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K.111 ·01 ja Jeksli 

.l,1111,e l i 1il'o11ie111i 

KOMENTAJA 
VAIHTUI 
SANTA
HAMINASSA 

S11011w11/i1111011 Ra1111ikk11rrk111e 111i11 

ko111e111<1i11 Frersli Asko Kilpinen 

jälli ko11,e11Jai1111 Jeltl<il'lil 28.2. /992 

F, ·ersli Jorma \ '110 /tc/aisel/e. 

K11111e II Jaia 111 ·11 i !tdospa raa Ii 

jä1jes1e11ii11 Sa111i1/w111i11n 1·.111. 

l'aikal/a n/i koko n-k111e1111i ja ki/11111 

ed11.1111ial. Sateise.110 ja kr/111ii\J1i' 

i/11w11a /1110/i111a//a Ji/ai.11111.1 oli 

jrllt<i11 j11!tlal/i111!11. 

Eversti Asko Kilpinen luki päivä

käskyn 3i92. jossa hän muistutti 

paikallaolijoita kuinka hän otti 

vastaan tehtävänsä komentajana 

1. joulukuuta 1987 eversti Juhani 
f\iskalta. 

- Neljä vuotta ja kolme kuu

kautta on kulunut. Lippurykmen

tin nimi on muuttunut ja osia ryk

mentin toimipisteistä on siirtynyt 

historiaan . Muutosten vyöry on 

kouriintuntuvalla tavalla vaikut

tanut joukko-osastomme jokapäi

väiseen elämään, eversti Kilpinen 

kertasi tehtävänsä aikana tulleita 
uudistuksia. 

- Mutta kaksi asiaa on pysy

nyt muuttumattomana-Rykmen

ti n lippu ja rykmentin tehtävä. 

Eversti Kilpinen tähdensi, 

että Suomenlinnan Rannikkoryk

mentin on muutostenkin keskellä 
aina pystyttävä puolustamaan pää

kaupunkimme rannikkoa kaikissa 
olosuhteissa. 

- Uskon ja luotan siihen, että 

jokainen Rykmentin lipun alla 

tehtäväänsä täyttävä antaa tuken

sa uudelle komentajalle , samoin 

kuin minä olen saanut teidän tu

kenne kuluneiden vuosien kiivait
ten vaiheiden keskellä. 

Miehet vaihtuvat-Lippu ei 

Luovuttaessaan tehtävänsä Evers

ti Kilpinen tunnusti tuntevansa 

ylpeyttä komentajakaudestaan ja 

haikeana luovuttavansa Rykmen

tin lipun seuraajalleen eversti Jor

ma Vuohelaiselle . Hän kiitti Lip

purykmenti n henkilökuntaa 

ja varusmiehiä kaikista niistä het

kistä.joita heidän kanssaan oli saa
nut viettää. 

- Ne hetket ovat olleet täyttä 

elämää, Eversti Kilpinen kiteytti 
kiitoksensa. 

- Nouskoon jälleen 12 .5. 
Rykmentin vuosipäivänä leijona

lippu Kustaanmiekan linnakkeen 

harjalle osoittamaan tehtävämme 

tärkeyttä ja muuttumattomuutta 
kautta vuosien . 

Komentajat vaihtuvat, 
Rykmentti pysyy! 

Näiden sanojen saattelema

na Suomenlinnan Rannikkoryk-
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mentti oli saanut uuden komenta

jan-Eversti Jorma Vuohelaisen. 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti kuuluu 
komentooni 

Eversti Vuohelainen otti vastaan 

Rykmentin 14. komentajan tehtä

vän ylpeänä . 
- Olen samalla hyvin nöyrä 

ja tietoinen siitä vastuusta, joka 

Rykmentille uskottu pääkaupun

ki seudun ranni kkopuol ustuksessa. 

Puheessaan Eversti Vuohelainen 

tähdensi, että Rykmentin tehtävät 

edellyttävät muihin joukko-osas

toihin verrattuna korkeaa valmiut

ta. Alueellisen koskemattomuuden 

turvaaminen merialueilla ja nii

den puolustaminen ovat Rykment
ti mme päätehtävät. 

- Näiden tehtävien täyttämi

nen edellyttää ammattitaitoa ja 

tehokasta koulutusta ammattitai 

don hankkimiseks i ja ylläpitämi

seksi kaikissa henki löstöryhmi s

sä, uusi komentaja painotti. Evers

ti muistutti, että huollolla on kou-

1 ulllk sen o hella vai mi uden kan 

nalta keskeinen merkitys . Ryk

mentin monipuolinen välineistö on 

pidettävä to imintakuntoi sena ja 
tai steluvalmiina . Rykmentin lin

nakkeill a on myös ainutlaatui sia 

hi storialli sia muistomerkkejä, joi 

den säilyttäminen jälkipolville on 

meidän velvolli suutemme. 
- Rykmentille uskotun vas

tuun menestyksellinen täyttämi 

nen edell y ttää meilt ä ka ikilta 

puhaltami sta yhteen hiileen ja 

avo inta j a suoraa suhtautumi sta 

Suomenlinnan Rannikkoryk
mentti oli saanut uuden komenta

jan. Suomenlipun ja Rykmentinli 

pun liehuessa helmikuisessa tuu

lessa uusi komentaja lausui senaat

tori Pehr Edvin Svinhufvudin sa

nat Leijona! i pun noustessa kus

taanmiekan salkoon 12. toukokuu

ta 1918 Suomenlinnassa. 
- Nyt on Suomi vapaa. Nyt 

liehuu Suomen lippu tämän van

han linnoituksen harjanteella. Sen 

muistoksi onkin senaatti päättä

nyt, että Viapori-linnoituksen nimi 

on tästä lähtien oleva Suomenlin

na. Älköön mikään vihollinen kos
kaan kyetkö vetämään alas tätä 

lippua, vaan liehukoon se siinä 

aina. 
Nämä sanat velvoittavat 

meitä kaikkia puolustamaan pää

kaupunkimme rannikkoa komen

tajiemme johdolla v11me1seen 

mieheen saakka. 

KÄYTETTÄVYYS ON OSAAMISTA 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ
KILTA UUDISTI 
ORGANISAATIOTAAN 
Killan 1·11osikoko11kses.m maa/isk1111s.1·a esilelliin 1111si organisaalio. jonka 
avulla killan lwllillls p_vrkii 1oi111i111a1111 t:'nlis/ä Iehokkaan11nin ja /i.wi'dnuidn 
jä.1eni.1lii}I akliivi.1/a o.1al/is111111isla killan loi111inlaan. 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA AY 

Organi•••no 

Varu1miH-

hallitUkHn ji••n 

varajiHn 

tuklryhmi 

Ruervilii•-

hallituksen jiHn 

verajiHn 

tukiryhmi 

Perinne-

hallituk ■en jUen 

v■rajiaen 

tukiryhmi 

Uusi organisaatio on jaettu 
vastuualueittain ja toiminnoittain 
jaoksiin. Jokaista jaosta vetää kil 
lan hallituksen jäsen. jolle on 
nimetty myös henkilökohtainen 
varamies. Jaoksen eturivin työruk
kasena toimii 3 - 5 hengen tukiryh
mä. joka on mukana toiminnan 
suunnittelussa ja järjestelyissä. 
Jaosten ja koko killan aktiivisuu
teen ja toiminnan muotoihin vai
kuttaa paljolti myös se, miten koko 
jäsenistö löytää itselleen sopivan/ 
sopivat toimintamuodot. 

Organisaatiouudistuksen 
yhteydessä muutettiin myös killan 
puheenjohtajan ja varapuheen joh
tajan työnjakoa: kun varapuheen
johtajan tehtävänä on tähän asti 
o llut ainoastaan puheenjohtajan 
varamiehenä toimiminen, on uu
dessa organisaatiossa annettu va
rapuheenjohtajalle vastuu vuoden 
päätavoitteen saavuttamisesta. 
Killan vuoden 1992 päätavoittee
na on jäsenistön aktivointi ja uu
s ien jäsenten perehdyttäminen 
killan toimintaan. 

Puheen-

1lhtHri 

t----~ Varepuheen
hta a 

verajiaen 

perlnnatolmlkunte 

hallitukHn jUen 

2-3 varajiHnli 

tuklryhmi 

Kilntei,tö-

hallitukHn jiHn 

varajUan 

tuklryhmi 

JÄSENISTÖ 

Jaosten tehtävät ja 
yhteyshenkilöt 

Vas tuual uei ttai n ja toimi nnoi ttai n 
jaettuna jaoksia ovat uudessa or
ganisaatiossa: 

• V ARUSMIESJAOS. jonka vas
tuulla on mm. yhteistoiminta ran
nikkotykki miestoimi kunnan ja 
oppilaskuntien kanssa, varusmies
ten vapaa-ajantoiminnan tukemi 
nen sekä osallistuminen valatilai 
suuksiin. Jaoksen vetäjänä toimii 
Taisto Jokinen 
p. 657383/5594389). 
• RESERVILÄISJAOS,jonka toi 
mintaan ku!,lluu mm. vierailut 
kertausharjoituksissa, ansioi tunei 
den reserviläisten palkitseminen 
killan baretilla sekä toiminnallis
ten puitteiden luominen kertaus
harjoituksissa syntynei lle ystä
vyyssiteille. Jaoksen vetäjänä toi
mii toistaiseksi Taisto Jokinen, 
mutta jaokselle haetaan omaa 
kertausharjoituksia koi unnut ve
täjää. 
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MarilkinoinN- Tledotu1- & Talous -... koulutu, ·aoa 
haUitukHn Jiun hellitukHn liHn hallitukHn jisen 
va,ajiaan varajiHn varajiHn 
luklryhmi tladottaja taloudenhoitaja 

tukiryhmi tukiryhmi 

C: JO 1992 

• PERIN FJAOS. jonka pääta
voitteena vuonna 1992 on killan 
historiikin julkaiseminen . Jaos 
kerää myös rannikkotykistön ja 
rykmentin historiaan liittyvää ai 
neistoa ja on julkaissut useita tut
kimuksiaja historiikkeja rykmen
tin linnakesaarista. Jaoksen vetä
jänä toimii Ove Enqvist 
( p. 668253/ l 615201 ). 
• KELTAINEN RYKMENTTL 
joka koostuu alueell a palvelleista 
veteraaneista. Keltaisen rykmen
tin tukiryhmänä toimii 4 - 5 kertaa 
vuodessa kokoontuva peri nnetoi 
mikunta. Killan hallituksessa kel
taista rykmenttiä edustaa Jaakko 
Santala (p. 787061 ). 
• JÄRJESTÖ- & PROJEKTIJA
OS. jonka vastuulle kuuluu mm. 
yhteistoiminta muiden maanpuo-
1 ustuski I tojen ja -järjestöjen kans
sa, aktiivisten kiltalaisten palkit 
seminen sekä erityisesti vuonna 
1992 valtakunnal linen keräys va
paaehtoiselle maanpuol ustustyöl -
1 e. Jaosta vetää Helmut Hess (p. 
626576/64551 1 ). ---> 

Tekslija kuva/ 
Jw11w Toivo11ie111i 

•• 
RYHMANJOHTAJAT 
JAALOKKAAT 
Maaliskuussa palvt:'/11k.1een as/111widen a/okkaide11 ko11/11I11.1 011 n_yl Idwles.1d 
w11t!ulissa. He .1·1wvaI 1wmsIee l/isen ko11/11I11k.l't'11 .rnlkeisjd1)e.1I_yksis.l'li'. 
a111n111111wissa , 1aisIe/11/wrjoiI11ksissa ja soIilaa/li.1e.1sa k11ri.1.1a. Alokkaal ja 
r_rh111ä1ijo/zl((j11I jo11/11Fa/ a.w111aa11 sa111oi.1·1a I111·issa ja e/ii111tid11 keske11titi11 
Upi1111ie111e11 ko11/11I11spa11erilla. Toisi11aa11 el ii111d pallerilla koel/elee sekti 
a/okkaide11 elld rv/1111d11jol//njie11 he muija ja .1·a111111wisil/a _vhtee11olni/Ia 011 
111i/Iei 11,ahdo/011 wi'i.11wi'. Harve111111i11 eri111ielisrwfel k<i'rjislvväl 
v<i'ki1 •a/Iaisiksi. J>il' nel kdrhd11ui'I se/i>iIef{dd11 _vfee/1.\'/i' r_yh1111i11jol,1aja11 ja 
alokkaan kesken. 
Korpraali Mali ilo ja alokas Valm•irla m ·a/ isI111111111eeI ka11ssa11i piirdli'n 
ääreen kesk11sIe/1'111a1111 eld111ii\ld ko11!11I11.11){1/leril/11 ja a/okkaa11 ja 
n/11111i11joh1aja11 v11oro1•aik11111ksesIa loisiin.\'/1. 

jatkoa 

• KIINTEISTÖJAOS. jonka teh
täviin kuuluu huolehtia killan käy
tössä olevista kiinteistöistä - Jär
vön kiltamajasta ja Kajanukse n 
saunasta. Tässä tehtävässä ovat 
mukana myös kaikki Järvön ja 
Kajanuksen käyttäjät. Jaokse n 
vetäjänä on Olli Saatsi (p. 
6985545/646024). 
• MARKKINOINTIJAOS, jonka 
tehtävänä on turvata taloudellises
ti killan toiminta. Jaos hoitaa yhte
yksiä killan tukijoihin ja sidosryh
miin sekä järjestää vierailuja Jär
vön kiltamajalle ja Kajanuksen 
saunalle. Jaosta vetää Martti Nor
ta ( p.3 16036/341 1700). 
• TIEDOTUS- & KOULUTUS -

JAOS, joka vastaa mm. sisäiseen 
ja ulkoiseen tiedotukseen liitty 
vistä asioista sekä uusien jäsenien 
perehdyttämisestä killan toimin
taan. Jaoksen vetäjänä toimii Petri 
Teleranta (p. 8032957/730255). 
• T ALOUSJAOS. jonka vastuulla 
on mm. killan kirjanpito ja budje
tointi. Jaos tekee tilinpäätöksen 
lisäksi vuosittain kolme väliti lin
päätöstä ja -budjetti vertailua. Ja
osta vetää Jouni Grönroos ( p. 
8037410/4213882). 

Tule mukaan toimintaan 

Killan uuden organisaation jaos
kohtaisissa tukiryhmissä on run
saas ti tilaa toimintaan mukaan 
haluaville . Mikäli et vie lä tunne 
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Minkälaiset olivat ensim
mäiset kokemuksenne armeijas
ta'! 

Alok. Valovirta: "'Ennen 
palvelukseenastumista olin tietys
ti kuullut vaikka mitä kauhutari
noita armeijasta. että olin varautu
nut aika hyvi n armeijaan tuloon . 
Armeija oli aika pitkälle sellai sta 
kuin o lin kuvitellutkin . En säikäh
tynyt kovinkaan paljoa. mutta o li 
han se pienenl ainen shokki. 

Aamut olivat tietenkin kaik
kein vaikeimpia. koska on tottu
nut niin sanotusti heräämään peh
meästi." ' 

Kuulostaako tämä tutulta 
korpraalin korvissa? 

Korpr. Mattila: --Joo. Silloin 
kun astuin palvelukseen. niin olin 
kuullut vaikka mitä kauhutarinoi 
ta armeijasta. Lopulta yllätyin. kun 
huomasin. että armeija ei olekaan 
niin paha kuin o lin 1111111111."· 

Tällä kertaa alokkailla on 
tiiviimpi koulutusohjelma, mi
ten se näkyy täällä Upinniemes-... ., sa. 

Korpr. Mattila: .. En näe oi
kein mitään eroa katsoessani omaa 
alokasaikaani. muna onhan täällä 

killan toimintaa, mutta haluai sit 
siihen tutustua, on kiinnostuksesi 
kohteena olevan jaoksen tukiryh
mä aitiopaikka . Ota rohkeasti yh
teyttä jaoksen \'etäjään ja kysy li sää 
jaoksen toiminnasta ja tapaami 
sista. Mikään ei sinua estä osallis
tumasta myös kahden tai useam
man jaoksen toimintaan . 

Tule mukaan vapaaehtoi seen 
maanpuol ustustoi mintaan koti se u
tusi rannikkotykistökiltaan. 

Aktiivista kilta vuotta 1992! 

Jouni Grönroos 
varapuheenjohtaja 



opittu ri vakkaammassa tahdissa 

as ioita. Mutta samalla lailla oppi

minen luonnistuu näiltä a lokkailta 

kuin meiltäkin. 

Alokasajan lyhentäminen on 

mielestäni aivan paikallaan. Täl

löin päästään nopeammin toimi

maan Rykmentin hyväksi. Nämä 

asiat opitaan paljon lyhyemmässä 

ajassa ja jatkokoulutuksesta tulee 

näin tehokkaampaa.·· 

Onko alokasaika ollut alok
kaan mielestä liian tiivistahti
nen? 

Alok. Valovirta: '"Ei oikeas

taan. Nykyinen vauhti on aivan 

hyvä. Siihen ehtivät hitaammat
kin mukaan:· 

Ryhmänjohtaja ei vain.käske 

Alokkaiden palveluksen 
mielekkyydestä vastaa hyvin pit
källe ryhmänjohtaja. Minkälai
nen suhde alokkailla ja ryhmän
johtajilla on täällä? 

Alok. Valovirta: ··se riippuu 

hyvin paljon yksi löistä . Jos ryh

mänjohtajalla on negatiivinen 

Pizzataxi 
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asennoituminen alokkaita kohtaan. 

niin mielekäs kanssa käyminen on 

tällöin mahdotonta:· 

Mitkä ovat hyvän ryhmän
johtajan ominaisuudet'? 

Korpr. Mattila : ··Ryhmiin

johtajan on oltava hyvä es imerkki 

alokkail leen. Hänen ei pidä tuoda 

itseään liikaa julki . Jokaista a io

kas ta pitää kohdell a häne n o mi 

nai suuksiensa mukaan . Jo kainen 

on yksil ö eikä ketään saa arvostel 

la hänen persoona lli suuden mu 

kaan . Kuitenkin tiukka kuri o n 

pidettävä. Kaiken keskeltä o n 

löydyttävä pieni ripaus huumorin 

tajua. 

Mikä on ryhmänjohtajan 
tehtävässä vaikeinta? 

Korpr. Mattila : ··vaikeinta 

o n o lla toisille esimies ja samalla 

suorittaa varusm iespal vei usta. ·· 

Oletteko törmänneet on
gelmatapauksiin täällä? 

Korpr. Mattila : ·Tottaka i 

alussa muutamilla o li va ikeata 

totutella sotilaalli seen kuriin . mutta 

heidän kanssaan keskustelemalla 

kaikki asiat ovat tulleet selvite

tyiksi. 

Ainakin korpraali l'vlattilaja 

alokas Valovirta myöntävä t tule

vansa toimeen kaikkien kans sa. 

mutta joukkoon mahtuu tapauk

sia, jotka ovat yli tsepääsemättö

män vaikeita. Nämä yksilöt ovat 

asennoituneet kielteisesti pal ve-

1 uksee n jo ennen armeijaan tuloa . 

Heidän ongelmansa ei ole armei 

ja, vaan ne ulottuvat pitkälle sivii 

lielämään . Palvelus ei ole aina 

mielekästä. mutta asennoituma ll a 

oikein, se ei ole kenellekään mah

dotonta suorittaa. 

•• 
YHDELLA, 

KAHDELLA, KOLMELLA ••• 
YLLÄTTÄVÄN MONELLA 

ON JALKASIENI. 
Jolkasieni eli jalkasilsa on sienten aiheuttama ihottuma, 
joka alkaa usein varpaanvälistä. 

Jalkasilsa leviää helposti kosteista tiloista: saunasta, 
uimahallista, kuntosalista ja ·1opa maaperästä - harvemmin 
se kuitenkaan tarttuu ihmise tä toiselle. 

Silsan oireet on helppo havaita itse. 
Vaiva alkaa useimmiten pikkuvarpaan välistä, mistä se 

voi hoitamattomana levitä muiden varpaiden väleihin ja 
edelleen koko jalkapohjaan. 

Jalkasilsa on siis helppo havaita itse. 
Nyt se on myös helppo hoitaa itse, sillä rihmasieniin, sil

san aiheuttajiin, hyvin tehoavaa Daktarin emulsiovoidetta 
ja -puuteria saa nyt apteekista ilman reseptiä. 

Hoito Daktarinilla riittää useimmiten taudin nujertami
seen. Jo 1-2 Daktarin hoitoviikon aikana iho alkaa voida 

paremmin ja kutina häviää. Hoitoa tulee kuitenkin jatkoa 
vielä 3-4 viikkoa, jotta ihossa olevat sienirihmastotkin 
nujertuvat. 

Daktariri 
Emulsiovoide 30 g, 44,58 
Puuteri 20 g, 44,58 
Ihon sieni- jo hiivaihottumien 
paikallishoitoon. DAKTARIN 
hoito-ohjevihkosen saat 
opteekista. 

NYT ILMAN RESEPTIÅ. 
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KURSSIN JOHTAJALTA 
Arvoisat Aliupseeri kurssin suorittaneet 

Onnitteluni saapumi serän 11/91 ali upseeri kurssi n suori ltami sen johdosta . 
Kurssinne alkoi tammikuun 7. päivänä ja päättyi vapun aattona huhtikuun 30. 
päivänä. Se jakaantui kahteen jaksoon, joista ensimmäinen päättyi maali skuun 
3. päivänä. Sitä kuvasin jakson päättäjäiskahvitilaisuudessa yhtenäi sjaksoks i. 
Si Itä jaksolla opitte ranni kkotyki stön eri koi skoul utuksen perusteet ja oppi man
ne asiat testattiin Rykmentin talvitoimintaleirillä, jonka a ikana Te toi mitte 
Upinniemen eteläkärjessä. Jakson päätyttyä eriydyitte siten, että osa kurssista 
siirtyi reserviupseeri kurssille Rannikkotyki stökouluun, pääosa jäi tänne koulu-
tuspatterille aliupseeri kurssin II jaksolle sekä pieni osa erikoisaliupseerikursseille ympäri Suomen niemeä. 
lsosaareen siirtyi. II jaksolle opiskeluaan jatkamaan meri va lvonta linja. Toimistoaliupseereiksi koulutettavat 
siirtyivät lyhyen Isosaaressa annetun kurss in jälkeen toimipaikkakoulutukseen omiin yksikköihinsä . 

Koulutuspatterilla alkaneella II jaksolla Teille ensin annettiin li säopetusta rannikkotyki stöase laj in 
erikoiskoulutuksessa ja osallistuitte me1iampumalei1iin Mäki luodossa. Sen jälkeen saitte koulutusta ryhmän
johtajana toimimi seksi. Kun sitten seuraava alokasikäluokka maali skuun 20. päivänä astui pa lve lukseen. 
kurssinne jatkui alokastupien esimiehinä ja alokkaiden ryhmänjohtajina. l'vluihin ase lajeihin verrattuna 
koulutuksenne jatkui mielestäni paljon vaativampana. Te jouduitte jo oppilasvaiheessa tehtäviin. joi ssa 
testattiin .. siipienne kantavuus ... Muissa aselajeissa koulutus jatkui turvalli sesti aliupseerikouluissa koulun
penkillä. 

Kurssin aikana olitte kaiken aikaa sekä alaistenne että esimiestenne testauksen alla. Alaisenne - 10 

alokasta testasivat taitojanne 24 h vuorokaudessa, olittehan sijoitettuna samaan tupaa n ryhmänne kanssa. 
Esimiehenne, linja-johtajanne ja jaosjohtajanne taas testasivat koulutus- ja johtamistaitojanne ja laativat 
Teistä tiukan arvostelun. Hyvin te hommanne hoiditte ja arvosteluista päätellen eräät jopa kiitoksin . 

Ryhmänjohtaja on sotilasjohtaji sta kenties työ lli stety in. Ryhmänjo htajana Teillä on lä hes eniten 
suoranaisia alaisia ja es imiehiä. Olette siis kuvaannolli sesti seinän ja ta peti n välissä. Kehi ttykää tehtävi ssä n
ne, kasvakaa vaatimusten mukana ja luokaa itsellenne oma tyyli . Olkoon se asiallinen ja vaativa , mutta 
erinomaisen oikeudenmukainen. Alaisenne kestävät mitä tahansa kunhan se ei ole epäoikeudenmukaista tai 
ihmi sarvoa loukkaavaa. 

Vielä kerran onnitteluni kurssinne suorittami sen johdos ta. 
Menestykää tehtävissänne. 
Kurssin jo htaja 
Majuri H-P Rekola 

•• 
HYV AT KURSSITOVERIT 

On tullut aika jättää jäähyväiset kurssillemme, joka näin jälkeenpäin ajatellen kului todella nopeasti . 
Lähes satapäisen joukkomme aloittaessa kaksi kuukauri sen ali upseeri kurssi n 7 . 1. 1992 osasi mei stä tuskin 
kukaan odottaa sitä kiivasta tahtia, jolla koulutuksemme vietiin läpi . Huolimatta opiskeluun kulunei sta 
illoista, alituisesta särmäämisestäja kiireestä, on aika aliupseerioppilaana ollut mui storikastaja pa lkitsevaa. 

Ajan käytön suhteen ei ilmennyt ongelmia, siitä pitivät huolen asialleen omistautuneet apukouluttajat 
ja tiivis viikko-ohjelma. 

Lisääntyneet velvollisuudet ja vastuu ovat toi sinaan painaneet raskaasti hartioitamme, mutta tieto 
tulevista kauluslaattojen väkäsistä ja aamujen väheneminen ovat pitäneet ryhtimme suorana niin oppitunneil
la kuin käytännön harjoituksissakin . 

Haluan oppilaskunnan puolesta esittää kiitokset ammattitaitoiselle kantahenkilökunnalle ja erityisesti 
yliluutnantti Kari Tapalalle, jonka neuvot ja apu ovat antaneet hyvät toimintaedellytykset oppilaskunnan 
hallitukselle. 

Ellei ihminen ole löytänyt mitään minkä puolesta kannattaa kuolla, hän ei o le kelvollinen elämään
Martin Luther King. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja opp. Janne Karonsuo 

) 
J 

11/91 KOULUTTAJAT 
KURSSIN 

VARAJOHTAJA 

Kapt 
Heikki Myllyniemi 

KURSSIN 
VÄÄPELI 

Sotmest 
Raimo Tarkiainen 

LINJANJOHTAJAT 

Tykkili,~ja Tu/e1~johtoli1~ja Keskiiilinja Viestili,~ja 

Ylil Ylil Ltn Ltn 
.Jukka Alavillamo Kari Tapala Juha-Antero Puistola Timo Hänninen 

YLENNYKSET SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTISSA 

Kapteeniksi: 

Yliluutnantti Grönvall Thomas Michael Roland 
Yliluutnantti Nissilä Heikki Olavi 
Yliluutnantti Salomaa Martti Juhani 
Yliluutnantti Viita-aho Auvo Eero 
Yliluutnantti Korhonen Ismo Olavi 

Luutnanti ksi: 

Sotilasmestari Villa Markku Juhani 
Sotilasmestari Koti Markku Juhani 
Sotilasmestari Häkkinen Väinö Ilmari 
Sotilasmestari Myllymäki Tauno Hannes 

LINNAKE ONNITTELEE 
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Ammattina 
kemian teollisuus. 

BASF on maailman suurimpia kemian teolli 
suuden yrityksiä. BASF Oy mw ja välittää 
BASF-ryhmän laatutuotteita suomalaiselle 
teollisuudelle ja kaupalle. Yhteistyössä asiak
kaittemme kanssa luomme edellytykset 
mahdollisimman tuottaville ratkaisuille. 
Painopistealueitamme ovat 
- teoll isuus- ja agrokemikaalit 
- muovit 
- jalostuskemikaalit 
- audio/video-tuotteet 

Kansainvälistä osaamista 
suomalaiselle teollisuudelle. 

BASF Oy 
Maistraatinportti 4 
00240 HELSINKI 
Puh. (90) 159 81 

BASF 
12 

TULEN JOHTO 

T UPA 1: Elonen JK, Grönbcrg RG, Heinänen MT, Helo

aro IT, Hum·inen JAO, Karonsuo JK, Kauppinen ST 

•• 
KESKIO 

TUPA '.2: Kiimala JA , Kilpiä Tl , Kui sma LJ , Pakarinen, 

Rajantie , Rinne , Suni 

TUPA 3: Taponen T , Vetosalmi JVW, Vilkman JM 
Virtanen JI , Ylitalo JJ, Zilliacus JE 

TUPA 5: Mielonen JJ, Ollikainen, Ri skaja RT, Tarsala, TUPA 4: ArYila P, Hussi T , Häkkinen MV, Kellunen JO , 

Tuovi , Valkama, Vanne, Vesala Kilpinen J, K yheröinen P, Lindström H, Luoto H 
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VIESTI 

TUPA 14: Ahokas , Antola, Eronen, Grönroos JJ, Heino 
PO, Hämäläinen, Kokkonen SP, Laaksonen 

TUPA 16: Rakkolainen JA , Rauhala RK, Ruusunen MH, 
Salonen JA, Simmaara JT, Tenhola PJ , Vartiainen JP , 
Vigelius MP 

TUPA 15: Laihonen M, Lehtimäki M , Leskinen M , 
Lindström B , Metsäkonkola J, Pohjonen A , Raki J, Raitio 

TUPA 17: Elenius MT , Eräkangas TJ, Hietasalo JM, 
Hiltunen M , Lagus A W, Mattel mäki TA , Mutanen TS, 
Mäkipää KT 

KIRKKONUMMEN 
ILMASTOINTI OY 

Kalliokuja 1 A, 02400 Kirkkonummi 
Puh. (90) 2962322 
Autop. 949441441 
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TYKKI 

T UPA 18: Grönslrand S , Hautanen T , Kalkkinen M , 
Kanerrn P, Karllunen J , Ketola J , Kolhinen T , Kärki K 

TUPA 20: Lappeteläinen J, Lehtinen V, Lunkka T, Mattila 
J , Mikkola J, Mäkelä J , Nunni M, Oksanen P 

TUPA 21: Rissanen J , Sinkko K , Taipale V, Tarna A, 
Uusikartano T, Virrankoski E, Vuori M 

TUPA 22: Paajanen MP, Pakarinen PP, Piehl TM , Rainio 
KA, Rantanen TM , Rantanen J, Pietib IT 

Oy Lagus International Ab 

Tampella Forest Oy 

Jaakko Lehto International Oy 

Helsingin Painesäiliö Oy 
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Tomas Riesin anostettu ja perinpohjainen tutkimus maamme 
puolustamis<.·n historiasta n~ k~·päh ään. Vihdoinkin ~·ksissii kan
sissa kaikki, mitii tan itsee tietföi puolush1sYoimista. 

l•]:11!1·~ 
Uusi 

vedenkeitin 1,71 
• Nopeampi kuin mikroaaltouuni tai sähköliesi 

• Säästää energiaa 

• Turvallinen - virta katkeaa automaattisesti 
veden kiehuttua, lukittava kansi 

• Irrotettava verkkojohto 

16 

TILAA 

SUOMEN 
SOTILAS 

Valtakunnallinen maanpuolustuslehti 

Vanhin-mutta reaaliajassa! 

130. - mk vuosikerta, kuusi numeroa 

Pohjoinen Hesperiankatu 
15 A 6 
00260 Helsinki 
puh 496 189 

ASEMATIE 3 KIRKKONUMMI P. 296 3277 

OY PORKKALAN 
KIRJAKAUPPA 
PORKALA 
BOKHANDEL AB 

KIRKKONUMMEN SÄHKÖTYÖ OY 
MUNKINMÄENTIE 
PL 30 02401 KIRKKONUMMI 
puh. 295 591 

0 outokumpu metals & resources -
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TALPET 

0 
PESULAKONEET 
TALOPESULAT OY 
Itälahdenkatu 9 Puh. (90) 6 74 700 
SF-00210 Helsinki Telefax (90) 6 74 935 

• PESUKONEET 
• KUIVAUSLAITTEET 
• KALUSTEET 

• LINGOT 
• MANKELIT 
• HUOLTO 

TÄYDELLINEN KIINTEISTÖPESULAKONEOHJELMA 

-Jllii 
11111111111111111111111 

Sujuvasti Sinun 

FINNOIL 
18 

INVESTOINTIRAHOITUSTA NYf MYÖS ITÄ- JA KESKI-EUROOPPAAN 
FINNFUND on julkinen kehi
tysrahoitusyhtiö. Rahoitamme 
investointihankkeita 
tuotannon ja palvelujen alalla 
yhdessä suomalaisten 
yritysten kanssa. 

Toimintamme kehitysmaissa 
alkoi vuonna 1980. Olemme 
rahoittajana mukana 44 

. yhteisyrityksessä 24 maassa. 
Vuoden 1992 alusta alkaen 
toiminta-alueemme kattaa 
myös Itä- ja Keski-Euroopan 
- siis myös Baltian maat. 

Esimerkkejä rahoittamiemme hankkeiden tuotteista: 
Vaatetus * Tekstiilit * Kalaverkot * Elintarvikkeet * Dieselgeneraattorit * Paperikoneet * Hissit * Sakset * Sahatavara * Pakkauskartongit * Turve * Muoviputket * Liimat* Kehitysrahoitus * Konsulttipalvelut 
* Liikkeenjohdon palve lut 

RISK1RAHOITUKSEN ASlANTUNTUA 

FINNFUND 
TEOLLISEN KEHITYSYHTEISTYÖN RAHASTO OY 

Post iosoite: PL 391, SF-00121 Helsinki 
Puh. +810 358 0 641 30 1, Telex 125028 ffund sf. Telefax +810 358 0 603 309 

LAATU El 
PUHEILLA 
... VAAN 

PARANE. 
TEOILLA. 

HAKA-LAATU on syntynyt vuosien kokemuksesta ja kehitetty koko organi
saation kattavaksi loalujörjestelmöksi - ulottuen työma an teknisislö oh
jeista johtomismenetelmiin . laotu jo sen jatkuva kehi ttäminen on Haka
konsernin yri tysfi losofion ydin ja käytännössä se on ta pa työskennellä . 

MUTTA 
KESKUSTELU'LLA 
RAKENNETAAN .. 
. . . avain ja luottamuksell inen kanava asiakkaan ja hakalaisen välil le. 
HAKA-LAADUN olennaisin osa on asiakkaan yksilöllinen palveleminen, 
hänen tarpeidensa ja toiveidensa täyttäminen . 
Kysy lisää HAKA-LAADUSTA JA -PALVELUISTA Haka-konsernin ammatti 
laisilta PKS-Ha ko, Haka-Rakentajat Oy, Insinöörirakenta jat Oy, Maa- ja 
Vesi r□ ken nus Haka Oy, Asfa ltti- Haka Oy, laatuelementti Oy ja A-Raken
tajat Oy. 

Palvelumuotojamme ovat 
* osakepääomarahoitus 

* lainat 
* takuujärjestelyt 
* hankevalmistelujen 

rahoitus 
* tekninen ja liikkeen

johdon tuki 
* liikeyhteyspalve lu 

FINNFU Din laaja 
kokemus ja monipuolinen 
osaaminen ovat vahvoja 
voimavaroja 
pe rustettavien yritysten 
alkuunsaattamisessa ja 
kehittämisessä. 

illHAKA 

TyOpööllikkö Kimmo Kurki on ybi niistä ommoltitaitoisisto henkilöistä , jatko 

vastasivat lootutyömaon, As . Oy Keravan Noovopuislon loleutubesto . 

Hoko-konsernisso valitoon vuosilloin työmoo , jonko voolimukseno on täy 

dellinen osiakostvvtyvöisyys , virheettömyys sekö aikotoulussa ja kuslan

nusorviosso pysyminen . 

PL 309, 00531 HELSINKI, PUHELIN (90) 770 51 
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TERVEHDIMME 
RANNIKON 

PUOLUSTAJIA. 


