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HYVÄÄ SYKSYN ALKUA! 

Olemme saaneet nauttia kauniista ja 
aurinkoisesta kesästä kukin valitsemal
laan ja haluamallaan tavalla; joku on mat
kustellut ulkomailla,joku kotimaassa, toi
set ovat viettäneet lomansa mökillään toi
set J ärvössä vartiopäällikkönä. Meillä on 
syytä tuntea syvää kiitollisuutta edellisel
le sukupolvelle siitä, että voimme nyt va
paasti päättää tekemisistämme ja mene
misistämme. 1.9.1939 syttyi toinen maail
mansota, johon Suomikin joutui mukaan, 
tosin vasta marraskuussa saman vuonna. 
Tuolloin mitattiin todellisuudessa sillois
ten suomalaisten maanpuolustushenki, -
tahto ja -kyky. 

Pystyäksemme ymmärtämään nykypäi
vää on meideän tunnettava menneisyys. 
Tämän vuoksi killan vuosikokous johto
kunnan esityksestä perusti perinnejaok
sen,jonka tehtävänä on suunnitella ja joh
taa killassa rannikkotykistöaselajin ja sii
hen kuuluneiden vapaaehtoisjärjestöjen 
toimintaan liittyvien historiatietojen, va
lokuvien, kunniamerkkien, kirjallisuuden 
ja lehtien taltiointia sekä suullisen tiedon 
keräämistä. Toivon, että varsinkin keltai
sen rykmentin veteraanit, mutta myös 
muut ottaisivat tämän perinteen tallenta
misen sydämen asiakseen ja auttaisivat 
perinnejaosta heti sen alkuaskelissa. 

Toivotan kaikille hyvää syksyn alkua ja 
tarmoa yhteisen asiamme eteenpäinvie
miseksi! 
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Suuret ikäluokat 
ovat ohi! 

Suomenlinnan rannikkotykistörykmentin saapumi
serä käsitti kesäkuussa tänä vuonna 210 nuorta miestä. 
Tätä kirjoitettaessa on rivissä 180 miestä. 'Suuret ikä
luokat' ovat todella ohi. Nyt syntynyt tilanne on ollut 
ennustettavissa noin 20 vuotta - siitä lähtien kun tämän 
päivän ikäluokka on nähnyt päivänvalon. Ei siis voida 
puhua yllätyksestä - ehkä kuitenkin jonkinasteisesta -
'ihme voi tapahtua' ajattelusta. 

Tosiasia on - Rykmentin on täytettävä tehtävänsä nykyisillä vahvuuksilla. Jokaiselle 
varusmiehelle on löydettävä juuri hänelle sopiva tehtävä. Virhesijoituksiin minimimie
hityksellä toimivassa organisaatiossa ei ole varaa. Varusmiesjohtajille ja erikoiskoulu
tuksen saaneille tykkimiehille on annettava vastuunalaisia tehtäviä. Venemies kuljet
taa jo tänään 1.5 Mmk:n venettä. Tulenjohtoalikersantti johtaa 130 TK-patterin näy
tösammunnan Puolustuspoliittiselle neuvottelukunnalle. Talousmies vastaa linnoitus
työmaan muonituksesta koko kesän - on paljon muitakin esimerkkejä. 

Kiinnittämällä entistä tarkempaa huomiota koulutushaarajakoon ja selvittämällä pe
rusteellisesti alokkaille jo peruskoulutusvaiheen alkuvaiheessa kunkin koulutushaaran 
sisältö sekä todennäköinen palveluspaikka, helpotetaan vapaaehtoista hakeutumista 
kunkin alokkaan itselleen sopivaksi katsomaan koulutukseen. Onnistuminen ei ole 
taattua, mutta ainakin karkeat virhevalinnat voidaan täten estää. Valintatapahtuman 
tärkeys korostuu entisestää, kun 1/90 saapumiserästä lähtien Rykmentissä on periaat
teessa vain 11 kuukauden varusmiesjohtajiaja 9 kuukauden erikoiskoulutettuja tykki
miehiä. 

Uskon, että Rykmenttimme toimintojen painopisteyttäminen ja henkilökunnan ja 
varusmiesten suuntaaminen valmiuden kannalta oleellisiin tehtäviin takaa valtiojoh
tomme edellyttämät turvallisuuspalvelut pääkaupunkimme edustalla myös 'pienillä 
ikäluokilla'. 

Näillä mietteillä tervehdin Teitä Aliupseerikurssin 1/89 suorittaneita ryhmänjohta
jia sekä juuri Rannikkotykistökoulusta valmistuneita upseerikokelaitai. Toivon, että 
Te olette kasvaneet yhä itsenäisempiin tehtäviin rannikkotykistön pienyhteisöissä. On 
paljolti kiinni Teistä, miten kokonaisuus toimii. Kun on vähän miehiä, on pienenkin 
joukon tuotos maksimoitava. Myrtynyt ja heikosti johdettu joukko ei tähän tavoittee
seen pyri, eikä myöskään pääse. Toivotan Teille onnea kentällä ja rannikkotykkimie
hen kivillä - 'Minisaapumiserän' parissa! 

Rykmentin komentaja 

Eversti 
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AMMATTI 

Suvussanne on paljon sotilaita. Oliko 
teillä mielessänne vaihtoehtoa sotilaan 
uralle ja jos niin mikä se olisi ollut? 

Sotilaita on suvussani sikäli, että isäni 
on eläinlääkintäupseeri ja veljeni on ami
raali, kuten minäkin. Siihen sotilassuku 
sitten pysähtyykin. Molemmat isoisäni 
olivat merikapteeneita. 

Mitä vaihtoehtoon tulee, niin lähinnä 
tekniikka kiinnosti. Teknillinen Korkea
koulu kai se vaihtoehto olisi ollut. 
Matematiikan arvosanat vain olivat huo
not. 

Mikä puolustusvoimissa viehättää? 

Onpa hankala kysymys vastattavaksi ly
hyesti. 7.7.1989 minulla tuli nimittäin täy
teen 40 vuotta puolustusvoimien palve
luksessa. 

Jos ajattelee kysymystä uranvalintamie
lessä, niin kai silloin aikanaan lähinnä työ
ympäristö ja työtehtävät viehättivät. Mut
ta jos te kysytte, mikä puolustusvoimissa 
nyt viehättää, niin se on yhdellä sanalla sa
nottuna sen välttämättömyys ja arvo tälle 
yhteiskunnalle. U ranvalintatilanteessa 
kiinnittää huomiota lähellä yksilöä oleviin 
asioihin. Uskoisin, että sotilasuralle läh
tee sellainen, joka pitää ulkoilmaelämäs
tä, kouluttamisesta ja on tavallaan "johta
juushakuinen". 

Vara-amiraali Klenbergin haastattelu 

AIKA 

Mikä on muuttunut eniten tänä aikana? 

Niin tavattoman paljon on muuttunut. 
Asettaisin etusijalle muutokset puolus
tusvoimien asemassa suomalaisen turval
lisuuspolitiikan osana.Jos verrataan vuot
ta 1949 vuoteen 1989, niin muutokset ovat 
suuria, oli sitten kysymys Suomen asemas
ta maailmassa, sen harjoittamasta turval
lisuus politiikasta tai puolustusvoimien 
asemasta osana tuota turvallisuuspolitiik
kaa. 

Sotateknologia on ehtinyt 40 vuodessa 
mullistua. Tänä aikana ovat usean suku
polven välineet ehtineet käydä läpi järjes
telmän. Me romutamme jo materiaalia, 
joka on hankittu tämän kauden aikana, 
kuten laivoja ja lentokoneita. 

Sitten on vielä inhimillinen sektori, ih
misten osa-alue. Puolustusvoimissa on ih
missuhteiden koko verkosto ehtinyt 
muuttua yhteiskunnan kehityksen myötä. 

Teistä on tulossa ensimmäinen puolus
tusvoimien komentaja., joka ei osallistunut 
viime sotiin taistelevissa joukoissa. Minkä 
painoarvon annatte tälle seikalle? 

Onhan sillä merkitystä. Eräs tärkeä ko
kemus minulta tietysti puuttuu. Toisaalta 
voi tietysti olla onnellinen, ettei meillä ole 
sotakokemuksia 45 vuoden ajalta. Sanon 
tämän sen sukupolven jäsenenä, joka on 

lapsena ja nuorena elänyt sodan ajat. Mi
nulla on tuntumaa siihen, mitä sota on ol
lut. 

Entä mitä luulette tapahtuvan puolus
tusvoimissa seuraavan sukupolven aikana., 
sen jolla ei ole mitään kokemusta sodasta? 

Vähitellen varmaan tapahtuu murros. 
Uskon, että sodan kokemus muokkaa so
tilaan ammatillista näkemystä. Täytyy 
vain ottaa huomioon tällaisen kokemuk
sen puute ja varoa, että puolustusvoimat 
eivät liikaa rauhanaikaistu. Meidän on va
rottava sen takia, että puolustusvoimien 
tärkeimmät tehtävät liittyvät poikkeuksel
lisiin olosuhteisiin ja viime kädessä so
taan. Puolustusvoimien on kyettävä toimi
maan niissä olosuhteissa ja sen takia joh
tajien on valittava sellaisia menettelytapo
ja,jotka toimivat niissä olosuhteissa. Pitää 
olla tuntuma siihen, mitä on sota. 

Onko meidän siis pidettävä yllä sodan 
perinnettä? 

En käyttäisi noita sanoja. En tiedä, mil
lä keinoilla perinnettä voisi pitää yllä. J oh
tajien tehtävänä on perehtyä näihin asioi
hin ja lähihistoria on perehtymisen lähde. 
Täytyy tietoisesti ja realistisesti ottaa 
huomioon sotakokemuksen puute. En 
puhuisi siis perinteestä, vaan tiedon ja 
kosketuksen siirtymisestä. 
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ASEVELVOLLISET 

Ranskan Suuresta Vallankumouksesta 
on ylihuomenna tullut kuluneeksi kaksisa
taa vuotta. Asevelvo//isuusarmeija syntyi 
vallankumouksen tarpeista, se oli todelli
nen "kansan armeija". Mikä on suuren ylei
sön ja asevelvollisuusarmeijan suhde tä
nään? 

Yleinen asevelvollisuus on hyvin olen
nainen osa suomalaista yhteiskuntaelä
mää ja yhteiskuntatunnetta. Se on niin 
vanha instituutio Suomessa, pitkälti yli sa
ta vuotta vanha suomalaisena asevelvolli
suutena, että se on hyvin syvällä suoma
laisten sielussa. Tämä näkyy paitsi 
varusmiesten itsensä palvelussuorituk
sina niin myöskin suuren yleisön suh
tautumisena asevelvollisuuteen ja asevel
vollisiin. Meillä on erittäin hyvä tilanne 
Suomessa. Täytyy sanoa, että yleinen ase
velvollisuus on kaikkein olennaisin osa 
suomalaista puolustuspolitiikkaa ja suo
malaista puolustusjärjestelmää. 

Edustatte laitosta, jolla pemskoulun jäl
keen on ehkä suurin vastuu suomalaisen 
nuorison kasvattamisesta. Onko puolus
tusvoimien rooli kasvattajana muuttumas
sa? Miten yhteiskunnan muutokset, johta
mis- tai kasvatusfilosofian muutokset vai
kuttavat puolustusvoimiin? 

Puolustusvoimien rooli kasvattajana on 
merkittävä, koska käytännöllises.ti kat-
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soen puolet Suomen kansasta toimii lähes 
vuoden puolustusvoimissa. Toisaalta ei 
voida sanoa, että puolustusvoimat suo
raan muuttaa kansalaista, kun ajattelee, 
että hänellä on koulun ja kodin antama 
tausta. 8-11 kuukaudessa ei voi per
soonallisuutta eikä kansalaista varsinai
sesti muuttaa. Tietenkin meidän tulee yh
teiskunnan hyväksymin perustein jatkaa 
sitä kansalaiskasvatusta, joka muutenkin 
kuuluu yhteiskunnan rooliin. Tämä vas
tuu meillä on varsinaisen sotilaallisen 
koulutustehtävän lisäksi, joka tietenkin 
on pääasia. Kasvattajan rooli on koko 
ajan läsnä ja osa arkitodellisuutta. 

Mikä on mielestänne sosiaalityön merki
tys armeijassa? Onko tarkoitus vain seuloa 
erilleen armeijan palvelukseen kelpaamat
tomat, vai voisiko puolustusvoimat tulla 
jonkinlaiseksi osaksi yleisiä sosiaali- ja 
mielenterveyspalveluja? 

Pitäisi erottaa puhdas sosiaalityö, sosi
aalitoimistomme usein hyvin käytännölli
set tehtävät, joiden tarkoitus on ulottaa 
yhteiskunnan normaalit sosiaalipalvelut 
ja näkökulmat puolustusvoimiin. Mutta 
teidän kysymyksenne sisälsi monia muita 
asioita. Mielenterveystyö ei ole osa sosi
aalitoimea vaan osa terveydenhoitoa. 
Mielenterveysongelmat ovat yhteiskun
nassa ja sen myötä puolustusvoimissa tul
leet yhä merkittävämmiksi. Tämä on pa-

kattanut puolustusvoimat käyttämään 
mielenterveystyöhön entistä enemmän 
voimavaroja. Mielenterveysongelmaisten 
toteaminen kutsuntatarkastuksissa on o
lennainen asia niin yksilön turvan ja edun 
kuin puolustusvoimienkin turvan ja edun 
kannalta. Palveluksessa ennaltaehkäisevä 
työ ja riskitilanteiden havaitseminen on 
vaikea, mutta tärkeä tehtävä. Aina tässä ei 
onnistuta, kuten esim. varusmiesten itse
murhat osoittavat. 

Jos te VMTK-työssä havaitsette varus
miestovereillanne ongelmia, niin teidän 
tulisi saattaa nämä ongelmat esimiesten
ne tietoon. En tarkoita ilmiantosysteemiä, 
vaan toverien tukemista ja auttamista. 
Varusmiestoveri usein parhaiten huo
maa, jos toisella on raskasta tai todellisia 
vaikeuksia. Tämä sotilaallinen hierarkia 
usein aiheuttaa sen, että me kaikki pyrim
me esimiestemme silmissä peittämään 
ongelmat ja esittämään että me pärjääm
me hyvin. 

Onko puolustusvoimilla tarpeeksi sosi
aalityöntekijöitä? 

Ei heitä tarpeeksi ole. Kysymyshän on 
muistakin sosiaalialan asioista kuin pel
kästä mielenterveystyöstä. Meillä on hy
viä kokemuksia j aukko-osastojen sosiaa
likuraattoreista. Ensimmäinen tällainen
han saatiin Uudenmaan Prikaatiin 1970-

luvun alkupuolella. Nythän heitä on muu
allakin. Jos tilanne sen sallisi, lisäisimme 
heidän määräänsä. 

ASE 

Useat vartijoihin kohdistuneet aseanas
tukset samoinkuin Hyrylän itsemurhata
paus osoittavat, että jokin ei ole aivan koh
dallaan varusmiesten asekoulutuksessa. 
Onko meillä resursseja kouluttaa varus
miehiä vai ollaanko Suomessa siirtymässä 
jonkinlaiseen aseettomaan palvelukseen? 

Tuo on hyvin provokatoorinen kysymys. 
Hyrylän itsemurhatapaus oli lähtöisin 
henkilökohtaisista mielenterveysongel
mista. Ei sillä itse asekoulutuksen kanssa 
ollut mitään tekemistä. 

Eräissä tapauksissa vartiomiehe/tä on 
pystytty viemään ase. Eikö tämä osoita joi
takin puutteita koulutuksessa? 

Nyt ei ole kysymys pelkästään koulutuk
sesta vaan koko asetelmasta. V arsinaises
ti varusmies kantaa asetta taistelutehtäviä 
varten joukon osana. Taistelukoulutuk
sen eräänä osana on taistelutilanteisiin 
liittyvä vartiokoulutus. 

Kysymyksenne koskee kuitenkin lähin
nä rauhanaikaisia turvallisuustehtäviä ja 
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ne vaativat kyllä erikoiskoulutusta. Me 
käytämme niissä tehtävissä pitkälle 
koulutettuja ammattilaisia: värvättyjä tai 
joissakin tapauksessa jopa vartiointiliik
keen henkilöstöä. Me olemme aloittaneet 
muutama kuukausi sitten erityisen sotilas
poliisikoulutuksen, jota annetaan myös 
varusmiehille. Näille varusmiehille opete
taan myöskin aseen käyttöä vartioin
titehtävissä. 

Jos aivan tavalliselle varusmiehelle an
netaan vartiointitehtävään ase, niin se 
vaatii kouluttajilta erittäin valivaa panos
ta. Siinä on riskinsä. Senpä takia monien 
vartiointipaikkojen varustuksena ei ole
kaan ase vaan koivuinen, valkoinen 
pamppu. 
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YHDYSVALLAT 

Opiskelitte aikoinanne Harvardissa. Mi
kä oli tutkimus- tai opiskelukohteenne? 

En ole opiskellut Harvardissa, vaan 
olen toiminut siellä vanhempana tutkija
na, faculty memberinä. Jos sanotaan, että 
olen toiminut tutkijana Harvardissa, niin 
se ei ole liikaa kehuttu. Siitä on jo 22 vuot
ta aikaa. 

Toimin siellä kansainvälisten suhteiden 
laitoksella. Se on maailmankuulu insti
tuutt~ jossa erittäin tunnetut kansainväli
sen politiikan, valtio-opin ja myöskin stra
tegian asiantuntijat johtavat työtä. Omat 
tutkimusaiheeni liittyivät lähinnä sotilas
strategian pohjana oleviin tieteenaloihin, 
eli juuri kansainväliseen politiikkaan ja 
valtio-oppiin. Tutkimuksessa, joka siellä 
julkaistiin, käsittelin eräitä Pohjois-Eu
roopan, lähinnä Pohjoiskalotin ja Itäme
ren alueen, strategisia ongelmia. 

Aika Harvardissa oli vannaan mieliin
painuvaa. 

Kyllä se on eräänä tätä sotilasuraa voi
makkaasti monipuolistavana kokemukse
na jäänyt mieleen. 

Miten analysoitte suomalaisen ja ame
rikkalaisen puolustusfilosofian eroja? 

Minulla on ollut näiden vuosien aikana 
paljon kosketuksia paitsi amerikkalaisiin, 

niin myös muihin ulkomaalaisiin alan pii
reihin. Voin vastata siis kysymykseen ny
kyajan näkökulmasta, en pelkästään 22 
vuoden takaisista lähtökohdista. 

Ehkä suurin ero on on aivan yksinker
taisesti koosta johtuva. Suurvallan tutki
jalla samoin kuin asioista perillä olevalla 
kansalaisella on aivan toisenlaiset lähtö
kohdat tarkastella näitä asioita kuin hyvin 
subjektiivisella, puolueettomuuspolitiik
kansa piirissä toimivan pienen valtion 
edustajalla. Jos puhutaan tähän alaan 
kuuluvista faktatiedoista, niin nehän ovat 
periaatteessa kaikkien saatavissa ja hallit
tavissa. Erot näkyvätkin ennemmin näke
myksissä ja niiden takana olevissa koke
muksissa. 

Jos verrataan 22 vuoden takaista tilan
netta nykyiseen, niin USA:ssa ja muissa
kin suurvalloissa ymmärretään suoma
laista turvallisuusajattelua ja suomalaisia 
turvallisuusjärjestelyitä huomattavasti 
paremmin nyt kuin silloin. Suomalainen 
turvallisuuspolitiikka on onnistunut sig
naloinneissaan varsin hyvin. 

Suurvallalla on vannaan aivan toisenlai
nen suhtautuminen c/ausewitzi/äiseen tee
maan politiikan ja puolustusvoimien suh
teesta? 

Suurvallan turvallisuus-, sotilas- ja puo
lustuspolitiikka ovat tehtäviltään ja tavoit-

teenasetteluiltaan aivan toisenlaisia kuin 
pienellä valtiolla. Supervallalla on selvät 
globaaliset tavoitteet, sen täytyy hallita ti
lannetta maapallonlaajuisesti. Meidän 
turvallisuuspolitiikkamme kytkeytyy pää
asiassa meidän lähialueisiimme. Tieten
kin pienikin valtio voi näytellä suurta roo
lia maailmanlaajuisissa yhteyksissä, esim. 
SALT-neuvottelujen isäntänä tai 
ETYK.:in aktiivina järjestelijänä. 

TEKNOLOGIA 

Onko näköpiirissä mitään uutta sotatek
nologiaa, jolla voisi olla vaikutusta Suo
men puolustusstrategiaan? 

Ei ole näköpiirissä yhtään sellaista val
lankumouksellista asiaa, yhtä teknistä rat
kaisua, innovaatiota tai keksintöä tai edes 
yhtä suurta kehittämisprojektia,joka mul
listaisi meidän asemammme. Sen sijaan 
on olemassa lukuisa joukko teknisiä kehi
tystrendejä ja kehitysketjuja, jotka yhdes
sä muiden tekijöiden kanssa vaikuttavat 
tähän problematiikkaan. Jos nyt haluaisi 
jonkun esimerkin mainita, niin tietotek
niikan kehitys on nopeata. Se on poikki
tekninen tekijä, joka vaikuttaa myöskin 
sotateknologiaan ja Suomen tarvitsemaan 
ja käyttämään tekniikkaan. 
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Panostetaanko meillä tarpeeksi sotatek
nologian tutkimukseen ja kehittämiseen? 

Jos puhutaan pelkästään puolustusvoi
mista, niin meillä ei tällaisena pienenä yk
sikkönä ole mitään mahdollisuuksia ruve
ta ylläpitämään suuria tutkimuslaitoksia 
tai tehdä todella suuria panostuksia. Sitä
vastoin meidän on harjoitettava tiivistä 
yhteistoimintaa valtakunnan muun tiede
ja tutkimusyhteisön kanssa. Meillä on jo 
muutamia kymmeniä vuosia ollut toimin
nassa maanpuolustuksen tieteellinen 
neuvottelukunta eli MA TINE. Se tekee 
itse aktiivista työtä sekä toimii linkkinä 
puolustustutkimuksen ja yhteiskunnan 
muun, lähinnä luonnontieteellisen ja lää
ketieteellisen tutkimuksen välillä. Kyllä 
siihen kuuluu myöskin eräitä humanistisia 
aloja. 

Meillä on siis vastakkainen asetelma 
kuin Yhdysvalloissa, jossa puolustustutki
mus tulee ensin ja muu tutkimus perässä? 

Ehkä voi todella sanoa asian olevan 
näin. Yhdysvalloissa resurssit puolustus
tutkimukseen ovat niin mahtavat, että 
puolustustutkimus ehdottomasti kulkee 
tutkimuksen kärjessä ja tuottaa tuloksia, 
jotka liittyvät ihan puhtaasti perustutki
mukseen tai yleiseen tutkimukseen. On 
sitten aivan toinen, filosofinen kysymys, 
onko tämä oikea tapa tuottaa näitä tutki
mustuloksia. 
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Meillä tällainen tuotos on hyvin pieni, 
sotilastieteellinen tutkimus toimii hyvin 
pienillä voimavaroilla ja se on tarkoin 
suunnattava tietyille alueille, joilla me tar
vitsemme omintakeista tietoa. Haluaisin 
antaa suomanlaisille tutkimuslaitoksille 
ja teollisuudelle erittäin hyvän arvosanan. 
Suomalainen teknologia pystyy hyvin pal
velemaan puolustusvoimia, se on jakautu
nut oikeille aloille. Se pystyisi tuottamaan 
kaiken mitä me tarvitsemme. Kyse on 
meidän näkökulmastamme pelkästään 
kustannuksista. Ei ole taloudellista kehit
tää sen paremmin kuin tuottaakaan kaik
kea pienessä mitassa, on edullisempaa os
taa. Tästä syntyy erittäin tärkeä valinnan 
tarve, on pakko keskittää vähät voima
varamme muutamiin tuotteisiin. Me os
tamme 2/3 puolustusmateriaalistamme 
ulkomailta, vaikka suomalainen tekniikka 
pystyisi kehittämään esim. minkälaisen 
tietoteknisen ratkaisun tahansa. 

Mitä nämä painopistealueet ovat? 

Ensiksi tulevat sellaiset alat, joista saa
tava tietotaito on välttämätöntä materiaa
lin käyttämiseksi ja ylläpitämiseksi. Sitten 
tulee teknologian kannalta vaatimatto
mampi alue: massa- ja kulutustavarat. 
Näihin kuuluvat esim. ampumatarvik
keet, rannikkotykistön laukaukset tai kä
siaseet, yleisimmät jalkaväen aseet, ym. 
Niissä on oma kehittämisensä, ne ovat ai
van välttämättömiä. 

Kun mennään lähemmäksi suurten jär
jestelmien rakentamista, esim. sotalaivaa, 
tulevat kuvaan mukaan "system integra
tor"-järjestelmät. Suomalaiset telakat 
suunnittelevat ja rakentavat yhdessä me
rivoimien kanssa uudet alukset, mutta 
näiden alusten asejärjestelmistä ja muista 
järjestelmistä valtaosa ostetaan ulkomail
ta ja integroidaan täällä yhteen. Esim. 
meidän tykkiveneisiimme toimitettiin 
laitteistoja seitsemästä eri maasta. Tällöin 
jouduttiin sovittamaan yhteen hyvin eri
laisia teknisiä filosofioita. Sama koskee, 
joskin hieman eri tavalla, lentokoneita. 
Taistelukoneethan joudutaan ostamaan 
ulkomailta. 

Sitten on olemassa lähellä high-techiä 
olevia tuotannonaloja, lähinnä elekt
roniikkateollisuudessa, joiden tuotteita 
kannattaa kehittää ja tuottaa Suomessa. 
Suurina sarjoina tuotettavat viestiväli
neet, kenttäradiot ja sanomalaitteet ovat 
hyvä esimerkki. Näistä kenttäradiot jo 
roikkuvat siinä rajoilla, lisenssillähän nii
tä on Suomessa tehty. 

Tuntuuko Teistä, että näillä resursseilla 
pysytään kehityksessä mukana vai tarvi
taanko lisää resursseja? 

Tällaiseen kysymykseen on aina ja kai
kissa puolustusvoimissa vastattava: tarvi
taan. Kysymys on nyt siitä, että meidän 

täytyy tehdä olemassaoleviin resursseihin 
suhteutetut prioriteettiratkaisut. Eivät 
nämä puolustusmäärärahat muutu tästä 
vallankumouksellisesti yhtään miksikään, 
meidän on vain priorisoitava niiden käyt
töä niin, että se on kohtuullisen optimoi
tua. Mihinkään suureen hätähuutoon ei 
ole aihetta. Kyllä me pysymme yleisen 
teknisen kehityksen tasolla. 

MERIPUOLUSTUS 

Te edustatte puolustusvoimien komenta
jana merivoimia, teidän vielä istuva edel
täjänne rannikkotykistöd. Onko Suomessa 
ollut tarve viimeisen kymmenen vuoden ai
kana alleviivata meripuolustuksen merlci
tystä? 

En edusta mitään puolustushaaraa. 
Olen koulutustaustaltani merivoimien 
upseen. 

Oma arvioni on, ettei tällä asialla ollut 
mitään tekemistä nimitykseni kanssa. Kyl
lä me tässä vaiheessa ja näin pitkään tä
mänlaatuisissa tehtävissä palveltuamme 
olemme yleissotilaita ja yleisesikuntaup
seereita. Tietysti aselaji ja puolustushaa
ra luovat identiteettitaustan, joka esimer
kiksi minulle on henkilökohtaisesti hyvin 
tärkeä. Mutta ei sillä ole minun virkateh
tävieni suorittamiselle mitään merkitystä. 
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Viimeisen kuuden vuoden aikana toi
miessani pääesikunnan päällikkönä olen 
hoitanut valtaosalta muiden puolus
tushaarojen asioita kuin merivoimien. 
Näissä tehtävissä puolustushaaranäke
mys laimenee erittäin pitkälle. 

Kenraali Vallasen aikana saatettiin pää
tökseen Suomen rannikkotykistön uuden
aikaistaminen. Onko rannikkotykistön ku
henuskuukausi nyt ohitse? 

Ei rannikkotykistön kehittäminen joh
tunut komentajan aselajista ja mieltymyk
sistä, vaan se on tapahtunut osana puolus
tusvoimien kokonaiskehittämistä. Mutta 
sen voin mielihyvällä todeta, että rannik
kotykistön järjestelmät on kehitetty varsin 
hyviksi ja siinä mielessä suuria haasteita 
rannikkotykistön materiaalipuolella ei 
ole nyt näkyvissä. Suurempia haasteita on 
maavoimien puolella esim. uusien prikaa
tien varustamisessa, ilmatorjunnan alalla 
tai ilmavoimissa. Kun te sanotte aselajis
sanne, että "rannikkotykistö on terästä", 
niin se pitää hyvin paikkansa. Kehittämi
sen painopiste tulee lähitulevaisuudessa 
olemaan liikkuvissa aselajeissa, moot
torisoiduissa patteristoissa ja yksiköissä. 

Rannikkotykistö oli aikanaan osa meri
voimia. Molemmat käyttävät samanlaisia 
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tekniikoita, ohjuksia, veneitä, miinoja. Oli
siko vanhaan käytäntöön syytä palata? 

En haluaisi ruveta spekuloimaan asial
la. Sanon vain, että tämänkaltaiset muu
tokset eivät kuulu lähiajan suunnitelmiin. 
Sen sijaan meidän operatiivisen joh
tamisjärjestelmämme kehittäminen ja in
tegrointi on käynnissä oleva prosessi. In
tegrointi tarkoittaa tässä puolustushaa
rasta riippumatonta johtamista, joka hoi
detaan riippumatta maavoimien ja sen il
matorjunnan taikka vastaavasti rannikko
tykistön ja merivoimien välisistä puolus
tushaarajaoista. Yhtälailla tämä vaatimus 
koskee ilmatilassa käytettävän tulen, 
esim. ilmatorjunnan ja hävittäjätorjunnan 
koordinoimista. Todettakoon nyt kuiten
kin, että johtamiskokonaisuus merialueil
la on huomattavasti monimutkaisempi, 
siinä on niin monta elementtiä. Siellä on 
rannikkotykistön ja merivoimien lisäksi 
merivartiosto sekä muita valvontavi
ranomaisia kuten tulli, poliisi ja meren
kulkuviranomaiset. 

Mikä on Rt:n tehtävä 1990-luvu//a? 

Rannikkotykistön osalta voi sanoa, että 
tyypillisten taistelutehtävien osalta liikku
vat asejärjestelmät ovat vaativin kehit
telyn kohde. Rannikkotykistön käyttämä 
valvonta- ja johtamisjärjestelmä RA-

V AL-järjestelmineen on suhteellisen ke
hittynyt ja vaatii lähinnä tarkistamista ja 
täydentämistä. 

Onko jotain jota haluaisitte sanoa näin 
lopuksi? 

Haluaisin sanoa oman tervehdykseni 
rannikkotykistössä palveleville ja erikoi
sesti siellä palveleville asevelvollisille. Ar
vostan teidän ponnistelujanne ja pidän 
meri puolustusta ja siihen kuuluvaa ran
nikkotykistöä olennaisena osana puolus
tusjärjestelmäämme. 

Lisäksi haluaisin vielä sanoa, että olen 
oppinut arvostamaan varusmiestoimi
kuntien työtä, ne ovat hyvin hyödyllinen 
osa joukko-osastojen toimintaa. 

Heikki Lonka 

Kuvat Jouni Jaakkola 
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ALOKASKOULUTUS TAKAISIN UPINNIEMEEN 

Kesäkuun alussa koulutuspatteri palasi Santahaminan vierailunsa jälkeen takaisin 
Upinniemeen, missä asetuttiin taloksi vasta remontoituihin, osin vielä keskeneräisiin 
tiloihin. Kuvissa Rykmentin komentaja eversti Kilpinen pitämässä tervetuliaispuhetta 
koulutuspatterin henkilökunnalle ja saapumiserän 2/89 alokkaille. 
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RTTKil/89 

Vas. Ismo Koponen, Heikki Lonkaja Jari ljäs. 

RTTKn koko toiminnasta vastaavana, 
Rykmentin komentajalle raportoivana 
puheenjohtajana toimii hurttia huumoria 
viljelevä 29-vuotias arkkitehti Heikki 
Lonka. Toimikunnan suhdetoimintamie
henä hän ylläpitää yhteyksiä kan
tahenkilökunnan ja varusmiesten välillä. 
Tavallisen varusmiehen kannalta näky
vintä on eri yksiköiden tavarahankinnois
ta huolehtiminen. Puheenjohtajan tehtä
viin kuuluu myös RTTKn ja vapaaeh
toisten maanpuolustusjärjestöjen, kuten 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen ja R T
killan, yhteistoiminnan koordinointi. 

Siviilissä Helsingin yliopiston fysiikan 
laitoksella tutkijana työskentelevä filoso-

fian lisensiaatti Ismo Koponen on toimi
kunnan kuopus, 26 vuotta ja TOS-asia
mies. Hän huolehtii varusmiesten opas
tuksesta opiskeluun, työelämään sekä oi
keus- ja sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. 

Linnake-lehden varusmiestoimittaja 
työsuojeluvastaava Jari Ijäs on kohta 28 
vuotta täyttävä, valmistumisvaiheessa ole
va tekniikan ylioppilas. Hän kokoaa Lin
nake-lehden teksti- ja kuvamateriaalin se
kä huolehtii lehden taitosta ja jakelusta. 
Tämän lisäksi toimenkuvaan kuuluu tyk
kimiespäätteen ohjelmiston viimeistely. 
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Ikäluokan m/39 Isosaaren retki 18.4.1989 

Vain harvoilla ihmisillä on tilaisuus 
oman elämänsä filminauhan kelaamiseen 
niin eloisasti kuin me saimme kokea ret
kellämme Isosaareen 18.4.1989. 

Jo oman iki:luokan tapaaminen rannas
sa viritti tunnelmaa. Ikä olijättänytjälken
sä, mutta ryhti oli suora ja mieliala iloinen. 

Mukana oli helmikuun 3. päivän ikä
luokkaa vuodelta 1939 ja osa Marraskuun 
18. päivän 1938 ikäluokasta. Näin meitä 

oli kaikkiaan 35 henkeä, kun astuimme 
'armeijan leipiin' . Oikea sotalaiva Vaar
lahti oli varattu käyttöömme. 

Rykmentin komentaja, eversti Asko 
Kilpinen oli 'liittolaisemme' alusta lop
puun saakka.Liittolaisenamme oli myös 
Ilmojen Herra,joka kumosi edellisen päi
vän sääennusteet. Meitä eivät odottaneet 
myrskyt eivätkä rankkasateet, vaan ilmat 
olivat suhteellisen mukavat, ajankohta 
huomioon ottaen. 

Tässä tämä kunniakas porukka on Isosaaren laiturilla 'Vaarlahteen' siirtymistä 
odottelemassa. Taisteltu on mm. Suomenlahdella, Laatokalla ja Äänisellä. Maa
rintamilla on oltu sekäjalkaväessä että tykistössä. On hyökätty, viivytetty, ammut
tu - ja odotettu lomia. VeteraaQeiksi meitä sanotaan. 
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Siinä se oli 

Isosaaren laituri odottamassa meitä sa
moin kuin 50 vuotta sitten. Linnakkeen 
päällikkö Kapteeni Timo Junttila toivotti 
meidät tervetulleiksi sekä esitteli ohj el
mamme, josta tuuli oli vienyt yhden tun
nin ja uusi 'vapautumisemme' olikin odot
tamassa luultua aikaisemmin. Koko vie
railun ajan mukanamme olivat myös pat
teriston päällikkö majuri Paavo Suoma
lainen ja linnakkeen vääpeli Harri Taka
la. 

Kasarmilla meille esitettiin kuultoku
vin, ääniefektein ja kerronnalla Suomen 
rannikkopuolustuksen nykytilaa sekä eri
tyisesti Isosaaren osuutta siinä. Me tun
simme sitä ennestäänkin, mutta oli muka
na uutuuksiakin. Tämä 'oppituntimme' 
olisi tarvinnut pitemmän ajan, jotta kaik
ki olisi jäänyt mieleen, mutta eihän se 
enää niin välttämätöntäkään ollut, koska 
uusi polvi vastaa puolustuksestamme. 
Meille esitys palautti mieliin entiset ajat ja 
ne tunnelmat, jotka silloin koimme samo
ja asioita opetellessamme. 

Muistolaatta 

Kun edellisen kerran vierailimme 'Isos
sa' oli meitä vastaanottamassa silloinen 
patteriston komentaja majuri Asko Kilpi
nen, joka nyt kiertonsa jälkeen oli palan
nut Suomenlinnan Rannikkotykistöryk
mentin komentajaksi.Tuo tie oli alkanut 
itäiseltä Suomenlahdelta Kirkonmaan 
linnakkeelta ja jatkunut yhä lännemmäk
si Russarön ja Örön linnakkeille. Väliin 
mahtuivat myös kadetti- ja sotakorkea
koulut sekä palvelu pääesikunnassa kah-

teen otteeseen, yhteensä kuuden vuoden 
ajan. 

Näin eversti Kilpinen esitteli lyhyesti it
seään siirryttyämme voimistelusalin puo
lelle, jossa meitä odotti asevelvollisten 
kunniavartio. Järjestäydyimme kolmiri
viin ja lisäksi oli varattu tuolirivit niille, 
jotka mieluummin lepuuttivat jalkojaan. 

Eversti Kilpinen luonnehti puheessaan 
sen työn merkitystä, jota sota-aikaiset ikä
luokat olivat tehneet maamme itsenäisyy
den säilyttämiseksi ja mikä merkitys sillä 
on myös nykypolvelle, joka silloin tai vas
ta kauan sen jälkeen aloitti elämänsä va
paassa Suomessa. 

Lopuksi hän luovutti yhdessä kapteeni 
Timo Junttilan kanssa meille jokaiselle 
muistolaatan, jossa on Isosaaren kartta
kuvio ja rykmentin tunnus sekä teks
ti:"Ikäluokka M/-39" ja päivämäärä: 
18.4.1989. Laatta on kaunis ja saanee kun
niapaikan kodeissamme. 

Tunnelmia ennen sotaa 

Tämän jälkeen allekirjoittanut kiitti 
meille suodusta tilaisuudesta vierailla 
saaressa. Kerroin, että olimme halunneet 
järjestää tämän vierailun siksi, että armei
jaan astumisestamme oli kulunut 50 vuot
ta 3.2.1989 ja että mukana on myös Suo
menlinnaan samanaikaisesti palveluk
seen astuneita ja Isosaaren marraskuun 
ikäluokkaa sekä eräitä muita silloin 
Isosaaressa palvelleita. 

Kerroin mielialoista ennen talvisotaa ja 
sen tuomasta järkytyksestä, koska kaikis-
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ta ennakkoarveluista huolimatta sodan 
syttyminen tuntui todellisuudessa mah
dottomalta. 

Isosaari ei joutunut maalitauluksi, pait
si sodan ensipäivinä, jolloin pommiko
neet palasivat pääkaupungin päältä lentä
en matalalla ja käyttäen konekiväärei
tään. Canet-patterin lisäksi vain kevyem
pi ilmatorjunta sai töitä. 

Isosaari on koulutuspaikka ja siksi meil
tä tuli siirtää miehiä muualle. Näin tapah
tui myös jatkosodan aikana useaan ottee
seen. Talvisodan kestäessä vapaaehtoisis
ta muodostettiin 'Kiveliön pataljoona', jo
ka osallistui ankariin Viipurinlahden tais
teluihin. Me muut jäimme odottamaan 
jäiden sulamista, jolloin laivasto olisi as
tunut kuvaan mukaan. 

Ikäluokkamme vapautui sitten 3.8.1940 
oltuamme palveluksessa yhteensä 1.5 
vuotta. 

Toiseen sotaan jouduimme eri paikka
kunnille, emmekä tavanneet toisiamme, 
mutta tuo 'rauhanajan koulutuksen vii
meisenä ikäluokkana' saaneena oli sito
nut meidät yhteen niin paljon, että seu
rasimme jatkuvasti ikäluokkamme me
nestystä ja menetyksiä. 

Me muodostimme I-maailmansodan 
jälkeiset suuret ikäluokat. Olimme viettä
neet lapsuutemme useimmiten vaikeissa 
olosuhteissa ja sisällissodan merkeissä. 
Varsinaisen miehuutemme vuodet vie
timme jälleen sotien keskellä, jotka verot
tivat ikäluokkiamme tavattoman paljon. 

Ehkä meitä on elossa vielä joka viides 
mies, mutta kuntomme alkaa olla niin 
heikko, että tälle retkellemme monet il
moittivat olevansa halukkaita osallistu
maan, mutta erilaiset sairaudet estivät 
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lähdön. M onet mukana olleetkin ovat jo 
vaikeuksissa terveytensä kanssa. Lopuksi 
pidimme hiljaisen hetken rivistä poistu
neiden kunnioittamiseksi. 

Sitten siiryimme ruokasaliin makkara
keiton ääreen. Ruokaa ja sattumia riitti. 
J älkiruokana jäätelö hillon kera ei nostat
tanut mielikuvia 50 vuoden takaisistajää
telöannoksista. Mahtoikohan jäätelöä sil
loin ollakaan tarjolla. 

Ruokailun yhteydessä Reima selaili 
vuoden 1939 taskualmanakkaansa, jossa 
helmikuun alun nimipäivät olivat: Heloi
sa, Aamu ja Utria. Viimeksi mainittu oli 
meidän aamumme. 

Allakasta löytyivät mm. päivämäärä, 
jolloin sotilasvala Suomenlinnassa van
nottiin. Se oli Kalevalan päivä, 28.2.1939. 
Pitkä marssi edelsi alokastarkastusta, mi
kä pidettiin huhtikuun 4. päivänä. Seura
si erilaisia komennuksia, osalle mm. kaa
peliojahommiin Santahaminaan. Oltiin 
varuskuntavartiossa H elsingissä pariin
kin otteeseen jne. Aselajikoulutus oli mie
lenkiintoisinta aikaa, jota tosin ankeat 'il
tatyöt' rassasivat. R eserviläisten kanssa 
osallistuttiin erilaisiin yhteistoimintahar
joituksiin ja ammuntoihin. 

Kunnes tuli elokuun viimeiset päivät ja 
sodan mustat pilvet meidänkin maamme 
yllä sakenivat. Tunsimme, että jotakin 
kohtalokasta oli tapahtumassa. Aliupsee
rikoulu toimi pariinkin otteeseen lyhyeh
kön aikaa. Lopullisesti se päättyi 8. loka
kuuta. 

Reiman almanakasta löytyi muistikuva 
joulukuun 6. päivän, itsenäisyyspäivän, 
aamusta: 5 joutsenta matalalla lentäen 
Isosaaren yllä, ikäänkuin viestittäen jota
kin. 

Meidän muistolahjanamme luovutet
tiin eversti Kilpiselle tykistökenraali Vil
ho Nenosen 'rantapyssy'-aikainen kom
passi muistolaattoineen. Tämän komen
taja lupasi asettaa työpöydälleen. Keittiö
henkilökuntaa muistivat Tammelin ja 
Hemming kukkakimpuin. 

Kiertokäynti linnakkeella 

Kylläisinä kulkeuduimme sitten patte
rille, joko jalan tai autolla. Siellä tutus
tuimme kotimaiseen '130 - Tampella' tyk
kiin ja sen toimintaan. 

Saimme näytön ammunnasta harjoitus
panoksilla. Kaikki käy tietokoneohjattu
na. Paineilman suhistessa kasematissa la
tautuu tykki. Ei tarvita kuulosuojuksia-

kaan tykin lähettäessä kuusi ammusta mi
nuutissa erehtymättömästi kohteeseensa. 

Samanlainen aseistus on pitkin rannik
koa toivottamassa kutsumattomat vieraat 
tervetulleiksi voimainkoetukseen veden 
alta, veden päältä tai ilmasta. 

Ennen vanhaan meillä oli vaatimatto
mampi aseistus, mutta sitäkin kunnioitet
tiin. Toivottavasti tämä valmius turvaa 
pelkällä läsnäolollaan meille päätäntäval
lan omissa asioissamme. 

Lopuksi nautimme kahvit munkkien ke
ra toimiupseerikerholla. Keskustelujen 
lomassa kokeilimme lauluääntämme, 
mutta tyydyimme yhteen lauluun. Puoles
tamme Alho ojensi meistä huolehtineelle 
tytölle kukkakimpun. 

Tykkimestari Toivo Varis oikealla on muiden mukana kuuntelemassa selvitystä 
TK 130-tykin ominaisuuksista. 
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Luja kädenpuistus: "Näkemiin!". SIRtRn ko
mentaja kättelee poistuvia. Eversti Kilpisen 
ja poistujan ilmeet kertovat paljon: oli hyvä 
päivä ja on hyvä rykmentti. 
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Kotiinpaluu 

Saavuimme pikavauhtia Etelärantaan, 
jossa erosimme haikein mielin, ehkä vii
meistä kertaa, vanhoista aseveljistämme, 
mutta yhteenkuuluvuuden siteet pitävät 
etäisyyksistä huolimatta. Ne ovat liian ar
vokkaita katkoaksemme niitä koskaan. 

Tämä nelituntinen oli merkittävä jakso 
elämässämme. Kun nousimme jo tuttuun 
alukseemme ja siirryimme miehuudesta 
orastavaan vanhuuteemme. Tiedämme 
olevamme 'loppusuoralla' ja 'lähtölasken
tamme' onjo alkanut, mutta olemme viet
täneet pitkän, vaikean ja arvokkaan elä
män. Saamme olla ylpeitä omasta aselajis
tamme ja voimme luottaa myös sen tule
vaisuuteen. 

Armeijan toiminnassa on selvät käskyt 
ja käskysuhteet. Jokaiselle opetetaan, mi
tä sanoja käytetään ja mitä ne tarkoittavat. 
Sellainen on omiaan selkeyttämään omia
kin ajatuksia. Meille opetettiin se elämän
tapa 50 vuotta sitten ja siinä on edelleen 
oma viehätyksensä. 

Veikko Kuosmanen 

HUOMIO VARUSMIES!!! 

Häämöttääkö palvelusajan loppu? 
Oletko jo miettinyt, mitä teet sen jälkeen? 

MEILLÄ ON RATKAISU ONGELMAASI! 

TULE MEILLE MECHELININKA TU 3:SSA SIJAITSEVAAN 
RAHTITERMINAALIIMME 

V ARASTOMIEHEN TEHTÄVIIN 

Työ sisältää:Erilaisia rahtitavaran vastaanottoon, luovutukseen ja asiakas
palveluun liittyviä töitä. 

Työajat:Voimme sopia joustavasti. Pääsääntöisesti työ on vuorotyötä 
klo 6.00 - 22.30 välillä. Joissakin tehtävissä on mahdollisuus osa-aikatyöhön 
esim. 10.00 - 16.00 tai 16.00 - 19.00. 

JOS KIINNOSTUIT, OTA YHTEYS TYÖHÖNOTTOOMME 
PUH. 642 744 KLO 8-16 JA SOVI HAASTATTELUSTA. 

SYYSTERVEISIN!! ,.,,,.. 
MATKAHUOLTO 

""' 
Oy Matkahuolfo Ab Helsingin linja-autoasema 



PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSKESKUS 

Puolustusvoimien tutkimuskeskus si
jaitsee Ylöjärven kunnassa Lakialassa 
Outokumpu Oy:n ent isellä kaivos
alueella. Alueen maasto ja kaivostoimin
nan jäljiltä jääneet rakennukset ja tyhjät 
kaivoskuilut tarjoavat tutkimuskeskuksel
le poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet 
kenttäolosuhteissa tehtäviin kokeisiin. 
Uudisrakennukset, mm. kemian laitos ja 
kirjastorakennus täydentävät tutkimus
keskuksen toimivaksi ja monipuoliseksi 
tutkimuslaitokseksi. 

Ev Olli Heiskasen johtama Puolustus
voimien tutkimuslaitos on Pääesikunnan 
alainen sotilaslaitos, joka tekee puolus
tusvoimien tarvitsemat kemian ja fysiikan 
alaan liittyvät tutkimus-, kehittämis- ja 
kokeilutyöt. Tutkimuskohteiksi on valittu 
maanpuolustuksen kannalta tärkeitä ai
heita pyrkien välttämään päällekkäisyyttä 
muiden maamme tutkimuslaitosten kans
sa. Kapasiteetin rajoissa laitos tekee 
myös palvelututkimusta. 

PV tutkimuskeskus 

1 

1 

Fysiikan laitos Kemian laitos 

~ Rajahdysaineet 
- Suojelutekniikka 
~ Yleinen kemia 

Puolustusvoimien tutkimuskeskuksen osasto- ja laboratoriojako 
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Puolustustutkimukseksi voitaisiin peri
aatteessa kutsua mitä tahansa korkeakou
lujen, yliopistojen tai tutkimuslaitosten 
tekemää maanpuolustuksessa hyödyn
nettävissä olevaa tutkimusta. Puolustut
kimus ei eroakaan muusta tutkimustyöstä 
niinkään menetelmiltään, kuin motivaa
tioltaan. Puolustustutkimus valitsee ai
heensa sen mukaan, onko niillä välitöntä 
merkitystä maanpuolustuksen tai maan
puolustukseen liittyvän tekniikan kannal
ta. Tällöin on selvää, että tutkimus on lä
hes täysin soveltavaa. Perustutkimusta ei 
tehdä, mihin on tosin syynä myös maam
me tutkimusresurssien pienuus. Parhaim
man vertailukohteen tutkimuslaitokselle 
löytää ehkä nykyaikaisesta ja hyvin varus
tetusta suuren kansainvälisen yrityksen 
teollisuuslaboratoriosta. 

Esikuntapäällikkö maj. Leo Sarkasen 
mukaan valtaosa tutkimuslaitokselle tule
vista selvityspyynnöistä voidaan sijoittaa 
joko luokkaan " Mitä tämä aine on?" tai 
luokkaan "Mitä tämä materiaali kestää?". 
Ensimmäisen kysymysluokkaan pyrkii 
vastaamaan kemian laitos, jälkimmäiseen 
yrittää fysiikan laitos löytää ratkaisun. 
Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huo
limatta tällaiseen kysymykseen on usein 
hyvin vaikea vastata. Oikean vastauksen 
antamiseen tarvitaan asiansa osaavia tut
kijoita ja uudenaikaista mittaus- ja 
analysointilaitteistoa. Näitä molempia 
löytyy Puolustusvoimien tutkimuskes
kuksesta. Laitoksen yli kolmestakymme
nestä tutkijasta neljä on ylimmän akatee
misen tutkinnon suorittaneita, neljä lisen
siaattiaja muut akateemisen loppututkin
non suorittaneita. Kun joukkoon mahtuu 
myös professori, fysiikan· laitoksen johta
ja L. Salonen, on tutkijoiden koulutuksen 
rakenne samantasoinen kuin maamme 
muissakin tutkimuslaitoksissa. 

Fysiikan osastolla työskentelee n. 20 
tutkijaa ja laboranttia. Laitoksen tärkeim
piä tehtäviä on selvittää eri materiaalien 
ja metallien lujuusominaisuuksia. Fysii
kan laitoksen tutkimuksen painopiste on
kin vahvasti materiaalien lujuusominai
suuksien analysoinnissa. Oheisen piirrok
sen kaaviossa on laitoksen tutkimuksen 
eri sektorit. 

FYSIIKAN OSASTO 

Suojarakenteet 
60 

Rlkkometon alneenk. 
30 

Rlk ~ a alneenkoatua 
30 

Talateluk8rJet 
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Aadloak t. elneet 
30 

Fysiikan osaston eri tutkimusalat. 

Rikkovalla aineen koetuksella selvite
tään materiaalien luujuus, kovuus, sitkeys 
ja väsymisomonaisuuksia. Näitä mittauk
sia varten laitoksella metallilaboratorios
sa on useita vetomittauslaitteita,joista uu
sin on hankittu 80-luvulla. Vetokokeita 
tehdään laitoksella 60-70 vuosittain, jois
ta monet liittyvät onnettomuustapauksien 
selvittelyyn. Ins. kapt P. Savolaisen mu
kaan monista maassamme tapahtuneista 
rakenteiden pettämisestä johtuneista 
onnettumuuksista tulee selvityspyyntö lai
toksella. Tällöin ensimmäisiä toimen
piteitä on mitata rakenteen materiaalin 
luujuusominaisuudet. 
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Vetokoelaitteistoa fysiikan osastolla. 

Materiaalia,jonka lujuus on pettänyt. 
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Rikkovaa aineen koetusta täydentää 
rikkomaton aineen koetus, joka voidaan 
laitoksella tehdä käyttäen röntgen
kuvausta, ultraääntä tai ns. pyörrevirta
mittauksia. Tällaiset mittaukset paljas
tavat materiaalissa olevat rakennevirheet 
ja sisäiset viat. Röntgenvalaisulla voidaan 
selvittää myös tuntemattoman ammustar
vikkeen rakenne purkamatta sitä. 

Aineen koetuksen ohella materiaalia 
voidaan tutkia myös metal
limikroskoopilla. Mikroskopian avulla 
saadaan selville materiaalin mikroraken
ne, pinnoitustekniikka ja valmistus
menetelmä. 

Eräs viimeisimmistä tutkimushankkeis
ta on liittynyt taistelukärkien ominaisuuk
sien kehittelyyn. Työtä on tehty yhdessä 
mm. TKK:n kanssa kokeiltaessa erilaisten 
raskasmetallien soveltuvuutta taistelu
kärkien materiaaliksi. 

Fysiikan osastolla tehdään ilmakehän 
radioaktiivisuusmittausten analysointi. 
Mittauspaikka sijaitsee Lakialassa. Näyt
teet kerätään yhteistyössa ilmavoimien 
kanssa suurtehoilmankerääjillä kahdesti 
viikossa. Laboratorio on tarvittaessa yh
teydessä Säteilyturvakeskukseen. 

Kok J Hynynen esittelemässä gamma-spektrometria 
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Kemian osaston yleisen kemian labora
torio on poikkeuksellisen hyvin varustau
tunut aineiden tunnistukseen. Ana
lyysipalvelut jakautuvat oheisen kaavion 
osoittamalla tavalla. 

NMR-lutklm.,s 
60 

Mlkrookopla 
60 

YLEISEN KEMIAN 
LABORATORIO 

lntrapunatutklmus 
60 

Maaseepektrometrla 
60 

Alkualneenalytllkke 
60 

Yleisen kemian laitoksen tutkimus
alueet. 

Kemian laitoksella on käytettävissä 
massaspetrometri, jolla näytteen alku
ainepitoisuudet voidaan määrittää mikro
gramman miljoonasosan tarkkuudella. 
Analyysimenetelmiä täydentää kroma
tografiset menetelmät, infrapuna-alueel
la ja näkyvän valon aallonpituusalueella 
toimivat spektrometrit. Näiden 
uudenaikaisten menetelmien ohella on 
tärkeä osansa myös tavanomaisilla ke
miallisilla menetelmillä. Aineen pinnan 
alkuainej akauman ja pinnan rakennetta 
voidaan tutkia laitokseen hankitulla 
elektronimikroskoopilla, jonka maksimi
suurennos on 100 000 kertainen ja erotus
kyky 2,5 miljoonasosamillimetriä. 

Kemian osastolla sijaitsee myös Ruuti
ja räjähdysainelaboratorio, jossa tutki
taan ruutien ominaisuuksia ja räjähdysai
neita. Laboratorio osallistuu myös 
räjähdysaineiden ja pyroteknisten masso
jen tuotekehittelyyn. Laboratorion viime-

FM A. Suonurmi-Virtanen esittelemässä massaspektrometriä. 
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aikaisempia tutkimuskohteita on ollut sa
vukaasujen infrapunasäteilyn läpäisevyy
den tutkiminen. Räjähdysainelaboratorio 
tekee myös yhteistyötä kotimaisten räjäh
dysaineita ja ampumatarvikkeita valmis
tavien yritysten kanssa. Osa laitoksen tut
kimuksesta palvelee räjädysaineiden kä
sittelyn turvallisuus näkökohtia ja varas
tointiin liityviä ongelmia. 

Kemiallisia taisteluaineita, niiden vai
kutusta ja kemiallisilta aseilta suojatumis
ta ja puhdistautumista tutkitaan Suojelu
tekniikan laboratoriossa. Kaasujen koos
tumuksen selvittelyssä käytetään Yleisen 
kemian laitoksen tarjoamia kaasukroma
tografisia analysointimenetelmiä. Suoja
materiaalien ja ilmaisulaitteiden testaa
miseksi valmistetaan laitoksella myös pie
niä määriä kemiallisia taisteluaineita. 

Suojelulaboratorion tehtäviin kuuluu 
myös kaasunaamareiden ja suodattimien 
testaus ja kehittely. Laitoksella on onnis-

tuttu kehittämään suodatin, jonka 
hengitysvastus on tavallista pienempi ja 
joka suodattaa mikropartikkelit aikai
sempaa tehokkaammin 

RUUTI- JA RÄJÄHDYSAINE
LABORATORIO 

Pelvelututklmus 
10 

R-ein. yhteensov itus 
50 

Rä)ähdyselneet 
36 

Muut 
10 

Ruuti- ja räjähdysainelaboratorion 
tutkimusalueet 

Tutkija H Seulanto esittelemässä suojelu tekniikan laitoksella kehitettyä uutta suo
datinta. 
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Kemian teknologian tuotteiden ominai
suuksien selvittely on sekin keskeinen osa 
Kemian osaston toimintaa. Kemian tek
nologian laboratoriossa tutkitaankin tek
nokemian tuotteita ja niiden sovel
tuvuutta erilaisiin käyttöolosuhteisiin. 

Tutkimuslaitos ilman nykyaikaisia kir
jastopalveluja olisi vakavasti puutteelli
nen, ja niinpä Lakialaan onkin rakennet
tu uusi ja nykyaikainen kirj astorakennus. 
Kirjaston kautta laitoksen tutkijoilla on 
päääsy kotimaisiin ja ulkomaisiin kirjasto
palveluihin ja tietokantoihin. Kirjaston 
omiin kokoelmiin kuuluu useita lähinnä 

kemian alan julkaisuja ja tieteellisiä 
julkaisusarjoja tulee kirjastoon lähes sata. 
Informaatiopalveluiden kautta hankittiin 
viime vuonna useita satoja julkaisuja. 

Pääkaupunkiseudun näkökulmasta syr
jässä sijaitseva Puolustusvoimien tutki
muskeskus osoittautuu kaikkiaan nykyai
kaiseksi ja toimivaksi laboratorioalueeksi. 
On odotettavaa, että lähivuosien aikana, 
kun alue saadaan kokonaan valmiiksi ja 
toimintaan, se tulee olemaan yhä näky
vämmin mukana yhteiskuntamme tieteel
lis-teknisessä kehityksessä, 

AJATTELE SIIVOUSTA 
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... ammattina päivätyössä .. . 

... tilapäisenä iltatyönä .. . 

... itsenäisenä vaihtoehtona ... 

... keikkahommana ... 

... äkkilähtönä hälyryhmässä .. . 

... tosi työnä suursiivouksessa .. . 

... tosi tekijöille tosi hankkeet .. . 

KYSY LISÄÄ 

.... ~. 
~@j, ·~ ServiSystems Oy 

Freda 61, 5. krs, p. 694 6400 

Ma-pe klo 8.00-17.00 

MERJHÄTÄTAPAUS ISOSAAREN EDUSTALLA 

Hälytyksen tehnyt merivalvoja tkm Tuomas Alatalo toimipaikallaan . 

Tykkimies Tuomas Alatalo aloitti val
vontavuoronsa Isosaaren linnakkeen me
rivalvonta-asemassa 13.8.1989 klo 21.00. 
Tuuli puhalsi voimakkaasti lounaasta ai
heuttaen kovan merenkäynnin. Ensim
mäinen valvontatunti kului rauhallisesti. 
Klo 22.20 tkm Alatalo havaitsi Bändaren 
edustalla miehen, joka oli sytyttänyt nuo
tion. Lisäksi saaren rannassa näkyi perä
moottorivene. Alatalo ilmoitti asiasta päi
vystävälle tilannevalvojalle ja tämän jäl
keen merivalvonta-aluekeskukseen. Kel
lo 22.23 Alatalo huomasi miehen heilutta
van taskulamppua ja päätteli kyseessä 
olevan merihätätapauksen. Välittömästi 
hän ilmoitti uudesta havainnosta mv-

ak:seen, josta luvattiin soittaa välittömäs
ti merivartiostoon. Ilmoituksen tehtyään 
Alatalo ampui kaksi valkoista valoraket
tia merkiksi, että merihädässä oleva oli 
havaittu. 

Klo 22.30 saapuivat paikalle hälytetyt 
linnakkeen päivystäjä ja merivalvonta
mies tkm Kallio merivalvonta-asemaan. 
Klo 22.34 tuli näkyviin merivartioston 
alus,joka suuntasi kohti Bändarea. Kovan 
merenkäynnin vuoksi merivartioston alus 
ei aivan heti päässyt Bändaren rantaan, 
mutta jo klo 23.11 perämoottorivenettä 
hinattiin kohti Helsinkiä. 
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VARUSMIESTEN LIIKENNETURVALLISUUS 

Varusmiehille tapahtuneet liikenneon
nettomuudet ovat toistuvasti esillä tiedo
tusvälineissä. Kuolemaan johtaneiden 
onnettomuuksien lisääntyminen vuosina -
85 ja -86 johtivat siihen, että puolustus
voimissa käynnistettiin tehostettuja toi
menpiteitä liikenneturvallisuustyössä. 
Osana näitä ponnisteluja puolustusminis
teriö asetti vuonna -87 työryhmän selvit
telemään varusmiesten liikenneturvaan 
liittyviä kysymyksiä ja tekemään tarpeelli
sia toimenpide-ehdotuksia epäkohtien 
korjaamiseksi. Tutkimukseen osallistui
vat myös liikenneturva, poliisi, eri autojär
jestöt ja varusmiestoimikunnat. Seuraa
vassa esitellään työryhmän tekemän tutki
muksem tuloksia. 

Yllättävät tilastotiedot 

Yleisen käsityksen mukaan varusmie
het ovat liikenteessä erityinen riskiryhmä. 
Tilastot osoittavat kuitenkin, että varus
miesten onnettomuustiheys on itse asias
sa hieman pienempi kuin vastaavan sivii
li-ikäryhmän. Tämä johtunee osittain 
myös siitä, että varusmiehet pääsevät liik
kumaan huomattavasti siviilissä olevia 
ikätovereitaan vähemmän. 

Usein korostetaan varusmiesten 
liikenneonnettomuuksien keskittymistä 
lomamatkoihin ja syynä tähän pidetään 
kiirettä kotiin. Tosiasiassa suurin_osa on-
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nettomuuksista tapahtuu lomien aikana. 
Tästä syystä puolustusvoimien vaikutus
mahdollisuudet onnettomuuksien syn
tyyn ovat rajalliset. 

Onnettomuusmääriin vaikuttavat teki
jät 

Tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat 
varusmiesten onnettomuustiheyteen ovat 
oman auton käyttöaste, loma-aikojen sää
tely ja asennoituminen liikennekuriin. Ti
lastot osoittavat, että julkisetkulkuneuvot 
ovat huomattavasti turvallisempia kuin 
henkilöautot ja siksi varusmiehiä olisi 
rohkaistava käyttämään joukkoliikennet
tä. Loma-aikoja ja koulutusohjelmaa sää
telemällä voidaan vaikuttaa siihen, kuin
ka väsyneitä varusmiehet ovat liikentees
sä. Lomien lähtö- ja paluuajat olisi suun
niteltava siten, että lomaliikenne ajoittui
si mieluiten päiväsaikaan ja sitä edeltävät 
harjoitukset olisivat mahdollisimman ke
vyitä. 

Julkisten kulkuneuvojen käyttö 

Oman auton käyttö on lisääntynyt viime 
vuosina erittäin nopeasti. Nykyisin noin 
40% varusmiehistä matkustaa joko omal
la tai palvelustoverinsa autolla. Tärkein 
syy julkisten kulkuneuvojen käytön vähyy-

teen lomaliikenteessä on aikataulujen so
pimattomuus ja joskus myös, varsinkin 
rautateillä, tarvittavien yhteyksien puut
tuminen. 

Käytännön kokeilut ovat osoittaneet, 
että julkisen liikenteen käyttöön ohjaavi
en toimenpiteiden tulisi pohjautua 
vapaaehtoisuuteen. Kiellot ja rajoitukset, 
esimerkiksi pysäköintilupien vähentämi
nen, johtavat siihen, että autot jätetään 
varuskunta-alueiden ulkopuolelle ja hae
taan sieltä lomalle lähdettäessä. 

Huonojen yhteyksien ja aikataulujen ai
heuttamat ongelmat voitaisiin ainakin 
osassa tapauksia ratkaista käyttämällä 
tilausvuoroja. Riittävän suurten ryhmien 
kokoaminen on mahdollista optimoimal
la kutsuntojen yhteydessä lomamatkojen 
reitit ja pituudet. Pienten, verrattain lä
hekkäin sijaitsevien varuskuntien osalta 
tilausvuorojen käyttö edellyttäisi yhteis
työtä ja mahdollisesti loma-aikojen 
porrastuksia siten, että voidaan käyttää 
yhteisiä busseja. 

Tehokkain keino julkisen liikenteen 
käytön lisäämiseen olisi ilmeisesti loma
ajan pidentäminen kulkuyhteyksien aihe
uttaman viivytyksen verran. 

Omien kulkuneuvojen kunto 

Jos yhteydet puuttuvat ja varusmiehen 
on siten pakko käyttää omaa kulkuneu
voa, hänelle tulisi antaa mahdollisuus 
huolehtia sen turvallisuudesta. Joissakin 
varuskunnissa varusmiehille onkin tarjot
tu mahdollisuudet käyttää puolustusvoi
mien huoltotiloja ja välineitä autojen ja 
moottoripyörien huoltoon. 

Loma-aikojen säätely 

Varusmiesten liikkuminen ajoittuu 
yleensä viikonloppujen lomaruuhkiin ja 
lisäksi matkat osuvat usein pimeän ai
kaan. Jos lomalle lähtöä edeltää vielä ras
kas harjoitus, kuljettajat ovat väsyneitä ja 
onnettomuusriski on erittäin suuri. 

Asennekasvatus 

Pääesikunta on asettanut varusmiesten 
liikenneturvallisuuden opetuksen pää
määräksi täydentää varusmiesten tietoja 
kaikkia tienkäyttäjäryhmiä koskevilla 
yleisillä näkökohdilla ja opettaa heidät 
hallitsemaan ne puolustusvoimien liiken
neturvallisuusohjeistoihin kuuluvat asiat, 
jotka koskevat kaikkia henkilöstöryhmiä. 

Puolustusvoimissa annettava liikenne
kasvatus on jatkoa peruskoulun ja kes
kiasteen opetukselle. Pakolliset opetus
tuntimäärät vaihtelevat kahdesta neljään 
koko palvelusaikana. Tuntien vähäisen 
määrän vuoksi joissakin varuskunnissa on 
kokeiltu vapaaehtoista koulutusta, esi
merkkinä varuskunta-alueella annettu 
liukkaan kelin ajo-opetus. 

Vähäisen tuntimäärän takia liikenne
kasvatuksessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota opetuksen ja opetusmateriaalin 
laatuun. Opetusmateriaalia on kehitettä
vä jatkuvasti ja opetuksesta vastaavalle 
henkilökunnalle on taattava riittävä kou
lutus ja mahdollisuus valmiuksien ylläpi
toon. 
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NIMITYKSET, YLENNYKSET JA SIIRROT 

Kapteenin virkaan kapteeniksi ylennetty
nä, 1.5. alkaen ylil Lasse Majuri. 

Värvätyksi vartiopäälliköksi, 10.4. alka
en res kers Markus Goltz. 

Puolustusvoimien 2 luokan toimiupsee
rin virkaan 

1.2.1989 lukien sotmest Mikko Ilves. 

Puolustusvoimien 3 luokan toimiupsee
rin virkaan 

1.2.1989 lukien: 

Sotilasmestariksi ylennettynä, yliv Mark
ku Paatelainen. 

Yliv Jarmo Pihlman. 

1.7.1989 lukien: 

SlRtR:iin määrättynä merivartiomestari 
Vesa Hyvärinen 
Kersantiksi värvätty alik Heikki Silvola. 

Määräykset 

Patteriston komentajan viransijaiseksi 
hoitamaan ev ltn virkaa maj Mikko Saa
rinen, ev ltn Risto Hurmeen YK-tehtä
viin myönnetyn virkavapaan ajaksi. 
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SlRtRiin 1.1.1990 lukien Rannikkojääkä
ripataljoonasta sotmest Kauko Savolai
nen. 

Esikuntapatterin viestiupseeriksi 1.2. lu
kien yliv Asko Pennasen sijoitettuna 
viestivaraston hoitajaksi. 

Toimistoupseeriksi 1.6. lukien yliv Erkki 
Svanberg V allisLke. 

SlRtRiin 1.10. lukien Rannikkojääkäri
pataljoonasta yliv Kari Seppälä 

SlRtRiin 1.10. lukien RUKsta vääp Sep
po Kangasmäki. 

Koneupseeriksi 1.3. lukien vääp Raine 
Janatuinen sijoitettuna Esikuntapat
teriin. 

Puolustusvoimien 6 luokan toimiupsee
rin virkaan 

1.4.-30.6. res kers Reijo Kaariste 
KoulPtriin. 

1.4.-30.6. res alik Juha Saarinen 
KoulPtriin. 

8.5.-8.8. res alik Jari Myntti IsosLke. 

10.5.-10.8. res alik Petri Leppänen 

MäkilLke. 
1.6.-30.8. res alik Lasse Tuokko 
KoulPtri. 

Komennukset 

KadK.n eläinhuoltoupseeriksi 6.3.-9.6. 
sotmest Lasse Peussa. 

Rykmentistä siirretyt 

Sotakorkeakouluun 4.9. lukien kapt Ti
mo Junttila IsosLke. 

Sähköteknilliseen tutkimuslaitokseen 
(EK/PE) 1.7. lukien yliv Rene Nylund. 

Tervolan varikkoon (PSSlE) 1.2. lukien 
ylik Hannu Oinas. 

Pohjois-Suomen Viestipataljoonaan 
(PSSlE) 1.4. lukien ylik Hannu Mylly
aho. 

Värvättyjä Palvelukseen 

Värvätyn tilannevalvojen sijaiseksi 7.5. 
lukien res korpr Mikko Ketola. 

Erot ja irtisanoutumiset 

Sotmest Hugo Raninen 
Sotmest Seppo Saari 
Yliv Lauri Jyrkkärinne 

WASHOUTOY 
Autonhoitotuotteet 
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ALIUPSEERIKURSSI 1/89 

Aliupseeri.kurssin 1/89 suorittaneet! 
Onnittelen Teitä aliupseeri.kurssin !-vaiheen suorittamisesta. 

!ämä v~ihe on vai?- välitavoite. Osa Teistä jatkaa opintojaan reserviupseerikurssil
l~!a loput Jatkavat aliu~seerikurssin 11:v~een eri ~joilla. Toivon, että jokainen yrit
taa parh~ansa mene~träkse_en mahd~lhsllllman hyvm omalla sarallaan ja näin luodaan 
hyv~-P?hJa ?1en:~tya !oh~aJana tuleVI_ssa teh~ävissä. Valitettavasti kaikilla ei yritys ol
lut tälla ensllllmaisella vaiheella sellainen kwn olisin toivonut. 

On a~a muistettava, ~~~-ä johtajan paras avu ?n asia~tun_temus. Ei räyhääminen ja 
huutammen tuo kenellekaan arvovaltaa. Oma esllllerkki Ja oikeudenmukaisuus luo sen 
arvovallan, mitä jokainen johtajatehtävissä tarvitsee. 

Kurssin nyt hajaantuessa eri suuntiin toivon kaikille Teille mitä parhainta menestys
tä jatkotoiminnelle. 

Aliupseeri.kurssin !-vaiheen johtajanne 

Majuri 
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Pentti Mustonen 

AUK 1/89 OPPILASKUNTA 

Kurssimme alkoi 6.4 kiireelliseen tahtiin ja jo ensimmäisellä viikolla perustettiin op
pilaskunta ja valittiin sille hallitus. Oppilaskunnan toiminta oli hallituksen jäsenille uut
ta ja aikaakaan asioiden hoitamiseen ei tuntunut riittävän, mutta kaikesta huolimatta 
oppilaskunta sai tavoitteeksi asettamansa asiat hoidetuiksi. 

Toiminnan tukemiseksi oppilaskunta keräsi varoja valtakunnallisella kaatuneiden 
omaisten liiton järjestämällä keräyksellä. Muita tulonlähteitä, muun muassa kurssi
julkaisuumme, oli limsanja suklaan myynti kurssin aikana. Kiitämme mainostajia ja 
muita varainhankintaan osallistuneita. 

Hankituilla varoilla järjestimme muistoksi kurssi puukon, leiri-illan linnakeleirillä se
kä kurssijuhlan kurssin päätteeksi. Tätä kirjoitettaessa juhla on vielä edessäpäin ja toi
von sen onnistuvan hyvin. 

Kurssijulkaisju alkaa olla painokunnossa. Kiitokset kaikille sen tekemiseen osallis
tuneille. 

Lopuksi haluan vielä kiittää kaikkia oppilaskunnan hallituksen jäseniä ja muita op
pilaskunnan tehtäviin osallistuneita sekä erityiset koulutuspatterin päällikkö majuri 
Mustoselle ja oppilaskunnan kuraattori yliluutnantti Lehtirannalle. 

Erittäin hyvää jatkoa kantahenkilökunnalle sekä oppilaille! 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas 

J--f½. < 
Janne Ralli 
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KOULUTTAJAT 

Patterin vääpeli 
Ylikersantti Talviaho: "Nuoret miehet, 
pari asiaa. Herroja ei tunnu kiinnosta
van .... " Artikuloi selvästi. Takaa ja alle
viivaa tstossa. 

Viesti 
Yliluutnantti Lehtiranta: Motivoinnin 
mestari?!? Kalvot liikkuivat valoakin no
peammin, "Kyllä te ehditte kirjoittaa!". 
Ylikersantti Kautto: Ote miehiin hyvä il
man ylimääräistä vouhottamista. Asialli
nen mies. "Puhukaa vaikka apulantaa, 
kunhan puhutte kovaa, niin kaikki usko
vat teitä." 
Kersantti Saarinen: Ei hymyä, ei hiuksia. 
Kokelas Kantola: Hävitti tavaroitaan 
enemmän kuin koko viestilinja. Ehdotto
masti paras kokelas. "Enhän minä itekään 
näis' hommis' mikään ekspertti oo .... " 

Keskiölinja 
Yliluutnantti Vauhkonen: "Niinhän minä 
sanoin, älkää sotkeko." "Viina on viisasten 
juoma, siksi en ota sitä lainkaan." 
Kokelas Saariluoma: Kaikki kantapään 
kautta. Ei ollut meidän kaveri. 

Tykkilinja 
Vääpeli Hasan: Tietää asiat, vitsit osuu jo
ka kerta. "Jos te tulette minua baaritiskil-
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lä 6 promillen loivassa vastaan, te sanotte: 
Hyvää iltaa herra vääperi." " Niinhän mi
nä sanoin, älkää nyt sekottako." 
Ylikersantti Kallio: "Jotta tämä ei menisi 
aivan elbaamiseksi, vai mikä se omituinen 
sana on." Asiallinen, rento mies. Rento 
Reiska. 
Kersantti Kaariste: "Rastin aihe: ITKon 
lukon purku - onko joku purkanut joskus 
ITKon lukon, minä en aina_kaan ole." Mies 
R Tssä eikä R Tn asioista paljon hajua
kaan. Armeija on hauskin paikka. 
Kokelas Kirjavainen: "Se on vain hei
kompaa hiihtokenkää." 
Kokelas Minkkinen: Patterin 'hinaaja'. 

Tulenjohtolinja 
Vänrikki Aaltonen: Tiukkailmeinen, tule
va Kadiksen 'Pokerface'. Ray-Ban on in. 
10 s/kalvo. " Ovatko kaikki kirjoittaneet, 
hyvä, jos ette, kopioikaa naapurilta." 
Vääpeli Hokkila: "Te olette patterin 
Kunkkuja". Opetti asiallisesti. Loisto kou
luttaja. 
Kokelas Merra: "Ja tämä tässä, eiku ... 
ventatkaa, vähän kärsivällisyyttä, j ooko? ". 
Kun pääsi alun pätemisestään, osoitti ole
vansa loisto kokelas. " Annoinkohan mä 
äsken, mitä mä sanoin ... KESKIÖ!" 

Tiinppakin 
// tajusi 

~~ ~?!: ttei p~ahoja lf kannata laittaa 
· huonosti tuotta-

valle tili!l~, kun on 
p~mpikin. 

Käyttöleijona 
antaa rahoillesi 
parhaan verotto
man koron jokai
selle talletuspäi-
välle. 

@POSTIPANKKI 
ITÅKESKUKSEN 
KONTTORI 
TollinnOnaukio 1 

WorldClass 

"Tili sellaisena 
kuin haluat!" 

Uusi tili, uusi kokonaisuus. 
Oman valintasi mukaan. 

& 
TOSI llt 

Santahaminan C3 valinta 
00860 HELSINKI PUH. 686334 



VIESTILINJA Tupa 4: Ei iske, siinähän hengästyy! 

Alkaen ylh. vas.: Nieminen, Tampio, Ralli, Vuorinen ja Rönkkö. 

Tuomas 'Tuokki' Nieminen, -69, sähkö
asentaja, Helsinki Mitä, onko teillä palve
lusaikana nuuskaa huulessa. Kokelaiden 
tupaan HETI!!! 
Pauli 'Pate' Pitkonen, -69, sähköasentaja 
Helsingistä: Teillä menee todella heikos
ti oppilasvääpeli! 
Janne Ralli, -68, sähköasentaja, Kerava: 
Ihan tosi, nukutaan nyt. 
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Pasi 'Pave' Rönkkö, -69, rakennusmies, 
Rauma: Nakki viuhuu ja se on varma 
kans'. 
Teijo Tampio, -69, elektronikka-asentaja, 
Helsinki: Mies, joka ei jättänyt yhtään lo
maa käyttämättä. 
Mika Vuorinen, -69, puhelinasentaja, 
Vehkalahti: Sen mie tiiän, että verta pak-
k .. ' un. 

VIESTILINJA Tupa 5: Ikkuna kiinni Ahlfors! 

Alkaen ylh. vas.: Kaalikoski, Hannula, Anttila, Eskolin, Koivunen, Ahlfors. 

Eero Ahlfors, -69, automaatioasentaja 
Pohja: Mies todella syvältä, aivan POH: 
JAsta asti. 
Esa Anttila, -69, sähköasentaja, Kotka: 
"En mie ehi." Mies vaihevuosissaan. 
Marko Eskolin, -69, yo, Salo: Ikivemppa 
ilman lääkärin määräystä. 

Mika Hannula, -69, prosessityöntekijä, 
Rauma: Tuvan shärmin miesh. Ainakin 
vekosilta tullessaan. 
Mika Kaalikoski, -69, yo, Helsinki: Tuvan 
kaappiekspertti. 'fuvan ainoa stadilainen. 
Mika Koivunen, -69, yo, Turku: Tuvan 
punkkamestari, värähdykset 0 . ..4 kpl päi
vässä. 
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KESKIÖ LINJA Tupa 6: Tupa täynnä pieniä orankitangeja. 

Alkaen ylh. vas.: Mäkinen, Räsänen, Stenberg, Murtokare, Mustonen, Ranta, Pirt
tisaari, Väisänen, Pihlajaniemi. 

Hannu Murtokare, -69, yo, Järvenpää: 
Ryhmänjohtajista "raras", huomaamaton 
sotilas. Tuleva lääkintämies. 
Pasi Mustonen, -69, yo, Vantaa: Tuvan 
toffokorva. Santahaminan vanha sanonta: 
"Jos Mustanaamio ymmärtää komennon, 
siinä on jotain vikaa". 
Pasi Mäkinen, -66, sähköinsinööri, Hel
sinki: Tuvan ginesvaari. "Herra kokelas, 
vup, kuumetta 37.0." Ei iske aamulenkki. 
Ari Pihlajaniemi, -69, yo, Vantaa: Ykkös
motot Länsimäestä: 
"Patterin waenotuin mies." "Mä oon pihal
la." 
Pasi Pirttisaari, -69, tekn. yo, Helsinki: 
"Selittäkääs vähän tätä taulukkoa. Eiks se 
mee näin!" Koulutuskortit psykosomaat
tisia. Yöpuku mallia paljas perä. 
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Petri Ranta, -69, yo, Vantaa: Koke
las:"Ranta täällä jo!" Silloin singahtaa - rip 
rap swing-vauhtia. 
Erkki Räsänen, -69, tekn. yo, Kerava: 
Kurssin ykkövemppa, matkalla ei minne
kään, mutta lujaa. "Pääseekö vempat tet
saamaan?" 
Mika Stenberg, -69, yo: Mallia Lonkkale
po. Mies, joka marssii vihollisen tahtiin. 
Sami Wirman, -69, merkonomi, Kerava: 
Käskuynantomuodossa: "Puutteet takaa -
missä Wirman?" Saavutukset: Läpäisi 
pinkkatarkastuksen kerran kurssin aika
na - punkkatarkastusta ei kertaakaan. 
Mika Väisänen, -69, yo, Vantaa: Väiski ja 
kiö-opas - erottamattomat matkalla rate
koon. 

KESKIÖ LINJA Tupa 7: Myyrän kynnet ja kalju otsa. 

Alkaen ylh. vas.: Järvenpää, Kiiskinen, Halen, Härkönen, Leino, Laitila, Järvinen, 
Heikkilä, Kuismin. 

Marko Halen, -67, datanomi, Rusko: 
"Kuntokörri" hoitaa rastin kuin rastin 
vaikka mälli huulessa. 
Ari Heikkilä, -62, Dl, Kouvola: "Onks 
Heikkilällä mitään kysyttävää?" Tuvan 
grand old man. 
Aripekka Härkönen, -69, yo, Espoo: Tu
van hymypoika. 
Jussi Järvenpää, -69, opis)celija, Helsinki: 
"Perusjuppi", punkka valmis jo viideltä. 
Mikko Järvinen, -69, yo, Kotka: "Ylöös is
tukaa!" Tuvan nuhanenä. 

Harri Kiiskinen, -69, sähköasentaja, Kot
ka: "Ei meil Kirkonmaassa ... " Kotkaan ta
kaisin. 
Harri Kuismin, -69, merkonomi, Kotka: 
"Oppilas väpä", särmä jätkä. 
Tomi Laitila, -69, yo, Vantaa: "Tää on 
shittiä!" Kitaran vinguttaja. "Kantamaa pi
tää olla." 
Väinö Leino, -69, yo, H elsinki: Kuuluu 
kuiskaus oppilas väpä, oppilas väpä, ja 
vain toinen. 
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TYKKILINJA Tupa 8: Tykkilinjan särmin tupa. 

Alkaen ylh. vas.: Siro, Vanne, Sulkamo, Siira, Tolvanen, Sorsa, Valtanen. 

Janne Raki, -69, sähköasentaja, Kotka: 
Eye of the Rocky. Huh huh. Sandiksen 
vemppa. 
Pasi Sainio, -67, ravintolatyöntekijä, Hel
sinki: Mies, jolle ei annettu mahdollisuut
ta aikaan. 
Sami Siira, -69, yo, Sipoo: "Iski IV, hi
maan ja saunaan!" 
Mikael Siro, -69, puuseppä, Karjaa: Yöl
listen desibelien kuningas, limumies. 
Pekka Sorsa, -69, yo, Vantaa: Pintamaa
liohjus menee eikä meinaa. "Dallas YES!" 
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Jussi Sulkamo, -69, kirvesmies, Vantaa. 
Tuvan kovaäänisin. Punkka syvemmältä, 
kaappi syvimmältä. 
Vesa Tolvanen, -69, yo, Nurmijärvi: 
Tsemppari, ei ryydy, ei pala pinna. Tuvan 
kannusta ja. 
Mika Valtanen, -69, yo, Vantaa: Siviili
hiukset, ei näin. Röyh! Maisk, maisk. 
Purkka suusta! 
Marko Wanne, -69, yo, Karkkila: Karkki
lan Kung Fu master, vanha parturi. 

TYKKILINJA Tupa 9: Vähä siivouspalvelua. 

Alkaen ylh. vas.: Nikkola, Käkönen, Lund, Mäkipää, Perikangas, Lågas, Rantalainen, 
Luukkonen. 

Markku Käkönen, -69, rakennusmies, 
Kotka: Tuvan kovin selventäjä. Aina her
ne nenässä. "Ryhtiä Käkönen! " "Ei paljo 
puristele, ei oo penniikää kii tässä firmas
sa." Omistaa lentävän punkan. 
Olli-Pekka Lund, -69, yo, Kirkkonummi: 
Tuvan raspikurkku, hiljainen mies. "Vähä 
välii, vähä päivii." Särmä mies. 
Janne Luukkonen, -69, yo, Kauniainen: 
Punkka tosi syvältä. "Mut kun täs on nää 
laidat." Hiihtävä hihittelijä. Äänenmurros 
myöhässä. "Mähän vaan hölkkäsin." 
(Cooper 3650 m) "Missä mun avain?" 
Kai Lågas, -71, tyhjän toimittaja, Helsin
ki: Tuvan juniori, kova poika tönimään. 
Futistähti 
Jukka Mäki pää, -69, yo, Helsinki: Samet
tinen ääni. Tuvan kieroutunein mies. Tas
ku bilj ardin SM. "Kukaan ei voi olla vii
meinen!" Hiusmuoti mallia roll-on. 

Mika Nikkola, -69, autonkuljettaja, Kot
ka: "Emmie mittää nysvää." Kaikki rahat 
sotkussa. 
Jouko Palomäki, -69, hienomekaanikko, 
Rajamäki: Pilvien sankari, sci-fi mies. "Pi
dä nyt se turpas kii!" Tosi kova kuorsaaja. 
Sarjakuvataiteilija. 
Jyrki Partanen, -69, yo, Helsinki: TJ-luku 
aina hallussa. "Tsori, toi oli tyhmä juttu, 
lyö mua!" "Tää on syvältä!" Prätkäjätkä, ja 
Suzuki burnaa ... Tuvan särmin mies. 
Arto Perikangas, -69, yo, Lohja: Ikivemp
pa. "Ei iske aamulenkki, onhan olemassa 
VMTL." 
Jarkko Rantalainen, -69, yo, Lappeen
ranta: "Missä mun irtohihnat on?" Aina ja 
kaikkialla tosi pahasti vaiheessa. Loma
anomukset aina läpi. 
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TYKKILINJA Tupa 10: Vähän välii, ei iske väijyt! 

Alkaen ylh. vas.: Heinonen, Honkanen, Ekström, Jormanainen, Ahtaanluoma. 

Mika Ahtaanluoma, -69, maalar~ Hanko: 
"Luku kolmeen, käytetään ripeämpää 
ääntä!" 
Jukka Ekström, -69, Tuusula: "Koht' tu
lee Tysonia!" 
Sami Eronen, -69, merkonomi, Vantaa: 
Ihan oikeesti tuulitukka. Yes. "Onks' tä
nään IV?" 
Kari Heinonen, -69, autonasentaja, Siun
tio: Väkevä mies, mutta vain hajunsa puo
lesta. "Kahta en vaihda - toinen on yöpu
vun yläosa ja toinen alaosa." 
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Tapio Honkanen, -69, tekn. yo, Vantaa: 
"Rasismi on isänmaallisuutta." Suur-Suo
men nokkamies. 
Keijo Jormanainen, -69, asentaja, Lovii
sa: "Tsjigatkaa näit mun kalsareita!" 
Tom Karlsson, -71, rakennusmies, Hel
sinki: Ei hetkeäkään pyörimättä, aina ää
nessä. "Get on Remu!" 
Hannu Karppinen, myyjä, Vantaa: Don't 
give a damn, matkalla Mäkkäriin. 
Harri Kauhanen, -69 LVI-huoltoasenta
ja, Vantaa: Harrastaa yölomia, tupakave
rit unohtuvat. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 11: Tästä tulee taas merkintä kirjaan 

kautta vihkoon! 

Alkaen ylh. vas.: Tauro, Peltonen, Rantaniitty, Virtanen, Tuhkiainen, Pulliainen, Vir
tanen, Vauhkonen, Litmanen, Nyman. 

Jari 'Rommel' Litmanen, -69, yo, Hyvin
kää: "Pitäsköhän heittää parit komen
not?" Ryhdikkyys, mitä se on? Luuton 
mies. 
Harri 'Noiman' Nyman, -69, Helsinki: 
Aserastilla:"Makuuasento patjalta otta
kaa!" Aina vaiheessa, lukuunottamatta lo
mapukutarkastusta. KK-ekspertti:"Herra 
kokelas, en nyt oikein muista." 
Petri 'Peitsi' Peltonen, -68, Vantaa: Vas
taa aina oppitunnilla, MUTTA väärin. 
"Y ÄK, taas pakkiruokailu!" Tuvan grand 
old man. Trash-metal- Yes. 
Keijo 'Pulla' Pulliainen, -69, yo, Mikkeli: 
Mikkelin hellapoliisi. Kurssin kimein ää
ni. Nousee aina 5.30. "Oottako ajatelleet.." 
Uusi teoria kirjainten lausumisesta. 
Tero 'Rantsu' Rantaniitty, -69, yo, Van
taa: Tuvan nopein levyttäjä. Laulajana 
omasta mielestään Frank Sinatra, muiden 
mielestä kiimainen hirvi. 

Hannu 'Turo' Tauro, -68, yo, Helsinki: 
'Spider-man', satusetä öisin, pitää muut 
hereillä korvalappustereoillaan. "Raha -
sehän on maallista. IV kutsuu." 
Miikka 'Tuhkis' Tuhkiainen, -69, yo, 
Helsinki: Tuvan imitaattori. "Kuka on 
unohtanut räjäyttää mun punkan?" "Mi
nustako oppilasvääpeli? Ei ikinä! Ai että 
nakki ei iske ... No sitten." 
Petri 'Vauhkis' Vauhkonen, -69, yo, Lo
viisa: 4 viikon gines söi miehen. Mestarili
vistäjä aamulenkiltä. "Mummo anna ra
haa." Maastolenkki krapulassa sitkistää. 
Kaj 'Gei' Virtanen, -69, yo, Vantaa: Kuu
kausi Tilkassa pitää ratekon loitolla ja tu
van mankan kaapissa. Harjapiru:"Mä la
kasin, vie sä roskat!" 
Marko' ÄmTee' Virtanen, -69, yo, Helsin
ki: Jazz-mies. Tuvan isot ikkunat häirit
si:"Mitä jos joku ottaa elokuvaa?" Lakki 
täynnä pahvia. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 12: Leukaa ylös, kokelas tulee! 

Alkaen ylh. vas.: Ala-Lähde, Haatainen, Kolppanen, Hakonen, Artimo, Kempe, Kau
ranen, Berglund, Kokko, Kosonen. 

Pekka 'Alis' Ala-Lähde, -69, yo: Tykkäsi 
asetarkastuksista: "Herra kadetti, ase tar
kastettu puhdistustanne varten." 
Panu 'Arska' Artimo, -69, yo: Aina puhe
limessa. Kultainen vaiheKeppi. Muisti ai
na lainata muilta tarvitsemansa. 
Jukka 'Bärre' Berglund, -69: "Eneemmä" 
Vänkä velmuilija. Herätti nukkuvat laula
malla nuotin vierestä. Muisti toivot
taa:"Hyvää yötä, Jeesus myötä." 
Raine Haatainen, -69, myyjä: Tuulitukka 
pellavapää, julma pusuhuuli. IV :n jälkeen 
aina yhtä hymyä. "On se käynyt pari ker
taa mielessä." 
Janne 'Hakis' Hakonen, -69, yo: Puoli 
Jannea ratekossa. "No ei se nyt niin hyvin 
menny." 
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Janne 'Kuranen' Kauranen, -69, kokki: 
Kaasua oppilas Kauranen. Nakki-aukio 
mies, joka oli nakissa aina. Yhtä hymyä, 
hampaat suklaassa. 
Matts 'Zemppe' Kempe, 69, yo: Painee
ton härö. Aina vähättelemässä:"Vähä vä
lii, vähä päivii." 
Tero 'Kökkö' Kokko, -69, ravintolatyön
tekijä: 'Tiedostettu' hymyilevä selventäjä. 
Puheopetus ei poikinut tulosta. 
Juha Kolppanen, -69, merkonomi: Tuvan 
Sinatra. Siivouspalvelun näkymätön mies. 
Ikiväbä. 
Mikko 'Kossu' Kosonen, -69, kokki: Se
koitti oikean ja vasemman jalan. "Käden 
lento, reipas rento!" 
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