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LIPPURYKMENTIN HENKILÖKUNTA JA VARUSMIEHET! 

Uusiutuva varusmiesten koulutusjärjrstelmä 
on kesän keskellä tuottanut ensimmäiset he
delmänsä. Varovaisesti tarkkaillen on havaitta
vissa ongelmia ja "oho -elämyksiä". Ensimmäi
set myönteiset piirteet alkavat hahmottua ede
tessämme kohti syksyä. Saapumiserien suure
neminen takaa toimintakykymme myös tulevan 
koulutusvuoden aikana. Juuri valmistuville 
nuorille ryhmänjohtajille riittää koulutettavia!. 

Astuminen kesken aliupseerikurssin alokas
ryhmän eteen on jo kerran kokeiltu. Tulokset 
olivat pääosin myönteisiä. Kokemuksista on 
viisastuttu - tulokset elokuun saapumiserän 
kohdalla selkiinnyttävät varmasti edelleen uuden koulutusrytmin peruslinjoja. 
Nuoret ryhmänjohtajat - toivotan Teille onnea ja oikeudenmukaista näkemystä 
sekä ammattitaitoa vaativassa tehtävässänne. 

Rykmenttimme taivalta kohti vuotta 1991 varjostaa henkilöstöpula erityisesti 
nuorten toimiupseerien tehtäväalueilla. Korttitempulla ongelma ei ratkea. 
Meidän on lyhyellä tähtäyksellä vietävä koulutus ja valmiuden ylläpitö läpi olevil
la resursseilla. Samalla keskitämme kaikki mahdolliset keinot aukkojen täyttämi
seen. Jokainen henkilökuntaan kuuluva voi antaa tukensa rekrytointitoimenpiteil
le jokapäiväisessä työssään antamalla positiivisen ja jämäkän kuvan sotilasamma
tista. 

Tavoitteena on kasvavien saapumiserien myötä - henkilöstöltään kirjavahvuinen 
Lippurykmentti. Tarvitsemme tavoitteen saavuttamiseksi sekä onnea että myötä
tuulta. 

Rykmentin Komentaja 
Eversti 
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ARVOISA LUKIJA 

Sain tänään 25.7. mielenkiintoisen puhelun työpaikalleni; minun tulisi laatia kir
joitus huomiseen mennessä Linnake-lehteen ajankohtaisita ja tulevista kilta ta
pahtumista. Kaikkien muiden työhön liittyvien kirjallisten tehtävien lisäksi artik
kelin aloitus tuntui todella vaikealta, juttua ei tahtonut oikein syntyä. Silloin juo
lahti mieleen ajatus kesäisestä saunaillasta Järvön rantasaunassa. Sen lauteilla on 
ennenkin syntynyt hyviä ideoita ja siellä on kerätty voimia vaativiin ponnistuksiin. 
Ei muuta kuin perhe veneeseen ja eväät mukaan. 

Illalla täällä Järvössä meri vielä kohisi, kun korkeat aallot kaatuivat rantakalli 
oille. Venettä kiinnittäessä jo alkoivat asiat jäsentyä mielessä, sillä olinhan tullut 
keskelle killan toimintaa, nimittäin Järvön päivystykset ovat osa killan arkea ke
säaikaan. Saaressa kilta-veli Erkki Akaan-Penttilä oli perheineen päivystäjänä ja 
saunan lämmitys puuhissa. Siinä lomassa järeät pöllit muuttuivat sopivan kokoi
siksi klapeiksi syksyn käyttöä varten. Saarelle on noussut rykmentin toimesta val
vontatorni, josta avautuu luonnosta kiinnostuneelle lintujen muuton tarkkailijalle 
mahtavat näkymät muuton pääreitin suulle. Syksyn aikana vielä monet perheet su
untaavat tänne, ja nauttivat maisemista ja yhdessäolosta. Veneettömillekin on 
mahdollista nauttia tästä, esimerkiksi syyskesälle ja syksylle on varattavissa päivys
tysvuoroja. Killan moottorivene on käytettävissä. 

Killan virallisista tapahtumista kerrotaan tiedotteella. Syksy tulee pitämään si
sällään monipuolisia tapahtumia: on tutustumisretkiä, luentoja ja vuoden huipen
tumana itsenäisyyspäivän perinteinen juhla, johon toivon mukaan erityisesti niitä, 
jotka eivät vielä ole olleet kokemassa tätä hienoa tunnelmaa, lumisessa, tervapa
tojen valaisemassa Helsingin yössä kansallisena juhlapäivänä. 

Eräänä painopistealueena vuoden toiminnalle kirjattiin perinnetoiminta. Siihen 
liittyen kilta on kutsuttu mukaan haasteelliseen ja maailman laajuisestikin arvioi
taessa ainutlaatuiseen projektiin. Nimittäin Kuivasaaren kaksoistykkitornin kun
nostamiseen ja säilyttämiseen jälkipolville. Tämä tuo tullessaan mielenkiintoisia 
tehtäviä, joissa kilta voi tukea RT-perinnettä. Syksy menee ehkä vielävalmistelu 
vaiheessa, mutta tavoitteena on, että halukkaat pääsisivät tutustumaan tähän 
mammuttirakennelmaan syksylläPaljon on siis ohjelmaa. Toivottavasti rt-väki 
käyttää tilaisuutta hyväkseen, ja osallistuu sankoin joukoin tapahtumiin. Tule
vaisuutta silmälläpitäen hallitus ottaa mielellään vihjeitä vastaan toiminta
tapahtumista tai retkikohteista. 

Toivotan koko rt-väelle hyvää syksyn jatkoa täältä J ärvön satamalahdelta. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry.n 
varapuheenjohtaja Kalevi Hiili 

RTTK 11/90 ESITTÄYTYY 

Vasemmalta Tkm Laamanen, Tkm Lampinen, Alik Juntunen 

RTTK.n puheenjohtajana toimii alikersantti Jari Juntunen, joka toimii siviilissä 
rakennusteknikkona Polar-Rakennus Oy:ssä. Pääharrastuksena hänellä on ame
rikkalainen jalkapallo,jota hän pelaa SM-tasolla Helsinkiläisessä Giants-joukkue
essa offensive guardin paikalla. Reserviin siirryttyään hän mainitsee tavoitteek
seen SM-kullan jenkki futiksessa. 

Työ-, opinto-, ja sosiaaliasioist.:i toimikunnassa vastaa TOS-asiamies Tkm 
Sampsa Laamanen. Tämä 20-vuotias ylioppilas toimii siviilissä lihamiehenä T-Ko
tikartanossa ja harrastuksikseen hän mainitsee laskettelun ja juhlinnan. Kun 
sinulle, varusmies, tulee kysyttävää alaan liittyvistä kysymyksistä, voit vapaasti 
kääntyä Tkm Laamasen puoleen kysymyksinesi. 

Linnake-lehden varusmiestoimittajan sekä toimikunnan työsuojeluasiamiehen 
tehtävissä toimii Tkm Olli Lampinen. Koulutukseltaan tämä toimikunnan 19-
vuotias juniori on laskenta-merkonomi ja vapaa-aikoinaan hän viihtyy usein golf
kentällä tai siviilityönsä parissa. 

5 



6 

ASELAJIYLPEYTTÄ JA REIPASTA MERELLISTÄ 
TOIMINTAA 

Parasta kiltatoiminnassa on sen moni- Kilta tukee ja täydentää Suomenlinnan 
puolisuus. Tarjolla on mielenkiintoisia Rannikkorykmentin suorittamaa koulu
linnakeretkiä, ammuntojen seuraamista, tustehtävää jakamalla jäsenilleen asial 
merellisiä hetkiä Järvön saaressa, yhtei- lista tietoa aselajista ja maanpuolustuk
siä saunailtoja sekä tietoa oman aselajin sesta, pitämällä tiivistä yhteyttä oman 
kehityksestä. Asalajihenki, jota syystä rykmentin henkilökunnan ja kiltalaisten 
voisi kutsua myös aselajiylpeydeksi sekä välillä sekä järjestämällä tutustumiskä
maanpuolustustahto ovat kaiken yhte- yntejä linnakkeille ja harjoituksiin. Tiivi
denpidon ja toiminnan kivijalkana, tiivis illä yhteistyöllä Rannikkotykkimiestoi
tää eräs kiltalainen oman jäsenyytensä mikunnan (RTTK) kanssa Kilta tukee 
perusteina. monin tavoin myös varusmiesten toimin-

Kiltatoiminnalla on pitkät perinteet. taa. 
Ensimmäinen maanpuolustuskilta oli oi- Tärkeän osan Killan toiminnasta muo
keastaan jo Hakkapeliittayhdistys, joka dostavat Porkkalan edustalla olevassa 
perustettiin 1926. Varsinaisesti kiltatoi- Järvön saaressa sijaitseva kiltamaja ran
minnan katsotaan käynnistyneen vasta tasaunoineen ja upeine pienvenesatami-
1950-luvun lopulla. Kiltojen keskus- neen sekä Upinniemen kärjessä sijaitse
järjestöksi perustettiin 1963 Maanpuo- va Robert Kajanuksen graniittinen ran
lustuskillat ry. tasauna. Molemmat kohteet on raken-

F.Jisimmäisten perustettujen kiltojen nettu talkoilla ja nykyisin ne toimivat 
joukossa oli Rannikkopuolustajain kilta Killan ja Rykmentin koulutus-, retki- ja 
ry. se toimi paikallisosastojen kautta mm. virkistyskohteina. Kajanuksen graniitti
Helsingissä, Turussa, Kotkassa, Vaasas- saunan entisöinti kiviraunioista näyttä
sa ja Hangossa. väksi edustus-saunaksi oli paitsi arvokas 

Helsingin paikallisosasto itsenäistyi kulttuurihistoriallinen teko myös väkevä 
omaksi yhdistykseksi ensin nimellä Hei- näyttö yhteistyön ja talkoohengen - tai pi
singin Rannikkotykistökilta ja nimen- täisikö sanoa RT-hengen - voimasta. 
muutoksen kautta 1985 Suomenlinnan Killan toiminta jakautuu käytännössä 
Rannikkotykistökiltana. moniin toimintahaaroihin. Niinpä jokai-

Killan jäsenenä voivat olla kaikki asela- nen jäsen voi valita oman panostuksensa 
jissamme palvelevat tai palvelleet sotilas sen mukaan, harrastaako hän veneilyä, 
arvoon katsomatta. Niinpä kiltaan voi onko hän kiinnostunut erilaisista kurs
liittyä jo varusmiesaikana, jolloin oman seista ja koulutustapahtumista, haluaako 
sotilaallisen uraputken muoto ja suunta hän keskittyä reserviläis- tai varusmie
ovat ehkä arvailujen varassa.Varusmies stoirnintaan jne. Käynnistymässä oleva 
ajalta ei peritä jäsenmaksua. Kuivasaaren 12" järeän tykkitornin enti-

söinti ja museointi jälkipolville maailman Linnake-lehden, säännöllisesti jäsentie
todennäköisesti ainoana säilyneenä dotteita sekä oikeuden käyttää koko 
vastaavana tykkitornina tulee sekin tar- perheen voimin Järvön saarta sekäjärje
joamaan jokaiselle RT-miehelle run- stettyjen tilaisuuksien yhteydessä myös 
saasti mielenkiintoisia ja konkreettisia Kajanuksen saunaa. Voit pyytää lisätie-
toimintamahdollisuuksia. toja Killasta sekä sen jäseneksi liittymi 

Jäsenmaksunsa (1990 110 mk) vastine- sestä joko kouluttajaltasi tai soittamalla 
eksi kiltalaiset saavat monipuolisen oh- killan sihteerille Kauko Pyyskäselle puh. 
jelman ja maanpuolustustietouden 8012230. 
lisäksi Rannikkopuolustaja-lehden, 

Reijo Telaranta 
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TYÖVOIMAMESSUT 

Laskelmien mukaan noin 30% varus
miehistä kotiutuu vailla työ- tai opiskelu
paikkaa. Vaikka osa kotiutuvist~ on ha
keutumassa opiskelun pariin vasta palve
luksen jälkeen, on osalla kuitenkin selviä 
ongelmia työttömyyden suhteen. 
VMTK-toiminnan rooli tämän ongelman 
ratkaisemisessa on tärkeä. Ovathan va
rusmiestoimikunnat osa puolustusvoi
mien virallista sosiaaliorganisaatiota. 

Santahaminan sotilaskodissa järjestet
tiin 3.4.1990 illalla tilaisuus, johon osalli
stuivat seitsemän eri työnantajan edus
tajat, työvoimatoimisto ja työministeriö. 
Tilaisuuden päämääränä oli auttaa mah
dollisimman moni kotiutuva varusmies 
alkuun elämänsä organisoimisessa 
armeija-ajan jälkeen. 

PALAUTE 
Tilaisuuteen osallistui varusmiehiä 

Suomenlinnan Rannikkorykmentistä, 
Uudenmaan Jääkäripataljoonasta, Hel
singin Laivastoasemalta sekä muutama 
osanottaja Hangon Rannikkopatteristo
sta ja Viestirykmentistä Riihimäeltä. Va
rusmiesten antama palaute, joka kerätti
in erinäisillä pistohaastatteluilla 300-400 
kävijän joukosta, oli kaksijakoista. Toiset 
olivat vilpittömän kiinnostuneita 
projektista ja näkivät sen hyödyllisenä, 
toiset arvostivat vain saamiaan ilmaisia 
kahveja ja munkkeja. Tietojen mukaan 
muutama henkilö on varmasti saanut työ
paikan messujen kautta, joten tavoitetta 
kohden on ainakin päästy. Loppullinen 
tulos paljastuu luonnollisesti vasta varus
miesten kotiuduttua. 

IDEA JA VALMISTELU Yritysten reaktiot olivat positiivisia, 
Icfea tilaisuuden järjestämisestä syntyi tosin eräiden kohdalla kävijämäärän 

ESSl:n varusmiestoimikuntien tapaami- vähyyttä valittelevia. Yritykset ilmaisivat 
sessa Hangossa tammikuussa 1990. Kan- halukkuutensa yhteistyöhön tulevaisuu
nustimena toimivat myös myönteiset ko- dessa, mikäli projektin kehittelyä jatke
kem ukset Parolassa järjestetyistä taan. 
vastaavanlaisista työvoimamessuista. Huomattavaa suosiota saavutti työmi
Järjestelyt aloitettiin pari kuukautta nisteriön messupääte, jossa oli kätevästi 
myöhemmin lähettämällä kirjalliset nähtävillä avoimia työpaikkoja. Varus
kutsut 15 työnantajalle,joista kymmenen miehet suhtautuivat päätteeseen positii
ilmoittautui alustavasti mukaan. Tilai- visesti, ja suotavaa olisikin sen käytön li
suuden järjestämispäivään mennessä oli sääminen eri varuskunnissa. 
määrä supistunut seitsemään. Yritysten 
valinnassa pyrittiin mahdollisimman ino- KRITIIKKI 
nipuoliseen valikoimaan eri aloilta. Asia, johon ei kiinnitetty riittävästi huo-

miota, oli aika. Messujen järjestäminen 
ei ole hetken huumaa. Valmistelut olisi 

pitänyt aloittaa jo huomattavasti aikai- sten asennoitumiseen ja rohkeuteen. 
semmin. ~o~~ asia jäi liian myöhäiseksi. Liian kankea ympäristö ei ole hyväksi 
Tunnetusti htlJaa hyva tulee. tilanteessa, jossa varusmiehiltä pitää 

löytyä rohkeutta markkinoida itseään 
TULEVAISUUDENNÄKYMÄT potentiaaliselle työnantajalle. 
Työvoima- ja opintoinfotilaisuuksia Edellytykset työvoimarekrytointitilai

tulisi järjestää vastaisuudessakin. Tosin suuksille Puolustusvoimien keskuudessa 
on syytä kiinnittää huomiota tilaisuuk- · ovat olemassa niin kohderyhmän eli va
sien jatkuvaan kehittymiseen. On pysyt- rusmiesten kuin yritystenkin puolelta. 
tävä ajan hermolla! Toivottavaa olisi, että Pallo on siis heitetty varusmiestoimikun
tilaisuudet voitaisiin järjestää palvelusai- nille. Onkin paljolti VMTK-toiminnan 
kana. Tilaisuuksissa käyntiä ei kuiten- aktiivisuudesta kiinni kuinka pallo 
kaan saisi suorittaa liian ohjatusti, koska saadaan pyörimään. 
sillä olisi tuhoisia vaikutuksia varusmie-
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RYKMENTIN VUOSIPÄIVÄ 12.5.1990 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin merta. Se tiesi aikansa olevan ohi, mutta 
vuosipäivä oli lauantaina 12.5.1990. En- luotti saarilla, luodoilla ja ranikkolla 
simmäistä vuosipäiväänsä uudelleenni- oleviin seuraajiinsa - moderneihin kanu
mettynä ja -organisoituna sekä uusien unoihin ja niitä käyttäviin miehiin. 
haasteiden edessä rykmentti vietti aurin- Haaveilusta siirryttiin takaisin todelli
koisessa kevätsäässä tapahtumarikkaa- suuteenja suunnattiin kohti Kirkkonum
sti. mea, jossa rykmentin komentaja eversti 

Päivä alkoi lipunnostolla Kustaanmie- Asko Kilpinen laski seppeleen Kirkko
kalla. Klo 8.00 kohosi Suomen lippu pe- nummen sankarihaudalle klo 10.45. 
rinteikkäästi salkoonsa todisteeksi Klo 11.00 alkoi saapumiserän 1/90 vala
maamme itsenäisyydestä. Lipunnosto- tilaisuus Kirkkonummen kirkossa. Uusi 
joukkoja ympäröineet vanhat, taisteluja maaliskuun palvelukseenastumisaika 
nähneet muurit tykkiaukkoineen loivat mahdollisti valapäivän ja rykmentin 
epätodellisen tunnelman. Nuoret nyky- muistopäivän yhdistämisen. Hyvä niin! 
päivän sotilaat tunsivat kuolleiden edel- Jumalanpalveluksen ja sotilasvalan van
täjiensä läsnäolon. Vanha rauta kohtasi nomisen jälkeen tuoreet tykkimiehet lu
uuden. Ruosteinen kanuuna tarkkaili kuisine omaisineen siirtyivät kirkon ulko
levollisesti muurin reunalta ympäröivää puolelle järjestäytyäkseen paraatiin. 

Paraati tervehtii 

Ennen ohimarssia pidettiin katselmus tosin uhkasi jäädä laihaksi, kun allekir
klo 12.00, jossa eversti Kilpinen tarkasti joittanut varusmies toimittaja joutui juuri 
paraatijoukot rykmentin kunniamarssin ratkaisevilla hetkillä rynnäkkökiväärin 
soidessa. Katselmuksen yhteydessä pal- vartijaksi, mutta on ne ks emme 
kittiin rykmentin nykyistä ja entistä hen- Rannikkotykkimiestoimikunnan muut 
kilökuntaa sekä rykmentin eri sidos- toimihenkilöt olivat valppaina ja tallensi
ryhmiin kuuluvia kunnostautuneita hen- vat muistopäivän tapahtumia filmille. 
kilöitä kunniapalkinnoin, plaketein j<1 
rykmentin ristein. Välittömästi palkitse
misten jälkeen suoritettiin ohimarssi, 
joka pysäytti hetkeksi, niin ohikulkijat 
kuin Kirkkonummen keskustan liiken
teenkin. 

Päivä jatkui Upinniemessä,jossa tarjot
tiin valalounas ja mahdollisuus uusien 
tykkimiesten omaisille tutustua Koulutu
spatteriin. Tuoreet tykkirniehet kokivat 
päivän kohokohdaksi varmastikin ansai
tulle valalomalle lähdön. Ohjelma ei kui
tenkaan ollut vielä ohi, vaan rykmentin 
muistopäivän juhlallisuudet jatkuivat 
vielä iltajuhlalla Upinniemen upseeri
kerholla. 

Muistopäivänä pitämissään puheissaan 
rykmentin komentaja eversti Asko Kilpi
nen painotti perinteen merkitystä ja sen 
vaalimisen tärkeyttä lukuisten uudistu-
sten keskellä. Komentaja muistutti va-
rusmiehiä rykmenttimme ennätyspiene-
stä vahvuudesta, joka tosin on ohimene-
vää, mutta aiheuttaa hetkellisesti sen, 
että varusmiesten on rehdisti hoidettava 
yhteisiä, valmiuden ja huollon tärkeitä 
tehtäviä arvomerkkeihin vetoamatta. 

Kuvat välittävät tunnelmia paremmin 
kuin sanat. Muistopäivän kuvasaalis 

Lipun nosto 
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MAANPUOLUSTUS NÄYTTELY TAPIOLASSA 

Lauantaina 5.5.1990 Espoon Tapiolas- Tunnelmasta näyttelyalueella vastasi 
sa järjestettiin kokonaismaanpuolustuk- Kaartin soittokunta ja 
sen toimintanäyttely. Helteisessä säässä soittokunnan esiintymisen jälkeen loi 
näyttelyyn tutustui viiden tunnin aikana tunnelmaa tapahtumaan taiteilija Eero 
lähes kymmenen tuhatta kävijää; lapsia, Sinikannel kuulutuksineen ja tietoiskui
veteraaneja, naisia, miehiä ja nuorisokin neen sota-ajan iskelmie,n ohessa. 
löysi tiensä paikalle. Näyttelyjärjeste- Kalustoesittelyn lisäksi yleisölle tarjou
lyistä vastasi Tapiolan ,Reservinupseerit tui tilaisuus seurata joukko-osastojen 
Ry ja, näyttely suojelijoina toimivat esityksiä. Uudenmaan Jääkäripataljoo
Espoon Kaupunginjohtaja Pekka Löyt- na esitteli kranaatinheittimien tuliase
tynienfi.ja kenraaliluutnantti Erkki Ran- maan menoa. Espoon meripelstusyhdi
nikko. stys antoi näytöksen kumivenein ja pela-

Näyttelyn tavoitteena oli nimensä mu- stuspukuineen keskusaltaassa, jossa 
kaisesti esitellä mahdollisimman laaja- myös Helsingin Laivastoaseman sukelta
alaisesti kokonais maanpuolustukseen jat operoivat. SPR.n Tapiolan osasto 
liittyvät kriisi-,poikkeustila- ja katastrofi- näytti ensiapuryhmän toimintaa erilaisis
valmiudesta vastaavat organisaatiot, sa kriisitilanteissa. 
niiden tehtävät ja toiminnat. Niinpä puo- Jonon perusteella saataisi päätellä soti
lustusvoimien lisäksi näyttelyyn osallistui laskodin kiinnostaneen yleisöä eniten; 
mm. reservijärjestöt, maanpuolustuskil- hernekeitto, kahvi, munkit ja virvokkeet 
lat, • palolaitos sekä Suomen Punainen jopa niin hyvin, että niitä jouduttiin nou
Risti. Rykmentillä oli myös oma osaston- tamaan monta kertaa lisää sekä sotilas
sa jossa esiteltiin RT-aselajia yleisesti, kotitelttaan että -autoon. 
myös kilta ja RTTK olivat jakamassa in-
formaatiota toiminnastaan. 

Minkä pienenä oooii ... 

... sen vanhana taitaa 
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AMPUMANÄYTÖS PUOLUSTUSNEUVOSTOLLE 

Puolustusneuvostolle . järjestettiin ampumanäytös Isosaaren linnakkeella 
28.5.1990. Kirkkaassa säässä vierailijoille esiteltiin laajasti rannikkopuolustuksen 
eri osa-alueita. Tasavallan Presidentti oli mukana seuraamassa näytöstä. 

Itse näytös jakaantui kahteen osaan, joista ensimmäiseen osallistui RT.n lisäksi 
meri- ja ilmavoimat. Tarkoituksena oli ampua noin kymmenen kilometrin päähän 
sijoitettuja liikkuvia maalilauttoja. R T ampui 130 TK kalustolla tarkan osuman 
omaan maaliinsa ja merivoimat tulitti lauttoja tykkiveneen voimin. Merivoimilta 
paikalla oli myös ohjusvene, josta ammuttiin malliksi ohjus. Ilmavoimat esitteli hä
vittäjäkalustoaan suorittaen ilmataistelun saaren yläpuolella. 

Näytöksen toisessa osassa UudPR suoritti vastahyökkäyksen ja UudJP.n osat 
puolustivat saarta raivoisasti. Alussa puolustajat moukaroivat hyökkääjien mai
hinnousualuksia jv-tykein ja kranaatinheittimin. Lopussa taistelua käytiin jalkavä
kitaktiikalla mies miestä vastaan. Puolustusneuvosto saattoikin olla tyytyväinen 
näkemäänsä esitykseen, joka vakuutti kaikki läsnäolijat tehokkuudellaan. 

OSUI, VAAN UPPOSIKO ... ? 

Tuliasemassa 

SERVI TURVAPALVELUSSAKIN ON PAIJON AAMUJA ••• 

- mutta niistä maksetaan 

Siirtyessäsi reserviin tarJ·oamme s1.·nulle m1.·e1en 
TUAYAPALY ■ LUT k. . . . -

1.1.nto1.s1.a tehtäviä turvallisuusalalla. 

Haemme pääkaupunkiseudulle vakinaista henkilöstöä 

VARTIOINTI- JA VALVONTATEHTÄVIIN 

Puh: 90-68 18 21 

Servi Turvapalvelu Oy 
on valtakunnallinen 
turvallisuusalan yri
tys. Olemme osa Servi
yhtiöitä. 

Os: Lauttasaarentie 

Turvallisuus vaatii 
nopeaa reagointia 
Tule puhumaan 
tulevaisuudestasi . 
Heti . Ensi lomalla. 
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SYNDALEN: LIIAN HYVÄ LEIRIKSI 
3. - 8.5.1990 

RT, RT METSÄÄN EI MEE paratiisi. Hienot hiekkarannat ja män
Jokainen itseään kunnioittava ja perin- tykangasmetsät täyttävät vaativankin lo

teistä perillä oleva RT-mies tunte~ ylä- mailijantarpeet.Alueonmyöserinomai
puolisen väliotsikon siteeraaman runon- nen armeijan koulutustellisten näkökul
parren. Se on hauska ja ilmentää hulp- mien kannalta. Upottavat hiekkadyynit 
peasti aselajiylpeyttä, mutta se ei ole tekevät marsseista ja taisteluharjoituksi
totta. Onhan tunnettua, että RT:ssä sta juuri mukavan rankkoja ja jokainen 
oppii kaikkea muuta paitsi lentämistä. leiriläinen löytää leirin päätyttyä kilon 
Niimpä ruohonjuuriperspektiiviä on hiekkaa rynnäkkökiväärinsä piipusta. 
parasta hakea aidosta suomalaisesta Mutta hyvin puhdistettuna RK naputtaa 
mäntymetsästä. Armeijassa metsä, tuo kyllä entiseen malliinsa räkäpäitä -ja taas 
tuuhea ekosysteemi, on legendaarinen ja on piippu puhdistettava. No, mikä on so
vetovoimainen paikka. Harvat siellä viih- tapojalla heilaansa rassatessa. 
tyvät, mutta monet sinne joutuvat. Kaunis ulkokuori kätkee sisälleen myös 
Sanonta "mennä metsään" tuo varusmie- vaaroja. Mittavat ampumarata alueet on 
helle asel_aj_ista r~ppumatta_mieleen kau- kylvetty täyteen rautaa. Alueen ylle luo 
hunseka1sia m1elleyhtym1ä. Kylmyys, helvetillisiä väristyksiä läheinen rautava
hiki, kosteus, kipinä, hyttyset, noppasop- lima. Valimo pitää yötäpäivää pirullista 
~a, haju megatetsaus, väsymys, väijyt... hurinaa ja pimeässä yössä korahtelee ja 
lista <?n loputon! On tosin niitäkin, jotka hohtaa kuin paholaisen esikartanossa. 
nauttiva~ met~äleireistä - luonno~ta, _sen Moinen ympäristöongelma lienee syynä 
h~m~ru~sta _1a ka~nu~~sta. Oh lD!te~ alueen arvonromahdukseen ja siirtymi
oli, nnn Jokaisen ta1stehJan perusta1t01- seen armeijan leikkikentäksi. Syndalen 
il1;1 kuuluu alueita, joihin voi tutustua on jatkuvasti kovassa käytössä, joten 
vain kuusen katveessa. Myös RT-tniehen hukkaan ei alue ole todellakaan mennyt. 
on hallittava lukuisia "nurmiporien" Sen erinomainen sijainti monen varus
taitoja, niinpä alokasajan lopussa jokai- kunnan alueella aiheuttaa jopa tukalia 
nen saap~miserä vie~tää ikimui~t?isen r~uhkia, Joista selvitään vain tiukkojen 
alokaslemn Syndalemn aluskasvillisuu- aikataulujen sekä työlään organisoinnin· 
teen tutustuen. "Kas mättähältä mättä- avulla. 
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hälle käy mopon tie". 

SYNDALEN -PARATIISI VAI 
HELVETTI? 
Syndalen joka sijaitsee n.20 km Hango

sta Helsinkiin, on ulkoisesti kuin loma-

JOS METSÄÄN HALUAT MENNÄ 
NYT, NIIN TAKUULLA YLLÄ.TIT 
Alokasleiri Syndalenissa luo erinomai-

set mahdollisuudet suomalaisen nuoren 
miehen erämiestaitojen kehittämiselle. 

Pasi Lindqvist 

Mahdollisuudet ja todellisuus eivät tosin sä sissivarustuksessa metsään kaivautui 
~ina k_ä~ yksii~. Tod_el~iset sissimuonailut asemiin ja yöpyi kuin oikeat si~sit konsa
Ja ~aJo~ttum1set lo1st~vat läh~s täydelli- naan. Erittäin tervetullut harjoitus myös 
sellapo1ssaolollaan. T1lallaohvatkenttä- RT-miehille. Niin kiire ei kuitenkaan 
kei~ti~t ja t~lavat pu?~joukkueteltat. Ih- ollut etteikö yhtenä ehtoona olisi ollut 
me1sta suur~aan ~~ Jäänyt näkemättä - yhteistä kevyttä illanviettoa piirileikkei
alokkaat tuntuivat viihtyvän. Reportaasi- neen ja muine rientoineen. 
ryhmämme tekemiin pistokyselyihin tuli 
aina sama vastaus:"Kyllä tää kassun EPILOGI 
v~itta_a!". Jo on a~~ihin_el~tty. S~uri~ syy ~ääotsikon esittämään kysymykseen 
viihtyisyyteen oh lammm Ja aurmkomen voi vastatamyönteisesti mikä ei kuiten
sää. Tupakkamiesten keuhkoja ja mieliä kaan ole kielteistä. Onh~ nimittäin niin 
lämmittivät tihennetyt tupakkatauot. että alokasaika on tärkein aika varusmie~ 
.½iri_n a_ikataulu _o~ tiu~ka. Ohje~aan hen _motivaation ja asenteiden muotou

s1s~l~yt taisteluharJ01tuks1a, panssanvau- tum1sen kannalta, jolloin vain kaikkein 
n~1h1~ ~ut_~st~m!st~ sekä ni_iden suoja- paras on kyllin hyvää. Aina on siis paran
m1eh1stona tou~~m•~t~, a~e- J~ _ampuma: nett~vaa koulutusohjelmia ja -metodeita 
koulutusta. Lemn 1k1mmst01sm osa oh laadittaessa. Tämänvuotinen ensirnmäi
va_rmasti .~oro~aude~ kestänyt_ sissitoi- nen alokasleiri oli osoitus, että yritystä 
mmtahar101tus, Jossa raos marssi täydes- löytyy,ja tällöin myös tulokset paranevat. 

OHO ... ei kun matalaksi 
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Ensin opetettiin ... 

, 8 
.. . sitten tarkastettiin 

AUK.n AMPUMALEIRI KIRKONMAALLA 

AUK.n ampumaleirijärjestettiin loistavissa olosuhteissa Kirkonmaan linnakke
ella. Oppilaat pääsivät soveltamaan käytäntöön parin viime kuukauden aikana op
pimiansa tietoja ja taitoja. Pian oppilaat havaitsivat saumattoman yhteistyön mer
kityksen tarkkoihin osumiin. Leirillä jokainen sai omalla erityistoimialallaan vas
tuuta ja hyvin oppilaat vastuunsa kantoivatkin, ammunnat sujuivat joustavasti ja 
ammattimaisesti pienen etsikkoajan jälkeen, olihan tämä oppilaiden ensimmäinen 
kovapanosammunta. 

Leirillä ammuttiin mm. Itko-kalustolla sekä lOOTK:lla. Tälläjäreällä aseella am
muttiin sekä sisäputki- että puolilatauksia. 

Leirillä oppilaat todistivat, ettei kahden kuukauden koulutus ollut mennyt 
hukkaan, vaan tiedot oli omaksuttu hyvin. 

TULTA! 
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Huoltojoukot linjalla 

Käskyn jaossa 

Työpaikka ruokala a la Kirkonmaa 2 1 

20 Keskiö työssään 



RUOTSINSALMEN MERITAISTELU 9.7.179 0 

Ruotsin kuningas Kustaa lil oli kärsi- ainoana prikaatinkomentajana kannat
nyt tappion venäläisille ensimmäisessä tanut Kuningasta taisteluun ryhtymises
Ruotsinsalmen meritaistelussa 1789 ja sä. 
alkoi heti valmistautua uuteen koitok- Päävoimat ryhmittyivät torjumaan ete
seen suuren itäisen naapurin kanssa. Iästä tulevaa hyökkäystä selustan suo
Pian Helsinki, tuolloin vielä vaatimaton jauksen jäädessä vähäiseksi. Päätaiste
kyläpahanen, kuhisi sotilaita ja tarvikkei- luasema oli Varissaaren ja Santakarin 
ta. Uusia aluksia rakennettiin ja vanhoja välissä, ja siellä evl Stedingk komensi 
korjattiin kuumeisella kiireellä. Näistä joukkojen pääosaa sinne sijoitetun patte
laivoista muodostettavan saaristolaiva- rin antaessa taustatukea. Loput joukot 
ston piti vallata Hamina ja Viipuri sekä ryhmittyivät läheisten saarten väliin 
edetä Pietariin. sulkien venäläisten tien tehokkaasti. 

Ruotsin avomerilaivasto taisteli Tallin- Venäläisten komentaja Nassau-Siegenin 
nan edustalla kuninkaan veljen Kaarien prinssi oli varma voitostaan, ja aloitti hy
johdolla, kun Saaristolaivasto siirtyi Suo- ökkäyksen heinäkuun 9. päivä - Katarii
menlahden saaristoon. Haminan edu- nan kruunajaispäivänä. Neljässä linjassa 
stalla käytiin taistelu, joka ei kuitenkaan mahtava merellinen sotakoneisto vyöryi 
tuottanut toivottua tulosta; linnoitus jäi kohti pelokkaina odottavia ruotsalaisia. 
valtaamatta. Fregatit, tykkipurret, kaleerit, kuunarit 

Viipurinlahdella käydyn tappiollisen ja kutterit puolin ja toisin aloittivat sota
taistelun jälkeen molemmat laivastot toimet klo 9.30, ja neljännestunnissa 
joutuivat perääntymään kotivesilleen kaikki alukset osallistuivat taisteluun. 
haavojaan nuolemaan. Ruotsinsalmeen Kahden tunnin sotimisen jälkeen venälä
perääntynyt Saaristolaivasto sai täyden- isten vasemman takasiiven täytyi perään
nyksiä, ja taistelussa sen koko oli 195 tai- tyä, ja uusintahyökkäyksen jälkeen se pe
stelualusta ja 40 johto-, huolto- ja kulje- rääntyi uudelleen klo 16. 
tusalusta. Miehiä oli yhteensä 12750. 8.7. Luonto tuntui olevan ruotsalaisten 
tulivat venäläiset noin puolitoista kertaa puolella, sillä tuuli oli heille edullinen ja 
suuremman laivastonsa kanssa ja ryhmit- painoi venäläisiä yhä ahtaammalle hyvin 
tyivät hyökätäkseen etelästä. Venelä- järjestäytyneiden ruosalaisalusten 
isten lukumääräistä ylivoimaa tasoitti se, edessä. Harva vihollisalus välttyi vaurio
että heidän aluksensa olivat pienempiä. ilta,ja kun Suomalaisen Prikaatin alukset 

22 

Vähän ennen taistelua kuningas alkoivat saartaa venäläisiä, tilanne 
määräsi lippukapteenikseen everstiluut- paheni entisestään. Osa vihollisen aluk
nantti Cronstedtin. Tämä vanha meriur- sista kääntyi torjumaan hyökkäystä 
ho sai korvata evl de Freseä siksi, että oli uudelta suunnalta osan alkaessa perään-

tyä. Suuremmat laivat taistelivat klo 22 mentaja Denizov saatiin sentään kiinni. 
saakka, ennen kuin pyrkivät irrottautu- Aluksi vankeja kuljetettiin Ruotsiin, 
maan taistelusta. Tämä ei kuitenkaan on- mutta myöhemmin ilmapiirin lientyessä 
nistunut,ja paljon aluksia ajautui karille heidät palautettiin Tallinnaan. 
ja rannoille. Sankka ruudinsavu ja yö kes- Ruotsalaisten saldo taistelun jälkeen oli 
keyttivät taistelun, mutta sittenkään huomattavasti parempi: 181 kuollutta, 
ketään ei päästetty pakenemaan. 123 haavoittunutta ja neljä tuhoutunutta 
Tulitus jatkui aamulla muutaman tunnin, alusta. Tämä uljas taistelu on jäänyt hi
ja nyt osa venäläisten aluksista pakeni storian lehdille pohjoismaiden suurim
avomerelle. Kello 10 tulitus loppui. Ku- pana meritaisteluna, jonka jälkeen sol
ningas johti itse taistelua veneestä ja lä- mittiin rauha Värälässä 14.8.1790. Rajoja 
hisaarista koko ajan. Venäläiset ei muutettu. Rutsinsal
menettivät 53 alusta, joista ruotsalaiset men taistelusta muistona nykypäivän ih
saivat haltuunsa runsaat 20. Loput venä- rnisillä ovat muistomerkit Suomenlinnas
läiset joko hävittivät polttamalla tai ne saja Varissaaressa. Lisäksi taistelun päi
ajautuivat karille. Puolet itäisen viholli- vämäärä 9.7. on Merivoimien ja Kotkan 
sen 18500 miehestä saatiin joko tapettua Rannikkopatteriston vuosipäivä. 
tai otettua vangiksi, mutta komentaja, 
Nassau-Siegenin prinssi pääsi pakene-
maan. Lippukapteeni ja prikaatinko- J.T.SCHOULTZ: Kujanjuoksu 



LAHJOITUKSIA RTTK.LLE 

RTIK sai killan kautta lahjoituksena kalusteita varusmiesten vapaa-ajan tiloihin 
mm. POHJOLA OY:ltä ja ALKO OY:ltä 
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TI-MICROTRADING lahjoitti WP 5.0 -tekstinkäsittelyohjelman RTIK:n 
käyttöön. Ohjelmaa käytetään mm. tämän Linnake-lehden tekoon. 

ENESTAM OY lahjoitti RTIK:n toimistoon viimeisintä mallia olevan Brother
merkkisen sähkökirjoituskoneen. 

§!.Enestam 
VALIMOTIE 23 00380 HELSINKI PUHELIN (90) 558 458 

TI-MICROTRADING lahjoitti VENTURA -sivuntaitto-ohjelman Linnake
lehden toimituksen käyttöön. Ko. ohjelma on välttämätön lehden taitossa, tämän
kin julkaisun tekstit on käsitelty Ventura:lla. 

RANK XEROX 
Xerox Desktop Publishing Series: 
Ventu,a Publisher Edition Version 1.1 

#6 HP Laser/et Treiber-/Font Diskette 
Copyright c Ventura Software, /ne . 1986, 1987. A/1 R,ghts Reserved 
Copyright c Xerox Corporat,on, 7986, 1987. A/1 R,ghts Reserved 
Copyright c D1g1tal Researeh. /ne 1985. t986. t987. Alt R,ghts Reserved. 
Ventura Pubhsher ,s a trademark of Ventura Software. /ne 
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GURLI VALLIUS 60v 17.4.1990 

Gurli, kukka pirttisaaren 
kohos kohtaan elonkaaren, 
jossa todettiin, on vainen 
juhlan väärti tämä nainen! 

Levötonna meri takoo, 
kallioihin aallot lakoo, 
nuolee ryöpyt paaden pintaa 
silottaen kiven rintaa 
taipuu särmät veden mahtiin 
pyöristyvät ajan tahtiin. 

Eloa jos veteen verrata vois 
ja ihminen kalliopaatena ois, 
myrskyt ne hioisi timantin esiin 
joutava vierisi velloviin vesiin, 
hiekkajyvinä kulkisi rantaan 
ja lokit kirjoisi kuvia santaan. 

Siis juhlaretken teimme 
ja lahjaks kukat veimme. 
Aatos kiertyi päivän mukaan 
-Gurli, timantti joskukaan! 

Kuvassa päivänsankari, evl Markku Oilaja kakunsyöjä Ylil Hannu Vasiljev 

LIIKENNE NURKKA 

Monet autoilijat pelkäävät taajamien toilija joutuu pelkäämään peräänajoa ja 
valo-ohjatuissa risteyksissä. Autoilijat vastaavasti perässä ajava yllättyy siitä, 
kertovat empivänsä pysähtyä keltaisen että edellä ajava toimii tilanteessa liiken
palaessa pelätessään, että takana tuleva nesääntöjen mukaan. 
törmää perään. Jotkut kammoksuvat TIELIIKENNASETUKSEN mukaan 
jopa lähteä heti liikkeelle vihreällä pelä- keltaista valoa ei saa sivuttaa. Poik
tessään risteävältä kadulta punaista päin keuksen muodostaa tilanne, jossa ajo
ajavia autoilijoita. neuvo on ehtinyt niin pitkälle ettei sitä 

Tämä Liikenneturvan suurelta yleisö)- vihreän vaihtuessa keltaiseksi voi pysä
tä saama palaute kuvaa tienkäyttäjien yttää. Tarve jarruttaa voimakkaasti lii
kesätuntoja yleisestä välinpitämättö- kennevaloissa on yleensä merkki siitä, 
myydestä liikennesääntöjä ja muiden että valoja on lähestytty liian suurella no
turvallisuutta kohtaan. Liikennesääntö- peudella. 
jen ali-arviointi näkyy kouriin tuntuvasti 
juuri valo-ohjatuissa risteyksissä; keltai
sesta valosta ei juurikaan piitata ja pu
naisia vasten ajetaan usein useamman 
autoilijan voimin toisensa "imussa". 

Poliisin kokemukset ovat samanlaiset; 
mm. Helsingissä punaisia valoja vasten 
ajaminen on lisääntynyt. Se tapahtuu 
useimmiten juuri tilanteessa, jossa 
usean auton letkassa ajetaan "Kyllä 
minäkin vielä ehdin" -hengessä risteyk
seen. Samalla lisätään nopeutta, mikä 
puolestaan lisää peräänajojen vaaraa ja 
pahentaa mahdollisen onnettomuuden 
seurauksia. 

Koulutusohjaaja Ilkka Valkama Lii
kenneturvasta pitää tilannetta nurinku
risena, jos sääntöjen edellyttämällä 
tavalla keltaisiin valoihin pysähtynyt au-

Ajatukset kuriin! 
~, LIIKENNETURVA " INVALIDILIITTO 
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KERTAUSHARJOITUKSISTA 

Rykmentissämme järjestetään jälleen kertausharjoitukset ajalla 17.9 - 21.9.1990. 
Kertausharjoitusalueena toimii Santahamina ympäristöineen. Alapuolelle on 
kerätty muistilistaa tärkeimmistä asioista kertaajille, jotka on hyvä muistaa, kun 
oma vuoro koittaa. 

KERT AAJAN MUISTILISTA 

-KUN SAAT KERTAUSHARJOITUS KÄSKYN, HUOLEHDI SEURAA
VISTA SEIKOISTA 

- ILMOITA Kertausharjoituksesta työnantajallesi. 

-PALAUTA Vastaanotto -ilmoitus. 

- MAHDOLLINEN L YKKÄ YSANOMUS on toimitettava viipymättä sotilaspii-
rin esikuntaan, viimeistään kuitenkin 14 pv ennen harjoitusta. Anomus voi olla va
paamuotoinen, sotilaspiiristä saa myös valmiita lomakkeita. 

-KERTAUSHARJOITUKSESTA vapautumisesta on heti soitettava kertaus
harj8itusneuvontaan, numero löytyy käskylomakkeesta. 

- MATKALIPUT löytyvät kertauharjoituskäskystä. 

-KÄSKY JA SOTILASPASSI on otettava mukaan kertausharjoitukseen lähdet-
täessä. 

MUISTATHAN, ETTÄ KERTAUSHARJOITUSKIN ON OSA ASEVELVOL
LISUUTTA JA SAAPUMATTA JÄÄMINEN ON NÄINOLLEN RIKOSLAIN
MUKAAN RANGAISTAVA TEKO ILMAN LYKKÄYS-TAI VAPAUTUS
PÄÄTÖSTÄ, 

l 

PERINNETOIMINTA 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan Toinen "helppo" tapa tukea perintei
johtokuntaan lisättiin vuonna 1989 pe- den vaalimista on kirjoittaa muistiin Ga 
rinnejaos. Perinnejaos koostuu var- lähettää perinnejaoksen käyttöön) tie
sinaisesti muutamasta henkilöstä. Pe- tonsa ja muistikuvansa Suomenlinnan 
rinnejaos etsii kuitenkin jatkuvasti "ty- Rannikkorykmentistä ja sen edeltäjistä. 
öntekijöitä" jotka voisivat olla mukana Aihe voi olla melkein mikä vaan, varus
toiminnassa. Jaoksen toimintamuodot miesmuistot, sotamuistot jne aina nyky
riippuvatkin paljon siitä,löytyykö "työn- päivään saakka. Muista lähettää myös 
tekijöitä" eri projekteihin. nimesi ja osoitteesi ! 

Perinnejaos on aloittanut perinnema- Perinnetoiminnasta kiinnostuneet 
teriaalin taltioinnin. Säilytyspaikkana on voivat ottaa yhteyttä allekirjoittanee
Suomenlinnan perinnehuoneen kaapit seen. 
ja vitriinit. Yhteyshenkilönä Suomen
linnan upseerikerhoon toimii tällä het
kellä Ove Enqvist. Toistaiseksi on pää
tetty ottaa vastaan kaikki materiaali jota 
tarjotaan. Tähän mennessä lahjoituksia 
on tullut niukasti (kirjoitushetkellä yksi 
muutaman valokuvan lahjoitus). Lisää 
lahjoituksia kaivataan. 

Ove Enqvist 
Suomenlinna C 57 B 3 00190 Helsinki, 

puh kotiin 668 253 

TERVETULOA 

NMKY:N 

SOTILAS KOTIIN 

SANTAHAMINASSA! 
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RT TURVAA VENEILYÄ 

' 
Rannikkotykistön ulkolinnakkeet ovat jälleen kesän tullen osoittautuneet tär-

keiksi siviili veneilyn turvaajiksi. Tähän mennessä on linnakkeilta havaittu jo kolme 
vaaratilannetta merellä. Kiitos varusmiesten tarkkuuden, saatiin hä ään joutu
neet alukset nopeasti hinattua rantaan. Alle on yksilöity tapaukset päivämääri -
neen. 

19.07.1990 Tkm Mannerheimo havaitsi merivalvojana SOS-ilmoituksen. Asiasta 
ilmoitettiin merivalvonta-asemalle. Poliisi kävi hinaamassa Santahaminan rantaan 
ajautuneen aluksen kaupunkiin. 

15.06.1990 Tkm Baggström havaitsi punaisen hätäraketin Isosaaren merivalvon
ta-asemasta. Tkm Enegren havaitsi saman raketin Mäkiluodon asemasta. Suunnat 
leikkaamalla saatiin tarkka paikka. Merivartioalus Kiisla avusti paikalta peräsin
vikaisen aluksen. 

14.07.1990 Isosaaren linnakken valvoja Korpr Lahti havaitsi konevikaisen 
aluksen, josta lähetettiin hätämerkkejä. 

Kaikki miehet palkittiin 

TERVETULOA 
RANNIKKOSOTILAS
KOTIYHDISTYKSEN 
SOTILASKOTEIIDN! 
UPINNIEMESSÄ JA 

LINNAKKEILLA. 

NIMITYKSET, YLENNYKSET JA SIIRROT 

Nimitykset ja ylennykset 

1.7.1990 lukien majuri Hans-Peter 

3.9.1990 lukien kapteeni Ismo Rairama 
Sotakorkeakouluun 

Rekola majurin virkaan 1.6. - 31.8.1990 vänrikki Heikki Aulamo 
opetusupseeriksi Isosaaren linnakkeelle 

1.7.1990 lukien luutnantti Jukka-Pekka alkaen 1.6. ja ajaksi 9.7. - 23.8.1990 ope-
Mustonen yliluutnantin virkaan tusupseeriksi Rtk:n Reserviupseeriosa

stoon. 
1.8.1990 lukien yliluutnantti Veijo Tai-

palus ylennettynä kapteeniksi Erot ja irtisanoutumiset 

Puolustusvoimien 3 luokan toimiupsee
rin virkaan 

1.7.1990 lukien ylivääpeli Raimo Tar
kiainen ylennettynä sotilasmestariksi 

Puolustusvoimien 5 luokan toimiupsee
rin virkaan 

1.7.1990 lukien ylikersantti Reijo Miet
tinen 

1.8.1990 lukien ylikersantti Jari Heleni
us 

Määräykset 

1.7. - 31.12.1990 kersantti Mika 
Mäkinen 6 luokan toimiupseerin virkaan 
Koulutus patteriin U pinniemeen 

3.9.1990 lukien kapteeni Pentti Mietti-
nen Sotakorkeakouluun 

4.7.1990 Tstosiht Marja-leena Hauta
koski Tstosihteerin tehtävistä. 
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ALIUPSEERIKURSSIN I JAKSON SUORITTANEET 
OPPILAAT 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin ensimmäisen jakson suorittamisesta. 

Kuluneen kahden kuukauden aikana teille on opetettu perustiedot ja taidot suo
malaisen taistelijan lähimmän esimiehen, ryhmänjohtajan, tehtävistä. Koska ope
tettavia asioita käytettävissä olevaan aikaan nähden on ollut paljon, jouduttiin 
joskus ottamaan myös ilta ja yökin avuksi. Kiivaasta työtahdista huolimatta ei tai
steluväsymys saanut yliotetta, vaan opintosaavutukset olivat hyviä. Erityisesti ase
lajin erikoiskoulutus omaksuttiin kiitettävästi. Tästä ovat tykistöleirillä Kirkon
maalla suoritetut onnistuneet ammunnat todisteena. 

Kurssinne on sikäli historiallinen, että olette ensimmäinen 5/2-järjestelmän 
mukaan koulutettu saapumiserä. Vertailua ei vielä tässä vaiheessa kyetä uuden ja 
vanhan järjestelmän paremmuudesta tekemään. Näyttää kuitenkin siltä, että ko
konaisuudistusta kohtaan tunnetut epäilyt olisivat aiheettomia. 

Kurssin nyt hajotessa toivotan Teille kaikille onnea ja menestystä tulevissa esi
miestehtävissänne suomalaisen miehen kasvattajina ja kouluttajina 

Koulutuspatterin päällikkö 
Majuri Arto Hieta 

OPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJALTA 

Auk I on nyt päättynyt, ja kahden viimeisen kuukauden aikana tutuksi tullut 
joukko hajoaa. Alokasajan lopussa edessä oleva kahden kuukauden jakso tuntui 
ikuisuudelta, mutta nyt jälkeenpäin ajatellen se on mennyt uskomattoman no
peasti. Työtahti on ollut kiivas, ja joillakin linjoilla on jouduttu tekemään töitä il
taisinkin. 

Olemme oppineet paljon uusia asioita, mutta käytännön harjoittelu on jäänyt 
ajanpuutteen vuoksi vähemmälle. Olen kuitenkin varma, että kun seuraava saapu
miserä astuu palvelukseen kuudes elokuuta, heillä on vastassaan tehtävänsä 
osaavia, rehtejä varusmiesjohtajia. 

Lopuksi haluaisin kiittää koko Koulutuspatterin kantahenkilökuntaaja apukou
luttajia hyväksemme tehdystä työstä sekä aktiivisia oppilaskunnan hallituksen 
jäseniä, Joiden kanssa on ollut ilo toimia. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
Oppilas Kari Paananen 
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KOULUTTAJAT 

MAJURI ARTO HIETA 

KAPTEENI MAURI LEHTIRANTA 

VÄÄPELI JOUKO TALVIAHO 

KOULUTTAJAT 

YLILUUTNANTTI THOMAS GRÖNVALL 

YLILUUTNANTTI MARTTI SALOMAA 

LUUTNANTTI PETRI PARVIAINEN 

LUUTNANTTI MARKKU HEINO 

LUUTNANTTI TIMO SÄ YRINEN 

SOTILASMESTARI KAUKO SAVOLAINEN 

VÄÄPELI TURAN HASAN 

VÄÄPELITUOMASKAUTTO 

KERSANTTI MIKA MÄKINEN 

KERSANTTIJARIHARMANEN 
35 
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APU KOULUTTAJAT 

KOKELAS MIKA AHLHOLM 

KOKELAS JARMO HARRAS 

KOKELASJUKKAJÄRVELÄ 

KOKELAS MIKKO PUOLAKKA 

ALIKERSANTTI JANNE RÄISÄNEN 

VIESTILINJA Tupa 1 
SAVUN HÄLVENNYTTYÄ TARKISTAMME LIITÄNNÄT 

TURUNEN AM -70 
Sähköasentaja Espoosta. Tuvan 

sluiba. "MÄ SYÖN ANANASTA" 

VIHONEN MJ -70 
Sähköasentaja Pieksamäeltä. "KOHT 

MIE HERMOSTUN""KYL KOHT 
TULEE TURPAAN" 

VIRTANEN TPU-70 
Radio- ja tv-asentaja Porista. "NO 

HUHUHUH""MÄMEEN VESSAAN" 

VUORI VH -70 
Sähköasentaja Helsingistä. Aina vai

ht:essa. Tykkää myös itsestään. 

LINDBERG MP-70 
Tarjouslaskija Mäntsälästä. Tuvan äiti, 

Opelti tuvan tavoille. 

MÄKINEN IT -71 
Myyntineuvottelija Turusta. Oma 

puhelin tupakaapissa. 

SALAKKA KT -70 
Sähköasentaja Kirkkonummelta. LV-

217 ja Salakka. katoava yhdistelmä "HEI 
MISSÄ MÄ OON?" 

SALMINEN KJ -70 
Vietnam-veteraani Uudestakaupungi

sta. Koiranliha on hyvää nimim. Koke
musta on! 

SYRJÄMÄKI MH-70 
Sähköasentaja Hyvinkäältä. Päivän su 

unnistaja, ehkä kahdenkin. "MÄ 
HAJOOON" 37 



VIESTILINJA Tupa 2 
PATTERIN TERVEIN TUPA 

VESA "VP.O" KOPRA 
Etukirjaimetkin sen jo sanovat: VP. 

Mitäs läksit, ähä ähä. Tää on tää 
maailma. Kova jäbä inttämään. ST AL
LONE-COBRA 

JUKKA "TIPI TIPI TII" LATVA 
Mies Kot-kot-kotkasta. Viikon luon

toääni, Tuvan yösuunnistaja. Huh 
haisee. Punkka ryppyinen kuin 
mummon poski. HurriGines fan. 

SAMPO "RUUKKI" JÄRVINEN 
Nakki super. Mut se on huonompaa hi

ihto kenkää. Mies hiljaa tai oikeassa. 
Pahan hajuiset tuulahdukset. 

SAMI "HAJOS" HEINO 
3 a Mul iski nakki. Lähteex joku veksiin? 

Taas mä hajoon. Mies ei aina messissä. 

AKI "NKV" ARJOLA 
Kuka tekee tetsareita? "TAA ON 

IHAN SELVÄ" Hei lainatkaa koulutus
korttii. Lomat on käytetty 

JAN "KUMI" GRÖNHOLM 
Patterin paras ryhti. Get on George, 

ride on brothers Toisiks persoin viinalle 
Latvan jälkeen. Nakki-Grömppa. 

SAMI "MYLLAH-MYKONOS" 
HAAVISTO 

Persikoilla veksiin. Ninja-assassin, 
neekerihuuli, Heavy lover. 

ESA "JOO" HIETTO 
Tuvan lääkintämies. Mies joka ei 

koskaan sano ei. Katkera kun pääsi 
A UK.kiin. Apupässikokelas. 

KESKIÖLINJA Tupa 6 
KÄMMÄTÄÄN TAAS 

JÄRVINEN JANNE -70, YO-ATK 
OPERAATTORI Tuvan sihteerikkö, 
neiti Söpö. Hilipatihippaa. Sodeen. 
Jees. Viisi munkkia päivässä, .. kymme
nen parhaassa ... päivässä. 

KALENIUS MIKA -67, YO-TE
KNIKKO Tuvan grand-old man alias 
Kemo-Kale. Kemoterapia päivässä 
nostaa toisen jalan haudasta. 

KALLIO JARI-70, YO 
Alias Pyle-Kale. MIES, Joka soittaa 

porilaisten marssia omasta takaa. 

KIVIMÄKI PASI -70, RAKENNUS 
PIIRTÄJÄ Panssarisisu. Fillarilla 
kotiin kesät talvet. 

LAXEN KRISTIAN -70, YO 
Leija-Laxen. Sotilasmestari totesi: 

"Täällähän tuoksuu" Suunnistaja. 

LEHTO JONI -70, OPISKELIJA 
Tuvan ainoa koululainen ja miina-ex

pertti. Laukaisee miinan kuin miinan. 
Motta: Skäm the man. 
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TYKKILINJA Tupa 7 
ETSÄ PESE SITÄ KOSKAAN 

SEGER ME-70, YO, PORVOO 
Tuvan ihmemies. Hajos auk:iin 55 

kertaa. Super-Seger Porvoosta. 

SJÖGREN "LILLI" JMC -70, KALAS 

TAAVELA MOK -70, VARASTO
MIES, VANTAA Vaiheessa, mutta 
usein. Tavarat aina kadoksissa. Muut 
tuvassa, MOKKI pihalla. 

TAJA, KOTKA TAMMINEN JT-70,YO, ESPOO 
Tuvan upseeri. "Hei saaks pyörii" Nakkikone, haisee. Mutta pahalle. 

TASKINEN ITT -7l, MEKAANIK Tuvan ainoa sieniviljelijä. 

KO, LAPPEENRANTA SUTELA V -70, YO, ESPOO 
-KOOMASSA-. Hei, elääks se viel.ä? Sexy pöxy palloilija, teki siivouspalve-

TIRKKOLA SV -70, YO, ESPOO 
Tuvan nysvääjä, kädet aina taskuissa. 
"Miina-ekspertti". ESSLE:n aluepal-

velija. 

SOINI "FLY" ESJ -70, TYÖKALU-
40 VALMISTAJA, METSÄLÄ 

Kärpäspyydys. 

lun aikana vain harjoitusvapaa-ano 
muksia. 

AHO MO -70, MEKAANIKKO, 
KOTKA Vähä iiveetä. I love Kirkon
maa. No ei oo paljon. Kuminaama Kot
kasta. 

TYKKILINJA Tupa 8 
VÄHÄN LOMII, PALJON SOTAA 

LÖSLEIN CHRISTIAN -70, MYYN
TIEDUST AJA, ESPOO Eka väbä. 
Rateko! ! Ollako vai eikö olla. 
Motto:"Hajoo kuli pakkiis", toiset hajos 

MERTANEN MARKO -70, YO, 
HELSINKI MAAARRRKOOOO! 
Pitkätukka juuriko muilta leikattiin. "Il
tavapaat: Ei ikinä himaan" Nakkikone. 

LINDHOLM AKI -70, RUISKU
MAALARI, JÄRVENPÄÄ Tuvan vai
hepetteri. Äänekkäin oppilasjohtaja; 

nukkaa tätäkin tehdessä. "Tässä ois 
pari kuvaa muijasta" 

LEISTI MIKA -70, METSURI, 
KOTKA Megavemppa. Kotkan gonalla 
tonnit paukkuu. Tosiväbä. "No niin 
mmm ... ". Oikea metsien mies. 
RAJALA JANNE -70, KODINKO

NEASENT AJA, KOTKA Ase- ja auto
hullu. Vissiin vähän lyhyet loma-housut. 

MÄKELA MIKKO -70, YO, KAU
NIAINEN Mahatma-Gandhi
Jyri,Urpo, Juusto, Kolli. Tuvan pullo
harja. "Mie en nyt jouwa" Härö mies. 

RAITANEN MARKO -70, YO-PO
STIMIES, HELSINKI Toinen 
MAARRRKOO. "Miten tää hei 
tehdään ??". Kuulo hukassa. KVKK:n 
asiantuntija, ainakin alussa. 

SAARINEN LAURI -70, YO, 
JOKELA Motto: "Pakolliset mutta 
vapaat iltatoimet". "En mä selventänyt, 
mä kysyin vaan". Bemari-mies. 

ROSENVALL TOMMI -70, YO
MITT AMIES Kunnalla töissä, ei paljon 
homma purista intissäkään. "Ei ollu 
muuten mun sukat". 

SANDHOLM "71" ROBERT -71, 
PUTKIASENT AJA,ESPOO 

Tuvan juniori. Väijykone. "Poistukaa 
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TYKKI LINJA Tupa 9 
PAL JON V E M PPAA, VÄ HÄ N SOTAA 

AHO MARKO -68, DATANOMI, 
ESPOO Tuvan vaiheveikko. Aina sel
ventämässä. Rateko vai toimisto? Ei oo 
pahaa rastii suunnistajalle. 

AHO PETER -70, MERKONOMI, 
HELSINKI "Mä hajoon". Sluiba velttoi
lija. AUK-.n Bankki. Härö,jolla walkrna
nit paukkaa iltaisin. 

BERTILLS JAN -70, YO , 
NUMMELA Aina nysväämässä loma
anomuksia. "Miksei muija jo soita, pitä
isköhän soittaa" 

BUBEN VESA -71 , PAINAJA, 

2 
ESPOO Tuvan junior. Tukka a la 

4 
Hasan. SM-tikan- heittäjä, taulu kaapis
sakin. Earit korviin kun Buben nukkuu. 

LEHTIRANTA NIKO -70 , 
TEOLL.SÄHKÖASENTAJA From 
Nurmijärvi. Ikuvemppa. Omistaa toisen 
a la Hasan -letin. Tiukka mies tehtävis
sään. 

LEHTO MIKKO -70, YO, KOTKA 
Särmä sälli. Pitää öisin patterin kovinta 
ääntä nukkuessaan. "Voi hemmetti 

noita teidän juttujanne". 

KUNTTU SIMO -70,T ALONRA
KENT AJA, VIRKKALA Maahockey
pelaaj a. Tulevien alokkaiden kauhu. 
Ahkera lomailija. 

LAITINEN TIMO -69, YO, KOTKA 
"En mie jaksa, minuu väsyttää". "Laiti

nen, löytyykö sitä ääntä?" Elbailija nr 
one. 

KESKIÖLINJA Tupa 10 
NUMERO KERTOO KAIKEN 

PILVIÖ MATTI -70, TEKN.YO , 
SIPOO Miehellä toistaiseksi tuvan 
vemppaennätys. Osasi taidon heilua 
aina valmistautumisaikana. 

P UU RUNE N LASSE -7 0, 
TEKN.YO, VANTAA "Tuvan ikioma 
liimatukka". Kassun kovin kuorsaaja ja 
armoton kuittailija. Rateko-Puurunen. 

QVIST ANTTI -70, YO, KERAVA 
Motto:"Mult menee hermot". Punkka 

aina syvältä. Vihaa iltapäivän lyhyyttä yli 
kaiken. 

RAHKJLA PASI -70, AUTOMA
TIIKKA-ASENTAJA, PORVOO 
Tuvan vaihepetteri. "On autoja ja Rah
kilan BMW" 

RIIVARI PETTERI -70, YO, VEH
KALAHTI Taistelukaasukone. Motto: 
"Minä olen egoisti jos kuka" 

RÖNKKÖ -70, APUHOITAJA YO, 
SÖDERTÄLJE Hiljainen nysväri, aina 
vaiheessa. Punkankin teko tuotti vai
keuksia. 

SATOMAA MIKKO -69, TEKN. 
PIIRTÄJÄ, IMATRA Vanha ja viisas. 
Karhun ja Karjalan kaataja. Kirkonmaa 
here I come. Väijykone. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 11 

LAITINEN MARKO, POSTIMIES, VIUAKAINEN JUSSI, HÄRÖILI-
MIKKELI Mies mannejen maasta. JÄ, VANTAA Turpa kii, Tiitus! Missä 

loma, siellä Jussi. Tupamme "KIKKA" 
LEHTO JERRY, MERKONOMIKI- Patterin pahin härö!! 

TARISTI, PORVOO Porvoon blues-
lahja patterillemme. RSSK:n purkami- ZONZI PAOLO, YO 
nen onnistuu kevyesti alle viiden tunnin. Kuminaama kaukaa, jolle pitäisi 

TAMMINEN TIITUS TEEKKARI asentaa stopparit poskiin. Miehenalku 
HELSINKI Kassullako kivaa ??? Mikä joka ei ole päässyt irti 15-kesäisistä 
nimi, Tiitus?. Lomat ei iske/kiinnosta. 

PEKKOLA JARI, ILMASTOINTIA-
PAANANEN KARI, EKONOMI, SENTAJA-YO, BRONX Beck's on 

V ANT AASijoittaja, omistaa muutaman härö. Rankin selvimmät pasmat. Yrittä
ryhävalaan ja kaksituolia, mutta eiitseä- nyttä ei laiteta. 
än. No emmä näitä hommia lopettaisi. MARKKANEN MIKA YPÄJÄN SI-

REMES JARI, YO-DATANOMI, KAKEISARI-YO VANTAA 
VANTAA Sinä Joe, minä Averell . Hiukset mallia tykinsuti. Mr Beethoo-

4 4 Tuvan juke-boxi ... Metallica ... Samantha ven on keisarin paras frendi. Get going 
Fox .. ja Lakkokalenteri ... kyllä Jari Hugge. 
tykkää. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 12 
(KESÄ)INTISSÄ, VIKAA VINTISSÄ 

BLOMBERG MAX -70, YO, ESPOO 
Herra kokelas oppilas Blomberg. 

Saanko nysvätä nenääni? Kurssi kohti 
Ratekoo. 

GRÖNSTRAND KIM -70, LAIVA
MEKLARI, LOVIISA Muija joka sata
massa. Mies täysin väärässä joukko
osastossa. Räjäytti joukkonsa miinara
stilla. 

HALME SAMI -70, KOKKI, KOTKA 
Kaikkien janoisten sankari. Mies joka 

hajoaa päivittäin viimeistään aamiaiseen 
mennessä. 

HOFFREN MIRKKA -71, MYYJÄ, 
VANTAA Yritti pitkään olla kurssinsa 
häröin oppilas, mutta epäonnistui to
taalisesti.(Kiitos tuvan 11) 

LAINE MIKA-70, HUOLTOPÄÄL
LIKKÖ, PORVOO Tuvan pelastus. Jv
joukon rallikuski. Valmistautumisaika
na hymy herkässä. 

LINDFORS TOM -70, KOKOOJA, 
PORVOO Aserastien Benny Hill. 
Körrit, hajotkaa nauruun. Pinkan nys
vääjä number one. 

JANTUNEN TIMO -70, KOKKI, PA
RIKKALA Ei nyt tää menee ihan päin 
seiniä. Parikkalan mies, joka yllättää 
yhtenään älyllisillä jutuillaan. 

HÄKKINEN ARI -70, YO, HELSIN
KI Kun muut puhuu on Häkkinen hiljaa 
ja kun muut on hiljaa, on Häkkinen 
hiljaa. 45 
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toiminnan syntyyn ja luoneet sille kestä
SUOMEN SOTIEN MUISTOLAUTA- vän aatteellisen perustan. Maanpuolu-

NEN stuskiltojen liitto ry:n, sen 77 jäsenkillan 
ja 34 000 henkilöjäsenen kunniatehtävä-

Tasavallan presidentti Mauno Koivisto nä on veteraanien perinnön vaaliminen ja 
sai kansallisena veteraanipäivänä presi- siirtäminen nuoremmille sukupolville. 
dentin linnassa järjestetyssä tilai~uudes- Tähän maanpuolustuskilloilla on erino
sa vastaanottaa Suomen sotien 1939- maiset mahdollisuudet, koska ne ovat 
1945 muistolautasen ensimmäisen kap- kaikille avoimia, ikään, sukupuoleen, so
paleen. Suomen Sotilas - aikakauslehden tilasarvoon ja poliittiseen näkemykseen 
tuottaman muistolautasen luovuttivat katsomatta. Valtakunnallisena yhdyssi
Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n puhe- teenä toimii Suomen Sotilas -aikakaus
enjohtaja Erkki Inkinen ja everstiluut- lehti. 
nantti Toivo Lehmusvirta. 

Muistolautasen aiheena on 70-vuotis 
juhlavuottaan viettävän Suomen Sotilaan 
kansikuva sotavuodelta 1942. Siinä lumi
pukuiset sotilaat valmistautuvat talvises
sa yössä puolustustaisteluun. Muistolau
tasella maamme vanhin, yhtäjaksoisesti 
ilmestynyt maanpuolustuslehti haluaa 
osoittaa kunnioituksensa kaikille niille 
miehille ja naisille, jotka ovat turvanneet 
maamme vapauden ase kädessä tai koti-
rintamalla. · 

Suomen Sotilas toivoo, että lauta11.en 
löytäisi paikkansa mahdollisimman 
monessa suomalaiskodissa. Se on sopiva 
kiitollisuuden osoitus elämänsä ehtoo
seen asettuneelle veteraanille ja velvoit
tava lahja tämän päivän vastuuta kanta
valle reserviläiselle tai asepalvelukseen 
astuvalle nuorukaiselle. Muistolautasen 
hinta on 145 mk. 

Sotiemme veteraanit ovat olleet keskei
sesti vaikuttamassa maanpuolustuskilta-

Suomen sotien 1939-45 

MUISTOLAUTANEN 

Lautanen on painettu sinisen sä
vyillä ja sen halkaisija on 19 cm. 

HINTA: 
145:- + posti- ja pakkauskulut 25:-

TILAUSOSOITE: 
KUSTANNUS OY SUOMEN MIES 

POHJOINEN HESPERIANKATU 15 A 6 
00260 HELSINKI 

PUH: (90) 496 189 47 



48 

~dkd 
~aa 
1/mn~e.j/l 

$HUU'e~n 

rJ I LMJ\RI N EN 

49 



SISU SUOJAA SUOMALAISTA 

SISU 
Defence 

NYT ON KORKEA AIKA 
SINUNKIN HANKKI 
KANSALLIS-VISA on Kansallis
pankin pankkikortti-VISA. 

Yhdistelmäkortti, jolla saat kaikki 
nykyaikaiset automaatti- ja parikki
korttipalvelut. 

Ja VISAlla myös korotonta mak-
suaikaa noin puolitoista kuukautta. 1/ "NSALLIS•' ll§A Myös ulkomailla, myös valuutan N" •y 1 
ostossa. 

Kysy lisää omasta tilikonttoristasi. KANSALLISPANKIN PANKKIKORTTI-VISA. 
/.ITOSION. 

3 f L L 11· 
N"ö'O~ 

Lopultakin pieni pesukone, 
jolla on isot ominaisuudet. 
Oikea kaunotar kylpyhuo
neeseesi: tyyliä, vauhtia ja 
tehoa pesualtaasi alle mah
tuvassa koossa. 

Elektro [m Helios 
PARASTA KOTIISI 

h■nteelllnen merkkltelppl: 
ohut ja taipuisa 
teksti kahden teipin välissä, ei 
lähde irti raaputtamalla eikä liu
ottimilla 
7 teippiväriä, 5 kirjainkokoa, 5 
kirjasintyyliä = 12 erilaista teip

pi- ja tekstiväriyhdistelmää 

elppokäyttölnen tarraklrJoltln: 
teksti iadotaan• kirjasinlevyn 
avulla näyttöruutuun, jossa voit 
korjata lyöntivirheet 
jo ladottu teksti on muistissa, 
joten se voidaan toistaa miten 
monta kertaa tahansa 
voit vaihtaa tekstityyliä, -kokoa ja 
teipin väriä kesken kirjoittamisen 

MAAHANTUOJA : 

: iEnestam 
VALIMOTIE 23 00380 HELSINKI PUHELIN (90) 558 458 
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Nyt on ruosteeneston aika ! 

Auton ruosteenesto on VARAA AIKA HETI! 
luollilmusasia. 
Tuo autosi ruostesuojatta
vaksi Tectyl Palvelukes
kukseen, jossa työn laatua 
valvotaan monin tavoin. ■,lt)~ 

TYÖN LAATUA 1i • 1 nJRVAA ",1. 
~~~~~~IN ec1!1 RUOSTEELTA Jj■ 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (STV) on maamme suurin turvallisuusalan yri
tys, jonka palveluksessa työskentelee yli 1500 henkeä. 

Tarvitsemme pääkaupunkiseudulle vakinaiseen työsuhteeseen varusmiespalYeluk
sen käyneitä henkilöitå 

VARTIJOIKSI 

Työtehtävät käsittävät vartiointi- ja myymäläturvalli,;uuspalveluja sekä turvatarkas
tuksia ja hälytyspalveluja. 

Tarjoamme koulutuksen tehtäviin, kilpailukykyisen palkan, mielenkiintoisia tur
vallisuusalan tehtäviä sekä nopean ja joustavan mahdollisuuden aloittaa työt heti 

8\ 
SIV 

Lisätietoja tarjolla olevista tehtävistä saa soittamalla 
STV:n työhönottoon 
puh. 90-7'36 282 
tai käymällä työhönotossa: 
Elimäenkatu 30 

NELIRAKENNUS OY 
Sunankalliontie 22 Espoo 

puh. 8055098 
Autopuh. 949203022. 949M: 

kaukolämpötyöt · 
kunnallistekniikkaa 
maanrakennus-
ja betonityöt 

Kun llmolt■t ltllsen Uudenm,, 
-■ukk1llle . 

1fs9lf/iJ • 
Palve1ulehtl ltiiväylä on alueen ■lno■ 
llmoltusmedla. joka jaetaan lähea 
Jokaiseen talouteen 
seuraavissa kunnissa: •011si,:,u 

"-luNton .. ~IIMk,f-k...,leflll 

JAKELULEVIKKI 38.000 kpl 

OFF ROAD Ch"IVTER OY 
Mankkaanpuro 19 02180 Espao 
'S' 90-520 062, fax 90-520 036 

Jälleenmyyjä 

► Persona! 

NMT900 Mhz 
Pienin kooltaan -
suurin ominaisuuk
siltaan 
Mahtuu todella taskuun. 
Koko vain 162x61x33 mm 
ja paino 310 g. Saatavana 
myös HandsFree-auto
varustuksella 

·~....-,- Tule koepuhumaan. 

LIS ÄTIET OJA 
J . ~IÄ K IN EN 
92[-5 18 62 4 



Tilaan valtakunnallisen maanpuolustus
lehtemme SUOMEN SOTILAAN 

Maanpuol~stuskillan Jasenenä saan 
lehden kiltahintaan 50,- /vuosikerta 

En ole mp-killan jäsen, maksan 
100,- vuosikerralta 

Haluan lehden 
D kestoti 1 auksena 

D vain vuodeksi eteenpäin 

Nimi ... ... ... · ..... . .. .. ... . .. ...... ... .. .. . 

Osoite ..... . ... ............. ... . ......... .. . 

P f .. "kk os 1tQ1m1pa1 a .. ... ...... . .... .. . . .. . . 
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Suomen 
Sotilas 
maksaa 

Jntimaksun 

SUOMEN SOTILAS 
Kustannus Oy Suomen Mies 
Pohj. Hesperiank. 15 A 6 

V ASTAUSLÄHETYS 
Sopimus 00260/36 

00003 HELSINKI 
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WordPerfect tuoteperhe 
- muu valinta on 

erhe 


