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Rykmenttimme Rannikkotykkiväki ! 

Vuosi 1990 on lähestymässä loppuaan! Uusittua koulu
tusjärjestelmää "5/2" on ajettu sisään vaihteet kirskuen. 
Sinunkauppoja emme ole tehneet, mutta pahimmat 
särmät on hiottu pois. Ensimmäisten saapumiserien 
tuotos on jo mitattavissa. Kilpailuammuntojen pistetaso 
nousi reilusti vuoden 1989 voittolukemista, silti emme 
päässeet mitaleille? Uusi yritys tulevana vuonna -
samaa tahtia kuin upseerikokelas Mika Hatanpää 100 
TK-patterin Kuivasaaresta ampuma 61 O pistettä! Kiitos 
sinnikkäille kouluttajille! Edessä oleva kunnia on aina 
parempi kuin loistava menneisyys! 

Uusi ryhmänjohtajapolvi on varttumassa Aliupseerikou
lun penkeillä. Ensimmäiset askeleet välittömän johtami
sen vaikeissa kuvioissa ovat jo takana. Toivon, että jo
kainen oppilas - tuleva ryhmänjohtaja on löytänyt 
itsensä, oman otteensa perustekijät suunnatessaan 
vielä kesken koulutuksen alokasryhmänjohtajiksi 111/90 
saapumiserän myötä. Nuoret miehet! Teidät on asetet-
tu paljon haltijoiksi! Te pystytte rakentamaan tuleville alokkaille mielekkään, tehokkaan perus
koulutuskauden. Te voitte myös pilata kokonaisuuden - muutamalla ajattelemattomalla tem
pauksella! Olkaa nuoret miehet Teille osoitetun luottamuksen arvoisia! Toivotan Teille onnea 
harkintakykyä ja ennen kaikkea vastuuntuntoa vaativassa kouluttajan tehtävässä. ' 

Mäkiluodosta lähtiessä 21 .11 . iltapäivällä meri savusi ja lahdet vetäytyvät riitteeseen. Luonto on 
muokkaamassa tulevan viikon ampumaleirin kehyksiä. Kun selviämme jäähyhmässä, selviäm
me taatusti myös avovedessä. 5/2 järjestelmä on ajoittanut syysleirimme hyvin! 

Vuoden 1990 viimeinen kuukausi on edessä. Kiitän yhteistoimintakumppaneitamme, Rykment
timme henkilökuntaa ja varusmiehiä menneestä vuodesta. Katsotaan luottavaisin mielen 
vuoteen 1991 . Tilkitään kasarmien ikkunoita ja vedetään karvalakki vähän syvemmälle päähän! 
Jos tulisi vaikka vanhan ajan kunnon talvi! 

Rykmentin komentaja 

Eversti 
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Hyvä Linnake-lehden lukija 

Tänä syksynä tulle kuluneeksi 23 vuotta siitä, kun marraskuisen kylmässä säässä aloitin oman 
varusmiespalveluni. Alkumatka kuorma-autolla Helsingin rautatieasemalta Kauppatorille, josta 
lautalla Suomenlinnan kasarmille ja edelleen yhteysalus August Ehrensfjärdillä lsosaareen. Olin 
silloin 20 vuoden ikäinen. Meitä menijöitä oli paljon, sillä kuulunhan suurimpaan ikäluokkaan, 
mitä Suomessa on syntynyt. Sinä päivänä satoi räntää, oli pimeää ja tuuli reippaasti. - Oli 
hieman ihmeellinen olo. 

Alokastupaan mahtui sopuisasti runsaat parikymmentä kaveria kerrossänkyihin. Kaikille riitti 
bunkan lisäksi myös komerot. Niitä oli rahdattu paikalle kiinteiden komeroiden lisäksi riitävästi -
tietenkin käytettävän lattia-alan kustannuksella. Huoneen varustukseen kuului myös itä-Suome
sta syntyjään ollut kouluttajamme, joka ei osanut puhua. Hän nimittäin huusi aina ja kaikille ja 
kaikesta. Tupa numero 6 meni aina ensimmäisenä, oli kyse sitten mistä tahansa. Siitä aliker
santtimme piti huolen. 

Kaiken huippu oli pahvin loppuminen Isosaaren linnakkeelta. Joku älypää oli keksinyt leikata 
pahvista kaistaleita vaatepinkkojen tueksi komeroihin. Hänellä tietenkin oli vaatepinkat kuin veit
sellä leikatut, eivätkä kämppäkaverit hampailla puremalla moiseen suoritukseen yltäneet. Jokai
sen piti saada tukimateriaalia vaatenippujensa taakse, sillä yhtenä lomansaantikriteerinä peri
mätiedon mukaan oli mm. pinkkojen suoruus. Huhu terävistä pinkoista levisi ja pian joka 
tuvassa leikeltiin niukat vapaa-ajat pahvinpaloja. Viiden viikon perehdyttämisen jälkeen ensim
mäiset pääsivät käymään kaupungissa marssien lumipyryssä jäätietä myöten Santahaminaan. 

Omalla kohdallani olen voinut naureskella silloin niin voimakkaasti kokemilleni asioille. Nummi
nen lauloi hevosenhoito-ohjeista ja Kirka kellojen lyönneistä. Ikävät asiat unohtuvat tai ne ajan 
myötä muuttuvat huvittaviksi ja huvittavia asioitahan on taas miellyttävä muistella. 

Tänä päivänä ikäluokat ovat yli puolta pienemmät. Jokaiselle varusmiehelle löytyy sopiva 
tehtävä, jonka hän hoitaa tilanteessa ja hänet on perehdytettävä siihen mahdollisimman hyvin 
ilman turhia 11kommervenkkejä 11

• Tällä en tarkoita, että me emme olisi saaneet hyvää koulutu
sta, mutta meillä oli ehkä aavistuksen verran liikaa sitä höystettä. 

Nykyajan nuori pystyy kantamaan vastuuta siinä missä oman ikäluokkanikin edustajat, eikä 
pieni huumorinpoikanenkaan ole pahasta. Tämän päivän nuori on kiinnostunut korkeasta te
kniikasta, jota mm Rannikkotykistö tarjoaa. Kehittyvä tekniikka on myös jatkuva haaste jo va
rusmiespalvelunsa suorittaneille ja eräänä kontaktipintana voidaan pitää kiltatoimintaa. Yhteiset 
tilaisuudet luentojen, esitysten sekä tutustumiskäyntien muodossa antavat mahdollisuuden tu
tustua nykytekniikkaan. - Huumorilla tai ilman. 

Toivon varusmiehille, kantahenkilökunnalle sekä kiltalaisille hyvää joulua ja menestyksekästä 
uutta vuotta. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtaja Eero Sivunen 
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RTTK 1/90 

Oikealta: Tkm Lampinen, Alik Arjola, Tkm Laamanen Kuva: A.Arjola 

RTTK:n puheenjohtajana toimii alikersantti Aki Arjola, joka siviilin puolella toimii sivutoimisena 
baarimestarina Forumin Rendezvouzissa. Lisäksi hänen ansionsa karttuvat ammatti-valokuvaa
jana ja ooppera-tähtenä työskentelemisestä. Tulevaisuudensuunnitelmissa häämöttävät 
alkavat opiskelut, ala ei ole vielä kristallisoitunut. Suomen judo on väliaikaisesti kärsinyt 
tappion, koska puheenjohtajamme on rikkoutuneen käden takia lomautettu toistaiseksi rauhall i
sempiin harrastuksiin. 

Työ-, opinto-, ja sosiaaliasioista toimikunnassa vastaa TOS-asiamies tkm Sampsa Laamanen. 
Urakaaren tässä vaiheessa hän hankkii leipänsä T-Kotikartanon lihamiehenä. Tämän tulevai
suuden, (Kaukaisen ?), menestyvän ekonomin vapaa-aika kuluu laskettelun ja yleisen juhlin
nan merkeissä. Kun sinulle varusmies tulee ongelmia tai kysyttävää on tkm Laamanen käytettä
vissäsi. 

Tämänkin Linnake-lehden kasaamisesta huolehti tkm Olli Lampinen. Toimikuntamme työnjaos
sa hänelle kuuluvat myös työsuojeluvaltuutetun tehtävä kenttä. Varsinaisen toimeentulonsa las
kentamerkonomin koulutuksella varustettu toimittajamme hankkii kirjanpidon parista. Piloille 
menneen golf-kauden murtamana hän joutuu keskittymään siviilipuolella yleiseen juhlintaan ja 
ylitöihin. 
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KILLAN VUOSI 1990 

Aktiivista toimintaa, uuden- Killan toiminnassa jäsentilaisu- sa. - Lisäksi killan toimintaan 
kuuluu Rannikkotykkimiestoi
mikunnan tukeminen. Esimer
kiksi tämä Linnake-lehti on 

laista otetta uksien merkitys on korostu-
nut. Vuoden päätapahtuma oli 

Suomenlinnan Rannikkotyki- Hangossa järjestetty Ranni-
stökilta yhdistää rykmentissä konpuolustajain päivä. -Ensi yksi keino pitää rykmentin hen

kilöstö, varusmiehet ja oma jä
senistö ajantasalla. Yhteenkuu
luvaisuus on tyypill inen pii rre 
aselajillemme. 

palvelleet varusmiehestä ja re- vuonna on meidän kiltamme 
serviläisestä aina kenraaliin vuoro järjestää tuo tilaisuus 
saakka. kilta täyttää 30 vuotta täällä pääkaupunkiseudulla. 
vuonna 1992. Pian päättyvää Siinä tarvitaan jokaisen aktiivi
vuotta leimaa aktiivinen toimin- sen kiltalaisen työpanos. Eero 
ta. Jäsenille on tarjottu erilaisia Sivunen kehottaa kaikkia, "Jäsenten päästävä katso

maan, miten tykki ampuu" vaihtoehtoja olla mukana jotka voivatolla järjestelyissä 
killan toiminnassa. 'Suomenlin- avuksi, ottamaan yhteyden 
nan Rannikkotykistökillan pu- killan johtokunnan jäseneen 
heenjohtaja Eero Sivunen valit- Torsti lahteen. Hänen johta
tiin tehtäväänsä viime helmikui- mansa työryhmä kantaa järje
sessa vuosikokouksessa. Hän stelyistä päävastuun. 

Marraskuun lopulla kiltalaisia 
kävi Upinniemessä tutustu
massa kertausharjoituksiin . It
senäisyyspäivänä järjestetään 
perinteiset juhlaillalliset. llmoitasetti toimintavuodelle 1990 

selkeät tavoitteet. Killan talou
dellinen tilanne on saatava 
entistä paremmaksi. Killan hal
lintoon on rakennettava selvä, 
jämpti kehys. Lisäksi tiedotu
sta omalle jäsenistölle on teh
ostettava. Killan hallinnassa 
olevat kiinteistöt Järvön kilta
maja ja Kajanuksen sauna on 
laitettava parempaan kuntoon. 
Ei ihme, että vuosi onkin ollut 
työntäyteinen. - Halusin varmi
staa, että kiltamme voi toimia 
jatkossakin terveellä pohjalla, 
määrittelee Sivunen. - Myös 
suhteita rykmenttiin on haluttu 
lisätä. Yksi kiltamme perusaja
tuksista on, että olemme ole
massa rykmenttiä varten, eikä 
päinvastoin. Olemmekin 
suoraan kysyneet, missä 
voimme auttaa rykmenttiä ny
kyistä enemmän. 

Rannikkopuolustajain päivä 
ensi vuonna pääkaupunki
seudulla. 
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Kilta mukana tykkitornin mu- tautumistiedot löytyvät toisaal-
seoinnissa ta tästä lehdestä. 

Järvön kiltamajalla on järjestet- Ensi vuoden toimintaa on jo 
ty kunnostustalkoot keväällä hieman ideoitu. Eero Sivunen 
ja syksyllä. Saarta ovat käyttä- on asettanut tavoitteeksi 
neet niin killan jäsenet kuin neljän tai viiden kaikille jäsenil
muutamat yrityksetkin. Vuokra- le tarkoitetun tilaisuuden järje
tulot ovat tärkeä tapa rahoittaa stämisen. Niistä näkyvin kevät-
killan toimintaa. - Matti Norta kaudella lienee tykistötanssisi -
on todella panostanut vierai- set 1.3.1991. Lisäksi kilta 
den hoitoon, kiittää puheenjoh- tarjoaa jäsenilleen mahdolli
taja kaikkien kiltaveljien puole- suuden tutustua muutamaan 
sta. Syyskuun alussa kilta oli kertausharjoitukseen ja osalli-
mukana luentotilaisuudessa stua koko perheen voimin 
Upinniemessä. Kuivasaaren yhteiseen retkeen. Kesän ko-
kaksoistykkihanke käynnistyi hokohta on Rannikonpuolusta-
19.8. Tämä operaatio tähtää jain päivä. - Yksi killan pääteh-
Suomessa ainutlaatuisen tykki- täviä on pitää jäsenistö ajan 
tornin kunnostamiseen ja mu- tasalla oman aselajin kehityk
seointiin tulevia sukupolvia sessä. Minusta onkin tärkeää, 
varten. Kilta osallistuu projekti- että annamme jäsenille tilaisuu
in hoitamalla mm. sen rahalii- den päästä katsomaan, miten 
kennettä. rannikkotykit ampuvat. 

Kilta on näkynyt myös rykmen- Teksti: Mika Pohjanpalo 
tin vuosipäivänä 12.5. ja varus-
miesten kotiuttamistilaisuuksis 

KAAPELIKURSSI VALLISAARESSA 

Joutuessani jälleen kerran lei
rille keittiömieheksi oman 
TOS-toimeni ohella ajatuksis
sani pyöri vaikka mitä. Omat 
työt -uskokaa tai älkää, niitä 
on myös RTTK:ssa - painoivat 
päälle, mutta maanantaiaamu
na oli lähdettävä Vallisaareen 
nakkikoneeksi. Onneksi kiirei
simpiä töitä varten sai 
vapaata. Loput hoituivat iltai
sin. 

Monelle varusmiehelle sana 

monelle. Varsinaisissa viesti- nassa, Miessaaressa ja 
tehtävissä kurssilla toimi Kuivasaaressa." Lisäksi karjat-
muiden mukana alikersantti tiin kaivinkoneen aiheuttamia 
Kari Salminen Turun Rannikko- kaapelikatkoksia. Varusmiehiä 
rykmentistä. Hän painotti ole- käytettiin ammattitaitoa vaati-
vansa "ihan tavallinen jätkä vissa, mielenkiintoisissa 
tällä kurssilla", vaikka natsat töissä, jotka pojat suorittivat-
kauluksessa olivatkin. kin todella mallikkaasti . Sotilas-
Huonoja puolia ei löytynyt, mestari Myllymäkeä lainatak-
eristäytyneisyys ei haitannut. seni, "Työ oli kuin ammattimie-
Henkilökunta oli ollut asiallista hen jäljiltä." Etelä-Suomen Vie-
ja mukana varusmiesten stipataljoonan komentaja 
töissä varsin mukavasti. majuri Tanner oli syystäkin erit

"leiri" kuuluu suomenkielen Leirin järjestelyistä huollon 
täin tyytyväinen poikien ai
kaansaannokseen, minkä hän 
toi julki kurssin lopuksi pitä
mässään puheessa. 

hävyttömimpiin kirosanoihin. osalta vastasi Vallisaaren 
Hiki, tetsaus, metsä, hyttyset, vääpeli, ylivääpeli Harri 
teltta, kipinä - lista on loputon. Takala. Kysyessäni vääpelin 
Rannikkorykmentissä leiri voi tehtäviä tällaisen leirin yhtey-
kuitenkin olla jotain aivan dessä sain hyvin vaikuttavan 
muuta, mikä oli viikolla 39 to- luettelon kaikesta siitä, mitä ei 
distettava. Nukuttiin tuvissa, huomaa ennenkuin se 
syötiin ruokalassa, astiat tiskat- puuttuu, siis perusasioista. 
tiin koneella, ruoat haettiin lai- Miesten vahvuus, muonatoi
turilta moottoroidulla kuljetus- mitukset, kuljetukset, majoi-
kalustolla. Varsin inhimillistä tus, päivärahat.. .. Lista on to-
siis. dellakin pitkä. Kaiken tämän 

Tulipa mieleen tehdä pientä 
gallup-kyselyä, jonka avulla 
saataisiin selville miesten miet
teitä sekä kantahenkilökunnan 
että varusmiesten syvistä 
riveistä. 

valmistelu vie viikosta 
kahteen, jopa pitempäänkin, 
jos leiri on kaukana saaristos
sa. Viime hetken muutokset 
ovat pahimmat ongelmat inhi
millisten virheiden ohella. 
Huonoja puolia ei yliv Takalan
kaan mielestä tällä leirillä ollut, 

Sotilasmestari Asteljoen ja kap
teeni Majurin mukaan kaapeli
kurssilaisten suorittamaan 
työhön olisi rykmentin omin 
voimin mennyt jopa vuosi . 
Henkilöstöpula SIRR:ssä on 
todella vakava; valvottavanam
me olevaa parin sadan kilome
trin mittaista rantaviivaa 
kaitsee kourallinen ihmisiä. Lie
neekö syynä henkilökunnan 
puutteeseen palkkaus vai pitäi
sikö tarkastella kriittisemmin 
jotain aivan muuta kohtaa puo
lustuslaitoksessamme, mene 
tiedä. 

Tykkimies Tarvainen Huolto
patterilta oli kanssani keittiö- ja 
muissa työtehtävissä. Haasta
teltaessa hänellä oli erittäin po
sitiivinen kuva leiristä. Se mer
kitsi vaihtelua jokapäiväiseen 
työhön Santahaminassa, aika 
kului nopeasti. "Johtajat ovat 
olleet asiallisia, eivät ole koko 
ajan hengittäneet niskaan." 
Siinäpä opiksi otettavaa 

ja näkyvin myönteinen Lopuksi, vaan ei suinkaan vä
kokemus oli hyvä henki; kaikki häpätöisimpänä asiana henki
tiesivät omat tehtävänsä ja hoi- lökunta haluaa kiittää kokkeja, 
tivat ne ammattimiehen tark- jotka loihtivat mitä mahtavim-
kuudella. pia aterioita Santahaminan 

Mitä sitten kaapelikurssilla 
todella tehtiin? Kysymykseen 
vastaa sotilasmestari Asteljoki: 
"Uusittiin ristikytkentätelineitä 
Vallisaaressa,Suomenlin-

ruokalan välittämistä tarvikkei
sta Miessaaren ja Kuivasaaren 
askeettisissa oloissa. Ammatti
miehen toimintaa tämäkin! 

Tkm Sampsa Laamanen 
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PUOLUSTUSMINISTERIN VIERAILU MÄKILUODON LINNAKKEELLE 

Puolustusministeri Elisabet on ja varuskunnan jokapäiväi- lustusministeri linnakkeen toi
Rehn tutustui Mäkiluodon Iin- seen toimintaan liittyvissä asia- mipaikkoihin ja työolosuhteisi-
nakkeeseen 19.7.1990 iltapäi- issa. in. Vieraat viipyivät pitkään lin-
vällä. Helsingin laivastoase- nakkeen keittiön eri tiloissa elä-
man päällikkö toivotti Rouva Lyhyen kiertokäynnin jälkeen inlääkäri korostaessa keittiön 
Puolustusministerin tervetulle- matka jatkui Mäkiluodon Iin- karuja toimintaolosuhteita. 
eksi Porkkalan varuskuntaan nakkeelle. Seurueeseen liittyi Puolustusministeri sai realisti-
klo 12.30. Porkkalan varuskun- L-laiturilla Porkkalan Rannikko- sen kuvan suojarakenteissa 
ta ja siihen liittyvät ydinky- patteriston komentaja eversti- toimivan keittiön ja henkilökun-
symykset esiteltiin kommodori luutnantti Risto Hurme. Linnak- nan toimintaolosuhteista. 
Jorma Martikaisen virkahuone- keen päällikön sijainen luut- Karut olosuhteet, mutta hyvä 
essa. Seurueessa olivat nantti Mustonen otti vieraat ruoka. 
mukana rykmenttimme ko- vastaan Mäkiluodon laiturilla. 
mentaja eversti Asko Kilpinen, Yliluutnantti Nissilä ilmoitti kas- Sotilaskodissa järjestettyyn 
Kirkkonummen eläinlääkäri armin eteen järjestäytyneen Iin- kahvitilaisuuteen kokoontui 
ja ministerin adjutantti eversti- nakkeen henkilöstön puolu- koko linnakkeen väki muuta-
luutnantti Karl-Gustav stusministerille klo 15.00. Luo- mia palvelustehtävissä olleita 
Muromaa sekä laivastoase- kassa tapahtuneen linnakkeen lukuunottamatta. Puolustus-
man huoltopäällikkö. Esittelyn historian ja nykypäivän esitte- ministeri oli linnakekierroksen 
painopiste oli terveydenhoito lyn jälkeen perehdytettiin puo- aikana keskustellut henkilö-

Päivän ohjelma -ya Askerin kannella. Puolustusministeri ja rykmentin komentaja. 
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kunnan ja varusmiesten 
kanssa. Sotilaskodissa puolu
stusministeri asetti lyhyessä 
puheessa saadut vaikutteet 
paikoilleen. Mäkiluodon linnak
keen asiat olivat löytäneet 
oman paikkansa puolustusmi
nisterin pitkässä muistilistassa. 

Kesä ja aurinko hymyilivät 
19.7 sekä puolustusministeri 
Elisabet Rehnillle että Mäkiluo
don linnakkeelle.Lyhyt vierailu 
jätti linnakkeelle hyvän jälki-

kaiun - kuvan puolustusmini
steristä, joka on kiinnostunut 
valvonta- ja asejärjestelmäm
me ylläpidosta ja toiminnoista 
vastaavista ihmisistä ja heidän 
työolosuhteistaan. Näin on 
hyvä. Luotettavan torjuntaky
vyn vahvin vakuus on 
ihminen, joka näkee elinolo
suhteensa puolustamisen ar
voisiksi. 

Kiitän käynnistä Rouva Puo
lustusministeri!. 

Tervetuloa uudestaan ryk
menttimme alueelle! Ehkä 
tulevan talven viikkoina! 

Eversti Asko Kilpinen 

Mäkiluodon linnakkeen varusväki. Ministerin haastateltavana linnakkeen viestiupseeri 
ltn Mikko Ilves 
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RT-kilta näytti jälleen kerran 
osaavansa muutakin kuin su
unnitella, kun kiltalaisille järje
stettiin retki Kuivasaareen sat
eisena lauantaina. Retkeläiset 
kokoontuivat klo 11 .15 
Palacen rantaan, josta matka 
alkoi. Vuoroalus oli täynnä rt
väkeä, jota - eversti Kilpistä lai
natakseni - rannikkotykkimie
hen sää ei pelottanut. 

Kiikkerän puolituntisen jälkeen 
astuimme Kuivasaaren laituril
le, jossa eversti Kilpinen toivot
ti retkeläiset tervetulleiksi. 
Sitten astuttiin vanhaan ruoka
laan, jossa oli hernekeittoa tar
jolla kuluttajaystävälliseen 
hintaan kaikille noin viidelle
kymmenelle mukana olijalle. 

Hernerokan ja pannukakun 
syönnin lomassa komentaja 
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TYKKIRETKI KUIVASAAREEN 

kertoili Kuivasaaren historiasta 
sekä elosta ja olosta Suomen
linnan Rannikkorykmentissä. 

HISTORIAA JA NYKYPÄIVÄÄ 
RANNIKKORYKMENTISSÄ 

Välirauhan aikana 12" tykki 
joudottiin purkamaan, ja se 
tuotiin takaisin 1960. Viimeiset 
laukauksensa järeä tykki 
ampui 1974, jolloin pidettiin vii
meisen kerran kertausharjoi
tus sen miehistölle. Nykyään 

Nykyään Kuivasaari on vain lei- jättitykit on korvattu meritorjun
rikäytössä, ja saaresta pitää taohjusjärjestelmällä, jonka 
huolta värvätty vartiopäällikkö suomalaiset ja ruotsalaiset 
perheineen. Alkuperäiset Iin- ovat yhteistyössä kehittäneet 

noitteet ja asuinrakennukset Me pieniä oomme ja kainoja 
on rakennettu ensimmäisen vaan ... 
maailmansodan aikana, ja ra-
kennukset ovat suojeltavia Sen katsotaan taas vuoro-
kohteita, joita yritetään pitää staan olevan tehokkain alal-
pystyssä keinolla millä laan. Viimeinen linnoittamisvai-
hyvänsä. Ensimmäisen kerran he on ollut 70-luvulla, jolloin 
järeä 12-tuumainen tykki pysty- Kuivasaaren 100-millinen tykki
tettiin 1930-luvulla. Silloin Mäki- patteri valmistui. 
luodossa ja Kuivasaaressa lie- Linnake on kytketty Helsingin 
nevät olleet maailman uude- edustan puolustusjärjestelmä-
naaisimmat rannikonpuolstuk- än. 
seen tarkoitetut aseet. 

Leiriammuntoja on usein, ja 
ne tuottavat joskus ongelmia. 
Ammattiliikenteen kanssa 
asiat ovat hyvin, mutta huvive
neilijät eksyvät silloin tällöin tie
tämättömyyttään ampuma
alueelle. Näin 150 miestä 
seisoo työttömänä niin kauan, 
että alue saadaan tyhjäksi. 
Onneksi sentään yhteistyö 
alueesta erehtyneiden huvive
neilijöiden kanssa sujuu lähes 
aina kitkattomasti. 

Yritti hypätä railon yli, mutta 
putosi sulaan. Onneksi_ avio
mies sai hänet nopeasti ylös 
ja kodin lämpöön kuivattele
maan. Aamulla meri oli jo 
täysin jäätön. 

Tuohon aikaan ruokahuolto 
oli hieman toisenlaista kuin 
nykyään. Perunoita säilytetti
in paperisäkeissä ulkona pak
kasessa. Miltä mahtoi 
maistua tuon ajan varusmies-
ruoka, paleltuneet perunat ja 

Yleisesti Puolustusvoimien täy- ruisjauhokastike? Ja mitä 
tyisi saada Helsinkiin mahtaisivat nykyajan varus
enemmän asuntoja, jotta tääl- miehet sanoa, jos sitä heille 
läkin voitaisiin houkutella tarjottaisiin? 
väkeä töihin edes jollakin pork
kanalla. Valtion alemman 
luokan palkat eivät ole erityi
sen suuri syy jäädä Puolustus
voimain palvelukseen. 

KIERROKSELLA PÄÄLLIKÖN 
KANSSA 

Retkeläisillä oli erinomainen 
onni saada mukaan Kuivasaa
ren linnakkeen entinen päällik
kö everstiluutnantti Aake Pel
lervo Merilä, joka oli tehtäväs
sä 1930- ja 40-lukujen taittees
sa yhteensä yli viisi vuotta. 
Häneltä eivät linnakkeen histo
riaa koskevat jutut loppuneet. 

Kerran myrskyn takia karkasi 
Kuivasaaren laiturista 
proomu, jossa oli 700 kymme
nen tuuman ammusta. lrtipä
ässyt alus saatiin takaisin 
kaksi päivää ennen joulua, 
eikä kukaan päässyt lomille, 
ennenkuin lasti oli purettu. 
Taas kerran saatiin tulosta 
aikaan, kun toimeen tartuttiin; 
kaikki ammukset olivat maissa 
yhdessä päivässä. 

KIERROS KAUTTA RANTAIN 

Koko saaren kattava kierrok
semme alkoi ruokalan edestä, 
missä joukko jaettiin ryhmiin. 

Hyvän esimerkin saariston no- Eversti Kilpisen ja luutnantti 
peasti muuttuvista sääoloista Schroderuksen asiantunteval
antaa evl Merilän ja hänen vai- la opastuksella kierrettiin 
monsa elokuvaretki lsosaare- ensin vanha puukasarmi, joka 

Evl Aarno P. Merilä,linnakkeen 
sodanaikainen päällikkö 

oman onnensa nojassa,koska 
ei ole määrärahoja kunnostuk
seen. 

Seuraavana kohteenamme oli 
nykyaikaisen 1 00TK-tykin 
asema. Ahtaissa sisätiloissa 
sai hyvän käsityksen tykkimie
hen työympäristöstä. Ammus
mies, lataaja, sivusuuntaaja ... 
Asiaa tuntemattomalle täyttä 
hepreaa. Jokaisella tykki
ryhmän jäsenellä on tarkkaan 
määrätty tehtävänsä, sauma
tonta yhteistyötä tarvitaan tark
koihin laukauksiin. 

en. Menomatkalla jää oli kestä- oli vuosien saatossa pahasti Tuulen tuivertaessa paljailla 
vää, mutta liikkui Isosaaressa rapistunut. Tuo vanha raken- kallioilla ja rantametsikössä si-

vietetyn parituntisen aikana nus on tarjonnut suojaa pakka- irryimme tulenjohtotornin ja 
niin, että railo katkaisi tulijoi- sta ja tuulta vastaan lukematta- keskiön kautta varsinaiselle 

den kotimatkan. Rouva Merilä mille miehille, ja nyt se lahoaa 
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pääkohteellemme, 
massiiviselle kahdentoista 
tuuman kaksoistykille. Sen 
iäksi vaienneet jykevät putket 
osoittivat ylväänä sisämaahan 
päin. Suuri tykki on auttamat
tomasti käynyt tarpeettomaksi 
nykyajan ohjusten rinnalla. Se 
on kuitenkin arvokas muisto 
menneiltä ajoilta, ja sen soisi 
säilyvän jälkipolvillekin. 
Tässäpä haastetta RT-väelle, 
killalle ja yrityksille. 

Suuren tykin sisätilat ovat 
hieman suuremmat kuin 
edellä kuvatun 100TK:n. Sen 
miehistölle - 78 miestä - tilat lie 
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nevät kuitenkin olleet melko vasta silloin, kun katseli 
ahtaat. Kostea ilma, vettä jonkun seisovan katolla tai 
lattialla, kylmä ... Ei ollut elämä putken vieressä. Puhutaan, 
herkkua tämän aselajin miehil- että hintelät tykkimiehet joutu
le sodan aikana. Mahtavat kul- vat putkenrassiksi. No, tämän 
jetuskourut ammuksia varten aseen kanssa se kyllä onnistui
risteilevät sisätiloissa. Satojen si.Päästessämme takaisin van
kilojen painoiset ammukset ja halle ruokalalle oli siellä jo vih
kymmeniä kiloja painavat ruuti- reiden sisarten järjestämä soti
pussit kuljetettiin ylös lukon laskotitarjoilu valmiina. Kyllä 
luo hisseillä. Messinkiä on käy- kuuma kahvi ja munkki mai-
tetty rakennusaineena sen stuivat ulkoilmassa vietetyn pa-
vuoksi, ettei se kipinöi. Yksi rituntisen jälkeen. Sitten olikin 
kipinä ruutipussiin, ja vain vuorossa enää rauhallinen 
ihme pelastaisi tykin.Ahtaiden matka takaisin Kauppatorin 
kulkuaukkojen kautta päästiin rantaan, ja mielenkiintoinen 
tornin katolle. Pelottavan päivä saatiin kunnialla päätök-
aseen koosta sai käsityksen seen. Tkm S. Laamanen 

TERVETULOA 

RANNIKKOSOTILAS-

KOTIYHDISTYKSEN 

SOTILASKOTEIHIN! 

UPINNIEMESSÄ JA 

LINNAKKEILLA 

RUOTSIN ARMEIJAN RT-TARKASTAJAN VIERAILU 18.9.1990 

Ruotsin puolustusvoimien rannikkotykistön tarkastaja, eversti Ulf Rubarth teki tutustumis 
matkan Suomeen 18. - 20.9. Vierailunsa ensimmäisenä päivänä eversti Rubarth vieraili rykmen
tissämme tutustuen mm. Rannikkotykistökouluun Santahaminassa. Vierailun isäntänä toimi 
Suomen Rannikkotykistön tarkastaja eversti Juhani Niska. 

Lisäksi eversti Rubarthin vierailuohjelmaan kuuluivat tutustuminen Turun Rannikkorykmanttiin 
ja Vaasan Rannikkopatteriston ampumaleiriin Lohtajalla. Ohjelmassa olivat myös käynnit Saari
stomeren Merivartiostoon Turussa sekä vierailu sotamuseossa ja Rannikkotykrstömuseossa 
Suomenlinnassa. 

Eversti Rubarthin vierailulla olivat mukana hänen seuraajansa, eversti Per Lundbeck ja eversti
luutnantti Thorsten Höglund. Vierailun isännän, eversti Juha Niskan seurueeseen kuuluivat 
everstiluutnantti Juhani Haapala ja majuri Henrik Nysten. Kuva:SA-kuva 

Ruotsalaisvieraille järjestettiin mm. kalustoesittely. Kuvassa isäntien puolelta RT-tarkastaja 
eversti Niska ja RT-koulun johtaja evl Sario. 
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MERIVALVONTA TÄNÄÄN 

Merivoimien komentaja, valvonnassa ovat: puolustus-
kontra-amiraali Sakari Visa piti ministeriö - pääesikunnan 
tiedotustilaisuuden merivalvon- operaatiokeskus - merivoi
nasta miinalaiva Pohjanmaalla mien operaatiokeskus, jota 
9.10. Lehdistön yleinen pää- johtaa merivoimien komentaja. 
huomio keskittyi Suomen kiel- Merivoimien operaatiokeskuk
teiseen kantaan sukellusvenei- sen alaisia ovat kahden laiva
stä, mutta tilaisuudella oli toki stoaseman johtokeskukset 
muutakin antia. sekä rannikkotykistön joukko-

Perustan aluevalvonnalle 
antaa laki Puolustusvoimista: 
Puolustusvoimat suorittaa 
aluevalvontaa. Puolustusmini
steriön asetus tarkennuksena 
valvonta-asetukseen vahvisti 
työnjaon. Lyhyesti asetuk
sen sanoma on seuraava: 
raja-alueita on valvottava ja 
alueiden koskemattomuus 
tuNattava kaikissa olosuhteis
sa. Sotilasviranomaiset huo
lehtivat valvonnan toimeen
panosta ja yhteistoiminnasta 
muiden viranomaisten 
kanssa. 

Puolustusmisteriö on ylin vir
anomainen. Aluevalvontaa 
johtaa puolustusvoimissa 
PE:n päämajamestari, kenraa
limajuri Hannu Särkiä ja maa
rajojen valvontaa rajavartiolai
toksen päällikkö. Ilmavalvon
taa johtaa ilmavoimien ko
mentaja. Varsinaista merival
vontaa johtaa johtaa 1.5. 
alkaen merivoimien komenta
ja. Merivalvonnan suorittavat 
merivartiosto, rannikkotyki
stö, merenkulkuviranomaiset 
ja tulli merivoimien lisäksi. 
Aluevalvonnan kokonaisuu
dessa pääpaino on merival
vonnalla. Johtosuhteet meri 
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Sukellusvenetorjuntaa ohjuksilla 

osastojen merivalvonta-alue
keskukset. Merivalvontaha
vaintojen lisääntyminen johtuu 
pääosin kasvaneesta valvonta
tehosta. 

Merivalvonta voidaan jakaa ki
inteään ja liikkuvaan valvon
taan. Rannikkotykistö hoitaa 

kiinteää valvontaa, liikkuvaa vonta-asema koostuu tutka-, suulle. Asemien kalusto on pe-
valvontaa suorittavat kaikki vai- tähystys- ja vesikuunteluase- räisin 1980-luvulta, jolloin 
vontaviranomaiset. mista. Tiedot kootaan merival- niiden tekniikka oli alan huip-

vonta-aluekeskuksiin. Vesi- puluokkaa. Tänä päivänä har-
Kaikilla kiinteillä valvonta-ase- kuunteluasema valvoo hydro- kitaan vakavasti laitteiston ke
milla suoritetaan ensisijaisesti 
merivalvontaa, lisänä hoide
taan säteilyvalvontaa ja suoja
alueiden valvontaa. Kiinteä vai-

fonikenttien kautta vesialueita hittämistä. Ruotsi osti samaan 
ympäri vuorokauden. Hydrofo- tekniikkaan perustuvan laittei-
nikentät on yleensä sijoitettu ston omalle rannikollen.Kiinteä 
tärkeimpien laivaväylien asema ilmoittaa myös mahdol

lisista merilöydöksistä ja 
avustaa meripelastuspalvelua. 
Valvonnan astetta voidaan 
nostaa nopeasti sen näkymät
tä ulospain, koska suuri osa 
henkilöstöstä asuu linnakkeilla 
tai niiden läheisyydessä. 

Kiinteää valvontaa täydennetä
än merivoimien ja merivartio
ston liikkuvalla valvonnalla, 
sekä ilmavoimien lentovalvon
nalla. 

Seurattavat kohteet voidaan 
jakaa aluskohteisiin, ilma-alus
kohteisiin sekä muihin kohtei
siin. Alukset pyritään aina tun
nistamaan, kalastustalousalue
ella pyritään seuraamaan ulko
maisten troolareitten liikkeitä; 
kalastaminen siellä on luvanva
raista toimintaa, suoja-alueilla 
seurataan ulkomaisten 
alusten ja henkilöiden liikkeitä. 
Talvella seurataan lisäksi jää
ajoneuvoja. 

Aluskohteista pyritään selvittä
mään jo kansainvälisillä vesi
alueilla alustyyppi mahdollisim
man tarkasti. Viimeistään tulta
essa aluemerelle selvitetään 
aluksen kansallisuus ja alus
luokka ja sisäaluevesillä pyri
tään selvittämään aluksista 

15 



kaikki mikä vaikuttaa tunnista- käisemään uhkaavmassa 
miseen. olevia loukkauksia. 

Aluevesirajan ulkopuolella ja Huomautus annetaan radiolla, 
merirajan läheisyydessä tapah- hyvissä ajoin ennen valvotta-
tuvaa liikennettä tulee valvoa valle alueelle joutumista. 
alueen koskemattomuuden Yleensä tämä riittää, seuraava 
loukkaamisia ehkäisevästi. Vai- askel kuitenkin on varoitus 
vonnalla pyritään ennalta eh jossa ilmoitetaan, että ann~t

tua huomautusta on ehdotto-

masti noudatettava, ja että se 
sisältää varoituksen voimakein
ojen käytöstä. Varoitusta 
voidaan tehostaa varoitustulel 
la. Suuri osa valvontavastuus
ta lepää naisten ja varusmie
sten harteilla. 
Teksti: Tkm O Lampinen 
Kuvat: A.Arjola 

Merivoimien komentaja Kontra-amiraali Sakari Visa 
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PERINNEJAOS 

Keväällä 1990 SIRR:n komentaja kutsui joukon Kuivasaaren 12" tykkitornin kunnostamisesta 
kiinnostuneita henkilöitä kokoukseen käsittelemään kunnostukseen liittyviä kysymyksiä. Ko
kouksessa, joka pidettiin 18.6, tutustuttiin tykkitornin nykytilanteeseen, keskusteltiin menettely
tavoista ja muodostettiin toimintaorganisaatio. Projektia johtaa johtoryhmä apunaan teknillinen 
ryhmä. Rahaliikenne kulkee Suomenlinnan Rannikkotykistökillan kautta. Varsinaisen työn suo
rittaa työ-ja talkooryhmät. Varsinainen työ käynnistetään syksyllä 1990. 

Yllä mainittuun projektiin liittyen Suomenlinnan Rannikkotykistökillan johtokunta päätti 
elokuun kokouksessaan teettää uusintapainos jo kauan loppuunmyydystä, 0. Enqvistin kirjoit
tamasta Isosaaren ja Kuivasaaren historiikistä. Historiikkiä on tarkoitus täydentää Kuivasaaren 
osalta. Tämän takia pyydetään kaikkia henkilöitä, joilla on Kuivasaaresta tietoja ja ovat halukkai
ta auttamaan, ottamaan yhteyttä allekirjoittaneeseen. Paras tapa olisi valmiiksi kirjoittaa tieton
sa tai lähdeviitteensä paperille tai tietokonelevykkeelle (ascii-tai Wordperfect-muodossa), mutta 
tavallinen teksti käy tietysti hyvin. Myös vanhat valokuvat ovat tervetulleita. Alla on lueteltu 
muutama lähde, joista voitte tutustua Kuivasaaren 12" torniin historiikkiä odotellessanne. 

Arimo, R: Suomen linnoittamisen historia, Helsinki-Keuruu 1981 

Enqvist, 0 : Isosaari Ja Kuivasaari, Helsinki-Järvenpää 1982 

Pohjanvirta, Y: Järeä rannikkotykistömme, Tiede ja Ase 1983 

Paqualen, H : Kirjoitus Mäkiluodon, Isosaaren ja Kuivasaaren järeistä torneista, ollut 
Rannlkonpuolustajalehdessä 1980-luvun alussa 

Rikama, J L : Suomen Rannikkotykistön kehitysvaiheita, Rt:n vuosikirja 1964 

HUOM! 

Olen luvannut osallistua kirjoitusprojektiin joka koskee Suomenlinnan itsenäisyysajan historiaa. 
Osuuteni koskee Suomenlinnassa v 1918 lähtien olleiden joukko osastojen ja muiden joukko
jen historiaa. Pyydän kaikkien niiden apua, jotka ovat jossakin vaiheessa palvelleet Suomenlin
nassa tai muuten ovat perehtyneet saarten "sotilaalliseen" menneisyyteen. Kyseeseen tulevat 
lehti- ja muut kirjoitukset, haastattelut, valokuvat jne. Pyydän ottamaan yhteyttä allaolevaan 
osoitteeseen: Ove Enqvist 

Suomenlinna C 57 
00190 Helsinki 
Puhelin 668 253 

O.ENQVISTIN KIRJOITTAMA VALLISAAREN HISTORIIKKI ON TILATTAVISSA KILLAN 
SIHTEERILTÄ. (K.PYVSKÄNEN, PUH 801 2230) TEOKSEN HINTA ON 25 MK. 
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SVNDALENIN ALOKASLEIRI 10 - 15.9.90 

Rykmentin perinteikäs alokasleiri järjestettiin jälleen kerran Syndalenin hiekkaparatiisissa 1 O. -
15.9.90. Toimikunnan puheenjohtajan alik Arjolan vieraillessa leirillä olivat alokkaiden mielipi
teet sangen yhteneviä, yleinen kommentti leirioloista oli : "On täällä hauskempaa kuin homeh
tua kasarmilla Upinniemessä". Onkin miellyttävä havaita, että lähes legendaarisen kammottava
sta alokasleiri-instituutiosta on saatu rykmentin kantahenkilökunnan asiallisella ja reilulla suh
tautumisella eräs alokasajan kohokohdista, jota muistellaan lämmöllä jo muutamien kuukaus
ien kuluttua. Vaikka leirillä toki on rankkaa, on ohjelmaa jaksoteltu onnistuneesti siten, että 
jopa ainainen tetsaaminenkin on lähes inhimillistä. 

Joitakin leirin mieleenpainuvimmista tapahtumista on ikuistettu seuraavaan kuvakoosteeseen. 

Suomalainen taistelija. 
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Panssarilla ratsastaminen ei 
suinkaan ole helppoa. 

On vaikea kuvitella useita 
tonneja painavan panssarihir
mun liikkuvan vaikeassakin 
maastossa sangen ketterästi 

Ja näin maisema peittyy pans
sarivaunun luomaan savuver
hoon 
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Eikä riitä että osaa ratsastaa panssarivaunulla, on opittava myös .. . 

tuhoamaan se ... odottamaan hiljaa ... ja liikkumatta 

ja jäämään alle. 
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URHEILUVALMENNUSTA VARUSMIESPALVELUKSESSA? 

Suomenlinnan Rannikkoryk
mentissä on onnistuneesti 
annettu mahdollisuus urheilua 
siviilissä harrastaville alokkaille 
harjoitella armeija oloissa . Jos 
harjoittelumahdollisuuksia ei 
ole ollut varuskunta-alueella, 
on sopivat olosuhteet pyritty 
löytämään jostakin muualta. 

Hyvänä esimerkkinä tästä 
voidaan mainita Upinniemes
sä Koulutuspatteril
la palvelevat 11/90 
saapumiserän alok
kaat Ahlholm ja Mat
tinen, joiden urheilu
lajina on hiihto. 
Kummankin kotiseu
ra on Rekolan Rai
kas. Mattinen on 
harrastanut hiihtoa 
jo täydet kymme
nen vuotta, eikä 
Ahlholm jää pekkaa 
pahemmaksi; kuusi 
vuotta aktiivi hiihtoa 
on jo takana. Tavoi
timme nämä rymen
tin hiihtäjät komen
nukselta Santahami
nasta, jossa miehet 

olivat tehostetussa treenauk- Erikoisjärjestelynä talveksi on 
sessa. Tämän järjestelyn on armeija järjestänyt tulevaisuu-
mahdollistanut se, että Huolto- den toivoillemme hiihtoleirin 
patterin päällikkö Matti Lappiin, jossa harjoitteluolo
Kopra,joka itse on aktiivinen hi- suhteet ovat luonnollisesti 
ihtäjä ja mukana tiiviisti ko.hiih- aivan eri tasolla verrattuna 
täjien koulutuksessa.Kysyttä- etelän tarjoamiin mahdollisuuk
essä miesten mielipidettä järje- siin. Talvikaudella miehilläm-
stelyjen onnistumisesta pääl- me on kilpailuja joka viikonlop-
limmäiseksi nousee komment- pu, joten kilpailukokemus 
ti "Kyllä armeijassakin onnis- karttuu koko armeija ajan. Har-
tuu". joittelupaikkana toimii Kuusijär-

ven Viirilä, jossa harjoit-
, telumenetelmiin kuuluu 

mm. hiito rullasuksi lla, 
juoksu, painojen nos
to. Syksyn harjoittelu
un kuuluu rullasuksih i-
ihtoa yli tuhat kilome
triä. varusmiespalveluk
sen aikainen treenaa
minen huipentuu lapis
sa järjestettäviin partio
hiihto-kilpailuihin, joihin 
osallistutaan neli miehi
sin joukkuein. Ahlho l
min ja Mattilan lisäksi 
joukkueeseen on kaa
vailtu kapteeni Kopraa 
ja ylil Hämäläistä. 

Kuva: A.Arjola 
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ALOKASDISCO: TRADITION TODAY 

Alokasdiscoperinne juontaa tavampaa ohjelmistoa joka foorumin palvelukseen 
juurensa lukemattomien palve- jättää heidän kokemuksensa astuvan ulottuville. Täällä kuul-
lukseenastumiserien takai- toiseksi ja vetää seuraavaa laan parhaat neuvot kuinka 
seen menneisyyteen. Se on alokas-discoa suunnittelevien vältää tai ainakin lieventää par-
tulevan alokkaan ensimmäi- ilmeet vakaviksi. Pakollisena haiten ensimmäisten päivien 
nen kalpea aavistus siitä, mitä ohjelmana alokasdiskoon shokkia, joka tulee taatusti jo-
tuleman pitää legendojen sä- kuuluu ehdottomasti muotinäy- kaiselle alokkaalle. Tänä 
vyttämässä armeija-yhteisös- tös, from Army with style. My- vuonna yhteistä alokasdiscoa 
sä. Täällä vanhemmat, Gonat öskään suomalaisen polttavaa olivat järjestämässä SIRR: n, 
ja lkut, pyrkivät kertomaan tu- kilpailuviettiä ei ole unohtami- Kaartin pataljoonan, UudJp:n, 
levalle alokkaalle tietoa, tarua nen. Oluenjuontikilpailu tyydyt- HelltR:n, Panssariprikaatin ja 
ja totta siitä kuuluisasta varu- tää janon mukavasti alkuilla- HelLAs:n varusmiestoimikun
steiden määrästä, ensimmäise- sta, ja loppuillasta voidaan kil- nat erinomaisessa yhteistyös-
stä aamusta ja muista armei- pailla jo tanssimestaruudesta. sä. Näin jälkikäteen RTTK 
jassa odottavista ihanuuksi- Siihen aikaanhan jalat jo swin- haluaa kiittää lämpimästi 
sta, joihin jokainen Suomalai- gaavat omia aikojaankin. Eh- kaikkia järjestelyissä mukana 
nen Mies tulee tutustumaan dottomana koko illan kestävä- olleita varusmiehiä ponniste-
seuraavien palveluskuukaus- nä tapahtumana toimii luista. Voi vain todeta, että kai-
ien aikana. yhdessä nurkkauksessa kille paikalla olleille jäi tästä ti-

toimiva parturi- osasto, joka laisuudesta varmasti mahta-
Toki alokasdisco jo nimestään hyvän yhteistyön ansiosta van mukavat muistot.Erityiskii-
on tunnistettavissa eräänlai- tarjoaa ilmaisen armeijamal- tokset RTTK haluaa osoittaa 
seksi jäähyväisjuhlaksi, jossa lisen hiustyylin alokkaille. Helsingin Laivastoaseman 
on viimeinen mahdollisuus Samalla parturiliikkeet saavat alokkaille, jotka kuuluivat 
bailata, iskeä juttua ja tyttöjä si- ilmaista mainosta. toiseen sapumiserään ja olivat 
viilin puolella. Eikä näitä mukana puhtaasta auttamisen 
tilaisuuksia voi toki ohjelmaan Alokasdisco on erinomainen halusta. 
puutteesta moittia. Järjestäjät vedenjakaja siviilimaailman ja 
ovat miettineet päänsä puhki armeijaympäristön välillä Teksti & Kuvat: 
suunnitellessaan entistä mah- tarjoten avoimen keskustelu- Tkm Olli Lampinen 

Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa ... 
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I 

Muoti-Show: action wear 

Alokaspituus, kiitos! 
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VARUSMIESJAOKSEN TOIMINTAA 

"Mitä viihtymiseen tulee - se 
vaatii melkoista luonnetta 
viihtyä linnakkeella lokakuus
sa, kun räntää sataa 20 m/s 
suoraan lounaasta." Tähän 
tapaan maalaili meille nuorille 
tykkimiehille Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin komentaja 
eversti Kilpinen puheessaan, 
jonka hän piti valatilaisuudes
samme. Nämä sanat tiivistävät 
rannikkotykistöaselajissa vallit
sevat palvelusolosuhteet. Se 
kiteyttää myös sen miksi sosi
aalisten näkökohtien huomioo
nottaminen on RT:ssä erityi
sen tärkeää. Pääkaupunkiseu
dun rannikkotykkiväellä onkin 
tätä tarkoitusta varten kaksi 
rinnakkaista organisaatiota; 
Rannikkotykkimiestoimikunta 
ja Suomenlinnan rannikkotyki
stökillan varusmiesjaos. 

Rannikkotykkimiestoimikunta 
(RTTK) on Suomenlinnan Ran
nikkorykmentin varusmiestoi
mikunta, joka toimii suoranai
sesti rykmentin komentajan 
alaisuudessa. Varusmiestoimi
kunnat ovat osa puolustusvoi
mien virallista ja lakisääteistä 
sosiaaliorganisaatiota. Niiden 
tehtäviin kuuluvat varusmie
sten sosiaaliset, oikeudelliset 
ja vapaa-ajan asiat. Tiettävästi 
ainoana maanpuolustuskiltana 
Suomessa on Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillalla oma va
rusmiestoimikunnan vastine -
varusmiesjaos. 

Suomenlinnan Rannikkotyki
stökilta on jaettu useisiin eri ja
oksiin, joista kukin keskittyy 
omaan erityisalaansa. Eräs tär 
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keimmistä on nimenomaanva- sassa tai yhdessätoista kuu
rusmiesjaos, joka muodostuu kaudessa niin, että hänellesaa
varusmiesten asioista kiinnost- taisiin annettua vielä hyvä soti-
uneista kiltalaisista sekä laskoulutus.Varusmiesjaos on 
RTTK:sta. Varusmiesjaos jo jonkin aikaa osallistunut erit-
toimii myös tällä tavoin sidos- täin konkreettisesti varusmie
ryhmänä killan ja rykmentissä sten elinolojen parantamiseen. 
palvelevien varusmiesten Esimerkkinä mainittakoon, 
välillä. Tulevaisuudessa olisi että se on toiminut Rannikko-
toivottavaa, että yhä useampi tykkimiestoimikunnan sponso
kotiutuva RTTK:lainen liittyisi rina ja näin mahdollistanut kat
mukaan varusmiesjaoksen toi- tavan sosiaalityön tekemisen 
mintaan; ehkä tällä tavalla saa- Suomenlinnan Rannikkoryk
taisiin tärkeää jatkuvuutta va- mentissä. Viime keväänä va-
rusmiesten oikeudellisten ja rusmiesjaos teki paljon hyvää 
sosiaalisten ongelmien järjestämällä RTTK:n kanssa 
hoitoon. Kiltojen ja varusmie- keräyksen, jossa yrityksiltä 
stoimikuntien yhteistyön lisää- pyydettiin vanhoja, edustus- ja 
misestä tässä tarkoituksessa konttoritiloista vapautuneita 
keskusteltiin vakavasti valta- huonekaluja varusmiesten 
kunnallisilla VMTK-päivillä oleskelutiloja varten. Keräys 
Kainuun Prikaatissa syystalvel- tuotti tulosta, ja kyseiset tilat 
la 1989, sekä Etelä-Suomen ovat nyt koko rykmentissä 
Sotilasläänin VMTK-päivillä ke- huomattavasti viihtyisämpiä 
väällä 1990. Toimikuntien jä- kuin aikaisemmin. Varusmies-
senten suhtautuminen hank- jaos on myös järjestänyt retkiä 
keeseen oli myönteistä. Tässä ja työpaikkatutustumisia ryk
asiassa Suomenlinnan Rannik- mentin varusmiehille. 
kotykistökilta on edelläkävijä. 

Varusmiesjaoksen jäsenet ta
Millä tavoin varusmiesjaos voi paavat toisensa kerran 
sitten kohottaa varusmiesten kuussa kokouksessa puheen-
motivaatiota ja siten edistää johtajansa Taisto Jokisen joh-
maanpuolustustahtoa? dolla. Tällöin keskustellaan 
Vastaus on yksinkertainen: uusista ja jo toteutuneista 
toimia parantaakseen palvelu- hankkeista. Jaoksen toiminta 
spaikkojen viihtyvyyttä. Nykya- on ollut vireää ja aloitteellista, 
jan varusmies on siviilielämäs- mutta aina on tietenkin varaa 
sä tottunut määrättyyn elinta- parantaa ja mennä eteenpäin. 
soon, joka poikkeaa huomatta- Nykyään killan tiedotustoimin
vasti aiempien ikäluokkien tot- ta alkaa jo alokasaikana. Tieto 
tumuksista. On hyväksyttävä siitä, että on vapaaehtoisia, 
se tosiasia, ettei nykyajan jotka yrittävät parantaa varus-
nuorta miestä saada tottu- miesten elinoloja ja viihtyvyyt-
maan kaikkein askeettisima- tä, on omiaan parantamaan 
paan elämänmuotoon kahdek 

motivaatiota ja kiinnostusta 
palvelustehtäviin. 

kuva se, joka koko killasta 
muodostuu palvelusaikana. 

semme runkoon, varusmie
hiin ja reserviläisiin. 

Toimiva kilta perustuu luennoi- Rannikkotykistö on mielenkiin- Maanpuolustustoiminnan on 
lisesti jäsenistöön. Eräs killan toinen, mutta raskas aselaji. löydettävä uusia muotoja, sen 
varusmiesjaoksen tehtävistä Pitkine kiinnioloineen linnak- on uusiuduttava ja kehityttävä 
onkin uusien jäsenten rekry- keilla, saariston talvisen ihmisläheisemmäksi. Suomen-
tointi. Kotiuttamiskahvien viiman keskellä on ero siviili- linnan RT-kilta on tässä 
yhteydessä on jo muodostu- maailmaan ehkä selvempi asiassa paljon edellä muita. 
nut perinteeksi killan tunnu- kuin muissa maavoimien alai- Toivottavasti muutkin killat 
sten eli mustien barettien jako sissa aselajeissa. Motivaation ottavat haasteen vastaan ja ki
ansioituneille kotiutuville varus- ylläpitämiseen on kiinnitettävä innittävät yhä enemmän huo-
miehille perusyksiköiden päälli- erityistä huomiota, sillä moti- miota puolustuksemme selkär-
köiden esityksestä. Tähän tun- vaatia ja maanpuolustustahto ankaan, suomalaiseen varus-
nukseen liittyy myos vuoden il- ovat jo puoli voittoa toimivan mieheen. Hänen olojaan ja 
mainen jäsenyys killassa. Näin puolustusorganisaation luomi- motivaatiotaan on kehitettävä, 
on annettu kotiutuvalle varus- sessa. Tätä pitäisi useampien mikä on suurelta osin maan-
miehelle mahdollisuus killan maanpuolustuskiltojen miettiä puolustuskiltojen tehtävä. 
toimintaan tutustumiseen ja entistä tarkemmin. Maanpuolu- Killat eivät saa olla pelottavia 
mukaan tuloon. Usea baretin stustyötä ei voi tehdä vain kes- ja luotaantyöntäviä, kysehän 
saanut on tullutkin mukaan, kittymällä muisteluihin ja perin- on yhteisestä asiastamme. 
mikä merkitsee sitä, että varus- teisiin - joskin nekin ovat tär-
miesjaoksen toiminta on ollut keitä. On keskityttävä olennai-
asianmukaisen aktiivista. seen eli maanpuolustuk-
Onhan jaoksen antama mieli 

TERVETULOA 

NMKY:N 

SOTILASKOTIIN 

SANTAHAMINASSA! 

Pirkka T.Tapiola 
Pj/RTTK 111/89 - 1/90 
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SPOL 1/90 AMPUMALEIRI JUSSARÖSSÄ 29.10 - 2.11.90 

Matka alkoi kyl!Tlissä ja tuulisissa merkeissä Huoltopatterin edestä. Matka leirille taittui aluksi 
kuorma-autolla Hankoon, josta oli järjestetty venekuljetus Jussarön-linnakkeelle. Ensimmäinen 
positiivirien yllätys oli kasarmimajoitus; johtuen telttojen kiinnitysvaikeuksista hyytävässä 25 
m/s pohjoistuulessa. Toinen syyhän tähän on että SPOL-MIES ei asu teltassa, eikä mene 
metsään. 

Ensimmäinen päivä meni majoitukseen ja sissimuonan lämmitysoperaatioihin trangioilla. Leirin 
asevarustukseen kuuluivat pistoolit, rynnäkkökiväärit, konekiväärit, konepistoolit, pumppuhauli
kot ja tarkkuuskiväärit. Tähän kuuluivat myös yöammunnat joissa käytettiin valoraketteja, valo
pistooleja ja valojuova-ammuksia. 

Lavastetussa maihinnousussa käytettiin myös TNT- ja M-Hexogen -räjähteitä hyväksi mahdolli 
simman moneen erilaiseen kohteeseen. 

Kaupunkitaistelu käytiin mainareiden entisessä kerrostalossa. Harjoitukset sisälsivät sekä rau
hanaikaisen valloituksen että sodanaikaisen vyörytyksen tekniikkaa. Taistelu huipentui topein 
(käsikranaatti) ja rynnäkkökiväärein tehtyyn vuörytysnäytökseen, jossa käytettiin myös kyynel
kaasua. 

Sää ei suosinyt leiriä, mutta haluamme kiittää ylivääpeli Paldaniusta, vääpeli Eloa sekä vääpeli 
Heleniusta mielenkiintoisesta ja mieleenpainuvasta leiristä, vaikka köysikoulutuksesta jouduttiin
kin jatkuvan navakan tuulen takia luopumaan. 

Teksti & kuvat:SPOL 1/90 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy(STV) on maamme suurin turvallisuusalan yritys, jonka pal
veluksessa työskentelee yli 1600 henkeä. 

Tarvitsemme pääkaupunkiseudulle vakinaiseen työsuhteeseen varusmiespalveluksen suorittan
eita henkilöitä 

VARTIJOIKSI 

Työtehtävät käsittävät vartiointi- ja myymäläturvallisuus palveluja, metrovalvontaa sekä turvatar
kastuksia ja hälytyspalveluja. 

Tarjoamme koulutuksen tehtäviin, kilpailukykyisen palkan, mielenkiintoisia turvallisuusalan teh
täviä sekä nopean ja joustavan tavan aloittaa työt heti. 
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Lisätietoja tarjolla olevista tehtävistä saa soittamalla 
STV:n työhönottoon 
puh 90-736 282 
tai käymällä työhönotossa: Elimäenkatu 30 

LIIKENNENURKKA 

Moni varusmies on tuhahtanut havaitessaan kaapillisessaan kaikenkarvaisen varusteluette
loidun tavaran joukossa heijastimen. Moni pitää sitä yhtä lailla tarpeettomana kuin kalju 
kampaa. 

Onko heijastin sitten tarpeeton ? 

Tilastojen mukaan valaisemattomalla tiellä ilman heijastinta kulkevalla jalankulkijalla on yli 8-
kertainen riski joutua onnettomuuteen verrattuna heijastinta käyttävään kulkijaan. Hyvän hei
jastimen käyttäminen pelastaisi suurimman osan pimeällä ja hämärässä kuolleista jalankulki
joista. Näitä on vuosittain ollut noin 70. 

Heijastin auttaa autoilijaa havaitsemaan jalankulkijan lähivaloilla jo 125 metrin päästä ja kau
kovaloilla 300 metrin päästä. Näin autoilijallekin jää mahdollisuus väistämiseen, sillä ilman 
heijastinta tummissaan liikkuvan jalankulkijan hän kykenee lähivaloilla havaitsemaan vasta 
25 metriä ja kaukovaloillakin vasta 100 metriä ennen kohtaamista. Heijastimen käyttö ei 
näin ole vain henkilökohtainen asia. 

Autonkuljettajan olisi hyvä muistaa, että 
autosta noustuaan hänkin on jalankulkija ja 
että heijastimen käyttäminen heikohkosti va
laistuissa lähiöissä ja muissa taajamissa on 
erityisen tärkeätä, koska vähäinen valo antaa 
helposti virheellisen turvallisuuden tunteen. 
Lähestyvän auton kuljettaja ei aina tällaisissa 
olosuhteissa havaitse jalankulkijoita, vaikka 
jalankulkija näkee auton jo "horisontista". 

Heijastimen voi kätevästi pistää taskun sisä
puolelle hakaneulalla kiinni ja näin kiepsaut
taa esille tarvittaessa. Ulkoiluasuun sen voi 
kiinnittää olemaan mukana aina niinkuin 
monet urheiluasujen valmistajat ovat tehneet
kin. Stretch-heijastimenhan voi taas panna 
käsivarteen, jalan ympärille ja vaikkapa ot
sapannakseen. Tärkeämpää kuin heijasti
men ehdottoman oikeapaikkainen käyttämi
nen on se, ett~ jalkamiehellä yleensä on hei
jastin. Liikenteessähän, päinvastoin kuin 
taistelutilanteessa on tärkeintä olla näkyvillä 
ja esillä. 

Heijastin on oiva ase liikennetilataistelussa. 

Pekka Saarnio, tiedotustoimittaja 
Liikenneturva 
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KURSSIN JOHTAJALTA 

ALIUPSEERIKURSSILAISET 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin I jakson suorittamisen johdosta. 

Rannjkkotykistön aliupseerikurssi jakaantuu kahteen jaksoon. Näistä ensimmäinen jakso täällä 
K9ul~t-~~pa~erilla Upin_~i~messä on nyt päättynyt. Tästä jaksosta voitaisiin synonyyminä 
kayttaa 1lma1sua yhtena1s1akso. Se kuvaa mielestäni parhaiten nyt päättyneen jakson luonnet
ta. Yhten~isjaksolla olitte kaikki saamassa rannikkotykistöaselajin ryhmänjohtajaksi kouliintumi
seen ta~1tt~vaa opetusta rannikkotykistön perustiedoissa ja taidoissa. Toinen jakso tulee jatku
maan .. e~1ko1s_koulutuksenomaisesti joko reserviupseerikoulutuksena Rannikkotykistökoulussa, 
ryhmanJohtaJakoulutuksena Isosaaren linnakkeella tai erikoiskoulutusaliupseerikursseilla 
ympäri Etelä-Suomea. Nyt päättynyt jakso oli opiskelutempoltaan varmasti monelle kurssilaisel
le yllätys. Olittehan tottuneet alokaskaudella rauhallisempaan rytmiin, joka sitten aliupseerikurs
sin alkaessa - niin uskon - kohosi huimasti. Useat koulutyöt ja oppilasharjoitukset valvottivat 
Teitä varmasti useina iltoina. Opintosaavutuksista päätellen "lukulomilla" on myös käyty. 

~ätä kirjoittaessan! ~~rssi_ on enää l_oppuleir~ä vaille valmis. Jakson loppuun sijoittuvalla rykmen
tin syysampumale1nlla huipentuvat Jakson aikana saadut teoreettiset opit käytännön suoritteik
si. Leirillä arvostellaan Teidän omaksumanne asiat käytännössä ja sen jälkeen Teidät pannaan 
"jonoon".Halukkaista parhaat pääsevät Rannikkotykistökouluun. Valinta ei tule olemaan 
helppo, sillä kunnianhimoisia ja eteenpäinpyrkiviä oppilaita on liiankin kanssa. Jo aliupseeri
kursseille valinnoissa jäi useita hyviä miehiä "rannalle". 

Vielä kerran onnitteluni ensimmäisen ns. välitavoitteen saavuttamisen johdosta. Toivotan 
Teidät jo nyt etukäteen tervetulleiksi saavutettuanne seuraavat tavoitteet. Pääosahan Teistä 
palaa takaisin tänne Koulutuspatterille eritasoisiin esimiestehtäviin seuraavalle alokasikäluokal
le. 

Kurssinne johtaja 

Majuri H-P Rekola 
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OPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJALTA 

Auk I on_ nyt lähestymäss~ loppuaan ja kahden kuukuden aikana tutuksi tullut joukko hajoa. 
~lokasai~n l?pusa edessa oleva kahden kuukauden jakso tuntui ikuisuudelta, ·mutta nyt 
1:lkeenp:1n aJatellen se on mennyt uskomattoman nopeasti. Työtahti on ollut kiivas ja joillakin 
linjoilla on jouduttu tekemään töitä iltaisnkin 

Olemme oppineet paljon uusia asioita, mutta käytännön harjoittelu on jäänyt ajanpuutteen 
vuoksi vähemmälle. Olen kuitenkin varm, että kun seuraava saapumiserä astuu palvelukseen 
27 joulukuuta, heillä on vastassaan tehtävänsä osavia, rehtejä varusmiesjohtajia. 

Lopuksi haluaisin kiittää koko Koulutuspatterin kantahenkilökuntaa ja apukouluttajia hyväksem
me tehdystä työstä sekä aktiivisia oppilaskunnan hallituksen jäseniä, joiden kanssa on ilo 
toimia. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas Mika Särkkä 
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LINJAN
JOHTAJA 

VIESTI LINJA 

Vääp _T. Kautto 

TYKKILINJA 

Ltn T.Säyrinen 

TULENJOHTO 

Ltn K. Kalervo 

KESKIÖLINJA 

Ltn K.Tapala 
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KOULUTTAJAT 

KOULUTTAJlff 

LKers P :Heikkilä 

Vääp T.Hasan 

Sot.Mest 
R.Tarkiainen 

Yliv J.lnto 

Kers P.Ukkola 

Kers J.Myntti 

Kers J.Oinonen 

Kers M.Mäkinen 

Kers J.Harmanen 

Kers T. Pyörökivi 

VIESTILINJA TUPA 1 

Tahdomme vetää lakua luon- nakkiin Esikunnan luolaan, 
nossa jossa iski koti-ikävä. 

Suominen, Sami -70 yo,her- Toivonen, Tuomas -70 
zikan kundi tekn.yo Espoo 

Juoksunopea, sisar hento Tuvan neljä kasvatti, tekee 
valkoinen. Ei ole onnistunut tuvan ehdottomasti huonoim-
saamaan ainuttakaan man punkan ja pinkan. Viettää 
vemppaa, mistä sisuuntunee- aikaansa enemmän lomilla 
na menee lääkintä-aukkiin pää- kuin kassulla. 
määränään määrätä itselleen 
VP:tä. 

ennen kuutta. Tuvassa 
herätys klo 05.30. 

Virtanen, Jari "puukko" -63 
tekn. yo Rauma 

Tuvan isi, kurssiesinevastaa
vana toiminut, TuRR:sta 
Kjalke:lta tullut inssinplanttu. 
Kurssin seniori, sisimmässä 
elää kuitenkin pojan mieli. 

Tillander, Petri -70 elektr.as. Tuovinen, Janne -71 auto- Vähäsullo, Jussi -71 yo 
Helsinki matiikka-asentaja Nurmijärvi Mellilä 

Pippurinen pikku poika Pukin- Nakkikone ja humppaveikko, 
mäeltä, joka ei ole suonut itse!- joka huolehtii tuvan musiikki
leen rauhaa ennenkuin kaikki puolesta toisten kannustaes-
varusteet ovat olleet tiptop sa, kunnes saimme mankka-
kunnossa. rin, Luojan kiitos. 

Toivonen, Pasi -71 yo Salo 

Gyltön linnakkeen luolasta 
päivänvaloon ilmestynyt mies. 
Kauhisteli joutuessaan opette
lemaan pinkanteon. Pääsi 

Uusitalo, Jari -71 sähköas. 
Espoo 

Tuvan särmin, nysvää pink
kaakin puoli tuntia ja punkkaa 

Veltto, TuRR:sta Kjalke:lta 
tullut tuvan "todellinen päällik
kö", joka toimii kurssijulkaisu
sta vastaavana. 
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Majasuo, Hannu -70 opiske
lija Turku 

Piispan munkit, haikailee ta
kaisin peruskallioon (Gyltö). 
Maxim vei Rateko-paikan. 
"Ollakko rento vai LÖYSÄ?" 

Mänttäri, Pasi -70 puhelina
sentaja Kotka 

Patterin psykopaatti, raka
staa tetsausta - elää metsissä. 
Naama aina auki, ei tottele 
eikä usko ketään. Unelmoi 
Ratian kanssa körrien kuritta
misesta, KÖRRIT kumoon ! 
Patterin häröin (Salonen & Sa
lonsaari vahvasti eri mieltä). 
Tuvan kaljakunkku, WHISKEY 
forever. 

Pärssinen, Aarno -70 
tekn.yo Helsinki 

Fransiscus Goija, mr. Mega
särmä. Tuvan isähahmo, joka 
korjaa kaiken irtonaisen 
kaman kavereiden kaappeihin 
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VIESTILINJA TUPA 2 

Tehdä Pärssiset = testasi 
ryhmän vuorikiipeilytaidon ja 
teki 1,5 km:n ylimääräisen 
lenkin, kun leirin marssikilpai
lun pituus ei riittänyt. Keitti Sa
lonsaarelle OIKEATA 
mummon muusia trangialla. 

ren taistelupari. Haaveilee di
plomitykärin urasta. Salosen 
kaksi muijaa = muija ja 
Mustang. Tuvan urheilijakunk
ku Salonsaaren kanssa. 

Ratia, Ari -71 sähköasentaja Salonsaari, Vesa -70 radio-
Kotka ja tv-asentaja Helsinki 

Rakastaa tetsaamista - san
anmukaisesti metsäRATIO. 
Mänttärin taistelupari. Vieläkin 
uhmaiässä - riitelee, tappelee 
ja kränisee aina, kun se on 
mahdollista (eli USEIN). Kirje 
päivässä, parhaassa kymme
nen - aina muija mielessä. 
Kaipaa Kotkan kotisaareen 
Mänttärin kanssa. 

Salonen, Sami -70 elektroni
ikka-asentaja Kirkkonummi 

Kurssin häröin, Hangon härö 
nr.1. Ryytyy, hajoa. Salonsaa-

Kurssin häröin, Hangon härö 
nr.1. Salosen taistelupari. "No 
huh huh ! " Puhui itsensä 
VUPpina IV:lle. "Jos Salonen 
lähtee diplomitykäriksi, lähden 
minäkin." 

Sulkamo, Kalle -71 yo 
Vantaa 

Aina ajoissa, mr. Vaihe. 
Tuvan kuopus, Pikku-Kalle. 
Nakkikone."Joo !" Iloinen veli
kulta, saapuu röökiltä aina val
mistautumisaikana 
tupaan:"Hei jätkät, vähän mä 
oon vaiheessa." 

LYHYEN, MUTTA KUNNIAK
KAAN ALIUPSEERIKURSSIN 
AIKANA SUORASTAAN LE
GENDAARISEEN ASEMAAN 
NOUSSUT VIESTILINJAN YK
KÖSTUPA ELI SIIS KOLMO
STUPA ON YKKÖNEN, MUTTA 
PARAS. 

Grön (Röna, Röhnö, Eikka) -
69 Kotka 

Kotkan rannikkopatteristosta 

VIESTILINJA TUPA 3 

Jäntti (Mäntti, Herra 9) -71 
Rauma 

Intin jälkeen kemian opinnot 
aloittava purkaushissinkuljetta
ja, joka lähetettiin AUK:hon P
arvon velvoittamana. Kunno
stautunut mm. saavuttamalla 
kiistattoman ykköstilan tuvan 
punkanposautusrankingissa 
sekä masentumalla toistuvasti 
Rauman Lukon hävitessä. 

Upinniemeen tullut elektroniik- Kahlos (Kahjo, Sohlos) -70 
ka-asentaja. Tuli tutuksi VKS:n Sherwood (Kerava) 
henkilökunnalle vemppakonee-
na oltuaan kurssin aikana luke- Kovaääninen paikallisen ryk
mattomia päiviä vapautusmie- mentin edustaja. Toiminut an-
henä. siokkaasti tuvan tst-kaasuva

staavana ja tehnyt osaltaan 
lmpivaara (lndi) -70 Turku tuvan tuulettamisen välttämät

tömäksi. 
Yksi kolmesta turun RR:stä 

Upinniemeen komennukselle 
saapuneista taistelijoista. Sa
navalmis teekkaripoika, joka 
on onnistunut optimoimaan 
ajankäytön: aina viimeisenä, 
mutta useimmiten ajoissa. 

Karvonen (MC Särmä K) -70 
Mäntsälä 

Särmien särmä, Haukkojen 
haukka, Kadettien kadetti. 
Välillä Rateko-pyrkimykset 
saivat MC:n turhankin totisek-

si, varsinkin silloin kun pisteet 
alkoivat mennä sivu suun. 

Lahti (Porvoo) -70 Kruun
uhaka 

Oppilaskunnan limuvastaava
na suhteittensa takia toiminut 
Lahti on pitänyt tiukasti huolta 
siitä, ettei kolmostuvassa 
kukaan koskaan juonut kaljaa, 
ei ainakaan KOFF:in pullosta. 
Borgå jäi mieleen myös satun
naisista häiriköinneistään. 

Laine (Vaahto) -71 Espoo 

Tuvan hiljaisimpiin kuuluva 
Laine ei paljon numeroa itse
stään tehnyt, poistui vain hiljaa 
vastaanotolle, kun jalkoja 
särki. Surullisinta oli , ettei aina 
tullut edes vemppaa. 

Lepistö (Puska) -71 Pori 

TuRR:stä Upinniemeen joutu
nut sankari. Hillityn asiall inen 
mies, jolta ei turhia komment
teja tarvinnut kuunnella. 
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TYKKILINJA TUPA 6 

Parasta mitä päivärahalla saa! meellinen asia. "Senkin onnet
tomat skundit" 

Lassonen, Pasi -70 merko
nomi Hyvinkää 

Taisteluleiri veksissä hajot
taa. Hullunrohkea selventäjä 
jota naurattaa sulkeisissa, pai
neensietokyky nolla. Hihat 
palo ladatessa. "Emmä tiä ku 
mä oon ollu vaan ammus
mies" Jatka 3 11 

Malmi, Petri -71 (kuopus) 
kuorma-autonasentaja, 
Pyhtää 

Männistö, Vesa -70 
kauppat.yo Järvenpää 

"Miks mun punkka aina ?" 
Oppilas Leija haisee pahalle, 
vatsa kiersi Mäkkärissä, nakki 
iski. 

Niinikivi, Toni -70 merkantti 
Lohja 

Todella kovan alokasajan 
tuote, silti ryhtiä ei koskaan. 
"Hei, miks aina meidän 
tuvasta ?" Vemppa poistuttaa. 

Piirainen, Jari -70 LVI-asen
taja Ruotsinpyhtää 

Kävelevä jukebox, "työntä
kää te, mä voin istua piipulla" 
Tuvan yölintu, laulaako vai ku
orsaako. Takaisin Kirkonmaal 
le ja pian. Musta silmälappu 
on jee! 

Sinisalo, Ola "Elvis" -70 
oik.tiet.yo Helsinki 

Suuntana Rateko. Ahkera 
opiskelija. Kyllä mä jaksan, 
mut mua nukuttaa. Lomavaru
stus: lomapuku ja lomalasit. 

Soini, Petteri -70 tekn.yo 
Vantaa 

Tuvan kaasutin. Jos yks 
nysvää, niin kaikki nysvää. 
Pinkat heikkenivät AUK:ssa. 

"VOI, VOI, leirin rj:lle ei väijyt 
iske, sillä mun tarvii nukkua ja 
laittakaa puita kamiinaan 
vähän äkkiä. Tykin yli ajama 
oppilas. "Hei tota, pitäisköhän 
mennä jonnee ?" Salamyhkäinen VKS:ssä Sorri, Tuomas -70 (vanhin) 

Metsälä, Petri "Simo" -71 yo 
Vantaa 

"Miss helvetissä on mun 
kamat ?" "Tämä on tykki", 
totesi Metsälä, sillä tykki on ih-
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kävijä, säästyi kummasti tykin yo Helsinki 
vetämiseltä 

Rosendahl, Esa -70 tekn.yo 
Järvenpää 

"Mitä te siellä Kotkassa teitte 
?" Atleettinen harrastevastaa
va, alias Torsti Monivammai
nen. Juoksee kuin hullu poro. 

Punnerrusasento maaten ... 

Hakanen, Mika -71 Vantaa 

Yksi valveilla, kaikki valveilla. 
Puhuu myös unissaan. 

Heiskanen, Olli -70 Joutseno 

Nyt unta luumuun tai käpy 
palaa. Piristyy kummasti 
lomilla. 

Hoikkala, Arto -71 Nurmijärvi 

Raider päivässä pitää 
miehen Ratekossa. Motto: päi
värahat pankkiin, iiveet ei iske. 
"Minäkö selventäjä, no huh 
huh" 

Honkaniemi, Antti-Mikko -71 
Sipoo 

Tuvan pienin, mutta ei kuiten
kaan mikään pieni. Mäkkärin 
miinoittaja. 

TYKKILINJA TUPA 5 

Huotari, Patrick -71 Porvoo 

Tuvan taikuri: Kookoo katosi 
vartiossa. Käyttää eareja nuk
kuessaan. 

Junikka, Jouni -70 Vantaa 

Tuvan viilipytty, syväunessa 
aina aamuisin. 

Kalmi, Panu -71 Hyvinkää 

Tuvan omaperäisin pinkka ja 
punkka. "Hei, mis mun kamat 
on!!??" 

Kangas, Jouni -70 Helsinki 

Juoksee lujaa - "Hei, saaks 
tästäkin lomii palkinnoks?!" 

Karvonen, Reijo -69 Vantaa 

"Rateko Reiska", Reiskalla ei 
koskaan ole vilu, vähän kylmä 
on sitten eri juttu. 

Kuoppamäki, Karri -69 Hel
sinki 

Varsinainen Mr Proper, "Nyt 
iski mega, kulit saa kärsiä" 
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TYKKILINJA TUPA 10 

Takala, Janne -71 yo Lappe- Tiirikainen,?? teekkari 
en ranta Iisalmi 

"No huh huh" "No haloo, 
soturi" Vain kolme viikkoa til
kassa. Kommentoi joka asiaa. 
Kaappi kuin räjähdyksen jäljil
tä. 

Talonen, Kalle -69 arkkit.yo 
Vantaa 

Haaveilee pääsystä siviiliali
kersantiksi. "En mä laiska oo, 
mä oon veltto" Räjähtäneessä 
punkassa on hyvä levyttää. 

Taskinen, Aki -68 teekkari 
Helsinki 

Aina vaiheessa, jopa olles
saan vaiheessa. Suosikkiasu 
vetoketjuton haalari, jossa 
huppu. Punkka kuin merimies
säkki ilman nyörejä. "Vain Uu
sitalo voisi tehdä jotakin tuollai
sta!" 
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7.62 kk 62-nauru. Ratsasti jv
tykillä metsään. "This is life! 1 
love it!" Musiikki veressä:"Zsu
dubbidubbidaaa .. " 

Törri, Petri -69 teknikko 
Vantaa 

"Ei iske" Synnynnäinen 
johtaja, osaa delegoiooio ! 
"No haloo, soturi" Ilmiömäinen 
kädentaito käy ilmi punkassa, 
mestarinysvääjä. Tavoite 
149.5. 

Uusitalo, Mika -71 yo Rauma 

Tuvan Särmä-Olavi. Motto: 
Faijas oli... Paljas iho, karhea 
huopa, paremmat fiilikset. 
Huumori herra edestä ja 
TAKAA 

Vertanen, Mikko -70 teekka
ri Joutseno 

Tuvan hiljaisin mies. "Emmie 
tiiä, saattohan tuo päästäkki .. " 
Piilo-särmä 

Vilenius, Antti -68 yo Espoo 

Arvostaa nuorta kauneutta. 
Ainoa mies tuvassa, joka 
pystyy kiillottamaan kenkiä ja 
lukemaan Aku Ankkaa sam
anaikaisesti. Aina sama 
mies ... Tuvan herätyskello. 
Puhuu kuin äidinkielenopetta
ja. Hyvä mies poissaolles
saan. Marabou-mies. 

Vuorela, Janne -70 merkono
mi Lohja 

Chipsimies, tykinjohtaja 
pyrkyri. Lukenut eläessään 
yhden romaanin ja miljoona 
Aku Ankan taskukirjaa. 

KESKIÖLINJA TUPA 7 

Fri, Miikka "Kertatuli" -71 
työtön yo Vantaa 

jolveja, kohta tutisee." HAJOT- peämään. Patruunat pois. Me-
KAA. gavemppa. 

Tuvan juniori, aina vaiheessa Kemppainen, Tommi "ei 
jakamat kateissa. "Hei, onks tasan" -70 teekkari Kirkko-
kukaan nähny mun käsiä ?" nummi 

Haapavaara, Risto "Buddy" 
yo Porvoo 

lntissä kuin kotona, kotona 
kuin intissä. "Upseeriainesta", 
kuiskivat kokelaat. 

Heininen, Han•i ''Hate" -71 
elektr. as. Kotka 

"Ei oo penniikää kii" , tosi 
rumpali , palikka itsekin. "Ei 
kannatta ottaa mitään painei
ta." 

Hämäläinen, Tero "Tuima" -
70 opiskelija Vantaa 

"Ei mitään minusta kiitos." 

Kohonen, Jarmo "Kinder" -
71 yo Kausala 

Ykkösjätkä, joskus ehkä kak
konen. Kunto kova, henki 
hyvä. "Mie en jaksa enää" Ra
tekoon ... totta kai. 

Koivupuro, Kari "PC" -69 yo 
Lappeenranta 

Tasaisen tappava tietonikka. 

Kärkkäinen, Kari -67 tekn.yo 
Kauniainen 

Kunnon juppi, käy salaa ra- Tuvan seniori joka näyttää ju-
veissa. "Onks tääl kaikki täysiä niorilta. Sai luutnantinkin re-

Lammenranta, Pasi "Leija" -
68 opiskelija Helsinki 

Sulkeisten Gary Grant, aina 
paineessa, usein purkaa pai
neita haisevin seurauksin. 
Kämmätään taas. 

Linnainmaa, Sammy 
"Särmä" -70 tekn.yo Espoo 

Siisti mies niin pieneksi. 
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Keskiötuvista parhain, joskin 
aina vaiheessa. 

Liukkonen, Kimmo "Nasu" -
70 tekn.yo Imatra 

AUK:n megavemppa. Tuvan 
pienin mies, mutta suurimmat 
jUtut. 

Marttila, Pasi "Luigi"-70 
tekn.yo Vantaa 

KESKIÖLINJA TUPA 8 

Pasi, Marko -71 yo Hamina 

Oppitunnit pääsääntöisesti 
syvässä unessa. Lääk.au (ei 
matkalla Ratekoon) 

Salmenperä, Juha 11Sode11 
-

70 arkkit. yo Kerava 

Omaperäiset lähtöaskeleet 
(vrt. Lammenranta). Squash
mestari vailla vertaa. 

Ihminen vai puolijumala. Sinervuo, Timo "Nysä" -70 
Välttää kaikki nakit hyvin ajoite- kauppat.yo Vantaa 
tuilla pelivapailla, maailman 
huonoin laulaja. 

Mauriala, Kalle "Maukka" -71 
tekn.yo Helsinki 

Kurssin sihteerikkö, 
11Simpsa11

• Vahingoittaa itseään 
jatkuvasti erilaisilla teräaseilla 
(mm. puukko, lyijykynä). 

Mouho-Maukka. Tuvan vaihe- Särkkä, Mika -70 tekn.yo 
petteri, motto: Syö aina Järvenpää 
jotakin. 11Olen hyvä11 

Vartioi tulta jopa unissaan. 
Unissapuhuja (-huutaja/-
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ulvoja) 11Särmä-Särkkä) , mat
kalla Ratekoon. 

Ulfstedt, Thomas "Uffe11
, "Alf" 

-71 tekn.yo Helsinki 

Tuvan jumala, ainakin 
omasta mielestään. Syö aina 
jotakin. 11Olen hyvä11 Maailman 
toiseksi huonoin laulaja. 

Vuorisalo, Ville "Munkki" -71 
merkonomi Vantaa 

Koko tuvan sodelähetti . 22 
munkkia parhaana päivänä. 

TULENJOHTOLINJA TUPA 12 

Köpöt kyykkyyn Harmanen, Marko Juhani 
"Make" -71 merkantti Lohja 

Eklund, Kai Petri "Pönde11 
-

70 merkantti Vaasa Tuvan jomo. Tj:n mr aamu
stondis. Dulla huulessa klo 

Tuvan juna. Pussit ulvoo kun 5.55-22.10. 
Ebba baanaa! Ns. koripalloilija. 

Eriksson, Birger Vilhelm 
"Ercki" -70 yo Porvoo 

Tuvan helikopterimies ja sil
minnäkijä. Loma magic bus 
man. Erkin karjaukset tunsi 
koko kurssi. 

Juntta, Markus Mikael 
"Juntho" -71 kokki Rovanie-
mi 

Jänkhän kokopäiväsuunnista
ja. Pienet pyöreät keittäjät 
varokaa. Tuleva nakki-au. 

Hakonen, Kalle Pentinpoika 
Jokela, Rami Johan "Jocke" "Kihihihi" -71 tekn.yo Helsin-
•70 tekn.yo Helsinki ki 

Yritti sääruutuun muttei 
päässyt. Tuvan pahin petty
mys. Eye of the zombie ! 
Jocke on rakastunut avovai
moonsa. Pusi pusi. 

Muut sisällä. Hakonen 
ulkona. Vedä mua kädestä. 
Miljoona pientä ! Tuvan tj-ka
lenteri. Kaheli. 

Kouvalainen, Jari Tapani 
"Koukku" -70 yo-taksikuski 
Vantaa 

Voi k ... ä. Hajos AUK:kiin 56 
kertaa. Eihän tätä kukaan 
kestä. Mä lähen Isoon. 
Armoton mätäkasa. 

Hakkarainen, Ilpo Juhani 
"Eagle" -71 yo Kotka 

Tj:n tutka. RaTeko-Hartikai-
nen. 
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Kunto on kova ja kuntsarit 
painaa 

Kunnas, MT -70 yo Vantaa 

Tuvan ainoa alle 3000m juok
sija. Joskus vaiheessa. Muija 
aina portilla. Latelee yllättäviä 
elämänviisauksia. 

Lassila, TP -70 yo-rakennu
spiirtäjä Vantaa 

Tuvan lyhyin vaan ei vähäi
sin. Sämpylävarasto kaapissa. 
Motto:"Mä en jaksa enää .. . " 

Mähönen, AP -70 oik.yo 
Vantaa 

Särmähkö, mutta sikaa tupa
kavereille. Mähönen tekee, 
muut kopioi. Todisti, että sär
mäkin punkka voi räjähtää. 
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TULENJOHTOLINJA TUPA 13 

Nyström, KT-70 teekkari 
Järvenpää 

Tuvan pitkätukka, sentin siili 
ja kampa kadoksissa. Ei 
tykkää lomista, neljättä kuu
kautta intissä, eikä ainutta
kaan iltavapaata. 

Ojala, JP -70 yo Helsinki 

Hieroo punkkaa aina valmi
stautumisaikana. Palelee 
säällä kuin säällä. Tahdintois
tossa rytmihäiriö. 

Salonen, KO -70 fil.yo Hel
sinki 

Tuvan jazz-taiteilija. Äkkipikai
nen, mutta leppyy. "Kaarle Kal
javiemäri", jaksaa yleensä 
herätä iltavahvuuslaskentaan. 

Tammi, TP -71 tekn.yo Hel
sinki 

Tuvan alkoholisti , sänky 
hajosi ennen miestä. Muut väi
jyssä, Tammi "pelivapaalla". 
Tuvan surkein punkantekijä. 

Vitikainen, VT -70 valt.yo 
Kotka 

Tavarat vaiheessa, mies ei. 
Kävi kerran iltavapaalla. 
Omistaa kurssin natisevim
man sängyn. Juoksee kuin 
poro. 

MERI ELEKTRON 1; KK AA 
F URUN O, S KANTI 
KNE OY S eppolantie 9 

48230 KOTKA 
Kotkan Navigointielektroniikka Oy p. 952- 601910 

INSINÖÖRITOIMISTO N.LIUKKONEN OY 

LAPPEENTIE 12 

55100 IMATRA 

T.BACKMAN RADIO&SPORT OY AB 

KUNINKAANKARTANONTIE 2 

KAUKLAHTI 

~uovitafgevi 
u1Äeglahi 

~u1@0=mR1~ 

N YT POHJOLALLA ON KOTIVAKUUTUS, 
JOKK KORVAA SENKIN ETTEI VAHINKOA SATU 

Nyt voit saada 
BONUSTA myös 
kotivakuutuksesta. 

Kysy lisää Pohjolan 
uudesta ja monipuoli
sesta SUPERKOTI
VAKUUTUKSESTA 
konttoreistamme. 

Aspirin on Euroopan 

otetuin särkylääke 

tilapäiseen särkyyn. 

Noudata pakkauksen ASPIRIN 
ohjetta. Särkyyn, flunssaan, 
Jos särky pitkittyy, kuumeeseen. 
ota yhtey• lääkäriin. 

J; 
POHJOIA-YHTIÖf 

Maan johtava vakuuttaja 

Pakkauskoot: Aspirin 500 mg 20, 50, 100 tabl . Bayer ffi 
Aspirin 100 mg 20 tabl. 
Aspirin-C pore 1 0 tabl. 
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8) Electrolux 
43 



WordPerfect tuoteperhe 
- muu valinta on 

erhe 

) 

PROUDLY PRESENTS 

- VENTURA 

THE PUBLISHER 


