


KATSEET TULEVAISUUTEEN 
teita . Varusmiesp,alvelus erityi

sesti linnakkeella on kuin 
pysähdys a~asså. \ Jokainen 
elinympäristö muuttuu 
tutusta ja tavanomaisesta 
aivan toiseksi. Samalla•. saa 
kiinnekohtia maamme histo-

• riaan. Itse kukin voi uusilla 
kokemuksillaan myös raken
taa tulevaisuuttaan. On aikaa 
ajatella itseään. On aikaa 
pohtia omia mahdollisuuksi
aan ja asettaa itselleen ta voit-

Olen viime kuukausina val
mistellut suomalaisten osal
listumista eurooppalaisiin 
koulutusohjelmiin . Avoi
messa kanssakäymisessä on 
keskeistä oma henkinen kult
tuurimme sekä korkeatasoi
nen suomalainen tekniikka . 
Näiden avulla saamme keski
eurooppalaiset kiinnostu
maan suomalaisista. 

malaisille nuorille. Ulko
mailta, myös eksoottisista 
maista, on saatavissa niin 
harjoittelu- kuin opiskelup
aikkojakin. Niistä saatavat 
kokemukset ovat todella 
arvokkaita, mikäli opiskelun 
jälkeen haluaa päästä haasta
viin tehtäviin työelämään. 

Markku Markkula 
res.vänr.-79 Maailma on avoinna suo-
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RANNIKKOTYKKIVÄKI 

- RANNIKON JA MEREN 

VIHREÄT SISARET 

Seitsemänkymmentä vuotta on kulunut joulun tuntumasta vuonna 1918 kun 
Santahaminassa olevalle Miinakomppanialle ensimmäiset vihreät sisaret käärivät 
joulupakettejaan. Ajasta on pitkä askel tämänpäivän elektroniseen kassakoneeseen. 
Työn tekniikka on muuttunut - seurannut ajan vaatimuksia ja tehokkuuden 
painetta - mutta Sotilassisar kassakoneen piipityksen takana on kuten entiseen 
aikaan. 

Paljon mahtuu työtä ja kokemusta 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen pitkälle taipaleelle. Mittavan vapaaehtoisen työn 
osuus on aina tunnustuksen ja kiitoksen väärtti. Ilman sotilaskotia on linnake autio 
ja tyhjä. Kiitos Teille sotilaskotiemme emännät, sisaret ja toimistorutiinien pyörittä
jät - olette tärkeä osa Rannikkotykkiväkeä. Onnea tuleville vuosikymmenille. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen ·- vapaaehtoisen työn juhlavuotena haluan 
korostaa toista vapaaehtoista työtä - aliupseerikurssien oppilaskuntatoimintaa. 
Oppilaskunta luo kurssin, kurssi luo oppilaskunnan. AUK 11/88 on .esimerkki 
tuleville kursseille. Kurssin hyvä henki takasi paljolti hyvän opiskelutuloksen. 
Haluan vielä lausua kiitokseni kurssille. Jatkakaa nuoret miehet samalla suunnalla 
niin varusmiespalveluksen aikana kuin siviilielämässä rakentaessanne omaa tulevai
suuttanne. 

Uudet Rannikkotykkiväen alokkaat ovat astuneet palvelukseen sekä Ko_ulutus
patterilla Santahaminassa että Uudenmaan Rakuunapataljoonassa Lappeenran
nassa. Toivotan teidät tervetulleiksi lippurykmentin riveihin. Syksyn kaamoksen 
keskellä ovat jo näkyvissä talven jääkentät rykmentin 170 kilometriä leveän vastu
ualueen rannoilla. Teillä, nuoret miehet on edessänne rannikon kovin vuodenaika. 
Uskon, että täytätte paikkanne rannikkotykkiväen rivissä niin talven tuiverruksessa 
kuin tulevan kevään auringossa . Tarjoamme mielenkiintoisia tehtäviä ainutlaatui
sessa ympäristössä, meren, teräksen ja tekniikan parissa. Miten viihtyä on paljolti 
miehestä itsestään kiinni. Toivotan Teille 111/88 saapumiserän tulevat rannikkotyk
kimiehet onnea ja sitkeyttä. Molempia tarvitaan! 

RYKMENTIN KOMENTAJA 

Eversti ~L'~ . lM 
Asko Kilpinen 
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RYKMENTIN KOMENTAJA 
50 VUOTTA 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin komentaja 
eversti Asko Kilpinen täytti 50 
vuotta 6.9.1988. Eversti ja 
rouva Kilpinen ottivat pit
källe toiselle sadalle nousseen 
onnittelijajoukon vastaan 
upseerikerholla pitkän sotila
suran tuomalla kokemuk
sella. Nuorena. ylioppilaana 
eversti Kilpisen aikomuksena 
oli ryhtyä lehtialalle, mutta 
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armeija vei hänet mukanaan 
ja hän suoritti upseerin virka
tutkinnon Merisotakoulussa 
vuonna 1962. Tämän jälkeen 
hän on toiminut mm. Russa
rön ja Örön linnakkeiden 
päällikkönä, Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenin 
patteriston komentajana, 
pääesikunnan operatiivisella 
osastolla, Hangon Rannikko
patteriston komentajana sekä 

opettajana Sotakorkeakou
lussa. 

Lisäksi eversti Kilpinen on 
eräs niitä harvoja suomalaisia 
upseereja, joka on suorittanut 
Ruotsin Sotakorkeakoulun. 

Onnittelemme rykmentin 
komentajaa ja toivotamme 
hänelle pitkää ikää sekä 
antoisia työvuosia. 

Hyvät kiltaveljet ja -sisaret 

Tätä lukiessasi olet saanut kotiin kannettuna Suomenlinnan Rannikkotykistö
rykmentin ja kiltamme yhteisen tiedotuslehden - Linnake-lehden tuoreimman 
numeron. Hallituksen päätöksen mukaisesti jokaiselle jäsenelle lähetetään kaikki 
Linnake-lehden numerot, siis 4 vuodessa. Toivon ,e ttä näin saat entistä paremmin ja 
nopeammin tietoja killan ja rykmentin tapahtumista. 

Kiltaan on liittynyt sodanaikaisen Rannikkotykistörykmentti 2:n eli Keltaisen 
Rykmentin veteraaneja. Uskon, että Keltaisen Rykmentin miehet osallistuessaan 
tilaisuuksiimme välittävät meille nuoremmille esimerkillään ja tarinoillaan osan 
siitä maanpuolustushengestä , joka antoi heille voimia kestää sodan koettelemukset. 
Toivotan Teidät sydämellisesti tervetulleiksi joukkoomme. 

Killassamme jo vuosia erittäin aktiivisesti toimineen reservin kapteenin, toimi
tusjohtaja Pekka Ahtolan ansioista on kiltamme saanut vastaanottaa 100.000 mar
kan suuruisen lahjoituksen . Tällä summalla on maksettu Järvön rakennushank
keesta aiheutunut pankkivelka kokonaan pois . Parhaat kiitokset tästä todellista 
maanpuolustushenkeä osoittavasta lahjoituksesta. 

Kesälomat on vietetty ja työskentely jaoksissa on käynnistynyt. Jos tunnet 
mielenkiintoa ja tarmoa osallistua aikaisempaa enemmän toimintaamme, ota yhteys 
ja ilmoittaudu mukaan. Takaan, että saat henkistä tyydytystä ja onnistumisen iloa 
vähintää-n uhraamasi ajan ja vaivan edestä. Lisäksi olet mukana edistämässä 
yhteistä asiaamme - maanpuolustusta. Järjestämme jälleen 6.12. Itsenäisyyspäiväl
liset ravintola Palacessa . Toivon, että mahdollisimman runsain joukoin voimme 
viettää mieleen painuvan ja arvokkaan juhlan. Ilmoittaudu heti, kun saat kiertokir
jeessä ohjeet siitä. Toivotan kaikille lehtemme lukijoille tarmokasta ja menestyksel
listä syyskautta. 

Pekka J Mellavuo 
killan puheenjohtaja 
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RANNIKKO 88 NÄKYI JA KUULUI 

Etelä-Suomen sotilas/äänin vuosittainen sotaharjoitus, tällä kertaa nimeltään Ran
nikko-88, käytiin elokuussa. ESSL:n osalta toiminnan painopiste oli 22-26.8. Inkoon
Siuntion-Kirkkonummen ja Porkkalan alueella. Rannikko-88 muodosti erillisistä har
joituksista laajan kokonaisuuden, joka tähtäsi kaikkien puolustushaarojen yhteistoi
mintaan rannikkopuolustuksen onnistumiseksi. Harjoituksen koordinoinnista huolehti 
pääesikunta. 

Tilanne keski-viikkona 
24.8.1988 klo 10.00 

Keltaiset vihollisen joukot 
ovat nousseet maihin Upin
niemessä ja Kantvikissa ja 
etenevät kohti Siuntiota. 
Omat joukkomme käyvät 
puolustustaistelua, mutta 
joutuvat vetäytymään. Ilta
päivällä kello yhteen men
nessä vihollisen panssarijou
kot ovat vallanneet Siuntion 
ja vyöryvät kohti Lahjaa. 
Taistelun ryske ja pauke kuu
luu metsän siimeksestä, 
yhtäkkiä on luonnottoman 
hiljaista. Miehet ovat väsy
neitä, mutta he uskovat selvi
ävänsä. Torstai on toivoa 
täynnä, perjantaina tehdään 
aselepo. 

Kyseessä on Etelä- ja Lou
nais-Suomen sotilasläänien 
yhteistoimintaharjoitus Ran
nikko-88, jota käytiin viikon 
verran Länsi-Uudenmaan 
rannikkoalueella saaristome
rellä ja Suomenlahdella. Har
joitukseen osallistui kaiken 
kaikkiaan n. 9000 miestä, 
joista 4000 oli reserviläisiä. 
Kalustoa oli myös mukana 
runsaasti - 80 panssariajo
neuvoa ja 600 moottoriajo
neuvoa. 

ESSL:n osalta harjoituksen 
johti kenraaliluutnantti Erkki 
Rannikko. 
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YHTEISTOIMINTA - ran- Harjoituksen aikana 
nikkopuolustuksen a-vainsana uudet, vastatulleet erikois-

»Kyseessä on kaksipuolei- kauden tykkimiehet saivat 
nen yhtymätasoinen harjoi- tehostettua harjoitusta. Tuli
tus. Hyökkääjää kuvaa kel- jaosta koulutettiin huippu
taiset, jotka koostuvat pää- moderneilla 130 TK:lla sekä 
osin PsPr:n joukoista. Siniset harjoituskalustona käytettä
ovat omia joukkojamme. villä »ltkoilla». Keskiöjaos 
Voittajaa ei kuitenkaan tässä sai tiivistä koulutusta sekä 
sodassa ole, on vain koulu- perinte1s11n keskiömenetel
tu ksellisia lähtökohtia », miin, että toimintana tietoko
sanoo harjoituksen ajan neistetun RA V AL-järjestel
ESSL:n tiedotustoiminnasta män kanssa. Tulenjohtolinja 
vastannut majuri Järvinen . harjoitteli aktiivisesti tär-

»Meidän sotilasläänimme keimmän työkalunsa laser
osalta harjoitusten painopiste suuntimen käyttöä. Merival
oli joukkojen, johtajien ja esi- vontakurssin osalle tuli 
kuntien harjoittaminen puo- perustaa ja ylläpitää merival
lustustaisteluun sekä vasta- vonta-asemia Kokkonie
hyökkäyksien toteuttamiseen messä ja Peninniemessä. MV
rannikon vaativissa olosuh- . kurssi muodosti myös linna
teissa. Tässä on onnistuttu kekomppanian, »Ressun», ja 
varsin hyvin. Rannikkopuo- jatkoi normaalia koulutus
lustus on haastava toimen- taan h~IiQituksen ajan. 
pide, jossa eri puolustushaa- Eri jaosten yhteispeliä hiot
rojen yhteistoiminta koros- tiin kehysharjoituksella, jossa 
tuu», hän jatkaa. tietokoneella simuloidun 

maalin ampuma-arvot ·väli

ISOSAARI HÄLYTYS V AL
MIUDESSA 

SlRtR:n linnakkeista suu
rin, Isosaaren linnake oli 
koko Rannikko-88 harjoituk
sen ajan hälytysvalmiudessa. 
Miehet yöpyivät tykeillä ja 
teltoissa valmiina torjumaan 
vihollisen hyökkäyksiä. 

te~tiin keskiöstä tykeille. 
Tämä ns. »pokan vetäminen» 
muodostikin suuren osan 
harjoituksesta, toki eri lin
joille annettiin myös lähitais
telukoulutusta. Näin joka
inen jaos opetettiin torju
maan vihollisen maihinnou-

suja . Kertaalleen keltaiset 
joukot hy ökkäsivätkin, 
mutta puolustus toimi hyvin 
ja heidät torjuttiin. 
VAURIOT MINIMIIN 

Eräs sotaha rjoituksen 
aikana esille tulleista kysy
myksistä oli ympäröivälle 
luonnolle aiheutetut haitat. 
Niinpä harjoituksen organi
saatiossa yhtenä osastona oli 
ns. vauriotoimisto, jonka teh
tävänä oli ottaa vastaan vau
rioilmoitukset sekä toteuttaa 
korvausten arviointi ja laatia 
tarvittavat pöytäkirjat. 

»Armeijan aiheuttamat 
vahingot pyritään minimoi
maan ja siinä on onnistuttu 
tehokkaasti. Suurten sotahar
joitusten synnyttämät met
sähaitat ovat yleensäkin 
hyvin vähäisiä ja tällä kertaa 
niitä ei ollut lainkaan, roskaa
minen on armeijalle tuntema
ton käsite . 

On luonnollista , että ras
kaan kaluston siirtely rasittaa 
tiestöä. Toimistoon tulevat 
ilmoitukset koskevatkin 
yleensä tievaurioita . Tällä 
kertaa näitä ilmoituksia tuli 

kymmenkunta kappaletta ja 
kaikki vauriot myös korva
taan», kerrottiin Puolustus
ministeriön metsähallinto
osastolta. 

Siviileille harjoituksesta oli 
tiedotettu hyvin ja niinpä lii
kenne kuljetusten ja paluu
marssien osalta sujui hyvin. 
Suhtautuminen oli myön
teistä ja joustavaa. Tältäkin 
osin suuri ja vaativa harjoitus 
onnistui suunnitelmien 
mukaan. 
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Miehet vartiossa odo11elemassa hyökkääjää. Hyökkääjien joukot vyöryivät kohti Lohjaa. 
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•• 
UUSI RTTK ESITTAYTYY 

RITK:n uutta puheenjoh
tajan virkaa hoitaa Tomi Lin
tonen , vasta valmistunut fi lo
sofian kandidaatti. Siviilissä 
hän toimii toimitusjohtajana 
omassa menestyvässä ATK
alan yrityksessään . 

Puheenjohtajana Tomi 
vastaa tavara nhankinnoista 
eri yksiköihin, hoi taa varus
miesten asioita sekä suhteita 
kantahenkilökuntaa n ja RT
kiltaan . 

Vapaa-aikanaan hän pur
jehtii kilpaa SM-tasolla ja käy 
salilla harjoittelemassa kara
tea. 

RITK:n uusi TOS-asi-

am1es on Jukka Papunen. 
Jukka h_oitaa varusmieten 
työ-, opinto- ja sosiaalisia 
kysymyksiä sekä huolehtii 
heidän a mma tin va linna n 
ohjauksestaan. Jukka opiske
lee Helsingin Yliopistossa 
matemaattis-luonnontieteel
lisessä tiedekunnassa ja val
mistuu heti armeijan jälkeen 
filosofian kandidaatiksi. 

Lomillaan ja vapaa-aika
naan hän harrastaa ruuan 
laittoa ja kaikkea mikä liittyy 
automaattiseen tietojenkäsit
telyyn. 

Linnake-lehden t01m1tta
jana RITK:ssa on Antti Soi-

ninen. Hänen tehtäviinsä kuu
luu juttujen kirjoittamisen 
lisäksi myös kuvaus, ilmoi
tusten myynti, taitto sekä leh
den jakelu. Antti tekee par
hai llaan pro gradu-tutkiel
maa eraan suuryrityksen 
organisaatioviestinnästä ja 
va lmistuu armeijan jälkeen 
valtiotieteen kandidaatiksi. 
Opiskelujen ohessa hän on 
työskennellyt AV-alalla sekä 
tehnyt juttuja freelancerina. 
Squash, kirjallisuus ja vai
mon usein delegoima lasten 
hoito ovat Antin harrastuk
sia. 

•• 
MIKA ON RTTK? 

Varusmiestoimikuntien 
historian juontaa juurensa 
1970-luvun alkuun. Koko 
suomalainen yhteiskunta loi 
tällöin nahkaansa - elettiin 
murroskautta, jonka näky
vänä vaatimuksena o li kansa
laisten osallistuminen heitä 
koskevaan päätöksentekoon. 
Armeija yhtenä yhteiskunnan 
tärkeänä instituutiona halusi 
lievittää näitä paineita positii
viseen suuntaan. Tuloksena 
oli varusmiestoimikuntien 
syntyminen eri joukko-osas
tojen sisälle sosiaalisten olo
jen kehittäjäksi ja vaikutus
kanavaksi. 
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Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentissä to1m1-
kunta sai nimen Rannikko
tykkimiestoimikunta eli lyhy
esti RITK. Kolmejäseninen 
RITK on suoraan rykmentin 
komentajan eversti Asko Kil
pisen alaisuudessa. Käytän
nön asiointi tapahtuu kuiten
kin enemmän RTTK:n ohjaa
jan kapteeni Rannan, patterin 
päällikön ja vääpelin sekä lin
nakkeiden päälliköiden 
kanssa. Jokaisessa perusyksi
kössä on lisäksi RITK :n 
varusmiesedustaja, joka on 
tärkeä linkki varusmiesasioi
den tiedottajana. 

RTTK +SINULLE 

.,. f"l tOl'll'll.· 11a1 lSl!e 

51111 • !lr •"'1 nar. s t 11 asl(.:;,d 1 n 

Uuden RITK:n toiminta
suunnitelmassa päätavoit
teena on aiempien toimikun
tien aloittaman jatkaminen. 
Linnakkeet ovat edelleenkin 
tärkeä kohde. Niiden viihtyi
syyttä pyritään lisäämään eri
laisin hankinnoin. 

Edessä on taas pimeä syksy 
ja talvi. Uusi erä alokkaita 
saapuu lokakuussa ja uusia 
ongelmia syntyy. Niitä on 
turha pitää sisällään. RITK 
on yksi armeijan tarjoama 
vaihtoehto, jossa varusmies
ten ongelmiin suhtaudutaan 
vakavasti. 

, 

~--ODOTAMME SINULTA : 
•.<t-"•""' •J·""' " ;it'llN't11lic0l'llf'ISl>1 , i111halcu1:'0IIIVOa. J 

'1aJ '!. ;,:• lllln, it,1 tl!li JQ!Slt. hll11kH~ \'I'in Yl(!ll,C n .:1r•P1s1 K•r 1: 

V l\1-i' Cl; a r:..too(lr 0 a •aJ Ylf'r1Sl(lf')1:ll'J 'r>t'--, 

J. r, lt•. """"' .;il,., r.arra te.,a11ciolllsuu,ntl1 na. •:'11 t• 1r1nne••avar 

~, 'Ct-rr lpa .• u!S'. , • ta • a:i.,.tsl t jar Jt-S~f'! •tivl" y~slo: n 1 ai , i( 

•.al .l< JI(,( - r,s,utojen v11u1a1. 
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TERVETULOA JUHLIMAAN 
ITSENÄISYYSPÄIVÄÄ! 

Rykmentin juhlavuosi huipentuu itsenäisyyspäivänä. Rannikkotykkiväki 
kokoontuu 6.12. Ravintola Palaceen. Tervetuloa mukaan! Iltajuhla on tarkoi
tettu killan jäsenille ja ystäville seuralaisineen. 

Palacen juhlakerroksen ovet avataan klo 18.15. Aperitiivi tarjoillaan klo 
18.45. Illallispöytiin siirrytään klo 19.00. Espoon Mieslaulajat tuovatjuhlatun
nelman. Illan mittaan tanssitaan elävän musiikin tahtiin. 

Ilmoittaudu maksamalla illalliskortin hinta mk 200,-/henkilö Killan tilille 
KOP 103150-1590876 viimeistään 25.11. Merkitse nimesi selvästi pankkisiir
tolomakkeeseen. Mukaan mahtuu noin 80 ensimmäistä. 

Lisätiedot 
Kauko Pyyskänen 
p. 801 2230 

Tumma puku 

Menu 
Alkumalja 

*** 

Toast Casino Royale 
Kylmäsavuforellia, piparjuurikermaa 

*** 

Paistettua kalkkunaa 
Vihreä salaatti 

*** 

Kahvi 

VARUSMIESPASTORI ESITTÄYTYY 

Syyskuussa oli, Il/88 saapu
villa, pastorikurssi Rannikkotykis
tökoulussa. Kurssiin oli osallistu
jia ympäri maata setsemäntoista 
henkeä. Pisimmältä kurssille oli 
saapunut mies jopa Sodankylästä 
asti. 

Tiivis opiskelu kestää kolme 
viikkoa, jonka jälkeen kurssilai
set siirretään ympäri Suomea. 
Paikka määräytyy asuinpaikan, 
toiveen ja tarpeen mukaisesti . 
Hyvin pitkälle pyritään täyttä
mään toiveita , mutta aina se ei ole 
mahdollista. Siksi täytyy ottaa 
huomioon sijoituksen tarve. 
Missä se on suurin , se täytetään. 

Itse olen kotoisin Helsingistä. 
Alokasaika meni Lappeenran
nassa, mutta E-kaudelle tulinime 

jo Helsingin Isosaareen. Osaltani 
E-kausi meni kahteen osaan. Sain 
tykistökoulutuksen ja varusmies
pastori koulutuksen . Tykin 
kanssa hääräsin Isosaaressa ja 
vm-pappikurssin suoritin Santa
haminassa. Tulen myös jäämään 
Santahaminan esikuntapatteriin, 
sot ilaspastori Erkkilän ohjauk
seen . 
Sotilaspapin työ on mielenkiin

toista ja monipuolista, koska 
siinä saa o lla ihmisten kanssa 
tekemisissä. Papin tehtävä onkin 
juuri olla ihmisenä ihmisten jou
kossa ja samalla edustaa kirkkoa 
puolustusvoimissa . Ihmisyys 
nimenomaan tuo työn tärkeyden 
esiin, ja varusmiehille mahdolli
suuden hengähtää! Sotilaspapin 

luo voi tulla kertomaan ajatuksis
taan, iloistaan, käytännön asioi
den hoitamisesta ja vaikeuksista. 
Pappi on sinua varten! 

Sotilaspappi käy arestipai
koilla , sairaaloissa, pitää iltahar
tauksia ja oppitunteja sekä rippi
koulua. Hän kulkee myös palve
luskaverien keskellä tehden sel
laistakin hommaa mikä ei aina 
pinnalle näy. Kaikki tämä mää
räytyy soti laspastorin hyväksy
män toimintasuunnitelman ja 
joukko-osastokohtaisen kirkolli
sen työn kolmannesvuosikäskyn 
mukaisesti. 

Tapaamisiin. 
YM-pastori Mika Lehto 
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.LINNAKESOTILASKOTIEN 
ALKUVAIHEET 

Pirjo Lange 
RSKY:n Suomenlinnan paikallisosaston puheenjohtaja 

Vuoden 1918 syksyyn mennessä oli maa-armeijan piirissä perustettu soti/askotiyhdis
tyksiä huolehtimaan lähinnä kaupunkeihin sijoitettujen varusmiesten vapaa-aikojen 
hyvinvoinnista. Viihtyisät sotilaskodit eivät kuitenkaan mitenkään palvelleet rannikko
tykistön ulkolinnakkei/la palvelevia sotilaita. linnakesaari/la palveltiin tuohon aikaan 
vielä kurjissa ja alkeellisissa oloissa. Myös kulkuyhteydet olivat usein varsin hankalat. 
Kanttiinipa/veluja, seurape/ejä ja lukunurkkauksia ei ollut. 

NAISKOMITEA ASIALLA 
Joukko isänmaallisia nai

sia kokoontui syksyllä 1918 
pohtimaan Suomen pääkau
pungin edustan ulkolinnak
keilla palvelevien sotilaiden 
viihtyvyyttä . Lähestyvä joulu 
muodosti ensimmäisen 
tavoitteen. Naistoimikunta 
päätti tehdä linnakkeiden 
rannikkotykkimiesten ensim
mäisestä joulusta juhlan. 
Ohjelmallisten joulu juhlien ja 
kahvitarjoilujen lisäksi jaet
tiin jokaiselle tykkimiehelle 
oma joulupaketti, joka sisälsi 
lämpimän sukkaparin, kirjoi
tuspaperia, kynän, makeisia, 
tupakkaa ym. Keräystoimin
nasta ylijääneillä varoilla 
hankittiin elokuvakone Suo
menlinnassa tuolloin palvel
leille tykkimiehille. 

Sittemmin naiskomitea jat
koi työtään Saaristosotilai
den Joululahjakomiteana. 
Seuraavana jouluna vuonna 
1919 saivat yksinäiset tykki
miehet sekä sairaaloiden poti
laat vastaanottaa tervetulleet 
joulupaketit. Linnakkeilla 
järjestettiin nytkin ohjelmalli
set joulujuhlat kahvitarjoilui
neen. 
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RANNIKKOSOTILAIDEN 
HUOLTOYHDISTYS 
(RSHY) 

Tammikuussa 1920 ko
koontui joukko pääkaupun
gin naisia Saaristosotilaiden 
Joululahjakomitean aloit
teesta pohtimaan sellaisen 
yhdistyksen perustamista, 
joka muulloinkin kuin jou
luna tukisi ulkolinnakkeilla 
palvelevia sotilaita. Päämää
ränä oli löytää rannikkotykis
tö n erikoisolosuhteisiin 
soveltuvat sotilaskotityön 
toimintamudot. 

Rannikkosotilaiden huol
toyhdistys aloitti toimintansa 
hankkimalla keräys- ja lahjoi
tusvaroin linnakkeille kirjoja, 
seurapelejä, levysoittimia ja 
urheiluvälineitä, sekä järjes
tämällä ohjelmallisia illan
viettoja kahvitarjoiluineen. 
Toiminta jatkui tässä muo
dossa pari vuotta. 
LUKUTUVAT 

Linnakkeiden upseeriston 
myötävaikutuksella yhdis
tyksen suorittama työ sai 
uu sia toimintamuotoja. 
Lukutupa todettiin sellaiseksi 
paikaksi, jossa tykkimies 
voisi viettää vapaa-aikaansa. 

Niinpä yhdistys perusti lin
nakkeille lukutupia, joihin 
tilattiin sanoma- ja aikakausi
lehtiä. Sittemmin niihin sijoi
tettiin yhdistyksen hankkimia 
kirjoja ja seurapelejä. Vähi
tellen lukutuvista muodostui 
viihtyisästi kalustettuja paik
koja. Ensimmäinen lukutupa 
kunnostettiin vuonna 1923. 

ENSIMMÄINEN VALTION
APU 

Rannikkosotilaiden Huol
toyhdistyksen (nyk. RSKY) 
toiminta oli tähän asti perus
tunut yksinomaan tarmok
kaiden naisten vapaaehtoi
seen työhön . Yhdistys sai vas
taanottaa ensimmäisen valti
onapunsa vuonna 1924. Val
tiovallan tunnustus työlle oli 
moninkerroin saatua apura
haa mittavampi . Varsinainen 
rannikkosotilaskotityö ulko
linnakkeilla alkoi tästä. 

NELJÄ ENSIMMÄISTÄ 
LINNAKESOTILASKOTIA 

Ensimmäinen linnakesoti
laskoti perustettiin lsosaa
reen vuonna 1925. Pian avasi 
ovensa myös Kuivasaaren 
sotilaskoti. Tästä »Impilin-

naksi » kutsutusta rakennuk
sesta on enää perustus jäljellä. 

Tämän jälkeen ryhtyi 
yhdistys suuriin hankkeisiin 
ja rakensi Rysäkarille vuonna 
1926 sotilaskodin, jonka juh
lallisia vihkiäisiä presidentin 
rouva Signe Relander kunni
oitti läsnäolollaan. Uudisra
kennus oli tarpeen , sillä saa
rella ei ollut mitään muuta 
tarkoitukseen sopivaa raken
nusta. Samana vuonna 1926 
vihittiin myös käyttöön Mies
saaren sotilaskoti, jonka 
yhdistys kunnosti rykmen
tiltä käyttöönsä saamaan 
vanhaan huvilaan . 

Näin oli rykmentin neljä 
suurinta linnaketta saanut 
oman soti laskodin. 

Mäkiluodon kaukainen 
vartiolinnakekaan ei jäänyt 
toiminnan ulkopuolelle. 
Sieltä saatu suuri huone 
kalustettiin ja varustettiin 
soti laskodiksi, joka kuitenkin 
varsin pian tuhoutui palossa . 
Toimintaa jatkettiin jonkin 
aikaa entisessä vartiomajassa 
tuulisen kallion laella . Sittem
min saatiin tarkoitukseen 

sopivat tilat osasta kasarmin 
ruokalaa . Aikaisemmin Ran
nikkolaivastolle kuulunee
seen Melkkiin perustettiin 
sotilaskoti vuonna 1929. 

Rykmentin ylläpitämät 
kenttäkaupat luovutettiin 
yleisesikunnan määräyksestä 
vuonna 1931 Rannikkosoti
laiden Huoltoyhdistykselle. 
Linnakkeiden kenttäkaupat 
olivat käytä nnössä jo aikai
semmi,; siirtyneet yhdistyk
sen huoltoon ja liitetty soti
laskoteihin. Luovutustoi
menpiteiden yhteydessä saa
tettiin myös Itä-Villingin 
pieni sotilaskoti viihtyisäm
pään kuntoon. 

RSHY:llä oli näin ollen 
seitsemän sotilaskotia toi
minnassa rykmentin alueella 
ennen talvisotaa 1939-40. 

LEIRISOTILASKOTI
TOIMINTA 

Kertausharjoitusten ja lei
rien yhteydessä perustettiin 
erillisiä myyntipaikkoj a, 
kalustettiin tilapäisiä sotilas
koteja ja paikoin tukeuduttiin 
telttakatoksiin. Rykmentin 

rouvat ja isänmaalliset yliop
pilasneitoset olivat tässä toi
minnassa avainasemassa . 

Tätä Suomen naisten vapa
aeh toista maanpuolustus
työ tä · on aina sävyttänyt 
komentajien ja päällystön 
myö tämielinen suhtautumi
nen sotilaskotiaatteeseen. 

LINNAKESOTILASKODIT 
TÄNÄÄN 

Ra nnikkosotilaskotiyhdis
tys ylläpitää nykyisin linnake
so tilaskoteja lähes jokaisella 
vakinaisesti miehitetyllä saa
rella. Sotilaskotien sän nölli
nen toiminta nojaa ensisijai
sesti pa lkatun henkilöstön 
varaan, mutta viikonloput, 
loma t ja leirit hoidetaan 
vapaaehtoisin sisarpäivys tyk
sin . Poiketen muista sotilas
kotiyhdistyksistä Rannikko
sotil askotiyhdistys jakaantuu 
paikallisosastoihin, jotka 
kukin toimi nta-a lueellaan 
vastaavat vapaaehtoisesta 
sisarpäivystyksestä. Ranni
kon vihreät sisaret toimivat 
myös merivoimien parissa . 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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ISOSAARI 
- LINNAKE SUOMENLAHDESSA 

Nelisen kilometriä Santa
haminasta etelään sijaitsee 
Isosaaren linnake, suurin 
SIRtR:n linnakesaarista . Iso
saaren historiaa on pystytty 
jäljittämään aina 1600-
luvulle, jolloin 30-vuotisen 
sodan aikana joukko Saksan 
taitelukentälle matkalla 
olleita suomalaisia nousi 
kapinaan ja rantautui lsosaa
reen. He viettivät lsosaarella 
kuitenkin vain muutaman vii
kon, kunnes jatkoivat mat
kaansa kohti Keski-Euroop
paa. 

1700-luvun lopussa saari 
siirtyi yksityisomistukseen ja 
pysyi yksityisellä aina 1800-
luvun loppuun saakka. Kri
min sodan aikana vuonna 
1855 Isosaari oli englantilai
sen laivaston tukikohtana. 
Tältä ajalta on myös muis
tona saarella oleva englanti-
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laisen merimiehen hauta. 
Hän sai surmansa Santaha
minan patteriston tulituk
sessa kesäkuussa 1855. 

Kansalaissodan jälkeen 
Isosaari oli punaisten vankien 
rangaistussiirtolana. Hyvin 
puutteellisissa oloissa kulku
tautien vaivaamista vangeista 
suurin osa kuoli . Heillekin on 
pystytetty ministeri Emil Sko
gin aloitteesta 1950-luvulla 
muistomerkki saarelle . 

Varsinainen linnoitustyö 
käynnistyi tämän vuosisadan 
alussa Venäjän tsaari Nikolai 
II aloitteesta. Tarkoituksena 
oli toteuttaa ns. Pietari Suu
ren merilinnoitussuunnitelma 
Pietarin turvaksi. Valmistele
vat työt aloitettiin 1912 ja seu
raavana vuonna työt saatiin 
käyntiin. Vaikka linnoitus
töitä tehtiin huolella oli mies
työvoimaa mm lukuisasti, 

että jo vuonna 1915 oli kolme 
patteria valmiina toimimaan. 
Ensimmäisen maailmanso
dan aikana aseistusta lisättiin 
entisestään ja valkoisten 
suunnitellessa Helsingin val
tausta ylipäällikkö Manner
heim ilmaisi huolestuneisuu
tensa asiasta. Niinpä pieni 
joukko miehiä tunkeutui saa
relle väärennettyjen lupien 
avulla ja sabotoi tykit vaarat
tomiksi. Toimenpide teki 
Helsingin valtaamisen hel
pommaksi ja näin mahdollisti 
osaltaan Suomenlinnan lin
noitustykistön perustamisen 
12.5.1918. Rykmentin nimi 
on tämän jälkeen vaihtunut 
useasti, kunnes vuodesta 1957 
se on säilynyt nykyisellään 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmenttinä. 

• 

ISOSAARI TOISEN 
MAAILMANSODAN 
AIKANA 

Talvisodan aikana Isosaari 
oli varsin rauhall inen paikka. 
Vihollisen joukot jättivät saa
ren rauhaan ja ne harvat lau
kaukset, jotka sieltä laukais
tiin liittyivät Helsingin ilma
torju n taa n. Jatkosodan 
aikana Isosaaressa palveli 
noin 800 miestä, jotka käytti
vät paljon aikaansa saaren 
varustamiseen .. Linnakkeelle 
rakennettiin mm. uusia kor
suja ja yksi patteri vaihdettiin 
uuteen. Taistelutoiminta saa
rella oli varsin rauhallista, 
tosin vuonna 1944 helmi
kuussa linnake osallistui Hel
singin suurpommitusten tor
juntaa n. Pommitukset 
aiheuttivat saarella melko 
suuria aineellisia vahinkoja, 
muutamia miehiä haavoittui 
sekä kaksi menehtyi. · 

Maailmansodan jälkeen 

olot linnakkeella olivat huo
not. Ruuasta oli pula ja kasar
mit olivat pahasti ränsisty
neet. Uutta, nykyistä kasar
mia alettiin rakentaa kuiten
kin vasta vuonna 1955 ja se oli 
käyttövalmiina kahden vuo
den kuluttua, 1957. Samoin 
henkilökunta, joka asunto
olojen heikkouden vuoksi oli 
aiemmin pakotettu asumaan 
mantereella, sai uusia asun
toja vielä 1950-luvulla. 
Upseerikerho saarelle oli 
perustettu jo toisen maail
mansodan aikana vuonna 
1943. 

KOULUTUS ISOSAARES
SA 

Vuonna 1958 Isosaareen 
perustettiin rannikkotykistön 
aliupseerikoulu, joka toimi 
linnakkeella aina vuoteen 
1979 saakka. 1979 koulutus
järjestelyjä muutettiin perus
teellisesti. Aliupseerikoulu 
lopetettiin ja siirrettiin Kou-

lutuspatterille, joka nykyisel
lään toimii Santahaminassa. 
Samoin alokaskoulutus siir
tyi Santahaminaan. Nykyisin 
Isosaaressa annetaan varus
miehille rannikkotykistön 
erikoiskoulutusta - jakso, 
joka kestää noin kaksi kuu
kautta ja kouluttaa miehet 
toimimaan tykillä, keskiössä 
tai tulenjohdossa. Lisäksi 
merivalvontakurssi on sijoi
tettu Isosaareen. 

Isosaarella palvelee tällä 
hetkellä toistasataa miestä. 
Vahvuus luonnollisesti vaih
telee - kurssikausilla heitä 
on enemmän kuin kurssien 
välillä. Saari ei sanottavasti 
poikkea muista SIRtR:n lin
nakkeista, sen pinta-ala on 
tosin huomattavasti suu
rempi ja luonto vehreämpää. 
Varusmiesten keskuudessa 
linnake on saanut humoristi
sen nimen - Palma de Iso
saari. 

Tervetulotoivotuksin 
Helsingin NMKY:n 

Santahaminan 
sotilaskoti 

17 



RANNIKKOTYKISTÖMUSEOLLA 

UUSI ILME 

Suomenlinnan museoalu
eella, vanhassa ruutikellarissa 
s1Ja1tseva Rannikkotykistö
museo on saneerattu. Yli vuo
den kestäneen peruskunnos
tuksen jälkeen museo avattiin 
uusitussa muodossa yleisölle 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin 70-vuotisjuh
lapäivänä 12.5.1988. Uusissa 
tiloissa toimivalla RT-muse
olla on perinteitä, sillä se 
perustettiin jo vuonna 1948 
Rannikkotykistön upseeriyh
distyksen toimesta. 

Museorakennuksen sanee
rauksen sisätiloiltaan suoritti 
Puolustusministeriön Helsin
gin rakennustyö, pääarkki
tehteinään tunnettu arkkiteh
titoimisto Timo ja Tuomo 
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Suomalainen. Vanhan, vuo
delta 1776 peräisin olevan 
tiili- ja graniittiholvauksen 
esiin saamiseksi kaikki seinät 
hiekkapuhallettiin. Lisäksi 
koko sähkö- ja ilmastointijär
jestelmä uusittiin sekä 
kokoelmat turvattiin ajanmu
kaisella hälytys- ja valvonta
järjestelmällä. 

Itse näyttely esittelee vivah
teikkaasti Rannikkotykis
tömme vaiheet menneisyy
destä nykypäivään saakka. Se 
on ryhmitelty keskustasalia 
kiertäviin sivukäytäviin ajal
lisesti eteneväksi, alkaen esi
historiallisesta ajasta, siirtyen 
Ruotsin vallan aikaan ja 
Augustin Ehrensvärdin joh
tamien linnoitustöiden tulok-

seen - Viaporin syntymi
seen. Seuraavassa käytävässä 
siirrymme autonomian 
aikaan, jossa esitellään Kri
min sota ja Pietari Suuren 
merilinnoitushanke. Venäjän 
vallan aikana Suomen puo
lustusstrategia muuttui, van
hoja linnoja hylättiin, mutta 
Viapori säilyi ja muodosti 
keskeisen osan Helsingin 
maa- ja merilinnoitusjärjes
telmässä. 

Itsenäisyytemme ajan ran
nikkotykistö on luonnolli
sesti saanut keskeisen osan 
näyttelystä . Erillisessä sivu
käytävässä on esinein, kuvin 
ja kartoin esillä RT:n kehitys 
vuodesta 1917 sota-ajan ras
kaisiin vuosiin ja edelleen 

nykypäivään. Tämän päivän 
uudempaa tekniikkaa edusta
vat mm. laseretäisyysmittari 
ja väylätorjuntaohjus . 
Komea keskisali on varattu 
rannikkotykistön raskaam
malle kalustolle. Nähtävänä 
on mahtavan 305-Obuhoffin 
lukkolaite, 1550-luvulta 
peräisin oleva ruotsalainen 
kokoslanga , 12-naulioka
nuuna sekä Bomarsundissa 
ollut 24-naulainen merika
nuuna. Meidän aikaamme 
paremmin edustavat 57 mm 
Nordenfelt ja mallia 76/ 50-
CR rannikkokanuuna Canet. 

Kiinnostusta museoon ylei
söllä on ollut mukavasti, sillä 
toukokuun puolivälistä hei
näkuun loppuun oli kävijöitä 
jo noin 13000. Syksyllä museo 
on avoinna lauantaisin ja sun
nuntaisin kello 11.00-15.00. 

305-Obuhoffin mahtava lukkolaite. 

Ruotsin vallan aikaisia kanuunoita. 
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•• 
RYKMENTISSA 

' Kilpailutoiminta 1988 
SlRtR:n joukkueet ovat 

osallistuneet kuluvan vuoden 
aikana sotilasläänin ja puo
lustusvoimien mestaruuskil
pailuihin vaihtelevalla menes
tyksellä. 

Parhaat tulokset saavutti 
rykmentin hiihtojoukkue . 
Ammunnan ja suunnistuksen 
osalta tulokset jäivät keskin
kertaisiksi. ESSL:n ampuma-

Hiihtojoukkue: 
Kapt Matti Kopra 
Ltn Eero Hämäläinen 
Alik Reijo Manninen 
Alik Antti Linna 
Alik Juha Tupitsa 
Alik Jukka Ryhänen 
Alik Teemu Suomalainen 

TAPAHTUU 
suunnitusviestissä (I lves
viesti) rykmentin joukkue 
saavutti lähes perinteisen 
kahdeksannen tilan . 

Parhaana tuloksena voi
daan pitää rykmentin hiihto
partion sijoittumista viiden
neksi puolustusvoimain hiih
tomestaruuskilpailuissa, vaa
tivassa ja arvostetussa parti
ohiihdossa. 

Yksilösuorituksista par-

Ampumajoukkue: 
Sotmest Markku Heino 
Ylik Jouni Janhunen 
Tkm Timo Karanko 
Tkm Marko Karppinen 
Tkm Sami Kaukolahti 
Tkm Petri Laine 

haana tuloksena on pidettävä 
ylik. Janhusen sijoittumista 
yhdeksänneksi kantahenkilö
kunnan RK-am munnassa 
10+ 10 ls taisteltaessa puolus
tusvoimien mestaruudesta. 

Lippurykmentin värejä 
ovat o lleet puolustamassa 
kuluneen kauden aikana seu
raavat varusmiehet ja kanta
henkilökuntaan kuuluvat: 

Suunnistusjoukkue: 
Ltn Jaakko Vesanen 
Yliv Pekka Väisänen 
Alik Jari Kokkonen 
Alik Kari Repo 
Alik Teemu Suomalainen 

Tuloksia: ESSL:n hiihtomestaruuskilpailut Parolannummella 1-3.3.1988 

Varusmiehet 15 km: Alik Tupitsa J 3. sija 

Ampumahiihto, yli 35 v. 

Varusmiehet viestihiihto: 

Partiohiihto: 

Alik Manninen R 6. sija 
Alik Linna A 10. sija 

Kapt Kopra M 6. sija 

1. PsPr 
2. HelltR 
3. SIRtR 

1. PsPr 
2. SIRtR 
3. KaartP 

Kolmikorko Oy 
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Puolustusvoimien hiihtomestaruuskilpailut Kajaanissa 22-24.3.1988 

Partiohiihto: 1. KymJP 
2. JPr 
3. PKarPsto 
4. LRvsto 
5. SIRtR 

ESSL:n ampumamestaruuskilpailut Santahaminassa 27-29.6.1988 

RK 10+ 10 ls , varusmiehet: 
RK 10+ 10 ls , kantahenkilökunta: 

Tkm Kaukolahti S 
Ylik Janhunen J 

4. sija ( 18 1) 
10. sija (180) 

Puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailut Oulussa 9-11.8.1988 

RK 10+ 10 ls Ylik Janhunen J 9. sija (188) 

Varuskunnan ampumamestaruuskilpailut Santahaminassa 7-9. 7. 1988 

RK Evl Oila 5. sija 
Vääp Into 7. sija 

KIV 6: Evl Oila 4. sija 
RK 10+10 ls Sotmest Saari 2. sija 

Rykmentin suunnistusmestaruuskilpailut 31.8.1988 Rastilassa 

Yleinen sarja: 1. Yliv Pihlman J 
2. Kapt Junttila T 
3. Kapi Rautava R 

Varusmiehet: 1. Opp Ahola J 

MERI V ALVONTAKILPAILU 
30.8.1988 

Isosaaressa järjestettiin 
perinteinen merivalvontakil
pailu, johon osallistuivat 
SlRtR:n meriva lvonta-ase
mien vanhemmista tykkimie
histä kootut joukkueet. Kil
pa ilun voitti jälleen, tällä ker
taa ylivomaisesti , Isosaaren 
linnakkeen joukkue. 

2. Opp Tammisto 0 

Tulokset: 
1. Isosaa ren linna ke 45.90 
pist 
2. Orrengrundin li nnake 
27 .70 pist 
3. Mä kiluodon linnake 27.50 
pist 

(Sähköteknkmo) 
(lsoslke) 
(REtekntst) 
(KoulPtri) 
(KoulPtri) 

PALKITTUJA 

Puolustusvoi·mien komen
taja on myöntänyt 1.9.1988 
SIRtR tykk imies Harri 1-Iurs
tille puo lustusvoi mien prons
sisen a nsiomitalin . Tykkimies 
Hursti palvelee puolustusvoi
mien ATK-laitoksella. Hän 
on ansioitunut ATK-alalla 
puolust usvo imien hyväksi 
tehdyssä työssä ja oli yksi kol
mesta mitalin saajasta . 

Washout Oy 
Autonhoitotuotteet 
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HEIKKI TIILIKAINEN 
Kustannus Oy SUOMEN MIEHEN 

TOIMITUSJOHTAJAKSI 

uudeksi toimitusjohtajaksi on 
kutsuttu 1.9. alkaen eversti
luutnantti Heikki Tiilikainen. 

Suomen Sotilas-aikakaus
lehteä julkaisevan Kustannu
syhtiön Oy Suomen Miehen 

Heikki Tiilikainen on 4 7-
vuotias ja hän palveli puolus
tusvoimissa viimeksi patteris
ton komentajana Turun Ran
nikkotykistörykmentissä . 
Tiilikainen omaa myös lehti
miestaustaa, sillä 1970-luvun 
alussa hän toimi viitisen 
vuotta puolustusvoimien 
uutislehden Ruotuväen pää
toimittajana. Lisäksi hän on 
julk aissut poikien seikkai lu
kirjan Ajomiina. Tiilikaisella 
on huomattava kokemus 
YK:n rauhanturvateh tävissä. 
Hän on toiminut kenraali 
Martolan adjutanttina 

SÄHKÖKONEET 
VEM merkitsee toimintavar

muutta, johon Suomessa on opit
tu luottamaan. Kun tarvitset 

sähkökonetta, meiltä saat oikean 
ratkaisun. Se on varma kuin 

VEM! 

• oikosulkumoottorit 

• liukurengasmootto.it 
• hammasvaihde-

moottorit 
• generaattorit 
• erikoismoottorit 

N11ttyrinne 7, 02270 Espoo, puh. (90)881122 
Teletex 100 1883, telefax (90)882 418 
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Kyproksessa, sotilastarkkai
lijana Kashmirissa ja UNFI
CYP:in henkilöstöpäällik,_
könä Kyproksessa. Vuonna 
1975 Tiilikainen oli puolus
tusministeri Erkki Huurta
mon sihteerinä . 

Päivi Kontiaisesta 
uusi toimistosihteeri 

Maanpuolustuskiltojen lii
ton ja Kustannus Oy Suomen 
Miehen uudeksi toimistosih
teeriksi on 1.8. alkaen nimi
tetty merkonomi Päivi Konti
ainen (2 1). Päivi on käynyt 
Suomen Liikemiesten Kaup
paopiston sihiec.:rilinjan ja 
valmistunut vuonna 1985. 
Hän on aiemmin ollut Keino
siemennysyhdistysten Liiton 
kirjanpitiijänä. 

1 

} 

MÄKIL UOTO SATELLIITTIAIKAAN 

Varusmiesten vapaa-ajan tv järjestelmä, jolla saadaan 
viettomahdollisuudet Mäki- näkyviin kaikkiaan 11 eri 
luodon linnakkeell a saivat kanavaa . Rahoitus tälle var
merkittävän lisän keväällä. sin mittavalle hankkeelle jär
Linnakkee lle näet saatiin jestyi Puolustusvoimien bud
hankituksi Saloran satelliitti- jetin ka utta Sotilaskotiliiton 

lahjoituksena. 
RTTK kiittää lämpimästi 

lahjoittajia kaikkien ja eten
kin Mäkiluodolla palvelevien 
varusmiesten puolesta. 
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Aliupseerikurssi I IV88 suorittaneet! 
Onnittelen Teitä aliupseerikurssin I-vaiheen suorituksesta. 
Tämä kurssikokonaisuus särkyy ja oppilaina olleet jatkavat ympäri Suomen 

etelärannikkoa kurssin II-vaiheella tai reserviupseeerikurssilla. 
Teidän saapumiserässänne on ollut ainesta vähän liiankin kanssa ja se mieles

täni tt1li ilmi jo kurssin alkuvaiheessa. Tulopuhuttelussa minulle jäi vaikutelma, että 
tästä kurssista tulee hyvä kurssi opintosaavutuksiltaan. 

Tätä kirjoittaessani kurssin päätapahtumat ovat vielä edessäpäin, joten en 
pysty vielä arvioimaan ensivaikutelmani pitävyyttä. 

Jokaisen johtajaksi koulutettavan on hyvä pitää aina mielessään Kouluttajan 
oppaan lause »Ellet itse tiedä, et voi opettaa. Sen jälkeen kun tiedät, tulee sinun 
oppia opettamaan». 

Pyrkikää aina parempaan, älkääkä olko tyytyväisiä jo saavutettuun. 
Toivon Teille kaikille parhainta mahdollista menestystä tulevissa tehtävis

sänne. Toivottavasti olemme pystyneet antamaan Teille hyvän pohjan jatkokoulu
tuksellenne. 

Koulutuspatterin päällikkö 
Majuri 
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P Mustonen 

KOULUTTAJAT 

Viestilinja 
Yliluutnantti Lehtiranta: Viestiorganisaa
tion erittäin mielenkiintoisia oppitun
teja .. Kalu-au:n kauhu. 
Kersantti Kursi: Kouluttaja N:o 1. Ei toi
lasta kapiaista ookkaan. Asian mies, 
tiukkenee silmissä. »Meillä ei todella
kaan mene hyvin - tauko paikalla.» 
Uskomatonta PR:ää SA-INT:ille. 
Kokelas Kosonen: »NAPPI KIINNI!!! 
Punkat syvältä. Pölyä roskiksen poh
jalla ... » (ks. ed. julkaisu). 
Alikersantti Ollila: »Juoksuun mars. 
Perunakellari myötäpäivään. Tuo Santis 
myötäpäivään kiertäen.» Miksiköhän 
nyt juostaan??? 

Tykkilinja 
Ylikersantti Hasan: »Pieni hinta itsenäi
syydestä, puheopetus maksetaan ve
rellä. » 
Ylikersantti Kautto: Rehtiyden perikuva, 
muistuttaa Top Gunin huippumiehiä. 
Kokelas Hekali: Kapiaisainesta , osaa 
hommansa, aikamme sankari. 
Kokels Lehtinen: Hiljainen puurtaja, 
rakastettava yksilö. 
Kokelas Mäkinen: ... muuten mukava 
mies. 
Kokelas Tilli: Alkukankeuden jälkeen 
löytyi pilkettä silmäkulmasta. 

Keskiö linja 
Luutnantti Vesanen: Mies ilman stressiä 
» ... häh? No, ei se mitään.» 

Vänrikki Liusvaara: Kaikki mitä olet aina 
halunnut tietää aseista, mutta et ole kos
kaan uskaltanut kysyä. Ase-expertti. 
Kokelas Metsämäki: Mister Metsäman
sikka. Sopivan särmä; sopivan löysä. 
»Näin se pitää olla ja näin se pelaa.» 
Kokelas Pulkka: Maailman ainoa antiko
feinistinen keskiapukouluttaja? Kahvion 
apukouluttaja juo teetä!!!!! 

Tulenjohtolinja 
Vääpeli Siivonen: Ykkösjohtaja näytti 
miten opetuksesta voidaan nauttia . »En 
ole mikään sovinisti, vaikka sanonkin 
että naiset eivät osaa ajaa autoa.» Analo
ginen dialogi. » Vihollinen hyökkää län
nestä, onpa se ovela.» Oikealla komento
tavalla saadaan miehet tekemään oikein, 
vaikka komento oli väärä. 
Vääpeli Hokkila: Vänkä äijä. »Muutama 
patruuna ja toppi jäljellä - mitähän 
teille vielä näyttäisin?» Lumme nukkuu 
opetettaessa: »Herättäkää tuo mies, ettei 
hän putoa poteroon ja loukkaa itseänsä, 
syyttää vielä minua siitä». »Kaulaansa 
myöten kelluminen suossa ei estä miehen 
liikkumista. » 
Kokelas Määttä: »Tää oppilasmerkki on 
suorassa, mutta vähän vinossa, uusitaan
.» »Ei tartte herroitella, istukaa vaan.» 
Kqhteli meitä lähes samanarvoisina. 
Upseeri ja herrasmies. 
Kokelas Hovi: Kokelas Hovi & mustat 
lasit. Mies paikallaan. »Sit kun te meette 
RTK:hon» . »Mä en oo nyt taaskaan ihan 
varma ... » 
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TUPA4 
Motto: Kuka siellä ryhtiä repii valmistautumisen aikana?! 

Niemi Tommi, 68, Rusko, radio- ja TV
asentaja, Porin Prikaati. »Mullei oo 
mikään kiire». Aina vaiheessa, tuvan 
härö, ei revitä ryhtiä, selventäjä. 
Viinikka Juha, 68, Köyliö, elektr asen
taja, 2.ErVK/Tku. »Tarvittiin podia, 
sporttia ja tsemppistä .» Päivän koho
kohta sode ja iltabodaus. 
Turkulainen Jari, 68, Helsinki , puh asen
taja, Kou!Ptri. »Ei iske RJ. Olkaa pojat 
hiljaa, missä mun kamat. .. KUKA VEI 
MUN KAMAT?!» 
Murto Marco, 66, Turku, prosessitek
nikko, TurRTR. »Ei mitään väliä, ei oo 
markkaakaan kiinni.» Puhuivat Salosen 
kanssa joskus niin omituista, että ... 
Tolsa Jouni, 68 , Pyhtää, puh asentaja, 
KotRPsto. »Mie oon taas nakissa, kuka 
nää listat . suunnittelee?» Kotkanpoika 
ilman siipiä . 
Mutikainen Jari, 68, Helsinki, radio- ja 
TV-asentaja, KoulPtri. »Haluun keski
viikkona IV:lle.» Hyvä huuliveikko, nau
raa kuin harakka, IV:llä nakkikone. 
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Salonvaara Kare, Helsinki , sähkö- ja tie
tokoneasentaja, HanRPsto. »Aina ja kai
kesta täytyy heittää huulta kun vain voi.» 
USA-style, kyselee koko ajan. 
Saastamoinen Jyrki , 66, Vantaa, sähkö
voimateknikko, HanRPsto. »Sähän 
ihmemies oot.» Tuvan vanhus, lainaa 
rahaa aina kun on tarvis . 
Rinne Marko, 68, Laitila, varastomies, 
TurRTR. »Huomio vääpeli ... huomio 
katse oikeaan päin. . . oho, korjaan ... 
huomio ... » »Ihan totta .» 
Siponen Jari, 68, Kalanti, yo, TurRTR. 
»Kerran se vaan kirpasee.» Tsei Tsei 
Saipponen, huutaessaan puhuu normaa
li~_kovempaa. 
Salonen Jarkko, 69, Rauma, laivasähkö
mies, TurRTR. Haisee tosi »hyvälle», 
täysin nahiton mies. Kevyt Hannu. 
Parkkinen Jari-Pekka , 68, Vantaa, sähkö
asentaja, UudRakP. »Aina pois kun pää
see, Vekosille juu.» Kumma häiskä 
kumihuuli, häröilee jos on tarvis. 

TUPA 5 

Aaltonen Ari , 68 , Laitila, laitehuoltaja, 
TurRTR. Tuvan särmin punkka: »Ei voi 
olla räjähtänyt!» Mennään pojjaat 
Noroolle. 
Heikkilä Ollipekka , 69, Helsinki, yo, 
UudRakP. »Mä en ainakaan ehi .. . » 
Aina vaiheessa. Masta kulkee Pullakus
kin vauhdilla ... Tetsarit ottaa päähän jo 
2 vkoa etukäteen. 
Ikonen Mika , 68, Helsinki, tekn yo, 
Kou!Ptri. »Ei iske rateko eikä RJ eikä ... 
Koko tupa Tanella Postimestariin. 
Kalatie Tomi, 69, Helsinki, elektr asen
taja, UudRakP. »IV-TJ TOSI VÄHÄ!» 
Kantanen Juha , 66, Helsinki, puh asen
taja, KoulPtri . »Ei iske vempalle! » 
VMTL-taistelija. 
Koivuneva Ilkka, 66, Porvoo, sairaanhoi
taja, UudRakP. »Mä en tajuu näistä vies
tihommista mitään .» 

Koski Jussi, 67, Uusikaupunki, yo-elektr 
asentaja, TurRTR. »Riihimäki kutsuu». 
Tuvan namusetä. 
Koskinen Ari , 67, Lahti, tietoliikennetek
nikko, l .JPsto/PSPR. »Mä oon saanut 
pätevän miehen maineen.» Tuvan Jallis. 
Punkka heiluu yöllä kuin vene myrs
kyssä! 
Lehikoinen Keijo , 67, Vantaa, opiskelija, 
KotRPsto. »MITÄ, minustako RJ?? Ote
taan yhdet vielä!» 
Lehtinen Kari , 68, Järvenpää, elektr asen
taja, UudRakP. »Pääseeks röökille?» 
Hyvin pyörii lomat. 
Makkonen Tapani, 68, Helsinki, tekn yo, 
HanRPsto. Minuutin tauko - unten 
maille. DI:ksikö pelkällä levolla? 
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TUPA6 
Motto: Gines on kovaa. 

Saarela Markku, 67, Helsinki, yo, KoulP
tri. Särmikkyys loistaa, jopa markkakin 
pomppii punkalla. Sunnistajaihme -
eksyy paikkaan kuin paikkaan. 
Saarhelo Jari, 68, Espoo, teko yo, 
UudRakP. »Kurssi! Öö-öö-sento!» 
Ulvotti kitaraa kuin Jimi. 
Sajalinna Kari, 65, Loviisa, insinööri, 
KotRPsto. Tuvan isähahmo - ainaski 
sängen perusteella. Gilettee, Gilettee onx 
kellään? 
Suomalainen Eero, 69, Helsinki, yo, 
KotRPsto. Liikkuu Santahaminassa 
kuin kotonaan, pitää tuvan ylhäällä 
yskien. 
Suomalainen Vesa, 68, Nummela, merko
nomi, UudRakP. No olihan suoritus!!! 
Lihasmassaa kuin Arnoldilla. 
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Svenskberg Leif, 66, Espoo, sähkötekn, 
UudRakP. Macho, Iso Vaalee ja vie sel
, ään. Hej, Grani on bestis mesta! Asete
taan kaasuputken suojamäntä .. . 
Syvälähde Harri, 68, Kerava, elintarv 
työntekijä, KotRPsto. Hei viitti~kö joku, 
mä lähden röökille! 
Tammisto Vesa, 68, Jokela, opiskelija, 
KoulPtri. Missä se malli on? Onks joku jo 
tehny sen? 
Teräspää Ismo, 68, Mäntsälä, autonasen
taja, KoulPtri. Stile, Iku-Vemppa. 
Vapaavuori Timo, 68, Helsinki, yo, 
UudRakP. Lomille Lomps, ginesjuttujen 
erikoismies. 
Viitanen Kari , 68, Vantaa, asentaja 
koneistaja, UudRakP. Viihtyy vaakata
sossa ja antaa lomilla kaikkensa. 

TUPA 7 
Motto: Moka päivässä pitää RaTeKo:n loitolla. 

Korpela , 68, Vehkalahti, puutarhuri, 
KotRPsto. Eleli ja oleli hiljakseen. 
Koskinen, 68, Vantaa, yo, U ud RakP. Sär
mäkäs pikapuhuja. Loma on lähellä . 
Kuikka, 66, Kotka, koneteknikko, 
KotRPsto. Ylpeä kotkalainen !omilta 
palatessaan: »Hyvää yötä; yhdenaikai
suutta tai puhun koko yön.» 
Kylmä , 68 , Vantaa , yo, KotRPsto. Tuvan 
kylmä verisin motoristi. » Vähän koulut
uskorttei». 
Laukala , 68, Vantaa, yo, UudRakP. 
Vähäuninen oppilas. »Ei todellakaan 
iske videoita, jollei mulle iske iivee. » 
Lökfors, 69, Porvoo, yo, UudRakP. Por
voon bodari. »Noh , kunhan mä oon 
oppilasjohtaja.» 

Majaniemi Juha, 66, Järvenpää, prosessi
teknikko, UudRakP. Juhalla poikkeavat 
unet. VAAKATASOSSA on ihmisen 
hyvä olla. 
Neuvonen, 69, Helsinki, yo, UudRakP. 
Mies löytyy vielä päällystöopistosta . »Ei 
oo muija soittanu vieläkää.» 
Rantakallio, 68, Nummela, yo, KoulPtri . 
Kurss in Mikki-Hiiri. »Älä nyt sitä ota!» 
Ruotsalainen, 68, Helsinki, tekn yo, 
UudRakP. Mitähän miehen päässä pyö
rii? »Mennään nyt eikä meinata.» 
Rytsölä , 69, Kotka , yo, KotRPsto. Sot
kussa kahvilla. »Ei mua muu harmita , 
mut se, että ... » 
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TUPA8 
Motto: Mikä ihmeen valmistautumisaika? 

Ala-Mononen Niko, 68, Kerava, yo, 
UudRakP. »Jawohl». Nakkikone. Hero
oinen yksilö. 
Aronen Jari, 68, Vantaa, yo, UudRakP. 
Onnellisesti rakastunut, tuvan näkymä
tön mies. 
Autio Petri , 68 , Vantaa, hienomekaa
nikko, UudRakP. Terävä lähtöaskel , 
tuvan pankkiautomaatti, diggaa mum
moista. 
Bau Pekka, 68, Kerava, tekn yo, Kou!P
tri. Puolet miehestä ratekossa, mutta 
miksi? 
Eskola Pertti, 67, Helsinki , yo, 
UudRakP. Aina vaiheessa. 
Heikkinen Hannu, 68, Kotka, KotRPsto. 
Tuvan ainoa rakennusmestari. Tuvan 
ikäloppu. 

30 

Huusari Miika , 68, Kotka, yo, KotRPsto. 
»Ei meillä Kirkonmaalla ... » Tuvan sel
ventäjä. 
Hyvönen Timo, 68, Vantaa, kauppatiet 
yo, UudRakP. Sukat rytyssäja hius mur
tui. 
Kilpi Juha, 68, Nurmijärvi, yo, KoulPtri. 
Ex-jääkiekkoilija. Nyk. sotilas. 
Koivisto Juha, 69, Vuosaari, yo, 
UudRakP. »Eiks se vara-ampuja vois ... » 
Kokka Esa-Mikael, 69, Espoo, yo, 
UudRakP. »Joo tässä oli ojennus ja ojen
tautuminen vapaasti yhdisteltynä.» 

TUPA9 
Motto: Squelch - hyvin me hei vedetään!!! 

Kesti-Helia , 68, Loviisa, yo, KotRPsto. 
»Kuka sen vei?» Kadonneen uniasun 
metsästäjä. 
Korvola , 68, Espoo, tekn yo, UudRakP. 
»Aina vaiheessa - minäkö?» 
Miettinen, 69, Helsinki, fil yo, KoulPtri . 
Härökärppä. Ei paljon stressaa. 
Murto, 62, Iisalmi, di , UudRakP. Tuo
reen isän huolet: »Jesse?, Joonas?, 
Jesse???? Hei pojat , äänestetään.» 

yman , Hyvinkää , tekn yo, UudRakP. 
Aina valmis selittämään. 
Paakkari , 65, Kotka, in , KotRPsto. »Em 
mie vaan tiiä! » 
Peltola , 64, Helsinki , __ ~ptikko, KoulPtri. 
»LOMAPUKU - PAALLE! » (1 min 58 
sek). 

Peltola , 62, Vantaa, ins, KoulPtri. YM, 
VMTL, NK V - ei nakki iske. 
Salminen, 61, Espoo, di, UudRakP. 
Tuvan hamsteri ... »Mä luulin et se oli 
mun» (pl. uniasun housut). 
Siponen, 67, Vantaa, tekn yo, KotRPsto. 
»Tuberkuloosiko muka hävinnyt Suo
mesta?» 
Timonen, 69, Ruotsinpyhtää, yo, 
KotRPsto. 330 - saa suorittaa. Selkä irti 
punkasta. 
Uitto , Helsinki , tekn yo, UudRakP. Vain 
hihna tiellä matkalla Ratekoon, tuvan 
kuopus. 
Viljanen 68, Vesilahti, yo, Uud RakP. 
Lähteäkö lomalle vai ei, siinäpä pulma . 
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TUPA 10 
Motto: Mitä välii, vähä päivii. 

Airas »Öne», 68, Helsinki, yo, UudRakP. 
»Mitä .. . siin oli vikana - taas räjähti». 
Autio »Kaitsu», 69, Lahti, ·KotRPsto. 
»Tää on suolesta». Tuvan nuorin sikai
lija. 
Byckling »Lörssä»,, 68, Helsinki, tekn yo, 
UudRakP. »Olihan taas». Nakki iskee. 
Excell »Lotus», 69, Ruotsinpyhtää, yo , 
KotRPsto. »No . . . joo, jala jallaa vähä 
päivii». 
Grönholm »Jone», 68, Vantaa, yo, 
UudRakP. »Haloo!». Hiipivä hulluus ja 
aamujen paljous kunniaan. 
Hakola »Hakola», 68 , Kotka, tekn yo, 
KotRPsto. »Ihan liian löysää.» 
Hankaa »Jaska» , 69, Kotka, yo, 
KotRPsto. »Ryhtiä ei hierota. » Tuvan 
valopilkku pimeydessä. 
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Helleniemi »Vese» , 68 , Kirkkonummi, 
kauppat yo, UudRakP. Päätä seinään 
(kaljua). 
Jänkälä »Jänkä» , 68, Anjalankoski, yo, 
KotRPsto. »Kuka ... Jänkä .. . ?» 
Järvi »Vemppa», 59, Tilkka, ATK-suun
nittelija, KoulPtri. Paljon Tilkkaa, vähän 
kassuu. 
Kemiaro »Cällähän», 68 , Rajamäki, yo, 
UudRakP. »J.Kemiaro ja Mustat Lasit 
olen minä. » 
Kivivirta »Mosa», 68, Vantaa, merko
nomi, KoulPtri. »Ei iske, lomille lomps.» 
Komonen »Ana» , 68, Helsinki, tekn & 
kauppat yo, UudRakP. Mr Särmä vähän 
elpaa . . . 
Korkolainen »Jzei Jzei», 61 , Espoo, tekn 
yo, KoulPtri. Kravatti solmuun ja suun
nistaan. 

TUPA 11 
Motto: Nyyh, nyyh! 

Lumme, 68, Kauniainen, yo-88, 
UudRakP. Kenen lakki pöydällä, vai 
Lumpeen? »Luku kahteen. Herättäkää 
tuo soturi!» Nukkumatin paras kaveri 
MOPOMIES. 
Manninen, 68, Helsinki, teko yo, 
UudRakP. Aktiivinen yöeläjä, night by 
Manninen. Henkilökohtaisia yöhälytyk
siä. 
Malmberg, 69, Helsinki, yo-88 , 
KotRPsto . Kahden naisen mies, chinchil
lan kasvattaja . 
Niinimäki, 68, Helsinki, tekn yo, KoulP
tri. »Pojat, kai te lähette bisselle illalla?» 
Parikka, 68, Nurmijärvi, yo-88 , 
KotRPsto. »Tahti seis! » Ilmaherruus 
tuvassa. 
Pisilä, 68, Hyvinkää, UudRakP. »Tois
tan kalustoau Pi-si-lä, saitteko? Mä oon 
se- sel- sellanen verbaalinen lahjakkuus.» 
Raunio, 69, Hyvinkäå , yo, KoulPtri . 
Tuvan härö. »Tää o selevä, heh heh 
heh ... » 

Saalasti, 62, Espoo, di, UudRakP. Vähä
vaka mutta vanha, rikkiviisan »ilta
poika». Tuvan Grand Old Man. Viuhah
telee »se oli viuhahdus ... » Analogi-Di
alogi-Modulaattori. 
Saalasti, 68, Espoo, kauppat yo, 
UudRakP. Punkka valmis jo 1/2 kuu
delta, kurssin pinkkamestari, poro juok
semaan. 
Sainio, 68, Kerava , yo , UudRakP. Puuk
komies. »Joo kyllä voit herra vänrikki». 
Sjöblom, 68, Vihti, _tekn yo, KoulPtri. 
Skrubu, pölyrampa, hymypoika, nauraa 
komentaessaankin. 
Tervaportti , 69, Helsinki , fil yo, 
KotRPsto. Tuvan lonely rider, aina nak
kisuojassa, nukkuu valveillaankin. 
Vallenius, 68, Mäntsälä, Uud RakP. Iki
vemppa, poistui seurastamma kesken 
kurssin, nyyh ! . 
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TUPA 12 
Motto: »Nakkikoneet». 

Ahola Juhani, 68, Helsinki , yo, KoulPtri . 
Kurssin kovin selventäjä. »Oo HILJAA
!» Intin inttäjä. 
Alander Marko , 68, Vantaa, ravintola
kokki, UudrakP. »Tänään syömme cato
priääniä». Tuvan pahin kuittaaja. Har
voin juubassa. 
Haapio Ville, 68, Espoo, myynninneu
vottelija, UudRakP. »Punkka kunnossa , 
Habe». »Eix jätkät nuku edes kuuteen 
asti, tosi hämärää jengiä.» »Ei mitään 
kiirettä . .. » 
Hannonen Markku , 67, Espoo, arkkit yo, 
KotRPsto. Filosofiaa tai jazzia. Tuvan 
pianisti, vai liekö kurssin? 
Hirvonen Timo, 68, Vantaa, elektroniik
ka-asentaja, UudRakP. »Oli hyvä siivu 
viikonloppua». Aina menossa tai tulossa 
korvalaput täysillä, vaan ei koskaan 
oikeassa paikassa, ainakaan oikeaan 
aikaan. »Otetaax hirvoset, vai riittääx 
tavalliset?» 
Hyppänen Vesa-Pekka , 65, Myllykoski , 
levyteollisuusteknikko ,, KotRPsto. 
»Härö». »Relax». »Elbaaja». Kurssin 
ainoa, jolla on pokeria repiä sot mestaria 
takinkäänteistä (kaksin käsin). 
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Jaatinen Juha, 68, Järvenpää, yksit yrit
täjä, UudRakP. »Jos vielä kerran reissul
lansa .. . ». 
Jokinen Antti, 68, Nurmijärvi, yo, 
UudRakP. »John Wayne the Mclntosh 
man», »Ei kiirettä». »Upseerioppilas 
Kattilakoski». Born in the USA? Hullu 
laulaja. Mies, joka soittaa hanurilla pla
ybackinä Hands up. 
Koskinen Harri, 68, Espoo, tekn yo, 
KoulPtri . »Turvat kiinni jätkät, eihän 
täällä voi edes rauhassa elbata.» Piilovoi
mam1es. 
Laakso Marko, 68, Vantaa, kartoittaja, 
KoulPtri. »Onks tänään vekoset. .. ?» 
Tuvan unikeko? Silmät auki. 
Larikka Tapani, 68, Vantaa, yo, 
KotRPsto. RTK. »Syytön mä siihen 
olen». Mr. Sexyvoice. Pilkkien ratekoon. 
Lindblad Kai, 69, Helsinki, ravintola
kokki, UudRakP. Please Alander anna 
mä suoriudun.» Urho Tulitukka. 

ALIUPSEERIKURSSIN 1 

11/88 OPPILASKUNTA 

Suurkiitos teille kaikille innokkaasta osallistumisestanne oppilaskunnan toi
mintaan. Vaikka aikataulumme on ollut tiukka ja vapaa-aikaa niukasti, te olette silti 
olleet valmiit uhraamaan osan vapaa-ajastanne oppilaskunnan hyväksi. 

Tarmokkuutenne on selvästi havaittavissa myös oppilaskunnan työn tulok
sissa. Sotainvalidikeräys on mennyt korkealle asetettujen tavoitteiden mukaisesti . 
Tätä kirjoittaessani ei vielä ole varmaa syntyykö yksikkömme uusi keräysennätys. 
Itse uskon siihen jo tässä vaiheessa. Niin hyvin olemme tähän mennessä keränneet. 

Aktiivisuus on ollut kiitettävää myös julkaisun tekemisessä. Kronikat syntyivät 
ripeästi ja olivat tasoltaan hyviä. Mainosten myynnissä ylitimme roimasti tavoitteet. 

Kurssilaisten virkistyksestä on huolehdittu limonadin myynnillä, johon joka
inen tupa on kantanut kortensa kekoon omalla myyntivuorollaan. 

Unohtaa ei sovi myöskään viihdetoimintaa, joka on taannut meille kaikille 
laatuvideoita joka illaksi. 

Kurssijuhlamme on vielä edessä , mutta sitä koskevat suunnitelmat ovat niin 
hyvät, että epäonnistumisen mahdollisuuksia ei juuri ole. Koska taloutemme on 
kunnossa, voimme tarjota kurssilaisille tuntuvan avustuksen kurssijuhlaa ja kurssi
puukkoa varten. 

Haluan vielä erikseen kiittää kaikkia oppilaskunnan jäseniä heidän aktiivisuu
destaan ja oppilaskunnan ha ll ituksen jäseniä heidän yrityshalustaan. Teidän kans
sanne oli helppoa toimia, koska te veditte koko ajan niin hyvin. Mikään ei tuntunut 
olevan liian vaikea tavoite teidän saavutettavaksenne. 

Lopuksi kiitokset Koulutuspatterin päällikkö majuri Mustoselle ja oppilaskun
nan kuraattori yliluutnantti Lehtirannalle toiminnallemme antamastanne tuesta. 

Seurasin toimintaamme ilolla ja toivon, että aliupseerikurssillamme syntynyt 
hyvä henki jatkuu meidän keskuudessamme myöhemmin sekä varusmiespalveluk
sen aikana, että sen jälkeen siviilissä. Olen myös varma, että näin kovalla yritysha
lulla tullaan tekemään ihmeitä myös siviilissä, kun sen aika meille koittaa . 

Onnea kurssin suorituksen johdosta ja menestystä jatkossa. 

Moikataan, kun tava taan. 
Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas 
P Salminen 
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ODOOOCN 000 

111 E:K.ON'O 
37500 LEMPÄÄLÄ 

• VIT·VHTVIVIÄ 
~~ ~PERITYÖ OY 
~ ~ JOHTAVA TARRAPAINOTALO 

~ RAUMA-REPOLA 

KIRJAPAINO VERBI OY 
Sinikalliontie 4 02630 Espoo 

STEVECO OY 
PL 44 48101 Kotka 

ATLAS-SYSTEMS OY 
Tehtaank. 27-29 C 00150 Helsinki 

SÄHKÖNORDSTRÖM OY 
PL 37 02631 Espoo 

TMT-TIETOYHTIÖT OY 
Westendintie 1 02160 Espoo 

Puh. 931-2808111 Tampere 
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~NORMEKOY 
LUOTETTAVA TERÄSRAKENTAJA 
Tehdas Factory Puhelin Telephone 
Osoite Address (95 1) 820 565 
Raidetie 8 
SSSF-45610 KORIA, FINLAND 

Telex 
52250 NORME SF 
Telefax 
951 -821 535 

VUOTTA 

Kauppalehti 

ESAB - kun 
hitsaat 
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Teknisen piirtämisen Sijaintitietojärjestelmät 
välineet ja -kalusteet Kuvankäsittelyjärjestelmät 

Piirturitarvikkeet Optroniikka 
Valojäljennösmateriaalit Maastomittausvälineet 

AVILTE..C 
ESPOO puh (90) 524 755 - KOKKOLA puh. (968) 177 22 
JOENSUU - JYVASKYLA - LAHTI - TAMPERE - TURKU 
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SAMSUNEi 
QUARTZ 

UUSI KELLOJEN 
MAAILMAN MERKKI 

• SUOMALAINEN 
LEHTI PAINO 

• 
Vetotie 3 - 01610 VANTAA 

Puh. 50771 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

Kuva-Ahl"i Oy 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki 53 - puh. 717 004 

Kaikki 
mitä Sinun 
tulee tietää 

mainonnasta. 
MAINOSYHTYMÄ OY 

Eerikinkatu 28 00180 Helsinki puh. 90-694 4 711 

~VALMET 
Automation 
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AURAMO 
CARGO SYSTEMS OY 
paperin- ja sellun
käsittelyn 
asiantuntija 

eli\AURAMO ~(E,@ @~mEliGTI@ 
"' ··--
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PL 5, 01511 Vantaa 
Puhelin (90) 82931, Telex 121125 insau sf 
Telefax (90) 8701037 

Tammenmäentie 4, 46910 Anjala 
Puh. 951-73888 
Autopuhelin nosturiin 94040-51887 
Telefax 951-71871 

*• MYLLYKOSKI OY 

SUOMEN SOKERI OY 
rlNN ~1 UG.l.R 

BIOTEKNIIKALLA PUUHUN 
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SAALASTI OY 
T 1 124694 insa sf Telefax 90-550 780 
~::tie 4, 00370 Helsinki, (j) 90-557 775 

POiiJOIA KORVAA. 
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1) -POHJOIA-YHTIÖT 
POH]OL/\ SUOMI-SAU\MA EUROOPPALAINE.N 

JUv!ARJNE.N 

.. k t · kasvava monialayritys, jonka 
Amer-yhtyma on roh rtst~nnettujen merkkitavaroiden 
to1mmta-a1atus p€3ruHs u ·en tulosten takana vankka markkmomt11n. yvt · . 

liiketaloudellinen osaammen. 

TÄSTÄ .. 
PÄIVÄS[A 

ETEENPAIN 

• 
~ 

AMER-YHTYMÄ OY 

.. .. F. eklama _ Amer-Tupakka 
Weilin+Goos - mnr, . . · Amer Trading 

Kiviranta - Rias - Amer-1n5t!tuu~;e!System _ Konemuovi 
Amerpap - MacGregor GL oli ~~~g;~f Mclntosh Paper Company 

MecAmer - Golden ea . kk 0 
Korpivaara Oy - Manme O Y 
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