaja alikersantti John 
Schultz omaa diplomi
insinöörin siviilitaustan . 
Reipas ko neenrakenta
jamme ylläpi tää yhteyksiä 
tukijoihin , Kiltaan ja mui
hin sidosryhmiin . Hän 
myös järjeste lee ja koor
dinoi vapaa-ajanvälineis
töä . 

Linnake- lehden to1m1t
taja Kari Halonen on kou
lutukseltaan tekniikan 
tohtori mik roe lektronii -
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kan alalta. Hän vastaa leh
den ilmestymisestä alkaen 
juttujen teosta , kuvaami
sesta ja rahoituksen jär
jestelystä aina paino n 
kanssa asio in tiin . Tykki
mies Halonen toimii myös 
Santa haminan alueen va
rusmiesten työsuojelu
asiamie henä. 

Työ- , opin to- ja sosiaa
li asiamies tykk imies Jar
mo Kuisma täydentää tätä 
kovin tekniikkapainotte is-

ta toimikuntaa omalla 
luonnontieteiden kandi 
daatin koulutuksell aan. 
Hän työskentelee siviilissä 
vakuutusyhtiön laskenta
asiantuntij ana. Kuisman 
puoleen kannattaa kään
tyä, kun on kyse työpaik
kojen tai koulutuksen jär
jestelystä, sosiaa liasioista, 
pyrkimisestä oppilaitok
siin tai muusta asioinnista 
vira nomai ten kanssa. 
Hän toimii myös RTTK :n 
sihteerinä. 

Tarina kiertää ja huvittaa ... 
Kun vartiomies ampui kenraa
linrouvan ja päivystäjä nukkui 

Jokainen kuulee varusmiesaikanaan jälkiruokaa nimitettävän jarruksi. Nimitys elää 
sitkeässä vaikka kaikki tietävät, etteivät keittäjät mitään sopimattomia aineita ruo
kaan lisäilekään. Lukemattomia samanlaisia tarinoita kiertelee ympäri varuskuntia. 

Kiertotarinaan usko-
taan - vaikka kukaan ei 
pystykään tarkoin osoitta
maan sitä todeksi . Yleen
sä joku luotettava henkilö 
kertoo sen tapahtuneen 
läheiselleen. Samasta tari
nasta kulkee myös useita 
versioita . 

Kerrotaan, että yömyö
hällä varuskuntaan pyrkii 
autollaan sisään humaltu
nut nainen . Rattijuoppo 
käyttäytyy hävyttömästi 
vartiomiehiä kohtaan eikä 
esitä mitään kulkulupaa . 
Lopulta nainen kaasuttaa 
yrittäen ajaa vartiomiehen 
päälle , joka väistää ja am
puu muutaman laukauk
sen pakenijan perään . 
Luoti osuukin auton polt
toainesäiliöön . Syntynees
sä räjähdyksessä kuollut 
nainen tunnistetaan tari
nan eri versioissa joko 
kenraalikuntaan kuulu
van , rykmentin komenta
jan tai varuskunnan päälli
kön vaimoksi. Tarina ker
too onnettomuuden ta
pahtuneen joko Upinnie
messä , Dragsvikissä tai 
Santahaminassa. 

Nokkeluutta arvostetaan 

Varusmiesten kertomis
sa kiertotarinoissa sanka
rina on nokkela ja annet
tuja määräyksiä soveltaen 

noudattava asevelvolli
nen. Tarinat ovat ilmeises
ti hyvin vanhoja. 

Yöllä nukkuneen apu
päivystäjän kerrotaan sel
vinneen rikkeestään kuin 
koira veräjästä . Tarina 
kertoo hänen nukahta
neen pöytänsä taakse istu
vaan asentoon otsa kiinni 
pöydänreunassa . Päivys
täjä heräsi lähestyvien as
kelten ääneen ja näki tuli
jan kenkäparin seisahtu
neen pöytänsä eteen . Nos
tamatta päätään pöydästä 
irti päivystäjä sanookin 
kuuluvasti: " Aamen! " - ja 
selittää upseerinarvoiselle 
tulijalle olleensa rukoile
massa . 

Asenteet pääsevät esille 

Kiertotarina heijastelee 
usein vallitsevia asenteita . 
Moni saattaa vähätellä 
palveluksesta vapautettu
jen todellisia syitä . 

Tarinan mukaan jouk
ko-osastossa muuan va
rusmies penkoi kaikki nä
kemänsä paperikorit ja 

höpisi itsekseen : "Ei löy
dy , ei löydy". Lääkärin 
vastaanotolla umpimieli
seksi heittäytynyt varus
mies kieltäytyi puhumasta 
mitään . Tarinan yksi ver
sio kertoo hänen penko
neen vielä lääkärinkin ros
kakoria . Lopulta kyseinen 
asevelvollinen palaa vas
taanotolta yksikköönsä ja 
alkaa pakata varusteitaan 
luovutusta varten . Palve
lustovereiden ihmetelles
sä syytä hän näyttää pape
ria , jossa penkoja siirre
tään C-luokkaan ja sanoo: 
"Nyt se löytyi!" 

T ämän tarinan toinen 
versio kertoo vapautusta 
haluavasta , joka samoja 
sanoja hokien kiertää tut
kimassa kaikki majoitus
tupien nurkat. Kolman
nen version mukaan va
rusmies istuu jakkaralla 
eteensä tuijottaen ja tees
kentelee pilkkivänsä 
avannon reunalla. Kysyjil
le hän vastaa: "Ei tule ka
laa" ja vapautuksen ase
palveluksesta saatuaan 
"No nyt se kala tuli ". 

Kolmikorko Oy 

Washout Oy 
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Nimityksiä, ylennyksiä, siirtoja 
Kuljetusalus Vaarlahden 
päällikkö yliluutnantti 
Raimo Kiiskinen on 
1.2.88 lukien nimitetty eri 
koisluokan toimiupseerin 
virkaan ylennettynä kap
teeniksi. 

Isosaaren linnakkeen 
vääpeli sotilasmestari Sep
po Lähteenmäki jää eläk
keelle. Hänet on siirretty 
reserviin 1.2.88 lukien . 

Ylivääpeli Juha Hakala 
teknillisestä toimistosta 
on nimitetty 1.2.88 lukien 
3. luokan toimiupseerin 
virkaan ylennettynä soti
lasmestariksi . 

Sotilasteknikko Jari 
Valo on 6.11.87 ylennetty 
vänrikiksi ja nimitetty so
til asteknikon virkaan 
1.2. 1988 lukien. 

Ylikersantti Jyrki Hok
kila on J1imitetty 5. luokan 
toimi upseerin virkaan 
(vääpeli) 1.2.88 lukien . 

Seuraavat kersantit on 
26.1 lukien nimitetty 6. 
luokan toimiupseerin vir
kaan (ylikersantti) . 
Heidät sijoitetaan seuraa
vasti : Jouni Janhunen II 
Patteriston Esikuntajaok
seen opetus upseeriksi 
(vääpelin tehtävät) , Han
nu Oinas ko . yksikön tais
teluvälineupseeriksi ja 
Jouko Talviaho Koulutus
patterille opetusupseerik
si. 

Lisäksi seuraavat ker
santit on ylennetty 26.1 
ylikertansiksi. Heidät si
joitetaan seuraavasti : 
Mikko Elo Isosaaren Iin-

Jymymenestys alokasdiscossa 

Helsingin seudun varus
kuntien VMTK:t ovat jäi-
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leen kerran järjestäneet 
perinteisen alokasdiscon-

nakkeella opetusupseerik
si, Henry Hintsanen Esi
kuntapatterille opetusup
seeriksi , Jari Huttunen 
Mäkiluodon linnakkeelle 
opetusupseeriksi, Harri 
Kangas Isosaaren linnak
keelle opetusupseeriksi , 
Heikki Kautto Koulutus
patterille opetusupseerik
si , Jari Kumin Esikunta
patte rille taisteluvälineup
seeriksi , likka Liinamaa 
Isosaaren linnakkeelle 
opetusupseeriksi, Risto 
Pyykönen Esikuntapatte
rille kulj etusupseeriksi, 
Juha Tuomala II Patteris
ton esikuntajaokseen las
kinupseeriksi, Harri Wal
lenstjerna Komentotoi
mistoon toimistoupseerik
si. 

sa , jossa tällä kertaa 1/88 
saapumiserän tulevat 
alokkaat yllättivät järjes
täjätkin monilukuisuudel
laan . Radio 21MHz:ssä 
olivat tunnelmat hilpeät 
kun Pepe Åhmannin sut
jakkasormiset parturiop
pilaat kevensivät alokkai
den hiustaakkaa armei
janmittaiseksi. Paikalle oli 
myös saapunut ryhmän
johtajia purkamaan alok
kaiden ennakkopaineita 
pehmeämpään laskuun . 
Heille lämpimät kiitokset. 
RTTK:n puheenjohtaj a 
on kuvaillut alokasdiscoa 
kaikkien aikoj en menes
tykseksi. 

ALIUPSEERIKURSSI 111/87 
Santahamina 9 .12.1987-2.2.1988 

Ryhmänjohtajat 
Onnittelen teitä kurssinne suorituksen ja ylennyksenne johdosta. 

Kurssiaikaanne sisältyneet pitkät juhlapyhät ja samaan aikaan ajoittuneet kantahenki
lökunnan "'.u?s.ilo~ at e i~ät v~lite ttavasti he ij as tu positiivisena ~urssin opintomenestyk
seen. Puohvahssa kurssia oho JO huolestunut , mitähän tästäkm tulee . Mutta onneksi 
aliupsee~ikurssin puoli talvisissa olosuhteissa toteutettu yhdeksän päivän le iri toi pelas
tuksen til anteeseen. Uskon, että olette kukin oman alanne e riytyvässä koulutuksessa 
huo_mattavas~i valmiimpia kuin aiemmin tältä kurssilta valmistunee t ryhmänjohtajat. 
Valitettavasti huipentuma , tykistöammunnat , rajoittui muutamaan Jakaukseen. 

Leirin tii_vis päiväohj elma, aai:nuvarhaisesta myöhään yöhön, toi esille piirte itä, joita e i 
normaahpalveluksessa tule esille. On kyettävä toimimaa n myös rasituksen alaisena . 

On muistettava , että kurssi antaa vain perustiedot ja -taidot harj aantua ryhmänj ohta
jaksi tai upseerioppilaana omalla erikoisala llaan. 

Älkää koskaan tyytykö jo saavutettuun , vaan pyrkikää aina e teenpäin . 

Parhainta menestystä tuleville tehtävillenne . 

Kurssinne johtaja 
Majuri 

()~~ 
P Mustonen 
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AUK 111/87 Kouluttajat 
Viestilinja 

Luutnantti Vesanen 
Edustaa uutta upse~ripo\vea ;)oka e_! p~l
joa poistuttele. Reilu mies. Ymmarrat
kö nyt kaikki , eli ... " 
Kersantti Savolainen 
Etulinjan taistelija , ilmiselv~-~~i. __ Pal~e
luksessa aina maastopuku paalla . Mies 
paikallaan , kelpaisi vaikka poliisikou
luun . " Pääsette helpolla .. . " 
Alikersantti Rouvinen 
Tiukkailmeinen, joka pitää sul~eis_i~sa 
huolta , etteivät popot palellu . " Y1est1hn-
ja!! !" 

Keskiölinja 

Vääpeli Karvonen .. . ... 
" Polvelle , ylös, asemaan, rynnakk~o~ , 
ylös kokoon .. . " Uhkailee J effreete1lla. 
Tup~kka, kahvikuppi & tohvelit. " Selma , 
mäskille! " 
Ylikersantti Puittinen 
" Olen mielestäni melko rauhallinen yli
kersantti , taaks~ - poistu! ''. Tas_ku~\eto~°.
ne täynnä Vuonlehdon ol1elm1a . Sehtas 
vähän ... " 
Vänrikki Liusvaara 
Tarmokas keskiöasentaja . " Nää on näitä 
kantahenkilökunnan etuja ... " Kun yksi 
meistä. 

Kokelas Hakokorpi 
Nimimerkki: " Kokemusta on". "Ei este, 
vaan kiihoke ." Nakkisormi viuhuu. 

Tulenjohtolinja 

Ylikersantti Hokkila 
TJ on ylpeä kouluttaj_istaan , ~arsin~in _h~
nestä . Ehdottomasti kurssin as1alhsin 
kouluttaja . " Luulisi nyt jo teidänkin ym
märtävän ... . " 
Kokelas Nieminen 
Suoratumppu Nieminen on kurssin sär
min elbaa1a. Tämä apukouluttaja pääsee 
vielä pitkälle , ai,nakin opinnois.~a~n (10 
opintovuotta?) ' Rohkenen epa1lla, tar
vitseeko kokelaan tätä tietää ... " 

Tykkilinja 

Luutnantti Ylitalo 
Parempaa ei oo. " Patteri tulenjohtotor
nin eteen, mars mars! " 
Ylikersantti Hasan 
Menee naapurimaihin vain työasioissa . 
" Kun edessänne seisovat alokkaat Tötö ja 
Möttönen Alakylän Öllölästä . .. " 
Kokelas Kokkomäki 
Himmeni ensimmäisenä leirillä . " Ois 2 
väijyy, mut ei oo pakko mennä ellei ha
lua ." 
Motto: " Olen TOIMIY A jaosjohtaja" 

TOP~yhtiöt TOIMISTOTEKNIIKAN 
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ASIANTUNTIJAT 

A U-kurssi 111/87 

Itsenäisyytemme 70-vuotis juhlavuoden viimeinen AU-kurssi IIl/87 alkoi 9.12.1987 Santahaminan Koulutuspatterilla . Kurssi koostui Hangossa, Kotkassa, Turussa ja Lapp_eenr~nnassa alo_kaskoul~tukse~ saaneista varusmiehistä unohtamatta Koulutuspatten_n omia kasvatteJa. Yhteisten a~!oiden_ajamiseksi päät~ttiin yksimielisesti perustaa oppil~sku~ta. Samalla muodostettnn opp1laskunnalle halhtus. Edellisten kurssien tapaan otti halhtus päämääräkseen kurssi juhlan järjestämisen. Muista aktiviteeteista mainittak??n limonadin myynti . Vapaa-ajan käytön ongelmia ei kurssillamme ilmennyt. Siitä p1t1vät huolen tehokkaat esimiehet ja tehokkaasti laaditut viikko-ohjelmat. 
K_urssin opintojen kova tahti sekä joulu, uusivuosi ja loppiainen pitkine lomineen ver?_tt1v~t hal\1tukselta tehokasta työaikaa. Esim . kurssi juhlan varainhankinta edistyi erittain h1taast1. 
Kurs~i~ __ kohokohJana_:,:oitanee pitää 14:-22. tammikuuta Kuivasaaressa pidettyä amp~mal~ma . Huonoien sa1den takia etenkin kovapanosammunnat eivät menneet suunnitelmien mukaan. Mutta kokonaisuudessaan leiriä pidettiin onnistuneena. 

.. Halua~ a~t~a suure_t kiitokseni oppilaskunnan hallitukselle , joka jaksoi uskoa yhteis!in tav?1tte1~11mme_ a1~ataulun kireyd_estä huolimatta. Erityisesti haluan kiittää kurss1~m~)Oht_~_Jaa r:naiun M11;stosta , opJ?Ilaskunna~ . ku~aattoria luutnantti Vesasta , yksikon vaapeha sotilasmestan Kettusta Ja kouluttaJia, Jotka kannustivat ja antoivat korvaamattomia neuvoja hallituksellemme. 
Lopuksi haluan toivottaa kaikille kurssilaisillemme onnea ja menestystä seuraavissa tehtävissä ja toivon , että teillä on unohtumattomia muistoja AU-kurssi III/87:stä. 

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
oppilas 

MARKO SAARELAINEN 

Oppilaskunnan hallitus 

Kuraattori luutnantti Vesanen 
Puheenjohtaja Marko Saarelainen 
... ja Pellikka, Sarvilinna, Riivari, 
... Mälkiä, Boullenger, Hekali, Paulin, 
... Huiko, Kämäräinen ... 
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Vasemmalta ylärivi: Virtanen, Vires, Kuosmanen, Wirtanen. Keskellä: Tuovinen, 
Sandström. Sallankivi. Alarivi: Sassi. Sallinen. Vuorinen ja Tapaninen. 

VIESTILINJA TUPA 3 
Tuvan motto: "Aivan liian löysää" 

Sallankivi Seppo -67, Vantaa, 2/ 
UudRakP , sähköasentaja . Tuvan hymy
poika, etsii aina kyytiä portille . Motto: 
" Sano Sepi vaan . .. " 
Sallinen Juha -67, Espoo, 2/UudRakP , 
elektroniikka-asentaja. Tuvan motoristi , 
Stanleyn päivät aina tosi vähissä. Motto: 
" Vähän pä ivii , vähän vä lii . . " 
Sandström Jani -67, Helsinki , PorPr , 
e lektroniikka-asentaja. Särmyyttä löytyy, 
piti sulkeisia yölläkin . Motto: " Mä meen 
himaan" 
Sassi Kari -67, Espoo, PorPr, sähköasen
taja. Tuvan nopein autoilij a, sopii tyyliin 
"ei rasita" 
Tapaninen Juha -66, Vantaa, 2/ 
UudRakP , vapaa taiteili ja. Tuvan van
hin , mutta väsynein . Aina halukas , kun 
esimiestä tarvi ttiin . Motto: " Onks tää jo
ku Po ri , häh?" 
Tiittanen Ari -67, Vantaa , 2/UudRakP , 
radio-TV-asentaja. Armoton toyotisti, 
jonka Corolla kiiltää. Veiskö tie Rate
koon? Motto: " Ainakin 16 valve" 
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Tuovinen Jari -67, Helsinki , KoulPtri , 
tietokoneasentaja. Mielummin tykkimies 
kuin korpraali . Auk tj n.1 00. Motto: "Ei 
koske mua!" 
Vires Petri -68, Hamina, KotRPsto, YO . 
TU\ an juniori , puhuu vähän , mutta hil
jaa. Poistuttaa ja kuittailee äänekkäästi . 
Motto: "En mä nyt" 
Kuosmanen Janne -67, Vehkalahti . Tot
tui pikkuhiljaa slörtin menoon. Motto: 
"Onks kahvii ?" 

Virtanen Tommi -67, Kisko , 1/TurRtR , 
YO. Tuvan ainoa mies. ''Alle 100 kiloset 
punnitaan neuvolassa ." Kiskon ison po
jan pokka pitää . 
Vuorinen Mikael -66, Peregas, 1/ 
TurRtR , sähkönasentaja. Svantte oppi 
melkein täydellisen suomen kielen ja tupa 
turun kielen. Motto: " Kyl maar mää .. .' ' 
Wirtanen Joni -66, Vantaa , 2/U udRakP , 
radio-TV-asentaja. Eddie ja kaappi, mo
lempien särmyys heikkeni ajan kuluessa. 
Motto: " Pitäis duunaa pinkat" 

Yläri_vi_: Meri~alli, Orimus, Numminen, Lindfors, Paasio, Laine, Rantsala, Mellanen. 
Alan v1: Kuusisto, Kuustonen, Myllylä , Meriläinen. 

VIESTILINJA TUPA 4 
Kuusisto Petri -64, Yläne, TurRtR , säh
köinsinööri . Todella pitkäpiuhainen insi
nööri . Motto:" Valmistautumisaika! " 
Kuustonen Janne-Pekka -67, Rymättylä, 
TurRtR , YO . Pieni , mutta pippurinen. 
Tuvan ainut teurastaja. Motto: " Joo 
vai?" 

Laine Harri - 68, Kotka, KorRPsto, puhe
linasentaja. Iso, mutta laiska. Mot
to:" . . . Nymmiä himmene .. .'' 
Lin_dfors Karl -67, Kouvola, KotRPsto , 
ravmtolakokki . " Höm,höm! No pojat , 
vähän välii , kuo lee ne ilman ruokaakin! " 

Mellanen Juha -67, Kirkkonummi, 
UudRakP, automaatiovalvoja . Hevos
mies Oulusta . Motto: " Sitten , kun minä 
olen tuvan esimies !" 
Meriläinen Kare -67 , Vantaa, KoulPtri, 

instrumenttiasentaja. Perämies. Stadin 
Springsteen. Motto: " Ikkuna auki! " 
Merivalli Esa -63 , Helsinki , KoulPtri , 
sähköinsinööri. Tuvan väsynyt vanhus. 
Myllylä Esko -66, Piikkiö, TurRtR , 
e lektroniikka-asentaja . Sinko-Simo Tu
ron ja Poron läänistä. 
Numminen Olli -67, Pori , TurRtR , kes
kusasentaja. Numminen kehui kuntoa 
ehoa, on se ihme, jos e i tämä tehoa. sa r
ven kun sitoi hän keskelle kehoa , matkal
la armeijaan. 
Orimus Sauli -67, Kotka , KotRPsto, YO . 
" Miä oon kans Kotkasta" 
Paasio Ari -67, Turku , TurRtR , YO . 
Motto: " l JK paremaa ei oo ... " 
Rautsala Vesa -68, Lieto , TurRtR , säh
könasentaja. Ikilevy. " Perkama !! Broile
ri jä i 1 JK :ho n" 
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Ylärivi: Keränen , Karlsson, Kokko, Dahl, Kosonen, Koski, Karppinen . Alarivi: Järve
lä, Ahtiainen, Jaakkola, Kostiainen. 

VIESTILINJA TUPA 5 
Tuvan motto: "Ei iske tupaa 5." 

Ahde Juha -67, Hyvinkää, UudRakP, 
YO. Ei ota AUK:n takia stressiä, kunhan 
läp i pääsee. Mies teki pahan virheen ja 
suo ritti rengastuksen. Motto: " Korppina 
kotiin " 
Ahtiainen Ari -67, Järvenpää, 
UudRakP, merkonomi . Mies, jolle kaa
pin hyvä jä rj estys lähes ylivoimainen asia. 
Motto: " Mä soitan Päiville" 
Dahl Juha -67, Lohja , HanRPsto , sähkö
nasentaja . Tuvan ensimmäinen pappa , it
se rauhallisuus ja varmuus. Motto : "vähä 
lllottoja .. . " 
Jaakkola Mika -67 , Kemij ärvi, TurRtR , 
e lektroniikka-asentaja . Pohjoisen poro
mies eksynyt etelään. Tuvan rajuin irroit
te lija . Motto : " Meillä Kemij ärve ll ä ... " 
Järvelä "Veltsa" Veli-Matti -67 , Helsin
ki , KoulPtri , teekkari . Etenee harkitusti 
ja rauhallisesti käyttäen hyväksi kaikkia 
taistelijan henkilökohtaisia etenemis
muotoja. Motto: " Onko muita Ratekoon 
menijöitä?" 
Karlsson Risto -67 , Helsinki , UudRakP , 
YO . Alkuperäinen luumäkeläinen ., Lap
peenrannan sissi ja sama tahti jatkuu ... 
Motto : " Olihan taas esitys!" 
Karppinen Tatu -67, V~sterås, TurRtR, 
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insinööri . Ruotsalaisdesantti lahden ta
kaa. Aina vaiheissa . Motto: " Hä, mitä? 
Hur fan har jag hamnat här?" 
Keränen Anssi -67, Helsinki, KotRPsto, 
YO. Tuvan pahin nakkiko ne, tulev_a lää
kärimies , jolle 5 viikkoa metsässä e1 mer
kitse mitään. Motto: " Ride on!" 
Kokko Timo -66, Kotka , KotRPsto, säh
köasentaja . Tuvan isoveli , jonka pikku
veli on isoveli . Motto : " Onko tupa pes
ty ." 
Koski Veli-Matti -67 , Turku. TurRtR , 
YO. Stressaaja, maha ei meinaa kestää 
menoa . Motto: " Kai mä pääsen Rate
koon?" 
Kosonen Aki -61, Vantaa, KoulPtri , fil. 
maisteri . Tuvan seniori . Santahaminan 
Sankari . Pojille " isähahmo", tuki ja tur
va. Innostui AUKista niin , että oli pakko 
jäädä. Motto : " Kansainvälisyys lähen
tää .. " 
Kostiainen Janne -67 , Helsinki , 
HanRPsto , elektroniikka-asent~ja. Tu
van pervertikko , harrastaa kum1hans_ko
ja . Lähtee tutkaksi Hangon edustalla, JOS
sa kuulemma naisia. Kiertovartio kunin
gas. Motto : ''Olisikohan Etolalla hom-

. ?" mia . 

Ylärivi: Spånberg, Vilen , Ristiseppä, Paloheimo, Pesonen, Neuvonen , Tuovinen . Ala
rivi: Suomalainen, Saari/ehto , Määttä, Nyrövaara, Peitsara, Pietilä. 

TULENJOHTOLINJA TUPA 6 
Tuvan motto: "Naisia armeijaan." 

Määttä Mika -67 , Helsinki , KoulPtri , 
Tekn . YO. Suuntimen pystyttäjä vailla 
vertaa. Gines-peppu. Motto: " Minä hiih
telen hankia hiljalleen. Minä hiihtelen 
Pirkon kanssa ." 
Neuvonen Esa -67, Vantaa , KotRPsto , 
YO . Harrastuksena tuvan mannella on 
herätyslistan täyttäminen . Motto : " Heitä 
rööki. " 
Nyrövaara Jan-Erik -67 , Helsinki , 
KotRPsto, oik. YO . Natsivääpeli . Tuhka 
ja järki ei viihdy samassa päässä - onpa ot
saa ! Motto: "Jooooh ... " 
Paloheimo Erkki -68 , Helsinki , II/ 
UudRakP, YO-työtön. Iänikuinen pii
puttaja-hevisti . Telttailee mielellään 
myös kasematissa. Motto : " Mis on mun 
sikamassa?" 
Peitsara Martti -68, Espoo, 11/UdRakP, 
YO . Hullu häröttäjä. Omistaa heviksen 
halogeenimagneetin. Motto : " Pesonen , 
tee mun bunkka ." 
Pesonen Pasi -68 , Espoo , 11/UdRakP , 
YO . Tuvan hymypoika pitää pullasta . 
Discohile . Motto : " Vaseliinii hihnoihin. " 
Pietilä Mikko -67 , Helsinki , KoulPtri , 
Tekn. YO . Tuvan sexikkäin - Terinit-alus
asu. Tuvan Mitä, missä milloin -mies. 
Motto : " Viimeinen mies vauhtia! - " Mitä 
minäkö?" 

Ristseppä Seppo -67 , Karkkil a, KoulPtri , 
Rotaatioapulainen . Tuvan ukkomies . 
Isällinen ote koko porukasta. Motto : 
"Tiia , isi täällä." 
Saarilehto, Mika -67, Kotka , KotRPsto , 
sähköasentaja . Kotkanruusu . Nukkuu 25 
tuntia vuorokaudessa. Motto: " Veä kou
raas" 
Spångberg Tom -68, Espoo , II/ 
UudRakP, YO-ulkoministeri. Tuvan kul
takurkku , kajauttaa venäläiset serenadit. 
Motto: "Mein Reich ist nicht von dieser 
Welt. . . " 
Suhonen Tuomas -67 , Helsinki , II/ 
UudRakP, YO-koripalloilij a. Adonis on 
Rateko-humaa . Hullu juoksij a. Laulu
duon toinen kultakurkku . Motto : " Mutsi 
sano et mä pääsen Ratekoon. " 
Suomalainen Hannu -68, Vantaa , II/ 
UudRakP , YO-korpraali? Tuvan Juniori . 
" Kapteeni Eloranta" osasi luumuilun ja
lon ta idon. Motto : " Mä en oo mikään 
... piip . . . Suominen. " 
Tuovinen Kari -67, Kirkkonummi , 
KoulPtri , YO. Tuvan Nestori . Kuuluu 
Kirkkonummen Helvetin Jengiin . Motto : 
"Mä o len varajeesus ... " 
Vilen Mika -67, Helsinki , KoulPtri , YO
pyöräilijä . Ase sopii käteen kuin nenä nis
kaan. Motto : " Kun pääsis polkee ." 
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Ylärivi: Heinonen, Kotilainen , Huiko , Bjugg, Honkaharj u, Lahdes. Alarivi: Järnefelt, 
Eskola, Kämäräinen, Kuikka, Kivelä. 

TULENJOHTOLINJA TUPA 7 
Tuvan motto: "Jos Yksi häröilee , kaikki häröilee." 

Bjugg Johann Crister -67 , Helsinki, 
UudRakP , vuoropäällikkö . Tuvan ehdo
ton vaiheveikko , myöhästynee RT K :sta
kin . Motto: " rautaa rajalle! " 
Eskola Anssi -67, Espoo, U udRakP , YO . 
Levyttää missä vaan , ja millo in vain . Mot
to : " Lomille lomps!" 
Heinonen Juha-Pekka -67, Nummela , 
KoulPtri , YO . Nummelan tavoite lluin 
poikamies, ja ainut. Motto : " Nakkikes
kus linnakkee lle!" 
Honkaharju Harri -67 ,H yvinkää, 
UudRakP , YO . Hiihtää kuin Marjo Mati
kainen . Motto: " Turpa kii , tästä ei hevyl
lä se lvitä! " 
Huiko Sami -67 , Vantaa, UudRakP , YO . 
Kahta en vaihda; konekivääri ä ja Bruce 
Springsteeniä. Motto : " E i iske gines!_" . 
Järnefelt Jari-Pekka -67 , Helsinki, 
KoulPtri , Kauppat. YO . Tuliaseiden ex
pertti , ampuu myös kami,~alla . Motto: 
" Ampuma-asento-maaten ! 
Kivelä Leo -67, Vantaa , KotRPsto , YO . 
Tuvan kovin kuittaaja; sormet ilman jän
teitä ! Motto : " Kiitän , taakse poistu !" 
Kotilainen Juha -67 , Vantaa , KotRPsto , 
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YO . Tuva n särmin kouluttaja, aina IV :n 
jälkeen. Motto: "Te menette nyt nukku
maan !" 
Kuikka Hannu -67, Kerava , UudRakP , 
YO . Hymy ei hyydy koskaa n! Motto: 
" Marsseissa 1 JK ei o le este vaa n kiiho
ke." 
Kämäräinen Harry -67, Kirkkonummi , 
UudRakP , YO . Ruotsalainen luumu från 
Väste rås. Motto : " Mopoille poshuu !" 
Lahdes Manu-Risto -67, Helsinki , 
KotRPsto, Tekn. YO . Rääväsuinen met
suri ; moottorisahamurhaaja , joka ei kos
k~an,? Ie hilj aa. Motto: " Kotkassa meittä 
oh . .. 
Laine Mika - 68, Tuusula , KotRPsto, YO . 
Aliupseeri ja herrasmies , vempula o ike
assa paikassa o ikeaa n aikaan . Motto: 
" Minäkö metsään?" 
Laukkanen Hannu -67, Helsinki , U u
dRakP, YO. Koko tuvan aga. Motto: 
" Mitä sit jos ei teekään?" 
Mäkelä Mika -68, Helsinki , U udRakP , 
merkonomi . Baljon Bischofshofenia niin 
Garmisch Pa rtenkirchen on taattu . Mot
to : " Sikana o le t symppis." 

,--

Ylärivi: Salo, Vuorilehto, Vesterinen, Sanaksenaho, Tanner. Veräjänkorva. Pellikka, 
Tynkkynen. Alarivi: Varma, Seppälä, Riivari, Sarvilinna, Strand. 

KESKIÖ LINJA TUPA 8 
Tuvan motto: "Saate itse valita: 130 tornihosa vai ali right, right on." 

Pellikka Ismo -61 ( IPE) , Helsinki , 
KoulPtri , teol.YO , fil.YO . Vemppa . 
Onks kukaan nähny mun sukkia? Tuva n 
rauha llisin mies, tuva n kiivain mies. 
Riivari Jukka -63, Helsinki , UudRakP . 
Tietojenkäs. opin opiskelij a . Monita ito i
nen mies . Hallitsee keskiön lisäksi myös 
itali an kie len. Hoiti Kui vasaa ren tason 
ke rrall a oje nnukseen. T a ipalsaa ri pahin 
pa inajainen . 
Salo Jukka -67. Vantaa, KotRtPsto, YO . 
Walkman -"man" luurit päässä 2 minutin 
tauoll akin . 
Sanaksenaho Juha -67. Kouvola. 
KotRtPsto. Tekn . Yo. " Alle soitten 
Deitsch le rnen" . Kuka lähtee ratekoon ? 
Sanaksenaho, punkka kuntoo! Tuhannen 
piirun mies. 
Sarvilinna Sami -67, Helsinki , UudRakP , 
oik. & fil. YO . Siivouspa lve lu ! -Jaha, täy
tyy lähteä järkkää mää n pulloja . Tuo to lp
pa myötäpäivään kie rtäe n ars ars! Aina 
käskemässä (ilman va ltuuksia). 
Seppälä Janne -67. Espoo, UudRakP, 
YO. Nauttii hyvästä ruoasta kauan. Va i
heve ikko . Ei tuhlaa pa rturiin . Vae lte lee 
ympäriinsä. 30 sek tauko-l)sikiö ase nto. 
Strand Oskari -67, Rajamäki , UudRakP , 
a rkkit. YO. " Nakki-Strand". Kiertoväi
j y-päivystys-häly-pä ivystys- kie rtovä i jy ... 
Pieni skisma Karvosen kanssa Kui vasaa-

ressa . Kurssin paras härö nauru . 
Tanner Mika -69, Helsinki , KoulPtri , 
YO . Hilja inen mies paitsi nukkuessaan . 
Kitaristi f'i 2. " Minä en lusmua koskaa n. ·• 
Linj an paras s-ääntäjä . Libanonin mie
hiä. 
Tynkkynen Matti -67, Vantaa, 
KotRtPsto . Tekn . YO . Bruke Willis. 
"Eniten kirj a llisia selvityksiä aiheesta 
" to imistokäyttäytyminen" ja " ladattu ase 
telineessä " . Toimistohärö pahimmasta 
päästä. 
Varma Heikki -67, Helsinki , KoulPtri , 
dipl. kitaristi (YO). " Varmasti po is rivis
tä" . Vähän rivissä, mutta ei se menoa 
haittaa . Lääkintäaukkiin Tilkan kautta . 
Veräjänkorva Juha -59, weris, Espoo, 
UudRakP, Dl , FM . Juha Sinatra . " Aj a
te lkaa e rila isia asio ita. " Antaa malliesi
me rkkejä __ hä rö ilystä. Ali Right ! NÄIN 
T E HKAA kä teni osoittamassa suunnas
sa ! 
Vesterinen Jukka -67, Kotka. 
KotRtPsto , markk . merk . " Kaasunaama
ri - tuntui epämukavalla" - tuva n ainoa 
kuolonuhri ! Va llo ittaa alkupe räismur
tee lla an . " Lähteeks kukaan tupakalle?" 
Vuorilehto Anton -67, Kaunia inen. 
UudRakP, Tekn . YO . Valmistautumisai
ka! Mitä se Vuo rilehto siellä pyörii ?! Tun
nettu lennokkaasta marssistaa n . Korva
tulppien suurkuluttaja . 
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Ylärivi: Boullenger, Lankinen, Havansi, Ahola, Metsämäki, Knuutila , Mälkiä, Aalto. 
A larivi: Kokkarinen , Niemi, Kokko, Aulamo. 

KESKIÖ LINJA TUPA 9 
Tuvan motto: "Hyvää yötä-käsityötä!" 

Aalto Juha-Matti -67 , Helsinki , 
UudRakP, YO . Pasifisti armeijassa . 
" Hovimestari Aalto". Musiikkikriitikko . 
Motto: "Kerran rakuuna , aina rakuuna". 
Ahola Jarkko -68, Hyvinkää , UudRakP, 
YO. Rallikuskin poika , stereoissa aina 
hip-hop ... Motto : " Harrastus kiertoväi
jy". 
Aulamo Heikki -68, Vantaa , KorRPsto , 
Tekn.YO. Musiikkimaku muuttui kerta
heitolla (ulos) , sivistyssanapsykopaatti . 
Motto: "Tupa 9 edustaa postpuberteetis
ta naivismia pahimmillaan". 
Boullenger Patrick -68, Helsinki , SlRtR, 
YO . Sympaattinen ranskalainen gallialai
nen suomen-ruotsalainen , aktiivikitaristi
säveltäjä. Motto : "Löysin vantein ." 
Havansi Klaus -66 , Espoo , UudRakP, 
matem . YO . Tuvan hiljaisin " hymypoi
ka". Kuulosuojaimet apu na opiskelussa , 
kahden sormen harjaote . Motto: " AUK
=aina ulkona kuvioista. " 
Knuuttila Matti -58, Espoo, UudRakP , 
fyysikko . Kurssin nestori , 2 lapsen isä . Ei 
iske tällä koulutuksella . Mikä on harja? 
Motto : " Aina valmis-lomille". 
Kokkarinen Markku -67, Vantaa , 
KoulPtri , Valt.YO. Punkka ja pinkka 
miestä myöten , nukkuu kuin tukki . " Kyl-
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lä, herra kenraali , eiku ... " Motto: " Sama 
se millainen bunkka - pois vasta 6.9.88". 
Kokko Anssi -67, Kotka , KotRPsto , YO . 
Kurssin pisin , valitsi IV:n jälkeen linjan . 
Ratekoon menijät. Motto: " Nyt on vä-
h.. " a ... 
Lankinen Jyri -68 , Nummela , UudRakP, 
Teko. YO . Ryhdikäs , tiukka , särmä, tui
ma , äreä , hiljainen tuvan esimies. Motto : 
" Vain muutaman kulmaraudan tähden" . 
Metsämäki Jouni -67 , Loviisa , KotRPs
to , Tekn. YO . Mä haluun olla tuvan esi
mies , aikoo olla tekemättä mitään alikes
suna . Motto: " Kuono kiinni ja valmistau
tukaa! " 
Mälkiä Sami -67 , Helsi nki , KoulPtri , 
YO. Slörtin lellilapsi , sai aina - mitä halu
si. Vapautus oppilaskunnan kokouksen 
takia. Motto: " Oppilaskunnan kokous so
dessa". 
Nevalainen Miika -68 , Helsinki , 
KoulPtri , YO. Rabbi Jerusalemista , hep
rean ja arabian taitoinen sellisti , siivous
vapaa! Motto : " Jokainen uusi aamu - pa
rempi aamu". 
Niemi Kari -67, Tampere , UudRakP , 
oik. tiet. YO. Ratekoon menijä Manses
ta , mää , sää. Tappara on paras. Motto: 
" Lepo vaan, vähä ratekoon" . 

Ylärivi: Ranta, Torvinen , Vierula, Ståhl, Turhala . Alarivi: R oininen, Salminen , Saare
lainen. 

TYKKILINJA TUPAlO 

Tuvan motto:Tupa 10 
Vahvuus 10 
Älykkyysosamäärä 10 

Ranta Pekka -67, Nummela , UudRakP, 
Tekn.YO. Tuvan Sähläri. 
Roininen Petri -67, Rajamäki, 
KotRPsto, YO. 
Saarelainen Marko -67, Järvenpää , 
UudRakP, YO. Oppilaskunnan puheen
johtaja . Motto : " Otan ryhmän komen
tooni" . 

Salminen Mika -67 , Kotka , KotrPsto , 
Ravintolantyöntekijä. Rauhallinen kot
kalainen . Motto: "Em mie viitti ." 
Stigell Ari -67, Lohja , UudRakP , kone
asentaja . Hiljainen sopeutuja. 

Ståhl Tomi-68, Vantaa , UudRakP, YO. 
Vänrikki Ståhl. No ei todellakaan Väns
kä . 
Torvinen Seppo -67, Lohja , UudRakP, 
Sähköasentaja. Motto : " Vähä Ratekoo ." 
Tupala Jarmo -67, Espoo, UudRakP, 
muusikko. Menee joko otille tai hammas
lääkäriin . 
Turhala Janne -67 , Espoo, UudRakP , 
merkonomi . Ottaa kantaa asiaan kuin asi
aan mutta äänekkäästi. 
Vierula Mauri -67 , Helsinki , UudRakP , 
YO . Kuin Reservin Vänrikki konsa
naan!!! 
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Ylärivi: Laurikainen. Lehtinen TJ, Rahikainen, Lehtinen MP. Alarivi: Posti, Pekka
nen, Paulin. 

TYKKILINJA TUPA 11 
Tuvan motto: "Miehiä ovelle TUPA 11 ... MIT ÄÄ!" 

Laurikaninen ML -67 , Helsinki , KoulPtri 
vuoropäällikkö . Mäskimän n:o 1. Ei ryy
dy ikinä. kurssin vika. Motto: " Hyvä is-
k 

,. 
u . 

Lentinen MP -67 , Karkkila , UudRakP, 
YO. Karkkilan kingi , Turpo Karinalla 
IV :lle . Tuvan härö alias kumi. Motto : 
" Joku on siirtänyt nastat yöllä ." 
Lehtinen TJ -67, Järvenpää, UudRakP , 
Tekn. YO . Sanoo paljon , paljon ideoita , 
vähän tekoj a. MIKSI ? Tuvan kovin sel
ventäjä . Motto : " Niin , mutta toisaalta 
näin ... " 

Nurmi JM -67 , Helsinki , KoutPtri , asen
taja. Tuvan lusmu alias punde . Vähän 
koulutuskortteja , paljon kinesvideoita. 
Motto : " Vähän välii. " 
Oksanen MS -66, Kirkkonummi , 
UudRakP, merkonomi . Vanha vakaa 
nestori . Motto: ''Onks kell ään kines-pät
kiä?" 

36 

Partanen -66, Kirkkonummi , UudRakP, 
merkonomi. Ikivemppa , hoiti silti sii
voukset. Vanha poikamies. Motto: " Ei 
ko,,ke vemppoja - levyks." 
Paulin-67 , Lohja , UudRakP , koneista ja . 
Naisten kauhu . Tuvan touhupeppu. Tap
paa niin tykillä kuin tuvassa . Motto: "Mi
tä on suolen toisessa päässä ." 
Pekkanen P0 -67 , Järvenpää, UudRakP , 
YO . Hankki itselleen Rampo-kampauk
sen, oppi tekemään punkan ja pinkan. 
Motto: " Ei todellakaan näin , eihän tästä 
tule mitään väbä. " 
Posti S-H.M -67, Helsinki , KotRPsto , 
kauppatiet. YO . Vähä vekosii ja niilläkin 
hukkui skraga . Vaihto-oppilas Kotkasta. 
Motto: " Kirkonmaall a kaikki oli toisin! " 
Rahikainen OJ -68 , Kotka , KotRPsto , 
YO. Kurssin nopein puhuja. Mies joka 
puhuu nopeammin kuin ajattelee. Motto: 
" Vähä mul oli eka tuntolevy ." 

Takana: Kant, Halonen , Kalaja. Keskellä: Kehä, Gustafsson , Harmanen . Edessä: 
Kantola , Härkönen , Hekali, Arnkil. 

TYKKILINJA TUPA 12 
Tuvan motto: "Jos ei kantti kestä, niin kierretään kehää." 

Arnkil Rolf -67, Espoo, UudRakP, YO . 
Hilpeä hippi. Uskomattomia huomautuk
sia: "Onks kellään tonnikalaa?" Motto : 
" Pääasia, että pojat viihtyy." 
Gustafsson Jan -66, Sipoo , aset. koneist. 
Venaa, mä katon onks sitä Volvossa. Gus 
Toughson. Motto: "Freddies gonna get 
you." 

Halonen Matti -66, Helsinki , UudRakP , 
YO . Hei ameeba , kohta tulee lentopallo
mailasta. Motto: "Mieshän on hullu tai 
poikkeuksellisen rohkea ." 
Hekali Eino -67, Helsinki , KoulPtri , 
Tekn. YO. Iltatoimien sielu , kaikki kas
tuu mikä liikkuu . Stadin Mafia . Särmä . 
Härö. Valmis Ratekoon. Motto: "Aina 
oltava valmiina taistelemaan panssarivau
nuja vastaan ." 
Harmanen Juha -67, Upinniemi , 
UudRakP , rakennusmies . Alias Ohukai
nen , strategian tohtori. Motto : " Ajatel
kaa taktisesti pojat. " 

Kant Petri -67, Kotka , KotRPsto, Ilmas
toint. asent. YO. Aina väärät kengät vää
rään aikaan . Jyrkkä mies . Vastaanotti 
omituisia viestejä ulkomaailmasta . Mot
to: " Kantti kestää. " 
Kalaja Jaakko -67 , Helsinki , KotRPsto , 
YO . Kotkan paras taistelija , tuvan vahvin 
vatsa- oksentaa pisimmälle . Motto : 
" Marssi miestä tyydyttää ." 
Kantola Jouko -67 , Vantaa , KotRPsto , 
YO. Tuvan särmin luumu, kova punner
ruttaja . Motto : "Paljon unta ja ruokaa , 
vähän hikeä. " 
Kehä Marko -67 , Helsinki , UudRakP , 
putkiasentaja . Voi PIIP kun mä en vienyt 
sitä kuumemittaria ajoissa, ois ollu kor
keempi kuume . Motto : " Kehä Rate
koon ." 
Härkönen Mika -67 , Helsinki , KoulPtri , 
kirvesmies. Lupaavasti alkanut upsee
rinura katkesi valitettavasti hieman liian 
pitkäksi venyneeseen arkadiassa istuske
luun. 
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MERCK OY 

MUOTITAVARATALOT 

Kaisaniemi, Forum, Itäkeskus, Collection Shops: 
CityCenter ja Ala-Malmi Puh. vaihde 17221 

;i~i;iuoptics Oy 
- LAASERTEKNIIKKAA 
- TEOLLISUUSOPTIIKKAA 

PL 2, Vitikka 1 
02631 ESPOO 

SKS-tekniikvo Oy 

Tel. : 90-524 544 
Telefax 90-502 1282 
Tlx 125405 scano sf 

Lourinmåenkujo 3. 00440 Helsinki. 
puh (90) 56230 88 

TUKKUKAUPPOJEN Oy 

V V.ATEV.A. 
Vaateteollisuuden Keskusliitto 

Grilli-Pizzeria Santis 

Team Place ulkoiluasut 
Pitkänsillanranta 13, Hki 53, tel. 760 209 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

Kuva-Ah'li Oy 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki 53 - puh. 717 004 

A UK:n juhla-ilta 

AUK:n kurssijuhlassa 
toimi juontajana oppilas-

kunnan hallituksen pu- lainen . Kurssilaisia ter-
heenjohtaja Marko Saare- vehtivät rykmentin ko

mentajan eversti Asko 
Kilpisen sanat: " Nuorena 
on puhtia nojata myös vii
maa vastaan ." Juhlaohj e l
maa oli myös oppilas , sel
listi Miika Nevalaisen esit
tämä Bachin menuetti , 1. 
osa . 

Muista kurssilaisten oh
jelmanumeroista yleisö
menestystä saivat kalja
sulkeiset , joissa tulevat 
ryhmänjohtajat osoittavat 
sinnikkyyttään osallistu
malla koetukseen huumo
rilla. 
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HONKARAKENNE ISKEE KIILAA 
Puolueettoman tutkimuksen mu
kaan Honkarakennetta pidetään 
ylivoimaisesti parhaana hirsiraken
tajana. Ylivoimatekijät kartoitettiin 
haastattelemalla jo huvilan hankki
neita (Rakennustutkimus RTS Oy/ 
syksy 1987). 
Laadullisten ominaisuuksien lisäk
si Honkarakenne on myös määräl
linen markkinajohtaja 26 % :n 
osuudella. 

Uunituore tutkimus luonnehtii 
Honkarakennetta näin : 

YLIVOIMAINEN LAADUSSA 

YKKÖNEN ULKONÄOSSÄ 

LUOTETTAVIN VALMISTAJA 

MIELENKIINTOISIMMAT 
NÄYTTELYALUEET 

MONIPUOLISIN MALLIVALIKOIMA 

YLIVOIMAISISTA HIRSISTÄ YLIVOIMAINEN HUVILA. 

Teollisesti valmistettujen 
vapaa-ajan asuntojen 

jakauma. 

Honkarakenne 26,0 % 

Metsä-Serla/ 
Rantasalmen tehtaat 5,5% 

Honkamajat Ky 5,0 % 

Kontiotuote Oy 4,5% 

Perälän höyläämö/ 
Finwood 4,0 % 

Kesätunturi 3,0 % 

Rantasalmen 
hirsirakenne 2,5 % 

Seuraavat kymmenen 15,0 % 

Loput 34,5 % 

Suomessa rakennetaan vuosittain 
yli 700 hirsiomakotitaloa, joista 
Honkarakenteen osuus on 
kolmannes. 


