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KOMENTAJALTA 

Katse kohti kesän peruskoulutuskauttaja syksyn kilpailuammuntoja! 

Lumeton, lähes jäätön talvi ja kolea kevät ovat takanpäin eikä alkukesän aurinkokaan ole plajon rannikko
tykkiväen työympäristöä lämmitellyt. Karvalakki päässä vietiin rannikkotykistöaselajin kevätleiri läpi Helsin
gin edustalla huhtikuun lopulla Rykmenttimme johdolla. Palaute on ollut valtaosin myönteistä - linnoitustöi
den ja naamiointien sekä eräiden muiden järjestelyjen osalta jopa ylen kiitettävää. 

Juuri ennen leiriä päättynyt Persianlahden sota antoi miettimisen aihetta. Täsmäaseet ja "katukilpiä lukevat" 
risteilyohjukset tuotuina television kautta kotoisiin olohuoneisiimme, kasarmien vapaa-ajantiloihin ja sotilas
koteihin nakersivat uskoa oman rannikkopuolustusjärjestelmämme taistelukestävyyteen. Yhteisleiri osoitti, et
tä hyvin suunnitelluilla valmisteluilla, valolaitteilla ja tehokkaalla naamioinnilla on mahdollisuus pienentää 
myös täsmäaseiden osumatodennäköisyyttä. Räjähteen on löydettävä kohteensa! Suomalaisessa peruskallios
sa riittää muutaman metrip erehdys - ja maali säilyttää toimintakykynsä. Naamiointi, harhautus ja linnoittei
den täysipainoinen käyttö on elinehto rannikkolinnakkeilla - siksi ne ovat myös Rykmenttimme tulevien leiri
en pääkoulutuskohteita. 

Lyhyt hengähdystauko kevään leiriurakoiden jälkeen - ja aloitamme 1/91 saapumiserän peruskoulutuskau
den. Lähes 300 alokasta astuu palvelukseen Koulutuspatterille 10.6.1991. Peruskoulutuskausi on monessa suh
teessa tärkein koulutusjakso. Sen aikana alokkaalle, nuorelle sotilaalle muodostuu perusnäkemys sotaväestä 
ja sen meiningeistä. Jos peruskoulutuskausi vie vikaan ja kieroon ei sitä enää myöhemmällä koulutuksella oi
kaista. Asiallinen tiukkuus ja oikeudenmukaisuus ovat peruskoulutuskauden avainsanoja. Paljon on ryhmän
johtajien varassa. Toivon, että Te kaikki vaativaan esimiesasemaan asetetut varusmiesjohtajat ollette teille osoi
tetun luottamuksen arvoisia. Mielekäs koulutus, tiukastikin toteutettuna vie kunnialla perille. - Meidän on myös 
kiinnitettävä erityistä huomiota koulutushaarajakoon - oikea mies oikealle paikalle. Jaosjohtajien on tunnetta
va miehensä, heidän taitonsa ja kykynsä sekä tiedettävä heidän toivomuksensa koulutushaarasta vaihtoehtoi
neen. 

Siirtyminen "tulosvastuuseen" on ennen kaikkea vastuuta tarkoituksenmukaisesta koulutuksesta, joka tuot
taa ammattitaitoisia tehtäviinsä motivoituneita rannikkotykkimiehiä jo peruskoulutuskaudesta alkaen. Suun
nataan kohti aurinkoa ja kesää! Syksyllä punnitaan taas kesäkauden koulutuksen tuotos kilpailuammunnoissa. 
Onnea ja myötätuulta! 

Rykmentin komentaja 

Eversti 
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Asko Kilpinen 



·11an tulevia tapahtumia 
18.08 Rannikon puolastajain päivä Kuivasaaressa 

- tarvitaan vapaaehtoista työvoimaa 
06.12 Perinteinen itsenäisyyspäiväjuhla 6.12 

- lisää tietoa tulossa 
- ilmoittautumiset Kauko Pyyskänen, puh. 801 2230 

Rannikkotykkimiestoimikunta esittäytyy 

Tykkimies Panu Pentikäinen 
(Työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies, 
Linnake-lehden toimittaja) 
Pentikäinen sai TOS-töiden lisäksi 
myös (tämän lehden) toimittajan 
tehtävät. Koulutukseltaan ainakin 
yo, töissä ohjelmoija, kotona kirjai
lija ja runoilija. Lukee huvikseen 
(para)psykologiaa ja filosofiaa, kir
joittaa itse mielikuvituksellisia uni
fantasioita. 

Alikersantti Markus Lahti 
(Puheenjohtaja 1.7.1991 saakka) 
Lahti hoiti täsmällisesti kaikki hä
nelle annetut tehtävät suurinpiirtein 
kunnialla läpi, mutta jääkö mies his
torian kirjoihin, on kiinni tämän leh
den taltioi:ntiarvokkuudesta. ML on 
intohimoinen hifisti ja äänilaitteiden 
kerskakuluttaja. Työt rajoittuvat si
viilipuolella ympärivuorokautisesti 
panimoalaan. 

Alikersantti Tomi Saario 
(RTTK:n puheenjohtaja 2.7.1991 
alkaen) 
Saarion jutut tiedetään. Hänen eh
tymätön sanavarastonsa ja alati 
tekstiä pulppuava juttugeneraatto
rinsa naulitsee kuuntelijansa kuule
maan tämän satusedän tapahtuma
rikkaita tarinoita. 

Kuvasta puuttuu alikersantti Tatu Huhanantti,. Hän hoitaa muiden asioidensa ohella myös Linnake-lehden toi
mittajan virkaa yhdessä Pentikäisen kanssa. Tatulla on ennenaikaiset hingut lähteä takaisin Lontooseen, vaikka on 
aina vielä yksi bailu johon täytyisi jääda. Ekonomi ja "New Vikings"-klubin perustajajäsen. 
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RANNIKKOSOTIIASKOTIYHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJA EILA WALDEN: 

"Katson luottavaisesti tulevaisuuteen" 

S otilaskotiin kävellessään on vai
kea uskoa, että sen perustajina ovat 
olleet tarmokkaat nuoret naiset,j otka 
kuultuaan jääkäreiden Saksasta mu
kanaan tuomasta ideasta päättivät lä
hettää linnakkeilla palveleville varus
miehille muutaman joululahjan. Nuo 
"muutamat" vain paisuivat loppujen 
lopuksi tuhansiin paketteihin. 

Rannikkosotilaskoti yhdistys perus
tettiin 3.11.1918. Alkuperäisajatukse
na oli toimittaa linnakkeilla oleville so
tilaille joululahjoja, mistä johtui nimi 
J oululahjakomitea Myöhemmin nimi 
muuttui Rannikkosotilaiden huoltoyh
distykseksi kunnes se vuonna -58 muu
tettiin Rannikkosotilaskoti yhdistyk
seksi. Puheenjohtajana toimi perus
tajajäsen Anna-Liisa Rewell, joka toi
mi virassaan kunnioitettavat 35 vuotta. 
RSKY oli NMKY:n ohella ensimmäi
nen järjestö joka perusti varsinaisen 
sotilaskodin Suomeen. 

Rannikkosotilaskoti yhdistys jakaan
tuu kymmeneen paikallisosastoon, 
joissa jokaisessa on oma johtokuntan
sa. Yhdistys ylläpitää 16 eri sotilasko
tia sekä useita kanttiineja linnakkeilla 
ja laivoilla Yhdistys toimii maamme 
rannikolla aina Raumasta Kotkaan as
ti. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii 
Eila Walden, jota Linnake-lehti kävi 
vuoden alussa haastattelemassaRS
KY:n toimistossa Katajanokalla. 

Mikä on RSKY:n toimintaidea ? 
Ensisijaisena tehtävänä meillä on 

työskennellä merellä ja rannikolla pal-

TERVETULOA 
RANNIKKO

SOTILASKOTI
YHDISTYKSEN 

SOTILAS KOTEIHIN 
LINNAKKEILLA JA 

UPINNIEMESSÄ. 

velevien varusmiesten hyväksi ylläpitä
mällä sotilaskoteja. 

Mitä erityistä rannikolla toimiminen 
vaatii? 

Työntekijöiden hankalat työmatkat 
ovat ongelmallisia, koska joudumme 
kuljetuksissa turvautumaan Puolustus
voimien apuun. Varsinkin vapaaeh
toistyöntekijät joutuvat usein vii
konloppuisin jäämään yöksi linnak
keille, koska silloin kuljetusten järjes
täminen on arkea vaikeampaa. 
Rannikko on hyvin vaikea alue toimia 

myös ruokatavaroiden kuljetusten 
osalta. Tavaroiden pilaantuminen 
matkoilla tuottaa taloudellista tap
piota yhdistykselle. 

Miten leirityö hoidetaan ? 
Leirityöstä vastaavat leiripäällikön 

johdolla kokonaan vapaaehtoissisaret. 
Leireillä myyntitoirninta hoidetaan so
tilaskotiautoista ja -veneistä. Paikallis
ta sotilaskotia käytetään "tukikohtana". 
Tällä hetkellä valmistellaan jo huhti
kuussa olevaa suurta RT-leiriä. 

Eikö leirityö ole raskasta ? 
Onhan se raskasta, mutta silti sisaret 

nauttivat siitä, sillä leireillä saa eniten 
palautetta. Itse muistan, kun olin 
Pirttisaaressa leirityöntekijänä ja olin 
väsynyt saaresta toiseen kulkemiseen. 
Saavuttuamme eräälle luodolle pien
ellä kalastusveneellä varusmiehet otti
vat meidät iloisina vastaan ja ihmet
telivät miten me jaksoimme tulla sinne 
meren keskelle vain heidän takiaan. 
Tälläinen varusmiesten vilpitön ilo 
palkitsee parhaiten. Sitä ei tavallisessa 
sotilaskotitoiminnassa niin usein näe. 
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Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
puheenjohtaja 

Eila Walden 

Mitä sotilaskodin pitäisi tarjota va
rusmiehelle ? 

Sotilaskodin pitäisi olla varusmiehel
le paikka, jossa voi rentoutua raskaan 
palveluksen jälkeen, katsella tele
visiota, pelata pelejä ja tavata omaisia. 
Siellä on myyntitoimintaa, mutta ei ole 
pakko ostaa mitään. 

Mistä yhdistys saa varat toimintaansa ? 
Tukeeko valtio tai Puolustusvoimat toi
mintaanne? 
Haluaisin tässä yhteydessä korostaa, 
että tämä on täysin siviilijärjestö. Me 
emme saa tukea valtiolta tai Puolustus
voimilta, lukuunottamatta Puolustus
ministeriön tiloja, joissa toimimme. 
Pääosin varat toimintaamme tulevat 

sotilaskotien myynnistä, mutta saam
me myös lahjoituksia liikelaitoksilta ja 
yhdistyksiltä. Sotilaskotien tuotto on 
viime aikoina heikentynyt. Tämä joh
tuu mm. linnakkeilla miesten vähyy
destä ja loma-aikojen pidentymisestä. 
Parinkymmenen miehen vahvuus lin
nakkeella aiheuttaa pakostakin tap
piollisen kodin, sillä kodinhoitajienkin 
palkkakustannukset ovat olemassa. 
Kuitenkin linnakkeiden sotilaskodit 
ovat erityisen tärkeitä, sillä jos linnak
keella ei ole sotilaskotia, siellä ei ole 
mitään. 

Kuinka paljon RSKY:ssä on työntekijöi
tä? 

Palkattuja työntekijöitä on noin 40. 
Jäseniä yhdistyksessä on noin 650. Va
paaehtoiset työntekijät tuuraavat pal
k_attuja viikonloppuisin sekä lomasijai
sma. 



Olettaisin että vanhemmat sukupolvet 
olisivat kiinnostuneimpia toiminnas
tanne kuin nuoremmat. Löytyykö ha
lukkaita jäseniä ja vapaaehtoistyönteki-
jöitä ? 

Kyllä löytyy. Olen iloissani pannut 
merkille, että jokaiseen hallituksen ko
koukseen on saapunut jäsenanomuk
sia, jotka hallitus käsittelee. Yhdistyk
seen ovat tervetulleita 16-vuotta täyttä
neet suomalaiset naiset, yläikärajaa
han meillä ei ole. 

Onko yhdistyksellä yhteistyötä maan
puolustuskiltojen kanssa ? 

Se on jäänyt aika vähäiseksi. Lähinnä 
sellaisia muodollisia tilaisuuksia ja yk
sittäisiä asioita. Mitään suurempaa ei 
ole ollut. 

Miten aiotte kehittää toimintaa ? 
Tämä uusi alokkaiden sisäänottojär

jestelmä on sotkenut organisaatiotam
me, joten tällä hetkellä toiminnan tasa
painottaminen on erittäin tärkeää, 
minkä jälkeen pyrimme kehittämään 
toimintaamme sekä taloudellisella että 
aattellisella alueella. Huolimatta tä
mänhetkisestä vaikeasta taloudellises
ta tilanteesta katson, että yhdistys pys
tyy huolehtimaan meille asetetuista 
velvoitteista Katson luottavaisesti tu
levaisuuteen. 

Teksti & kuva: Ville Alijoki 

&&Soitellen .villiin... && 
SI . 

Vapaampi tapa, edullisempi 
vaihtoehto. Itsepalveluna: 

Å Nostat KÄTEISTÄ 
Å Maksat LASKUSI 
Å Teet TILISIIRROT 

Å Noudat TILIOTTEESI 
Å Otat MATKAVAKUUTUKSEN 
Å Saat ENNAKKOTIETOA 

Tervetuloa! 

& KANSALLISPANKKI 
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Rannikkotykistön yhteisleiri 18-26.4.1991 

Tykkimiehen tasolta koettuna 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin yhteis
leiri Helsingin edustalla osoitti käytännössä 
rannikkomme puolustuskyvyn. 

Rannikkorykmentin yhteisharjoitus alkoi torstaina 
18.04.1991. Reserviläiset tulivat saarelle viikonlopuksi 
varusmiesten lisäksi, jolloin saari sai sotatilaisen mies
vahvuutensa ja saari julistettiin torjuntavalmiuteen, 
"koska aluevesillemme oli tehty väkivaltaisia tiedustelu
ja". Leirin piti osoittaa, että rannikkorykmentissä on ai
nesta puolustamaan pääkaupunkiamme Helsinkiä. Se 
palvelisi varoituksena torjuntavalmiudesta tunkeilijoil
le. 

Tykki laukeaa 

Rannikkotykistön kovapanosammunnat ovat välttä
mätön osa aselajin reserviläisten, varusmiesten ja hen
kilökunnan koulutusta. Ennen tapahtumaa varusmie
het olivat kuivaharjoitelleet E-kaudella ammunnan kul
kua tykillä, keskiössä ja tulenjohdossa. Ensimmäinen 
ITK 76:lla ammuttu laukaus jäi kaikumaan tykkiryhmän 
korviin. Tykin tulivoiman saattoi tuntea luissa ja ytimis
sä, eikä olisi tehnyt mieli olla maalilauttana siellä jossa
kin 7-12 km:n päässä merellä. Myöhemmin ammuimme 
huomattavasti tulivoimaisemmalla ja tehokkaammalla 
130 TK:n kalustolla. 

Ammunnat sujuivat odotusten mukaisesti, vaikka vä
lillä odottavan aika etenkin tykeillä tuntuikin uskomat -
toman pitkältä sääherran loihtiessa välillå sakeaa su
mua, toisinaan lumisadetta, välillä viileätä kevätaurin
koa ja raikasta merituulta. Jännitystä lisäsi laukeama
ton ammus, joka ei onneksi lauennut myöhemminkään. 

Mii11anräjäytysnäytöstä seuraamassa 
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Maalilauttaan ei olisi saanut osua, vaan sen lähistölle. 
Olisihan toki ollut näyttävää upottaa vaikkapa sata !aut
taa, mutta harjoituksessa vain yksi lautta sai osumia. 

Tuokaa ruokaa! 

Pakkiruokailu ulkoilmassa on kokemus sinällään. Jo
kainen odotti pelonsekaisella kauhulla ruokaa, mutta 
loppujen lopuksi einekset maittoivat liikaakin sillä ruo
ka loppui pari kertaa kesken. Ruokavalio ko~stui van
hoista tutuista, eli noppasopasta, lihaliemistä, näkki
leivästä, voista ja maidosta. Iltapalalla saattoi hemmo
tella itseään jopa suklaavanukkaalla, mutta reserviläiset 
jäivät hetkeksi katkeriksi huomattuaan, että oluen ja 
lenkin korvasi aito maito ja näkkileivän palanen. 

Vartiointi 

Leiriä vartioitiin tehokkaasti. Vartioitiin kaikkea, jo
ka ei liikkunut, kaiken liikkuvan varalta. Varustauduttu 
ei oltu kuitenkaan kaiken varalta, sillä piipun päässä oli 
sysäyksenvahvistin ja lippaassakin oli vain ilmaa. Yö
unet jäivät toisinaan pariin levottomaan tuntiin, sillä ko
ko ajan oli vartioitava ammuksia, lämmitystä, puhelin
ta, tykkejä ... kaiken mahdollisen varalta. Olihan mah
dollista, että Suomenlahdesta nousisi meren mudasta 
saareen mustia sammakkomiehiä, kuten meitä varoitet
tiin. Viimeisinä leiriöinä valvominen alkoi painaa sil
missä, mutta jokainen selvisi vartioinnista kunnialla lä
pi. 

Räjäytetty näytös 

Keskiviikkona varusmiehet ja reserviläiset koottiin yh
teen katsomaan miinanräjäytysnäytöstä. Pioneeriryhmä 
oli tehnyt hommia myöhään iltaan asti. Muutamien ta
vanomaisten miinojen lisäksi oli myös uusia tuttavuuk
sia, mm. viuhkamiinat. Ennen varsinaisia räjäytyksiä 
kuvailtiin yleisölle lyhyesti jokaisen räjähteen tehoa. 
J alkamiinan käsittelemän, hiekalla täytetyn saappaan 

kohtalo jäi mietityttämään - sen sisältö oli tyystin kadon
nut johonkin tuonpuoleiseen. Näytöksen jälkeen saat
toi raskaan kylkimiinan runteleman paksun teräslevyn 
läpi ihailla useasta isosta aukosta merimaisemia. 

Lopussa se kiitoskin seisoo 

Harjoitus päätettiin torstaina 26. päivä kilpa-ammun
toihin ITK 76:illa. Tätä ennen oli loppukatselmus, jos
sa ansioituneet ylennettiin ja eversti Asko Kilpinen ruo
ti saavutuksia. Tyytyväisinä saavutuksiimme aloitimme 
leirin purkamisen, reserviläiset kotiutettiin ja varusmie
het jäivät vielä perjantaiaamuun asti muuttamaan saar
ta takaisin rauhanajan Isosaareksi. 

Teksti: Panu Pentikäinen 



Sotilaskoti RT-yhteisleirillä 

Nuo mainiot naiset vihreissä autoissaan 

Mncä voisikaan lämmittää vartiossa hytisevää,juuri 
viimeisen suklaapalansa syönyttä tykkimiestä enemmän 
kuin sotilaskodin tutunvihreän auton näkeminen havu
puiden siimeksessä. Autossa oleva myyjä tuntuujaksavan 
hymyillä ikuisesti, vaikka leiristä väsyneet tykkimieheto
lisivat kuinka ärtyneitä. RT:n yhreisleirillä 18.04-26.04 
näyttivät Rannikkosotilaskotiliiton upeat vapaaehtoiset 
jälleen tarpeellisuutensa. 

Rannikkosotilaskotiliiton joukkojen "vahvuus" leirillä oli 
noin 20 ja joukkojen "komentajana· toimi leiripäällikkö Ul
la Varjola. Vapaaehtoisten lisäksi mvös Isosaaren sotilas
kodin emäntä Rauha-Liisa Hännine~. Täpötäyden sotilas
kodin melskeestä saimme revittyä leiri päällikön hetkeksi it
sellemme ja otimme selvää sotilaskoritoiminnasta leirillä. 

Yhteisleiriin osallistui kaksi sotilaskotiautoa, toinen Ka
tajaluodossa ja toinen Isosaaressa. Täydennykset Kataja
luotoon tulivat Upinniemen sotilaskodista Santahaminan 
kautta ja Isosaareen sen omasta sotilaskodista. Isosaaressa 
auto teki kaksi kierrosta päivittäin, aamulla ja illalla Kata
jaluodossa, jossa ei ole sotilaskotia, oli auto kaikki päivät 
auki. Myös Isosaaren sotilaskoti oli vilkkaassa käytössä. 
Kun katseli ympärilleen siellä oli pakko ihmetellä, miten 
nuo sisaret jaksavat aina tulla tälläisille leireille. "Kyllä nii
tä vapaaehtoisia aina löytyy, ihme kyllä. Vaikka onhan tä
mä antoisaakin, ei tämä nyt ihan pelkkää kahvin keittämis
tä ja tiskaamista ole. Esimerkiksi erästä vanhempaa sisar
ta, jolle tälläinen hullunmylly voisi olla jo raskasta, ei yksin
kertaisesti voi pitää poissa leireiltä. Hän on täällä heti aa
mulla leipomassa." 

Yli-imartelun vaarallakin täytyy ihailla näitä tarmokkaita 
naisia kun he jaksavat vielä si~nsä jälkeenkin tulla 
näille pikkusaarille tuomaan lohtua rättiväsyneiden tykki
miesten leiriin. Monille sisarille tämä merkitsee yli kahden
toista tunnin työpäiviä Jotkut kauempana asuvat joutuvat 
vielä jäämään yöksi linnakkelle, missä olosuhteet eivät ole 
kummoiset. "Katajaluodossa työskentelevät sisaret tulevat 
tänne Isosaareen yöksi ja lähtevät aina aamuisin takaisin.", 
kertoo Ulla Varjola. Ja minä kun luulin, että naisilla on 
helppoa kun ei tarvitse tulla armeijaan!! 

Valmistelua 

Mutta minkälaista valmistelua tällainen leiri tarvitsee ? 
Valmistelut oli aloitettu jo helmikuussa, kun Linnake-lehti 
kävi haastattelemassa RSKY:n puheenjohtajaa Eila Wal
denia Goka myös kävi leirillä), joten niissäkin riitti töitä. 
"Olemme aika paljon yhteistyössä huoltoupseerin kanssa, 
jonka kanssa sovimme miten sotilaskotia voi pitää a·uki ja 
miten autot liikkuvat alueella. Hän myös kertoo kuinka pal
jon leirille osallistuu miehiä,jotta pystymme varautumaan." 
Suuresta asiakasmäärästä päätellen valmistelut onnistuivat 
hyvin. 

Kuka syö? Ja mitä? 

Leirille osallistui myös reserviläisiä aika liuta. Ulla Var
jola, onko reserviläisillä ja varusmiehillä · asiakkaina jotain 
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eroa ? Mitä ostetaan eniten? "Reserviläiset ostavat tupla
annoksen verrattuna varusmiehiin. Muuta eroa ei ole. V ar
sinaista huipputuotetta ei ole, se vaihtelee. Talvella myy 
suklaa parhaiten." Mitä! Eikö tupakka olekaan suosituin? 
'7upakan myynti on itse asiassa jonkin verran laskenut. Il
meisesti miehille äid it ostaa siviilissä kartankin, jonka he 
sitten tuovat tänne." 

Myyttekö te pakki pusseja ? Alokasleirilläni nimittäin kiel
lettiin niiden käyttö, koska eläimet kuulemma syövät niitä 
"Kyllä myymme. Luonnonsuojelijat ovat niitä vastaan kos
ka jos pojat jättävät niitä luontoon niin ne ovat ikävfui nä
köisiä kun ne eivät häviä. Rovajärven leirillähän on puhut

tu __ s~!ä, ~t~~i si~~~ s~a ~ -yttää pak~pusseja, koska porot 
syovat nnta. Mina t01v01sm, että pojat oppisivat tuomaan 
roskat roskiksiin. Sotilaskotiauton luonahan on aina ros
kis." 

Mitä autosta saa? 

Miten ihmeessä voi moiseen pakettiautoon mahtua sa
manlainen valikoima kuin sotilaskodissa on? Uskottava on, 
kun leiri päällikkö niin sanoo. 
"Sotilaskotiautoissa on periaattessa samat valikoimat kuin 

varsinaisessakin sotilaskodissa. Leireillä kuitenkin keskity
tään niihin tuotteisiin, joilla on paras menekk~jotta misim
me keskittyä palveluun. Pullat leivotaan joka aamlL" Mitä!! 
Miten sisaret muka ehtivät leipoa tässä ikijatkuvassa asia
kastulvassa?! Uskottava se on, kun maistaa vielä melkein 
lämmintä korvapuustia, joka maistuu makuhermoja hivele
välle koko päivän työn jälkeen. 

EI VOI TÄTÄ JUTTUA PÄÄTTÄÄ ILMAN JÄTTI
MÄISTÄ KIITOSTA KAIKILLE LEIRIN SOTILAS
KOTITOIMINTAAN OSALLISTUNEILLE: 

KIITOS!! 

Teksti: Ville AlijoJå 

SoiJaskodin tunnus 

LIIKENNE NURKKA 

Tilastoista sen tunnemme, mutta myös nuoret itse tunnis
tavat riskialttiutensa liikenteessä. 

Nuoret ovat itse kirjanneet liikenneonnettomuuksiensa syiksi 
näytt~s_en hai~, !n~ ~u1;ll"en ajonopeuden, rattijuopumuk
sen, aJotaidon yliarvtolDDlD Ja kokemattomuuden riskitilanteis
sa. Nuorten suhteellisen suureen onnettomuusalttiuteen tulisi 
löytää lääkkeet pikaisesti - liikennekomitea esittää tavoitteek
si liikennekuolemien vähentämisen puoleen. 

Nuorten (14-24 vuotta) liikennekuolemia tilastoitiin vuonna 
1989 146 tapausta. Alle 15-vuotiaita kuoli samana vuonna 45 
henkilöä. Ikäryhmässä 25-35-vuotiaat kuoli 105 henkilöä, täs
täkin ryhmästä suurin osa oli alle 30-vuotiaita. 

Onnettomuustyyppinä nuorten liike~ekuolemissa nousee 
esiin suistumisonnettomuudet. Nuori mies ajaa liian lujaa tiel
tä ulos ja seuraamukset ovat vakavat. Myös ohituskolareissa on 
usein nuoria mukana. 

Tutkittaessa vuoden 1987 ylioppilasaineita havaittiin, että syitä 
onnettomuuksiin nuoret kirjasivat runsaasti. Kuljettajan näyt
tämisen halu (73% aineista),ja liian suuri ajonopeus (72%) oli
vat onnettomuuden syistä päällimmäisiä. Seuraavina yksittäisi
nä syinä nähtiin rattijuopumus ( 60% ), ajotaidon yliarviointi 
( 48%) ja kokemattomuus riskitilanteissa ( 47% ). 

Aineista koottiin kolme onnettomuuksien selitystapaa: 

Sosiaalinen selitys 

Erityisesti vasta ajokortin suorittaneiden nuorten suosima seli
tys onnettomuuksille oli näyttämisen halu, jota tässä tarkastel
laan sosiaalisena nuorisokulttuuriin liittyvänä ilmiönä. Nuorel
la kuljettajalla on tarve näyttää ikätovereilleen, mitä hän uskal
taa ja mihin hän pystyy. Erityisen herkästi näyttämiseen syyllis
tyy kokematon tai alkoholin vaikutuksen alainen nuori matkus
tajien yllytyksestä tai painostuksesta. 

Ajotapaselitys 

Ajotapaan liittyvät tekijät koostuvat pääosin liian suuresta 
ajonopeudesta, joko väärästä tilannenopeudesta tai 
ylinopeudesta; riskeistä liikenteessä. Vauhdin hurman lisäksi 
~iihen_ sisälo/.Y vä~_istyneitä persoonallisuus- ja asennetekijöitä 
Ja usem myos rathJuopumusta. 

Ajoneuvoselitys 

Nuoret huolehtivat usein enemmän ajoneuvonsa ulkonäöstä 
kuin sen toimintakunnosta. Nuorilla ei ole varaa turvallisiin ajo
neuvoihin. Kun nämä, lähinnä poikien aineissa esiintyneet ajo
neuvoon liittyvät tekijät, yhdistetään nuorten kilpailullisuuteen 
ja kokemattomuuteen, onkin malli vaaratilanteita aiheuttavas
ta riskikuljettajasta valmis. 

Tutut turvallisuusratkaisut 

Vaikka kuusi kirjoittajaa kymmenestä esitti myös ratkaisuja 
nuorten liikenneonnettouuksien ehkäisemiseksi, ei juurikaan 
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Ei yhtiijr, 
promillea, 
niin tie on 

selvä! 

uusia r_atkais~alleja löytynyt. Sosiaalisen selitystavan esittäjät 
koro~hva! v~ISt~~t~ t°:"allisuuden edistämistoimena. Ajota
paselitys Johti kirJ01tta.iat puolestaan tehostamaan kontrollia. 
Ajoneuvoselityksen tarjoavat halusivat taas kohentaa nuorten 
kuljettajien taitoja, autokantaa ja parantaa ajo-olosuhteita. 

Onnettomuuksiin voidaan vaikuttaa? 

Pääosa ylioppilasaineiden kirjoittajista luotti siihen että nuor
ten liikenneonnettomuuksien määrään voidaan vaikuttaa. Tär
keimpänä pidettiin liikennevalistusta. Aineissa tähdennettiin 
erityisesti aikuisten esimerkin merkitystä. 

Tutkijoiden käsityksen mukaan rattijuoppouden ylikorostunut 
~sema ~m~_rten syykuv~uks_issa antaa aiheen pohtia, kuinka pal
J0n yks1ttaistapausten Julkinen käsittely vääristää kuvaa liiken
teen riskeistä. Ellei liikennevalistus anna oikeaa kuvaa liiken
neriskeistä kokonaisuudessaan, on mahdollista, että nuori ku
vittelee riskien koskevan vain suhteellisen pientä vähemmistöä 
- rattijuoppoja. 

Vaikka ainekirjoituksissa esitetyt onnettomuussyyt ovat vain 
tietyn ikäryhmän tietyssä vaiheessa esittämiä eikä niitä voida 
yleistää koskemaan koko ikäluokkaa, antavat ~e kuitenkin viit
teitä ongelman monisärmäisyydestä. 

Onko meillä Suomessa eväitä vääntää nyt vitsaa vai suositaan
ko vain alle entistä tehollisempaa ritsaa? 

Lähde: Liikenneturvan tutkimuksia 97/1988, Kai Hakkarainen, 
Valde Mikkonen: Ylioppilaskokelaiden käsitykset nuolten liiken
neonnettomuuksista. 

Teksti: Liikenneturva 



Peruskoulutuskauden leiri 
Syndalenissa 11.-16.2.1991 

Åstuessani ulos puolustusvoimien harmaasta Transitista Syndalenin helmikuiseen 
tuuleen ja tuiskuun en voinut vastustaa pientä nostalgisuutta. Oma alokasleirini sa
massa paikassa edellisen vuoden syyskuussa oli eräs alokasaikani mieleenpainuvim
mista asioista, vaikka silloin olivatkin sään jumalat huomattavasti suopeampia kuin 
nyt. Jos silloiset aamut tuntuivat kylmiltä, voin vain kuvitella miltä ne nyt tuntuvat 
alokkaista. 
Säätä lukuunottamatta mikään ei näyttänyt muuttuneen: samat teltat suurinpiirtein 
samoilla paikoilla, sama ruokailualue ja samat kylmiä väreitä herättävät puuseet. 
Kaikki tuntui olevan samanlaista kuin omalla alokasleirilläni. 

Maanantai: 
"Leiri pystyyn!" 

Maanantaipäivä kului maJ01ttumi
sen, neljän kilometrin "lämmitte
lymarssin" sekä yleisten leiriasioiden 
(mm. kipinämiehen toiminta) harjoit
telemisen merkeissä. Etukomennus
kunta oli jo pystyttänyt teltat ja muu
tenkin valmistanut alueen leiriin. 

Alokkaat eivät oikein osanneet sa -
noa, mitä he leiriltä odottivat. Kaikki 
olivat kuulleet kavereiltaan ja veljil
tään kuinka tappavia ja "hajottavia" 
leirit ovat. Odotukset olivat kovat. 

Taistelu tiistai 

Tiistaina päästiin itse koulutukseen. 
Päiväkäskyn jälkeen lähti ensimmäi
nen koulutusosasto täyspakkaukset 
selässä metsään valmistautumaan sis
siyön viettoon. Komentajakin oli pai
kalla lähettämässä miehiä metsään. 
Alokkaiden valitellessa täyspakkaus
ten painoa eversti muistutti, että pak
kauksesta puuttuivat vielä sissimuonat 
ja jokaisen miehen oma tuliannos 
(kolme täyttä lipasta). Valitukset lop
puivat lyhyeen. 
Heti kun päästiin metsään, kaivettiin 

poterot, mikä tuntuikin aika tuskaisel
ta. Tällä kertaa ongelmana ei ollut 
kuoppaan jatkuvasti takaisin valuva 
hiekka, niinkuin omalla leirilläni, vaan 
maan kovuus. Maa oli puolisen metriä 
roudassa ja alokkaat väänsivät lapion
sa hakuiksi ja alkoivat hiljaksiin jyrsiä 
kivikovaa routaa irti. Puolen metrin 
jälkeen saattoi lapion jo kääntää takai
sin normaaliasentoon ja ryhtyä taiste
lemaan sortuvaa hiekkaa vastaan. Hi
kihän siinä tuli, vaikka pakkasta oli vä
hän alle kymmenen astetta ja tuuli pu
ri poskiin. 

Toinen koulutusosasto sai tuntumaa 
panssareihin. Ensin selostettiin pans
sarivaunun ominaisuuksia, sitten ajel
tiin sen kyydissä rallia ja viimeiseksi 
opeteltiin tuhoamaan se kertasingolla. 
Singolla harjoitteluun oltiin saatu uut
ta mielenkiintoa kun ammuttiin "sisä
piippuammuntoja", eli singolla am
muttiin valojuovaluoteja. Nyt tuli täh
täilemiseenkin jotain mielenkiintoa 
kun todella näki, osuiko mihinkään. 
Singoissa tuntui edelleen olevan vai
keinta varmistussokan saaminen ta
kaisin. Vaikeutta tietysti lisäsi käsien 
kohmeentuminen viimassa. 
Myös panssaroituun miehistönkulje

tusvaunuun, pasiin, tutustuttiin rallin 
merkeissä. Varamiinoitteen rakenta
misessa tuli myös hiki, kun oli kym
menisen kiloa rautaa molemmissa kä-

sissäja piti ravata kuin pieni jänis, kos
ka: "Hööki tulee !!!", niinkuin aliker
santit huusivat. 

Keskiviikko: Hajotkaa!! 

Keskiviikkona tuli uupunut ensim
mäinen koulutusosasto sissiyön vie
tosta ja pääsi heti kokeilemaan ralli
ajelujen vauhtia. Toinen koulutuso
sasto pääsi vuorostaan tutustumaan 
sissiyön ihanuuksiin. 

Ensimmäisen koulutusosaston mie
het kertoivat tietysti kauhujuttuja yös
tä. "Te ette tuu nukkuu tuntiikaan. El
lei oo hyökkäyksii, niin te ootte joko 
väijyssä tai sit on niin kylmä ettette 
pysty nukkumaan. HAJOTKAA!!!!!" 

Illalla pääsi ensimmäinen koulu- tu
sosasto hyvin ansaittuun saunaan ja 
pyykinvaihtoon, mikä oli uutta. Sau
nassa oli edelleen sama ongelma kuin 
aikaisemminkin: vesi loppui kesken. 
Tai ainakin lämmin vesi. Mutta aito 
taistelijahan ei kylmää vettä pelkää ... 

Sissiyö tuntui rankalta koetukselta 
alokkaille. Yöllä oli hyökkäyksiä pote
roita vastaan ja vartiomiehet olivat ko
villa tarkkaillessaan jokaista rasah
dusta elävästä metsästä. Asemiin 
juokseminen pimeässä ei ollut sekään 
mitään herkkua. Miehiä kaatui kuin 
heinää taistelujen tuoksinnassa vaikka 
panokset olivatkin räkäpäitä. Aseet 
nakuttivat sarjaa, miehet ryntäilivät ja 
karjuivat. Uni jäi vähiin sinä yönä, 
mutta niinhän se jäisi oikeassakin ti
lanteessa. 

Nuotio tehtiin jokaiselle rastipaikalle kylmää karkottamaan. 
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Torstai on toivoa täynnä 

Torstai aamuna alkoivat alokkaat ol
la jo aika väsyneitä. Varsinkin metsäs
tä palaava ja marssille lähtevä toinen 
koulutusosasto oli täysin uupunut. 
Marssille lähdettäessä alkoi vielä py
ryttää lunta, mikä ei pahemmin nosta
nut miesten mieli-alaa. Kymmenisen 
kilometrin marssin alokkaat kuitenkin 
jaksoivat yllättävän hyvin, ottaen huo
mioon edellisen yön rajut taistelut ja 
univelat. Taukoja kuitenkin tervehdit
tiin tyytyväisin huokauksin. Illalla tun
tui Syndalenin sauna ilman vettäkin 
jokaisen varusmiehen paratiisilta. 
Ensimmäinen koulutusosasto pereh

tyi hyökkäyksen eri muotoihin. Met
.sässä harjoiteltiin eri etenemistapoja 
ja rynnäkköä. Alokkaat pääsivät har
rastamaan myös lempilajiaan, syöksy

. mistä. 
Illalla oli vielä eräs leirin mielenkiin

toisimmista esityksistä, taistelukentän 
valo-ja ääni-ilmiöt. Terästehtaan pu
naiseksi värjäämällä taivaalla välähte
livät mitä erilaisemmat valot aina va
lojuovaluodeista valoammuksiin. 
Torstaina alkoi jo toivo leirin loppu
misesta välkkyä alokkaiden mielissä. 
"Enää kaks päivää ... " 

Perjantai: Puserra, puserra 

Ensimmäisen koulutusosaston päivä 
ei alkanut aurinkoisesti. Heitä odotti 
jalkamarssi numero seitsemän, pituus 
10-20 kilometriä. Marssin pituudeksi 
tuli loppujen lopuksi 15 km, tai 17, tai 
19 km. Pituus tuntui vaihtelevan jokai
sella miehellä.Joka tapauksessa mars
si oli leirin rankimpia tepasteluja. 
Tauoilla helpotuksen osoitukset eivät 
jääneet enää huokailuihin, vaan mie
het yksinkertaisesti kaatuivat tyytyväi
sinä maahan viettämään taukoaan. 
Toinen koulutusosasto vuorostaan 

hyökkäili metsässä. Edellisen illan 
saunan tuoma hetkellinen puhtaus ka
tosi muutaman syöksyn mukana Syn
dalenin maastoon. 
Illalla saivat alokkaat rahaa. Eihän 

täällä ilmaiseksi olla! Päivärahat pi
ristivät mieltä vaikkei niitä heti pääs
sytkään tuhlaamaan. Vielä illalla oli 
sotilaspastori Kari Paavilaisen pitämä 
kenttähartaus ja päästiin nukkumaan 
turvallisin mielin. "Huomenna ko
tiin ... eiku patterille". 

Lauantai: Vihdoinkin ! 

Miehet piristyivät kummasti kun tuli 
lähtöpäivä. Aamuinen räjäytysnäytös
kään ei ollut "mikään paha rasti". Mii-

nojen voima ällistytti vieläkin. "Miten 
noin snadista miinasta voi tulla tällä
neo kraateri ??!!" Kumisaappaan iki
muistoinen lento sen osuessa sakara -
miinaan panee edelleen katselemaan 
mihin oikein astuu. "Ei kai ne oo unoh
tanu noita tänne jonnekin .. " 
Iltapäivällä päästiin siihen mitä odo

tettiinkin: leirin purkamiseen. Teltat 
purettiin ja roskat kerättiin, eikä men
nyt kauaakaan kun leirialue oli kuin 
siellä ei olisi kahtasataa alokasta kos
kaan ollutkaan. 

Enää ei ollut muuta tekemistä kuin 
sanoa hyvästit tuolle niin tutuksi tul
leelle metsälle ja nousta bussiin. 
Patterille paluu oli yhtä juhlaa. "Kat

tokaa, ovelliset vessat!" "Mikä tää on? 
Se on sänky!" Harvoin tuntuu patteri 
niin mukavalta kuin leiriltä palatessa. 

Jälkipuhe 

Leiri tuntui kokonaisuutena sujuneen 
hyvin. Alokkaat saivat tuta metsässä 
asumista ja kouluttajatkin olivat tyyty
väisiä. Luutnantti Kimmo Kalervo ke
hui alokkaita: "Hyvin ovat pojat jaksa -
neet." 
Säätkin olivat siedettävät. Moni aio

kas rakastui omaan sissitakkiinsa, joka 
suojasi talvisilta viimoilta. Kylmä ei ol-

lut miehiä kohtuuttomasti vaivannut. 
Alokkaat saivat joka paikkaan raken
nettua nuotion kylmältä suojaamaan. 
Ilmeisesti leirin päällikkö majuri 
Hans-Peter Rekola oli soveltanut sa
nomaansa: "Jos on kylmä, juostaan !" 

Itse jäin kaipaamaan omalla leirillä
ni ollutta marssikilpailua, joka on syö
pynyt mieleeni lähtemättömästi. Se oli 
korvattu nyt sissiyöllä. "Tämä ei johtu
nut mitenkään kylmästä, vaan halut
tiin vain vähän vaihdella ohjelmaa", 
kertoi Rekola. 

Alokkaita vaivasivat eniten ruoka ja 
uni. Molempien puute nimittäin. 
Unen puute on ollut kautta aikojen 
leirivaivoista tavallisin, mutta ruuan 
puute on ikävää. Maitoa on ikävä syö
d.ä lus~alla._ eikä jugwttikaan syväjää
dytettynä oikein maistu. Myös ruoka 
pääsi loppumaan muutaman kerran, 
mutta huoltomiehet pystyivät ripeästi 
loihtimaan jotain uutta. 

Joka tapauksessa leiri varmasti jäi 
alokkaiden mieliin ja se jo on todiste 
leirin onnistumisesta. 

Teksti & kuvat: Ville Alijoki 

Leirin päällikkö, majuri Hans-Peter Rekola näyttää, miten kamiina pakataan 
oikeaoppisesti mukaan. 
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YLENNYKSET JANIMITYKSET SIRR:ssä 

KAYI'EENIKSI 

1.2.1991 lukien yliluutnantti Arto Olavi Kustaa Ritvos 

1.2.1991 lukien yliluutnantti Martti Juhani Skyttä 

1.4.1991 lukien yliluutnantti Ahti Pekka Olavi Kannisto 

1.4.1991 lukien yliluutnantti Juha Matti Pallaspuro 

1.4.1991 lukien yliluutnantti Veijo Armas Auvinen 

YLILUUTNANTIKSI 

1.9.1990 lukien luutnantti Petri Kalevi Hietasalo 

1.9.1990 lukienJuutnantti Heikki Olavi Jantunen 

1.9.1990 lukien luutnantti Jarmo Ensio Partanen 

1.9.1990 lukien luutnantti Petri Olavi Parviainen 

1.9.1990 lukien luutnantti Jari Tapio Pullinen 

1.2.1991 lukien luutnantti Jorma Antero Ratia 

1.3.1991 lukien luutnantti Jukka-Pekka Antero Mustonen 

1.3.1991 lukien luutnantti Timo Johannes Säyrinen 

1.3.1991 lukien luutnantti Jukka-Pekka Schroderus 

PIZZATAXI 
TARJOAA 

VAIN SANTAHAMINAAN 
KAIKKI NORMAALIPIZZAT 39,-

PERHEPIZZAT 59,-
KUN TILAAT VÄHINTÄÄN 
5 PIZZAA, SAAT KUL
JETUKSEN ILMAISEKSI 

ITÄKESKUS 
334141 

AUKIOLOAJAT:MA-TO 
10.30-22.00 
PE-LA 
11.00- 24.00 
su 
11.00-22.00 

LUUTNANTIKSI 

1.10.1990 lukien sotilasmestari Hannu Tapani Keppola 

1.2.1991 lukien sotilasmestari Markku Jarmo Paatelainen 

1.2.1991 lukien sotilasmestari Jarmo Tapani Pihlman 

1.2.1991 lukien sotilasmestari Ahto Jaakko Vähäpassi 

SOTILASMESTARIKSI 

1.9.1990 lukien ylivääpeli Kari Albert Salo 

1.9.1990 lukien ylivääpeli Jari Kalevi Andersson 

1.9.1990 lukien ylivääpeli Arto Väinö Koljonen 

1.2.1991 lukien ylivääpeli Jukka Vilho Paldanius 

1.2.1991 lukien ylivääpeli Hannu Olavi Ramberg 

1.2.1991 lukien ylivääpeli Timo Antero Myrsky 

1.3.1991 lukien ylivääpeli Pertti Kalevi Siivonen 

1.3.1991 lukien ylivääpeli Juha Hirviniemi 

YLIVÄÄPELIKSI 

1.9.1990 lukien vääpeli Jari Tapio Into 

Laajasalon ostoskeskus 
joka päivä klo 12-01 

1.2.1991 lukien vääpeli Jyrki Veli Kustaa Hokkila 

1.3.1991 lukien vääpeli Hannu-Matti TapaniAhtinen 

VÄÄPELIKSI 

1.9.1990 lukien ylikersantti Rikhard Teuvo Salminen 

1.9.1990 lukien ylikersantti Marko Tapio Soini 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta järjestää yhdessä Suo
menlinnan Rannikkorykmentin kanssa tämänvuotisen ranni
konpuolustajain päivän sunnuntaina 18.08.1991. 

Päivää vietetään Kuivasaa
ressa ja Suomenlinnassa si
ten, että kuljetukset alkavat 
Helsingin Eteläsatamasta, 
Palacen laiturista klo 11.00 ja 
ohjelma on seuraava: 

Klo 12.00 Juhlatilaisuus 
Kuivasaaren järeän patterin 
tykkipihalla. 
Juhlapuheen pitää päätoi
mittaja Heikki Tikkanen. 

Klo 13.00 Kenttälounas ja 
tutustuminen rannikon
puolustus- ja Itämeri-näytte
lyihin. 

Klo 14.00 Kilpailuja varus
miehille, kiltalaisille ja ylei
sölle mm. soudussa, ilma
aseammunnassa ja tikanhei
tossa. 

Klo 15.30 Kuljetukset Suo
menlinnaan. 

Klo 16.30 Päätösjuhla ran
nikkotykistön perinneker
holla. Ohjelmassa musiik
kiesityksiä, palkintojenjako. 
Mahdollisuus tutustua uusit
tuun rannikkotykistömuse
oon sekä kerhon perinneti
loihin. Myös välipalaa ja vir
vokkeita on tarjolla. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Kauko Pyyskänen, 
puh. 90-801 2230. 

EVERSTI VEHMAS KUOLLUT 

Eversti Olavi Vehmas kuoli 23.3. Helsingissä äkillisen sairas
kohtauksen murtamana. 

Eversti Vehmas oli syntynyt 22.4.1932 Mikkelissä, tullut yli
oppilaaksi Kokkolan yhteislyseosta v.1951, suo~ittan~t upsee
rin virkatutkinnon Merisotakoulussa v.1955 Ja yleisesikun-
taupseeritutkinnon Sotakorkeakoulussa v.1~5. . 
Eversti Vehmas palveli mm. Hangon Rannikkopattenston 

komentajana v.1976-78, pääesikunnan rannikkotykistötoi
miston päällikkönä v.1978, Suomenlinnan Rannikkotykist~
rykmentin komentajana v.1979-80 sekä ~tel~-Su~In:~? s~tl
lasläänin esikuntapäällikkönä v.1980-84, Jollom han JaI eläk
keelle. 
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Tarjoamme 
vartiointitehtäviä 
Tule varusmiespalveluksesi jälkeen joukkoom
me toteuttamaan nykyaikaisia vartiointipalveluja. 
Soita työhönottoomme puh. (90) 736 282 ja 
kysy mahdollisuuksistasi. 

(i'\ Suomen Teollisuuden 
S1V Vartiointi Oy 

TÄMÄ MERKKI 
LUPAA 

VALIOLAATUA 

VALIO 
Tuoreena joka päivä 

Valio ei esittelyjä kaipaa. Jo vuosikymmeniä 
se on ollut tuttu merkki lähes jokaisessa suo
malaisessa kodissa. 

Jatkossa tunnet Valion korkealuokkaiset 
maito-ja muut tuoretuotteet tästä uudesta 
liikemerkistä. Aina kun näet sen, tiedät, 
mitä saat: puhtaita ja herkullisia Valiotuotteita 
- tuoreina joka päivä. 



ALIUPSEERIKURSSILAISET 
Onnittelen Teitä aliupseerikurssin I jakson suorittamisen johdosta 

Aliupseerikurssinne jakaantuu kahteen jaksoon. Näistä ensimmäinen jakso täällä Koulutuspatterilla Upin
niemessä on nyt päättynyt. Tästä jaks~ta voitaisiin synonyyminä käyttää ilmaisua yhtenäisjakso. Se mielestäni 
parhaiten kuvaa nyt päättyneen jakson luonnetta. Tällä jaksolla olitte kaikki saamassa rannikkotykistöaselajin 
ryhmänjohtajaksi kouliintumiseen tarvittavaa opetusta. Toinen jakso tulee jatkumaan erikoiskoulutuksenomai
sesti joko reserviupseerikoulutuksena Rannikkotykistökoulussa, ryhmänjohtajakoulutuksena Isosaaren linnak
keella tai erikoiskoulutusaliupseerikursseilla ympäri Etelä-Suomea. 

Nyt päättynyt jakso oli opiskelutempoltaan varmasti monelle kurssilaiselle yllätys. Olittehan tottuneet alokas
kaudella rauhallisempaan rytmiin, joka sitten aliupseerikurssin alkaessa - niin uskon - kohosi huimasi. Useat kou
lutyöt ja oppilasharjoitukset valvottivat Teitä varmasti useina iltoina.Jakson loppuun sijoittuneella ampumaleiril
lä huipentuivat jakson aikana saadut teoreettiset opit käytännön suoritteiksi. Leirillä arvosteltiin Teidän omak
sumanne asiat käytännössä ja sen jälkeen Teidät pantiin "jonoon". Halukkaista parhaat pääsivät Rannikkotykis
tökouluun. Valinta ei ollut helppo, sillä kunnianhimoisia ja eteenpäinpyrkiviä oppilaita oli liikaakin. 

Vielä kerran onnitteluni ensimmäisen tavoitteen saavuttamisen johdosta. Toivotan Teidät jo nyt etukäteen ter
vetulleiksi saavutettuanne seuraavat tavoitteet. Lähes kaikkihan Te palaatte takaisin tänne Koulutuspatterille eri
tasoisiin esimiestehtäviin seuraavalle alokasikäluokalle. 

Kurssinne johtaja 

Majuri Hans-Peter Rekola 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 
Hyvät oppilastoverit, 

Aliupseerikurssin alussa tuntui siltä, että kahdeksan viikkoa kestävä AUKI ei loppuisi koskaan. Kurssi koette
li miehiä sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Kurssin aikana voitiin myös huomata tervetä kilpailuhenkeä linjojen välillä. Tämä ilmeni mm. "piikittelynä" ka
verusten kesken. 

Kaikesta huolimatta nämä asiat kasvattivat kurssimme yhteishenkeä ja juur~ kun se oli saatu huippuunsa, oli 
monilla melko haikea eron hetki edessä. Huomasimme, että kahdeksan viikkoa oli ohi ja kurssimmeoli kaikin
puolin onnistunut. 

Haluaisin lopuksi kiittää kurssin johtajaa Majuri H-P Rekolaa sekä oppilaskunnan kuraattoria yliluutnantti Säy
ristä suurenmoisesta avusta oppilaskunnalle. 
Kiitän kaikkia kouluttajia hyvästä ja mieliinpainuneesta kurssista. 
Kiitoksia myös kurssitovereille siitä, että selvitimme kurssin läpi. 

Hyvää jatkoa kaikille. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas P Sepponen-Salminen 
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111/90 KOULUTIAJAT 

KURSSIN VARAJOHTAJA KURSSIN VÄÄPELI 

Ylil Petri Parviainen Sotmest Raimo Tarkiainen 

LINJANJOHTAJAT 

TYKK.ILINJA TULENJOHTOLINJA KESKIÖ LINJA 

Ylil T Säyrinen Ltn Kimmo Kalervo Ltn Kari Tapala 

KOULUTTAJAT 

TYKKILINJA: Sotmest Raimo Tarkiainen ja kers Timo Laamanen 

VIESTILINJA: Kers Amin Kassam 

Sotilasmestari Raimo Tarkiainen toimi ylivääpeli Innon sijaisena vääpelinä koko kurssin ajan. 
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VIESTILINJA 

Vääp Tapani Kautto 



•• 
KESKIOLINJA 

TUPAl 

Eerola (-71,YO) lörola / Earola 

Kävelevä rumpukone, ikuinen oppilasvääpeli, 
särmä-Santeri, aina seksi mielessä. 

Hakala (-67, fil.yo) 

Hallitsee artikuloinnin, halveksii ylempiään ja 
kiroilee ranskaksi, vanha partiolainen, rakas~ 
taa leirielämää, Hakalan tahdintoistoa e1 
unohda kukaan. 

Hasselqvist TaffelChips, Hazeli, Hasse, 
Quasimodo 

Parikkalan bailukone. Muuttaa Jenkkilään 
koulukuusikauppiaaksi. Pesevtvv (vain) en
nen lomia. Majurin suosikkipoju: l<osmetolo
git ovat kova sana. 

Heimonen (-70, tekn.yo) Jorppe, Herpes, 
Hemppa 

Linjan t~nori.: Saan~t a_n~?.ittua . huomio~a 
om~erä1sella marss1~hllaaf1. '.'L1muna~d1?3 
m ävänä11

• Enkelimåisen k1ltt1 humarnst1-
tee kari 11OPP HEIMONEN11

• 
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Huhanantti (-67, ekonomi) Huhis, Huuhaa 
(-Antti), Danny 

Kurssin businessman. Tullut Milanosta Beiru
tin Gstaadin ja Lontoon kautta Upinniemeen.: 
Kovat nyrkit ja terävä pää. Aina viime hetkella 
!omilta - yleensä taksma. 

Jalkanen (-70, tekn.yo) Futis, Jalkapallo 

Itsetietoinen lappeenrantalainen, pinkoilev?l 
pikkumies, syntynyt R~tek~on. f>ers9.9n~l!1-
nen huumorintaju, 1ntoh1moinen v1ettehJa/va1t
telijä, poikkeava teekkari. 

Jaskara (-71, yo) "Patterin paras jätkä" 

Rateko-innostus karissut jäljettömiin. Kokelas 
Maurialan kaksoisolento - halutessaan. "Olen 
niin iloinen11 . Ei halunnut lääkintä-aukiksi siksi, 
että se on löysää, vaan ... 

Kähkönen (-71, yo) The Bird, JJ [Dzeidrei] 

Ylivääpelimäinen komentoääni hyydyttää niin 
kulin kuin oppilaankin. Tappaa tuvan nauruun 
kreiseillä jutuillaan, "ei näin!". 

KESKIÖ LINJA 

TUPA2 

Lindfors (-70, yo) Kulmamies 

Särmä, hillittömän särmä oppilasvääpeli, Ra
teko kutsuu, ponnistelee hampaat irvessä, 
200 m marssin jälkeen 11pleaseota mun rynk
ky11, kurssijuhlan tosi puuhamies. 11Valmista 
jo!II 

Rissanen (-70, yo) "mutta Rissanen" 

MIES, JOLLE NAISET JA AUTOT OLIVAT 
KAIKKI KAIKESSA. Puhuisi vähemmän, niin 
kädet ei ois niin mutta kipeet. 

Tanskanen (-71, fil.yo) Danmark 

Komea bassoääni, takaa uskottavan esiin~
misen, matematiikan lahjat vertaansa vailla. 
"Täyskäännös oikeaan päin!! 11 

Salmimies (-71, yo) 

Minne hävisi hiustöyhtö? Mies, joka inhoaa 
käskemistä yhtä Qaljon kuin kaskettävänä 
olemista, 11 EIKU MAMEEN TYTTONI LUOK
SE JUOMAAN PUNKKUA11

• Välillä vaihees
sa. 
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Virtanen (-70, teku, yo) Virde, Virtsikka 

Huomaamaton menestvjä- koetulokset kes
kiön terävintä kärkeä. Tuvan 2 hulluin humo
risti, vähän vinksahtanut. 11 Ei vaikuta kotiutta
mispäivään ... 11 

Vool (-67, yo.merkantti) Fool 

Kurssin oltermanni, mutku mul on NKV. 11 Herra luutnantti, minulla on appelsiini kasar
milla. 11 Eestin lahja Suomen rannikkotykistöl
le. Kuulee pelkkää sanahelinää. Elävä kah
vinkeitin. 11Yksijonoon/kaksiriviin mars11. Op
P.ilas Vool ei l<ammentoi. Kipee hippifleda. 
'Ikkunat auki 39 C kuumeessa pitää lääkärin 
loitolla. 11 

Poutanen (-70, yo) Flegu 

AUK:n löysin jätkä, 11terveisiä lääkärille", me
gavemppa. WEMPPA WAPAA. 

Puumalainen (-72, ei yo) Puuma, Johnny 
11Ajan Jaguaria ja Mustangia11 . Nukkuu aina 
lattialla. Kissanainen. 



VIESTILINJA 
TUPA 7 

Aalto T(s)T (-70, Pori) 

Meidän tuvan isukki, eli lomakone. 
Sano VP, ja nauti. Ramba Tom T eli masho erä
mies, saalistaa mm. eläimiä; Predator. MAS
SAA! 

Aaltonen KK (-70, Helsinki) 

Vartinpussi - mellihirmu. Sano El intin safkalle 
- keksit kehiin! Tuvan mouru. 
"Rynkky on halko! Sais oman pistoolin ja pää
sis Eskolla baanalle niin johan ura urkenisi. 11 

Ansamäki JP (-71, Karkkila) 

Tuvan IV (ei kuitenkaan IVA) kone. Tuvan ai
noa vapaaehtoinen. 
Vähintaän 3 puhelua/ilta. (''No, -vetti , pitäähän 
ne autokaupat hoitaa!") (No huhu sehän on 
SAAB) 

Gillsten MK (-70, Salo) 

Tuvan runoilija. Mistäkö tämän päättelimme? 
Stratosfääriset jutut ja unelmoiva katse (silmät 
kiinni). 
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Huovinen MO (-70, Kotka) 

Lönttiset lakanat ja venäläiset sukat (haisevat
kin vielä aivan tappavasti). 
llmavaivoja (ruisk1vat ja proteiini). f:@*)l VA
RUSTARKASTUS TANA KELE! 
Megafonisuu. MASSAA! 

Haemaelaenen JJ (-71, Kiukainen) "Hämä
läinen" 

Hyvä kiihtyvyys. 11Sivarit hirteen!". Nakki? "No, 
vitut. VettC olin silloin viimeksikin!" 

Ikävalko HJ (-71, Vantaa) 

lkisärmä valko. Rateko: Tulisit ny, pliis! Ikä: no
way! Ei valituksen sanaa, ei häröilyä, sidehar
sot ojennukseen. 
MASSAA! 

(Viesti/inja jatkuu seuraavalla sivulla) 

TUPA 10 

lngelin1 Petri sähko
asentaJa (-71, Ilola) 

Körrimaan kuningas. 
Tuvan pikkuhitleri ja 
Flash Gordon. 

Kleemola, Sauli yo (-
71, Kalanti City) 

11SS11-antenniexpertti. 
Tuvan nelisilmistä toi
nen. "Herra kersantti, 
mikä on pitkälanka
antennin syöttöimpe
danssi?11 Sai pahan 
kessun hiljaiseksi. Cul 
de ohmi. 

Kontto, Tero (-71, 
kaivostyöläinen) 

11Köntti11 päästää välillä 
outoja naukaisuja väit
täen sitä lauluksi. Kyl 
määki Turuus syön 
simmottii piispan 
munkkii. 

VIESTILINJA TUPA 11 

Kaartinen~ Ilari (-70 
yo, HyryläJ 

"En mä ole mikään hul
lu, mä oon radio". 
Joka toiselle kuoppaa 
kaivaa, on itte. Rate
ko-ainesta(ko ). 

Pitkänen, Harri (-71, 
sähköasentaja) 

Suoraan Kellikseltä. 
Kilpailee katuporan 
kanssa kuorsaus-
desibeleissä. Vei 
puukkopojalta monet 
yöunet. 

Leinonen, Markus 
(-71, sähköas., H:ki) 

Ööö Herra Alii--ker
santtii saankoo... tu
pakoida. 
Lipittää Cokista jopa 
keskellä yötä ja vie 
muilta yöunet royhtäi
lyillään. Deodorantti 
puuttuu! 
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Saario (-71, Helsinki) 

Ehdoton koomikko. Viestilinjan elävä kyy 
sekä imitointimaestro. Yksi Gossiiveista. 

Saarto (-70, Espoo) 

Todellinen liikenteen kumidaiju, muuten 
tuvan särmäjousi. Yksi Gossiiveista. 

Sippola (-71, Naantali) 

11Zippola 11 on tuvan tosi atleetti. "Nää on 
muuten rommilla aateloituja, mitä se tar
koittaa ?11 Kissankiduttaja 11Sipovaara11 

Tammi (-70, Perniö) 

Mies muropaketista lukee L.A.-lakia. Yksi 
Gossiiveista. 

Vainonen (-67 Salo) 

Tuvan Särmä Simo, herää aina kuvitel
missaan aurinkobeachilta ja luottokortit 
hukassa. Yksi Gossiiveista. 

Vehmas (-70, Espoo) 

Tuvan kooma. Mies paikallaan: 11 Mitä, 
Missä, Milloin, Me niin niin köh köh .. 11 



TUPA8 

Magnus Heikkilä (-70, 
maalari, Kotka) 

TYKKILINJA 

TUPA13 

Hannu Jääskeläinen Siren KY (-71, juo~po Tyrväinen VM (-71, yo 
(-701 •.. k~neenhoitaja, metallimies Vantaalta) Stadista) 
lapm1arv1) 

Tuvan naama. Ei pitänyt 
tupaantuliaisia. Magnus Virkatouhu nousee hat
on erittäin rakastunut tuun. Ylivoimaisesti pa-
naiseensa. ras rastinpitäjä. 

Bilistä puolenyön jäl
keen. Harvoin siivo
amassa nähty. Loma 
meni mitä tuli tehtyä? 

Tyrtsi tuvan vaihe-Pette
ri Ja HK bly nakkikone. 
Motto: "Kohta mä louk
kaannun." 

Christian Hänninen {-
69, sähköas., Loviisa} 

Toivoton tapaus jalka
väki~kin työnnössä. 
R§i~tt~r,p_ikd9sh~at .. ~i pc;>llkut 
paa a e1 a an aa. 1n -
ka ei ota onnistuakseen. 

Juha Jalamo (-70, Skön AI (-70, valmen- Valden MM {-71, ra
opiskelija, K:nummi) taja Kouvolasta) kennuspiirtäjå Lohjal

ta) 
Viihtyy toisissa tuvissa 
enemmän kuin omassa. 
Ihme, ettei nuku siellä. 

Roy Hagel (-71, ahtaa
ja, Kotka) 

Neiti Skön suoritti sii
vouspalvelun moppia 
taidokkaasti vältellen. 
Del Monte -mies. 
Motto: "Turpa kii Toivo
mäki". 

Valtsun kiinnostus koh
distuu naisiin, viinaan ja 
kielillä puhumiseen. 
Puhui norjaa Tiksissä. 
Mr. Moukarinaama. 

Richard Heine (-70, 
1tyisyrittäjä, Valko) Tuvan vaihe, mutta in

nokas selväntäjä asias
sa kuin asiassa. Ei tule 
toimeen ilman sokeria. 
Kuorsaajan ongelmia. 

Tiilikka JK (-70, agro- Wunsch R (-71, ro-
logi Vehkalahdelta) juo(tta)ja Van\aalta 

Siivoaminen ei iske. Yli
voimainen supersotilas 
Kotkasta, joka ei tunne 
armoa alol<kaita kohtaa. 
Tuleva isä 16.11.91. 

Juhani Hannula (-70, 
timpuri, Määrlax) 

Lupaava alokkaiden 
kauhu. hullu, itseensä
menevä, El kaipaa kave
reita. Vihaa alokkaita ja 
sluibareita. 

Mika Johansson (-70, 
työkalunvalmistaja, 
Porvoo) 

Tuvan Rambo, suu
risuu, nukkumatti. vihaa 
alokkaita enemmän 
kuin itseään. Aäntä läh
tee kuin tapettavalta 
sialta. 

Upinniemessä Tillikaksi Bateko-Riki - der Zwei -
ristitty kolmen R:n oppi- A~.n~ä !ylee joka reiästä 
las - rautakanki ryhti Ra- i:,a1v1n O1n. 
tekoon. PRUUT!!! Gestapo-look killi. 

Toivomäki TH (-70, yo-
kyntäjä Nurmijärveltä) 

Tummeli Toivomäki 
matkalla syväjunalla Ra-
tekoon 0os mahtuu mu-
kaan). 
Motto: "Mikä Spede". 
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TULENJOHTOLINJA 
TUPAS TUPA6 

Tomi Loimulahti (-68) 
Spede 

Tuvan vaari, "Hei, pää
seeks röökille?". Mel
konomi Korsosta. 

Spede~ niin on hyyät päi- Alatalo 
vat tyttö mällää niin kuin 
mullatänäpäivänä", työ- Lähti nasse AU:hun, tst
tön astronautti. kaasut omasta takaa. 

Mister vaihe. 
Janne Snellman (-70, 
yo) Mika 11Salmiakki11 Au-

Sebastian Nyberg (- veri (-70, yo, Hki) 
70) Spede, Stadin nopein rii-

suJa 2. Nukkui lattialla, mittaus-
Heppimies, joka ei saa tieteiden Rateko kut-
koskaan (liikaa), kon- Timo Tuomainen (-70, suu. 
diittori yo) 

Martti 11Mardu11 Björk
llkka 11IT11 Partonen (- Spede, epäjärjestys on lund (-70, yo Lovilssa) 
70, yo) my9s järjestys. Vetää 

Spede, Romantic man. 
Potra pojan alku. 

Pasi Rannus (-71, yo) 

Spede, Stadin nopein rii
suja 1. 

Petri Rossi (-72) 

Spede, tuvan nuorin 
mutta karvaisin, aina 
vaiheessa, Muurari. 

Marko Saarelainen (-
70) 

m1ta vain. Varusvarasto, tuvan ai-
noa tst-punkka, kanta

Harri 11Veli 11 Veijalainen paikka sode. 

(-71, yo) 

Spede, tuvan hea~sta
ra, "tukka jäi siviiliin . 

Jarkko Vänttinen (-69, 
yo) 

Spede, Punkaharjun 
poika, kaksikielinen. 
Puhhuu sawo9 _hiljqo ja 
kowoo. Hotelhv1rka1lija. 

Jyri 11Rateko11 Elomaa 
(-71, yo Kotkasta) 

Kesävänskä Kirkon
maassa 92, kurssin hä
röin muodonviejä. Aina 
kaikki tip top. 

Jan 11IV11 Engelberg 
(-71, yo Kotkasta) 
Aina äänessä, Kirkon
maan lahja Upinniemel
le. Lähtee lääkintä
AUK: iin. 
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Mika 11Bacon11 Kangas
niemi (-68, yo, Vanlaa) 
Yht.kunnan vihollinen 
num~ro 1. Vappu ginek
sessa. Tuvan pappa. 

Mika 11Kordo11 Korho
nen (-71, kirvesmies 
Kirkkonummelta) 
Ainoa kiertovartiossa ol
lut. Hajosi oppitunteihin. 

Teemu 11Tii11 Laakso (-
70, yo Kauniaisesta) 
Piilosärmä golfarimme, 
rakastaa rastikoulutus
ta, lasu hallussa. Luis
kassa Marbella viikon 
jälkeen. 

Juha 11Särmä11 Lukkari 
(-71, sähköasentaja 
Kotkasta) 
Pitkänhuslkea kulma
mies. IV:t Arkussa, jos
sa iski KTP-naisia. 

Sami Modig (-70, ase
moija Espoosta) 
Haribo-pussit messis
sä, "onks kellään suk
laata?". Kotka on todella 
syvältä 5:30 - 22:30. Lin
jan paras 25.4.-91. 



TUPA9 TYKKI LINJA TUPA12 

Kallioniemi(-70,Asentaja,Kotka) - Kep
pi 

Aina KP
1 vaikka aina vastaanotolla. Vaku

tusyhtiö1den kauhu, juoksee ainoastaan 
safkalle. 

Leiste(-70,yo,Espoo)-Leija 

Tuvan musta lammas- VMTL *1. 
Rateko häämöttää. 

Lempinen (-70,yo,Helsinki) -Lemmy 
the lover,lceman 

Tuvan Tao Tao, joka puhuu aina unissaan 
ja kynnet lopussa. Nina Autio fan club-ja
sen. 

Leppänen (-70,yo,Kallio)-Donville Cor
leone 

Tuvan kuningas. 11 Man United forever 11
• 

Edustaa vihreitä- "älä tapa muurahaisia". 
Motto on "Kevät myllyyy ! 11

• Myös Nina Au
tio fani. 

Liikanen (-72,kokki,Hollanti) -Vito Cor
leone 

Fart kunigas, haisee j_oka mestassa. Aina 
äänessä- kertoo hyv1a kelmareita. 11 Totta 

Pursiainen Olli (-70,yo Helsinki) -Pursti 

Tuvan taiteilija, aikoo arkkitehdiksi. Purstin löytyy aina mehua 
ja keksejä. 

Rajamaa Timo (-71,yo Tampere) -Rajis,Raajamaa 

Tuvan juoksukone no 1. 

Rantasalmi Timo (-71,yo Vantaa)-Keksi 

Vahvistuksemme Kotkasta, sopeutui niin hyvin että on me
nossa Ratekoon. (Tunnuslause: "Se on v**n monen nuoren 
ongelma.) 

Rinne Hans (-70,yo Helsinki)-Hasse 

Tykkimiehen perikuva. Kunnostantui futiksessa tekemällä 
kuusi maalia keskiön ja T J:n verkkoon. 

Sepponen-Salminen Pasi (-70, Lohja) -Kepponen, Zip
po-zappo 

OpP.ilaskunnan puheenjohtaja. Mukavan tilava auto, kaverit 
pitåävät. Joskus 11ilkea11 suustaan, Kepponen on muuten O.K. 

Sintonen Kari (-70, Espoo) 

"Iskee kova massenus ja melankoliikki jossei mulloo sitä kau
nista janisröikkää11

• 

Partanen Seppo (-71, Helsinki) 
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RUTILIUS PROPERTIES 
11 The experts in worldwide investment 11 

- Kansainvaliset investiontiexpertit 

Rutilius Properties hoitaa investiontiongelmat ja raha-asiat. 

Mikään projekti ei ole liian iso meidan kokeneille markkinakonsulteille. 

MUISTA, ANNA RAHAT RUTILLE ! 

Meidän johtava nero, 

Sakari Setälä. 

~~ProPlan® Kokoa suunnitelmasi 
ProPlaniin -

JÄRKEVÄ SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ ja voit keskittyä 
itse tehtäviin! 

·, ~ n-,i> 
.. "~ 

Toimistotarvikeliik
keistä, kirja- ja 
paperikaupoista. 

Moniosainen, muunneltava 
suunnittelujärjestelmä. 
Irrotettava toiminto-osa, run
saasti erilaisia lomakkeita ja 
lisätarvikkeita. Kansissa tilaa 
ajo- ja luottokorteille, she
keille ja seteleille. Paikka 
myös pienelle korttilaski
melle ja lyijytäytekynälle. 
Koko 115 x 180 mm. 

W EI LI N+ffffffS 
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Taito 
h~ijastaa 
tietoa. 

T ietoa maan uumenista, meren pohjalt a ja 
auringon tu lesta. Taitoa muuttaa tieto hu ippu
tuotteiksi. Poltto- ja voiteluaineiksi, teiden pääl
lysteiksi, akuiksi, kaasuiksi ja mitä erilaisimmiksi 
kemianteollisuuden tuotteiksi . Valtamuoveista 
korkean teknologian vaatimiin erikoismuoveihin 
asti. Taitoa kansainväliseen öljykauppaan ja 
varustamotoimintaan. 

Jatkuvasti tutkien ja kehittäen. Suomessa ja 
eri puolilla maailmaa. Sitä on Neste tänään . 

Liikenteessä tärkeä tekijä. Kemian ja 
energian tietäjä ja taitaja. 

~NESTE 


