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Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan historiikki 
Kirjoittanut Ove Enqvist 

Ajatus joukko-osastokilloista tuli 
suhteellisen myöhään Suomeen 
Ruotsista. Ruotsin yhdistysten 
idea tuli todennäköisesti Tans
kasta. Tämän tyyppisiä yhdistyk
siä tunnetaan Tanskassa aina 
1880-luvulta saakka. Joukko-. 
osasto- ja aselajipohjalta toimivi
en perinneyhdistysteri ja kiltojen 
toiminta Suomessa alkoi osittain 
jo sotaa edeltäneinä vuosina. 
Vanhin edelleenkin toimiva yh
distys, Hakkapeliittayhdistys, pe
rustettiin vuonna 1926. Neuvos
toliiton kanssa tehdyn rauhanso
pimuksen mukaan Suomen oli 
kuitenkin 1944 hajoitettava suo
jeluskunta- ja lottajärjestöjen li
säksi vanhemmat veteraanijär
jestöt. Tämä johti siihen, että sel
laiset yhdistykset kuin killat oli
vat epäsuotavia. 

Sotia seuranneiden hiljaisten 
vuosien jälkeen kilta-ajatus alkoi 
jälleen 1950-luvun loppupuolel
la elpyä. Reservin keskuudessa 
koettiin yhteydenpito omaan 
joukko-osastoon ja entisiin pal
velustovereihin tärkeäksi. Tämä 
oli yhteistä niin sodan ajan jou
koissa, kuin rauhan aikanakin 
palvelleille. Etsittiin myös uusia 
kanavia puolustusvoimien ja 
muun yhteiskunnan lähentämi
selle toisiinsa. Alusta alkaen kil
tatoiminnan keskeisirnmiksi tee
moiksi nousivat maanpuolus
tushengen ylläpitäminen, yhdys
siteenä toimiminen, perinteiden 
vaaliminen, varusmiesten avus
taminen ja veteraanien tukemi
nen. Erityisen tärkeänä pidettiin 
miehistöön kuuluvien mahdolli
suutta osallistua toimintaan. 

Kuitenkin vasta vuonna 1957 

perustettiin ensimmamen kil
tayhdistys eli Karjalan Kaartin · 
Kilta. 

Ajatus oman killan perustami
sesta virisi myös rannikon puo
lustajien piirissä heti sotavuosien 
jälkeen. Hankiin toteuttamiseksi 
muodostui vuoteen 1961 men
nessä lähinnä RT 2:n historia- ja 
avustussäätiön rungolle rakentu
nut valmistelutoimikunta. Toimi
kunta kutsui kaikkia asiasta kiin
nostuneita Rannikon Puolusta
jain Kilta ry:n perustavaan ko
koukseen Katajanokan Upseeri
kerholle huhtikuun 16. päivänä 
1962. Keskeisin tehtävä oli aluk
si paikallisosastojen toiminnan 
käynnistäminen.. Ensimmäinen 
paikalliskilta oli Helsingin kilta, 
joka perustettiin 3.10.1962 pu
heenjohtajana Sulo Värtö. Run
sasta kuukautta myöhemmin pe
rustettiin Kymenlaakson kilta ja 
viikko sen jälkeen Turunmaan 
Kilta. Rauman osasto perustettiin 
1963, Hangon 1964 ja Vaasan 
1965. 

Tarve rekisteröidä Helsingin 
osasto nousi toiminnasta ja sille 
asetetuista tavoitteista. Helsin
gin killan identiteettiä haluttiin 
vahvistaa, siteitä nimikkojouk
ko-osastoon lujittaa ja taloudel
lista liikkumatilaa lisätä. Rekiste
romnin tavoitteista kertovat 
omalla tavallaan myös nopeasti 
virinneet hankkeet oman tun
nuks~n, oman lipun, kiltamerkin 
ja mustan kiltabaretin hankkimi
seksi Helsingin· Rannikkotykistö
kilta ry:n tunnuksiksi. Keskuskil
lan osasto Rannikon Puolusta
jain Helsingin Kilta rekisteröitiin 
5.12.1978 Helsingin Rannikko-

tykistökilta ry:nä. Vuonna 1985 
nimi muutettiin Suomenlinnan 
Rannikko tykistö killaksi. 

Helsingin killan toiminta oli 
heti varsin monipuolista. Kerät
tiin esimerkiksi rykmentin varus
miehille varusmieskirjastoja ja 
käynnistettiin elokuvakerho. 
Suomenlinnan rannikkotykistö
rykmentin kanssa ideoitiin oma 
lehti, Linnake-lehti ja järjestet
tiin tutustumiskäyntejä sekä soti
las- että siviilikohteisiin. 

Kilta tunnetaan tänään laajal
ti muutamasta killan läpiviemäs
tä laajasta projektista. Keväällä 
1981 Santahaminassajärjestetyn 
kertausharjoituksen yhteydessä 
silloinen toisen patteriston ko
mentaja evl P.Uskijärjesti harjoi
tuksessa mukana olleille killan 
puheenjohtajalle R.Telarannalle 
ja killan johtokunnan jäsenelle 
O.Saatsille maastotiedustelun 
Upinniemen kärkeen. Maasto
tiedustelun tärkeimmäksi ja mie
lenkiintoisismmaksi kohteeksi 
paljastui Robert Kajanuksen gra
niittisaunan runko tai pitäisikö 

Killan Vaakuna 

3 



4 

sanoa pikemminkin rauniot. Sau
nan vihkiäiset pidettiiin Puolus
tusvoimain uunituoreen komen
tajan ja M1V:n kameroiden läs
näollessa runsasta kahta vuotta 
myöhemmin eli 14.10.1983. Vål
miiksi oletettua saunaa on kui
tenkin jouduttu kunnostamaan 
aina silloin tällöin. Vasta lukuis
ten toimenpiteiden jälkeen on 
torni syksyllä saatu (ainakin tois
taiseksi) pitämään vettä. 

Kajanuksen saunan valmistut
ta kilta halusi tukikohdan, joka 
olisi jokaisen jäsenen käytettä
vissä helpommin ja vähemmin 
muodollisuuksin kuin Kajanuk
sen sauna, joka sijaitsee varus
kunta-alueella. 9.8. 1984 johto
kunta teki päätöksen Järv§n kil
tamajan rakentamisesta. Aitien-: 
päivänä 1985 kiltamajan ja ran
tasaunan kaikki puutavara tuo
tiin Järvön kaakkoiskärkeen kul
jetuslautalla, jolle oli ajettu kak
si Honkarakenteen tehtaalla täy
teen lastattua rekkaa. Syksyllä 
1985 saatettiin Järvössä pitää se
kä kiltamajan että rantasaunan 
vihkiäiset. Tämän jälkeen Järvö 
on ollut kiltalaisten ahkerassa 
käytössä. Veneilevät aktiivikilta
laiset oppivat vähitellen tunte
maan Porkkalanniemen edustan 
merialueen kuin omat taskunsa. 
Samalla jäsenistöön tuli mukaan 
sekä niitä, joita viehätti toimin
nan konkreettisuus ja tavoittei
den mittaavuus että niitä, jotka 
halusivat päästä mukaan Järvön 
kiltamajan ympärille rakentu
neeseen merihenkiseen toimin-

Kilta 30 
vuotta 

Killan 30-vuotisjuhla vietettiin 
hieman etuajassa lauantaina 
19.9. päivällä Kuivasaaressaja il
lalla Katajanokan kasinolla. Noin 
170 vierasta saapuivat Kuivasaa
reen sopivasti lounasaikaan. Her
nekeitonja pannarinjälkeen nau
tittiin killan tarjoamat kahvit so-

Kajanuksen sauna Upinniemen eteläkärjessä 
taan. Kiltamajaa vuokrataan Kuivasaaren projektin jälkeen 
myös ulkopuolisille majan ylläpi- killalla on edessään tulevaisuu-
tokustannusten peittämiseksi. den linjoistaan päättäminen vuo-

Kolmas vastaavan suuruusluo- den 1993 alussa tapahtuvassa 
kan hanke tuli vastaan keväällä "linjaseminaarissa". Ideoita tus-
1991, kun kilta lähti mukaan en- kin tulee puuttumaan. Uudet to-
tisöimään Kuivasaaren 12" kak- teutajat ovat aina tervetulleita. 
soistornia. Aluksi killan piti olla Suomenlinnan Rannikkotykis-
tässä rannikkotykkiväen yhtei- tökillan historiaa on tarkemmin 
sessä projektissa olla lähinnä selvitetty Killan 30-vuotishisto-
vain rahaliikenteen hoitajana. riikissä, joka julkaistiin syys-
Käytännössä kuitenkin projektis- kuussa 1992. Historiikkiä myy 
ta jäi killan vastuulle merkittä- killan sihteeri Kauko Pyyskänen, 
västi suurempi osa killan huoleh- puh 801 2230. 
tiessa sekä rahoituksesta, vapaa-
ehtoisryhmien kokoamisesta että 
koko projektin johtamisesta. 
Hanke on laajentuntu alkuperäi-
sestä yhden tykin kunnostami
sesta ainakin kolmen historiallis
ta tykkiä käsittäväksi "mediata
pahtumaksi". Projektin vetäjänä 

Alla: Killan Puheenjohtaja Eero Sivu
nen yhdistyksen 30-vuotis juhlapuhet- . 
ta pitämässä. Taustalla 12" Obuhof 
kaksoistykin uljaat putket. 

on ollut reservin majuri Pekka Kuva: Jukka Saari/uoma 
Ahtola. 

tilaskodissa. Innokkaimmat ehti
vät vielä ennen päiväjuhlaa tu
tustua jo vanhan tutun 12" tykin 
lisäksi 10" (Durlacher) ja 6"(C~
net) tykkivanhuksiin, jotka Pek
ka Ahtolan vetämänä projektina 
on asennettu Kuivasaareen. Sa
man aikaan killan puheenjohtaja 
Eero Sivunen otti kunniapuheen
johtaja Reijo Telarannan ja sih
teeri Kauko Pyyskäsen avustami
na vastaan onnitteluja sotilasko
dissa jopa niin kauan, että päivä
juhlan alku hieman viivästyi. 

Päiväjuhlassa kuultiin aluksi 
sotilasmusiikkia ja killan pu
heenjohtajan tervetuliaispuhe. 
Sen jälkeen paljastettiin killan 
vaakuna ja standaari. Ensimmäi
set kymmenkunta standaaria 
jaettiin ansioituneille kiltalaisille 
ja killan tukijoille. Standaarien 
jaon jälkeen kunniapuheenjoh
taja Reijo Telarantajulkisti killan 
30-vuotishistoriikin. Musiikin 
jälkeen palkittiin kiltalaisia 
muun muassa Rannikon Puolus
tajain Killan ansiomitalilla. Päi
väjuhla virallinen osuus päättyi 
maamme lauluun. Tämän jäl
keen oli vielä jonkin verran aikaa 
tutustua muun muassa edellä 
mainittuihin tykkivanhuksiin en
nen kuin alukset hienossa syys
säässä lähtivät kohti Helsinkiä. 

Illalla hieman pienempi jouk
ko kokoontui Katajanokan ka
sinolle viettämään iltaa. Ohjel
maan kuului puheenjohtajan ter
vehdyssanojen lisäksi eversti 
Torsti Lahden ja kiltaveli Keijo 
Kompan Suomen henkistä ja ai
neellista lamaa käsittelevät pu
heet, palkitsemisia, arpajaiset ja 
yllätysohjelmana tanssityttöjen 
esitys. Ohjelmanumeroiden välil
lä tanssittiin varusmiesorkesterin 
tahtiin. Ruokana oli "kilta
kiusausta" ja jälkiruoaksi juotiin 
kahvia. Ilmeistä ja puheista pää
tellen juhla oli onnistunut ja kai
killa oli hauskaa. 
Killan 30-vuotishistoriikkia ja muita 
killan julkaisuja on saatavissa killan 
sihteeriltä Kauko Pyyskäseltä puh. 
8012230. 

Oik. Rykmentin Komentaja Jorma 
Vuohelainen pitämässä puhettaan 
Killan 30-vuotisjuhlissa 
Kuivasaaressa. 

Oik. Kuivasaareen kokoontu
neet n.170 juhlijaa nauttivat 
syksyisetsä saariston luonnos
ta sekä armeijan tarjoamasta 
hemekeitosta ja pannukakus
ta. 

12-tuumainen kaksoistykkitor
ni oli kaikkkien paikalla ollei
den suuren mielenkiinnon koh
teena, eikä suotta. 
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Kaikkien aikojen 
itsenäisyyspäiväjuhlat 6.12.1992 

Itsenäisyytemme juhlapäivän il
lan tummuessa jää juhlavalaistu 
pääkaupunkimme taakse, kun 
suuntaamme venesaattueesssa 
vastaanottamaan suomineidon 
75-vuotissyntymäpäivan johdos
ta ammuttavat kunnialaukauk
set. Nämä laukaukset tullaan 
suorittamaan jättimäisellä 12" 
kaksoistornitykillä Kuivasaares
ta. Taivasta halkovat valonheitti- . 
mien uljaat keilat. Laivat hiljen
tävät juhlavieraiden kamerojen 
kohdistuessa valaistuihin tykin
piippuihin. Valot sammuvat ja 
odotettu hetki lähestyy. Täsmäl
lisesti kello 17 .10 taivaan valai
see hehkuva tulipallo, jyrähdys 
on korviahuumaava ja paineaal
lon voi tuntea koko kehosssa. Ko
hahdus kiertää juhlavieraiden 
joukossa. Näytelmä toistuu mi
nuutin kuluttua jopa vaikutta
vampana. 

TYKKIV ANl{UKSEN 
UUSIELAMA 

Nämä laukaukset teki mahdo
liseksi Suomenlinnan Rannikko-

tykistökillan ry:n talkootoiminta 
tykkivanhuksen kunnostamisek
si. Alunperin killan osuudeksi tu
li kunnostustöiden rahaliiken
teen hoitaminen, mutta lopulta 
sen osuudeksi laajeni vapaaeh
toisryhmien kokoaminen ja lo
pulta koko projektin johtaminen. 

Puolustusministeriön rahoit
tama vuonna 1934 vihitty tykki
jättiläinen jouduttiin Moskovan 
välirauhansopimuksen perus
teella siirtämään pois Kuivasaa
resta ja lopulta purkamaan. Myö
hemmin vuonna 194 7 solmitun 
Pariisin rauhansopimuksen ku
mottua Liittoutuneiden Valvon
takomission Suomeen kohdista
mat erillisvaatimukset palautet
tiin tykki Kuivasaareen heinä
kuussa 1960. Tämän jälkeen se 
oli käytössä runsaat kymmenen 
vuotta, kunnes se korjausvarojen 
puutteessa rappeutui ja määrät
tiin ampumakieltoon. 

Vuoden 1989 lopulla tehtiin 
aloite silloisen Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin ko
mentajan toimesta jo huonoon 
kuntoon päässeen tykin kunnos-

Illanvietto Palacessa sujui leppoisissa merkeissä vanhoja tuttuja tavatessa. 
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tamisesta. Hankkeeseen saatiin 
kerättyä varoja kevääseen 1991 
mennessä noin 100 000 mk, jol
loin varsinainen tykin ampuma
kuntoon entisöinti voitiin aloit
taa. Hankkeen tukiioina olivat 

Killan puheenjohtaja Eero Sivunen 

mm. Puolustusministeriö ja Hel
singin kaupunki. 

Projektin johtajaksi lupautui 
reservin majuri Pekka Ahtola, jo
ka sopi tehtäväänsä hyvin mm. 
Robert Kajanuksen saunan kun
nostamisesta saamansa koke- · 
muksen perusteella. Varsinainen 
työ suoritettiin vapaaehtoisvoi
min ja työpanokseksi tulikin 
mahtavat n. 8000 tuntia ja lopul
lisiksi kustannuksiksi materiaali
lahjoitusten lisäksi n. 300 
000mk. Tämä entisöimishanke 
on nyttemmin kytkeytynyt osaksi 
laajempaa kokonaisuutta. Tä
män hienon alun jälkeen Kui
vasaareen on muodostumassa 
eräänlainen pienimuotoinen tyk
kimuseo, jonka tulevaisuutta ke
hitellään. 

ONNEA JUHLIVALLE 
SUOMELLE! 

Laukaisun jälkeen valonheitti
met heräävät jälleen eloon va
laisten taivasta. Laivat kääntyvät 
ja lähtevät kohti Kauppatoria. 
Matkan aikana saamme ihailla 
kaupungin yllä säteilevää juhlai
lotulitusta. Taivas hehkuu sini
valkoisena. Laivat saapuvat ran
taan ja joukko mustabarettisia 
rannikkotykistökiltalaisia siirtyy 
seuralaisineen killan itsenäisyys
juhlatilaisuuteen. 

Salin pöydissä loistavat sini
valkoisten kynttilöiden liekit juh
lapukuisten vieraiden asettuessa 
pöytiinsä. Ulkona eteläsataman 
valojen kanssa kilpailee Presi
dentinlinnan itsenäisyysvas
taanottoa varten koristellut ik
kunat. Vieraat toivotetaan terve
tulleiksi tunnelman ollessa läm
min ja arvokas. 

Killan tilaisuus etenee pöydis
sä kiertävän vilkkaan keskuste
lun saattamana. Yleisö nousee 
seisten osoittamaan suosiotaan 
illan kunniavieraille, tykkiryh-

mälle, joka ampui nuo maanlaa
juista huomiota saaneet ktin
nialaukaukset. Lusikka kilahtaa 
vasten lasia ja puheet ovat val
miina alkamaan. Pinnalla niissä 
on päivan teema, itsenäisyys. 
Kerrataan Suomen itsenäisyys
kamppailujen vaiheita ja verra-

Y/h. Helmut Hess vastaanottaa vuo
den kiltalaisen kiertopalkinnon. 

Oik.ylh. Eversti Torsti Lahti. 

Alh. Palkintopöytä notkui tunnustus
palkintojen, standaarieen, sekä vuo
den kiltalaisen palkinnon painosta. 

taan oloja nykyisyyden ja men
neen välillä. Elämän perusårvot 
koti, uskonto ja isänmaa toistu
vat puheissa ja häämöttävät hen
kenä niiden taustalla. Tiedoste
taan nykyinen tila ja mainitaan 
työ yhtenä isänmaallisuuden 
muotona tämän päivän ongelmi-

en hoitoon. Vieraat saavat ajatte
lemisen aihetta aina armeijan 
määrärahojen ja virkojen vähen
tämisestä lähialueillamme tapah
tuviin murroksiin. Sujuvakieliset 
puhujat korostavat vapautta 
Suomen tärkeimpänä omaisuute
na ja vastuuta siitä. Talvisodan 
henkeäkin peräänkuulutetaan. 
Juhlan kohokohtana kilta jakaa 
lukuisia tunnustuspalkinto ja 
mm. kiltamerkkejä ja standaare
ja killan hyväksi tehdystä työstä, 
sekä huipentumana vihkii killan 
vaakunan, joka saa heti kiitosta 
osakseen. 

Muuna ohjelmana seuraa mm. 
Maamme -laulu, vaikuttavaa lau
suntaa, mieskuoron komeaa lau- . 
lua ja herkkää jousimusiikkia. 
Ohjelma kevenee loppua kohden 
kiltalaisten täyttäessä parketin 
tanssin pyörteissä. 

Kiltalaiset vaikuttavat olevan 
itse tyytyväisiä juhlaansa ja va
kuutun heidän sanoessaan tälläi
sen kiltajuhlan olevan oikea tapa 
juhlia maamme 75-vuotista tai
valta. Osanottajajoukko on kun
nioitettavan monipuolista ja eri 
ikäistä. On hyvä huomata, että 
perinteen vaalijoita ja killan toi
minnan jatkajia löytyy juhlijoi
den joukosta. Malja syntymäpäi
väänsä viettävälle Suomelle! 
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H e~ingin. Suo~eluskuntapii
nn pennnekilta - Tradi

tionsgille~ för Helsingfors 
Skyddskårsdistrikt - perustettiin 
4.6.1991 Helsingissä. Sen perus
ti joukko sen alaisissa eri suoje
luskunnissa aikanaan palvelleita 
helsinkiläisiä. Kokouksessa toimi 
puheenjohtajana kenraaliluut
nantti Ermei Kanninen, joka 
myös oli yksi kokouksen kokoon
kutsujista. Jäsenyys on tarkoitet
tu sekä näille suojeluskuntalaisil
le että Helsingin alueella toimi
neille lotille, heidän perheen
jäsenille ja jälkeläisille. Koska 
järjestön.lopettamisesta on kulu
nut jo kohta viisi vuosikymmen
tä ja muuttoliike sekä kasvukehi
tys on ollut huomattavaa Helsin
kiin ja Helsingistä, varattiin 
sääntöihin jäseneksi liittymisen 
mahdollisuus myös kaikissa 
muissa suojeluskuntapiireissä ja 
Lotta-Svärd piireissä vuosina 
1917-1944 palvelleille. 

Seura piti ensimmäisen yleisen 
kokouksensa, ns. "liittymisko
kouksen " 6.9.1991 ja jo siihen 
osallistui useita kymmeniä eri ta
voin tavoitettuja uusia jäseniä. 
Seuran ensimmäinen sääntö
määräinen vuosikokous pidettiin 
28.11.1991 Helsingissä, Kata
janokan Kasinolla ja ·huomioon 
ottaen ne useihin tuhansiin nou
sevat suojeluskuntalaisten ja lot
tien määrät, jotka ovat potentiaa
leja jäseniä entisen palveluspaik
kansa tai mielenkiintonsa joh
dosta, laskemme jäsenmääräm
me kasvavan vielä moninkertai
seksi. 

Helsingin suojeluskunnan al
kutaipaleen voidaan katsoa alka
neen vuoden 1905 yleislakon ja 
seuraavan vuoden ns. "Viaporin 
kapinan" aikaisista suojelusvar
tio- ja -kunta kokoonpanoista. 
Ne voidaan jättää poiskin, koska 
ne lopetettiin laillisesti ja niiden 
elinaika oli sen vuoksi varsin ly
hyt. Seuraava vaihe koettiin 
1917. Silloin perustettiin Helsin
gin Suojeluskunta ja sen rinnalle 
Ylioppilassuojelukunta. Näitten 
yhteisvahvuus oli jo merkittävä, 
mutta ns. punainen terrori lopet
ti niiden toiminnan vuoden vaih
teeseen tultaessa. Niiden rauni-
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H~lsingin Suojeluskuntapiirin perinnekilta ,y:n näyttelyosasto Maanpuolustusmes
su1lla 15-17.5.1992 Helsingin jäähallissa. Kuva: Paul P Volotin 

Suojeluskuntaperinteet 
kunniaan! 

oilta nousi sitten 1918 helmi
kuussa 'Valtiokaarti" eläen vai
keuksista huolimatta vapausso
dan päättymiseen saakka. Hel
singin Suojeluskuntapiiri perus
tettiin 10.11.1918. 

Lotta-Svärd liike syntyi puo
lestaan suojeluskuntien huollol
lisiin tehtäviin perustetuista nais
ryhmittymistä. Ne yhdistettiin 
1921 organisaatiota kehitellen 
valtakunnalliseksi Lotta-Svärd 
järjestöksi, joka jakaantui sitten 
alueellisesti ao. suojeluskuntien 
mukaan. 1930-luku oli suojelus
kunta- ja lotta-aatteen kukoistus
aikaa. Vapaussodan jälkeinen ra
kennusvaihe kantoi nyt hedel
mää. Kumpikin järjestö hyväksyt
tiin koko kansaa edustavaksi kun 
aikaisempi "poliittinen vastaha
ka" oli järjestöjä aikaisemmin 
vastustaneitten itsensä päätöksil
lä poistettu. Suojeluskuntajä1jes-
tö tunnustettiin nyt kaikissa. pii
reissä lakiin perustuvana osaksi 
puolustusvoimia ja lottien työ 
nähtiin siihen itsestään selvästi 
liittyväksi. 

Talvisota osoitti, että tämä 
asenne oli ollut oikea. Sotaan ol-

tiin ainakin henkisesti valmistau
duttu puhumattakaan siitä käy
tännön panoksesta mikä näitten 
hyvin koulutettujen järjestöjen 
väki antoi sodan eri asteisten 
koettelemusten kestämiseksi. 
Jatkosodassa kotirintama eri or
ganisaatioissa oli sekin paljolti 
juuri suojeluskuntien ja lottien 
varassa. Jäjestöt lakkautettiin 
syksyllä 1944 puhtaasti ulkopo
liittisesta painostuksesta. Itse nii
den toimintaan ei silloin, eikä 
nytkään ole millään taholla ollut 
moittimisen aihetta. 

Nyt perustettu perinneyhdis- · 
tys on tarkoitettu yhdyssiteeksi 
vuosien takaisille aseveljille ja -
sisarille vaalimaan maanpuolus
tusarvoja ja kehittämään maan
puolustustahtoa sekä korjaa
maan niitä vääriä väittämiä, joi
ta näistä kummastakin lakiin pe
rustuneesta järjestöstä yhä edel
leen levitetään. Uusi aika antaa 
siihen sekä oikeutuksen, että 
mahdollisuuden ja toivottavasti 
nyt perustettu kilta tulee ole
maan esimerkkinä koko maan 
kattavalle kilta-aatteelle. 
l(jrjoittanut: Ye.Evl. A Salin. 

Helsingin Suojeluskunta pii
rissä palvelleet entiset suojelus
kuntalaiset ja lotat, heidän per
heenjäsenensä sekä jälkeläisensä 
tulkaa mukaan vaalimaan perin
teitämme, ottakaa yhteys jä
seneksi liittymistarkoituksessa 
joko kirjeitse tai puhelimitse kil-

lan sihtee~: Paul P Volotin, 
Vuosaarentle 10 E 94, 00980 
HELSINKI, puhelin (90) 312 270. 

Myös toisissa Suojeluskunta
piireissä palvelleet voivat liittyä 
jäseniksi. Kilta on Maanpuolus
tuskiltojen liitto ry:n ja Uuden
maan kiltapiiri ry:n jäsenkilta. 

Nyt kehoitetaan perustamaan 
laajalti kiltamme mukaisia entis
ten suojeluskunta piirien rekiste
röityjä perinnekiltoja. Avuste
taan killan perustamistoimissa 
tarvittaessa. 

Kadetit valmistuivat 
Tasavallan Presidentti nimitti tulevat 
luutnantit virkoihinsa 28.8.1992 

KADETIT 
VALMISTUIVAT 

Kadettien kolmivuotinen uuras
tus huipentui 28.8.1992 seppe
leenlaskuun Hietaniemen hau
tausmaalla, sekä perinteiseen 
marssiin Eduskuntatalolta Presin
dentinlinnaan, jonka valtiosalissa 
pidettiin juhlallinen nimitystilai
suus. Tässä tilaisuudessa Tasaval
lan presidentti Mauno Koivisto 
nimitti 127 kadettia puolustus
voimien ja rajavartilaitoksen vir
koihin. Läsnä olivat myös puolus
tusministeri Elisabeth Rehn sekä 
puolustusvoimien korkein pääl
lystö amiraali Jan Klenberginjoh
dolla. Näistä uusista kadeteista 
kolme nimitettiin SlRR:n luut
nantin virkoihin. 

OPIT KÄYTTÖÖN 

Kävimme haastattelemassa uusia 
luutnanteja Juha Kilpeä ja Mika 
Immosta alokkaiden koulutuksen 
keskellä Upinniemessä ja Mauri 
Mikkosta isosaaressa. Hakeutu
minen kadettikouluun varusmies
palvelun jälkeen oli luonnollinen 
asia, sillä kiinnostusta puolustus
voimiin riitti, erityisesti rannikko
tykistön teknillisyyteen. Muuta
man työviikon jälkeen luutnantit 
olivatkin tyytyväisiä tähän re1-
pashenkiseen ammattiin. 

KADETTIKOULUSTA 

Opiskelustaan kadettikoulusta 
oli luutnanateille jäänyt hyviä 
muistoja. Varsinkin valmistautu
mistilaisuus ja leiri ovat jääneet 
vastavalmistuneiden mieliin. 
Opiskelu kadettikoulussa eroaa 
huomattavasti muista korkea
kouluista muistuttaen enemmän
kin armeijaa. Luentoja on vähem
män ja opiskelu on tiukkatahtista 
ja kurinalaista. Pääosin kadetti
koulun aineet ovat sotilaallisia, 
joskin mukaan mahtuu myös his
toriaa, valtio-oppia, sekä kieliä. 
Opiskelu aloitetaan yleisillä ai
neillaja vähitellen opintojen ede
tessä eriydytään omiin aselajei-

hin, joista yksi on rannikkotykis-
tö. . 

Upseerikoulutusjärjestelmän 
uudistamisen myötä uudistuu 
myös kadettikoulu. Vuoden 1993 
loppuun mennessä valmistuvat 
suorittavat upseerin perustutkin
non kolmessa vuodessa, jonka 
jälkeen sen suorittamiseen menee 
neljä vuotta. Tällä pyritään pi
dentyvän aselajijakson myötä pa
rempiin ammatillisiin tietoihin ja 
taitoihin, sekä yleisen sivistys
tason kohottamiseen. Kadetti
koulu sulautetaan 1.1.1993 pe
rustettavaan Maanpuolustuskor
keakouluun, johon yhdistetään 
myös Taistelukoulu ja Sotakor
keakoulu. On kuitenkin tärkeää, 
ettei näissä uudistuksissa tulla 
hävittämään monia kadettikou
lun hienoja perinteitä. 

9 



OPETTAMJSTAHAN 
TAMAON 

Ammattinsa ensivaikutelmana 
mainittiin sen opettajamaisuus ja 
opettamistahan se onkin. Tehtä
viin kuuluu opettaa alokkaille 
toimintaa taistelutilanteissa ja 
muutenkin armeijan oloissa. Toi-

saalta monia yhtäläisyyksiä löy
tyy myös työnjohtajan ammatis
ta. Työpaikkana armeija eroaa 
luonnollisesti siviilipuolen am
mateista, ehkä näkyvimmin käs
kyvaltasuhteen osalta. 

Alokkaille terveisinä toivottiin 
kantahenkilökunnan puolesta 
turhien niuhotusten ja jännitys
ten poisjättämistä, sekä reipasta 
asennoitumista ja toimintaa ar
meijaa kohtaan. Ongelmien ja 

kysymysten ilmaantuessa keho
tettiin reippaasti tulemaan kes
kustelemaan asioista, näin saa
daan asiat kyllä kuntoon. 

Teksti: Ari Puumalainen/Teri Niitti 
Kuva: Esa-Pekka Nykänen 

Ohutta yläpilveä 

''Jsosaari, ohutta yläpilveä, lämpö
tila. .. " Usein juuri näillä sanoilla 
Isosaari, rylanenttimme mallilin
nakke ylittää uutiskynnyksen jo':a, 
päivä. Päätimme ottaa selvää mie
histä ja heidän työstään tämän il
miön takana paljailla Isosaaren 
kallioilla. 

Isosaaren sääasema palvelee 
sekä puolustusvoimia että ilma
tieteen laitosta, jolle tuoreimmat 
tiedot säätilasta lähtevät kerran 
kolmessa tunnissa. Puolustusvoi
mien ammunnoissa tarvitseman 
ballistisen säätiedotuksen lisäksi 
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Meteorologi Juha Föhr opastaa 
varusmiehiä säänennustamisen 
jaloihin taitoihin. 

tietoa on saatavissa aina ilman
paineesta ja kastepistelämpöti
lasta tavallisten ihmisten halu
amiin tietoihin tuulen eri elemen
teistä. 

Sääasema 
palvelus paikkana 

Isosaaren sääasema on sijoitettu 
erilleen muusta asutuksesta, ja 
näin ollen varusmiespalvelusta 
siellä suorittavat muodostavat 
oman pienen tiimin. Tällä hetkel
lä sääasemalla palvelee neljä Tik
kakosken sää-ja suojelukoulussa 
oppinsa saanutta varusmiestä. 
Maallikolle mystisen näköisten 
erilaisten mittareiden ja laittei
den keskellä nämä miehet va
kuuttavat palveluksen yksinäisel
lä asemalla olevan unohtumatto
man kokemuksen, jolla paikalle 
heltiääkin arvosanaksi vaatima
ton "rykmentin paras paikka". It
senäisen ja vastuunalaisen työn 
suorittajat ovat kirjanneet vuosi
en saatossa saaristossa ennätyk
selliset 38 cm lunta, ja 25 m/s 

tuulta. Monet saaristolaiset saa
vatkin kiittää juuri Isosaaren sää
asemaa siitä, että eivät ole joutu
neet näiden rajujen olojen yllät
tämiksi. 

Säämiehet vieraissa 

Täydentääkseen tietouttaan me
teorologiasta, säämiehet tutus
tuivat 18.8.1992 Ilmatieteen lai
tokseen itsensä Juha Föhrin opas
tuksella. Luennoillaan Föhr vihki 
säämiehet sääilmiöiden syntyjen 
saloihin, sekä Ilmatieteen laitok- · 
sen toimintoihin ja palveluksiin. 
Vierailupäivänsä päätteksi sää
miehet tutustuivat maailman joh
tavan säähavaintolaitteita val
mistavan yhtiön, Vaisala Oy:n, 
toimintaan. Tämänkaltaista moti
voivaa koulutusta saavien varus
miesten käsiin on helppo uskoa 
vastuu kesäisen veneretkensä on
nistumiseen vaikuttavien tietojen 
paikkansapitävyydestä! 

Teksti: Esa-Pekka Nykänen 
Ari Puumalainen 

Kuva: Ari Puumalainen 

Ranrukkotykkimiestoimikunta V92 
monessa mukana 

Saapumiserän 1/92 edustajina 
Rannikkotykki- miestoimikun
nassa ovat toimineet 20-vuotiaat 
Ari Puumalainen ja Esa-Pekka 
Nykänen. 

285 vuorokautta tykkimiehe
nä palveleva Lohjalainen Mer
konomi Ari Puumalainen on vas
tannut työ, opinto, ja sosiaalialan 
asioista, sekä toimittanut Linna
ke-lehteä. Yleinen taloudellinen 
tilanne on heijastunut TOS-asia- · 
miehen tehtäviin huimasti li
sääntyneenä kiinnostuksena eri
laisiin opinto- ja sosiaalialan ky
symyksiin. 

Helsinkiläinen YO E-P Nykä
nen palvelee alikersanttina 330 
vuorokautta, joista noin puolet 
RTTK:n puheenjohtajana. Pu
heenjohtajan vastuualueeseen 
kuuluu taloudenpidon ja Linna
ke-lehden toimittamisen lisäksi 
yhteydenpito yksiköihin, henki
lökuntaan, kiltaan sekä muihin 
varusmiestoimikuntiin. Myös va
rusmiesten vapaa-ajan toimin
nan kehittäminen ja välineistön 
hankkiminen kuuluu puheenjoh
tajan tehtävien piiriin. 

Vastuunalaista ja mielenkiin-

Viihtyisään palve
luspaiikkaansa t_w
tyväinen varusmies 
on myös motivoi
tuneempi ja tehok
kaampi, toteaa 
huoltopatterin päi
vystäjiänpöydän 
luona haastattele
mamme Tkm 
Tarkkala. 

Mikäli olet kiinnos
tunut toiminnas
tamme, ota yhteyt
tä osoitteeseen 
S1RR!R1TK 
PL500861 
Helsinki tai puheli
mitse numeroon 
161-4819 

toista työtä tehdessään Puuma
lainen ja Nykänen ovat saaneet 
melko laajan kuvan Rykmenttim
me tilasta kiertämällä säännölli
sesti yksiköissä vaihtaen ajatuk
sia niin varusmiesten kuin henki
lökunnankin kanssa. Myös RT-

Iloiset yhteyksien tekijät: Merenläheistä varusmiespalvelusta suorittavia venemie
hiä RITK:n juttusilla Santahaminassa. 

Killan kanssa tehty tiivis ja hedel
mällinen yhteistyö on auttanut 
kattavan kokonaiskuvan muo
dostamisessa. 

Tätä tuntemusta hyväksikäyt- · 
täen RTTK on pyrkinyt edistä
mään varusmiestemme asioita 
yksilötasolta aina valtakunnalli
selle tasolle asti toimimalla mm. 
Varusmiesliiton ja Pääesikunnan 
Yhteistyöryhmässä. 

Tämän lehden myötä R TTK 
valmistautuu jälleen uuteen su
kupolvenvaihdokseen saapumi
serän 11/92 edustajien tarttuessa 
vuoden -93 alussa tahtipuikkoon 
edeltäjiensä siirtyessä reserviin. 

RTTK 1/92 toivottaa antoisia 
lukuelämyksiä tämän lehden pa
rissa niin varusmiestovereilleen 
kuin muillekin 75-vuotiaan Suo
men ystäville. 

Teksti: Esa-Pekka Nykänen 
Kuvat: Teri Niitti 
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Huoltopatteri, Santahaminan 
tukipylväs 

SlRR:n monipuolisin yksikkö on 
eittämättä Huoltopatteri Helsin
gin Santahaminassa. Sillä sinne 
majoittuneiden varusmiesten 
palvelustehtävät ulottuvat eläin
huoltomiehestä aina arkkitehtiin 
asti. 

Valtaosa n. 80:stä varusmie
hestä työskentelee komennus
paikoilla yksikön ulkopuolella. 
Nämä miehet pitävät osaltaan 
huolta Santahaminan talous- ja 
varustehuollosta, venekuljetuk
sista, eläinhuollosta ja erilaisista 
toimistoalan tehtävistä. 

RTTK:n toimihenkilöt ovat oi
va esimerkki miehistä, joille pat
teri on yksikön ulkopuolisen ko
mennuspaikan vuoksi lähinnä 
yöpymispaikka. 

HPtri on palveluspaikkana pi
detty, eikä suinkaan vähäisimpä-
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nä vaikuttimena keskeinen 
sijainti lähellä Helsingin 
sydäntä. 

Teksti: Esa-Pekka Nykänen 
Kuvat: Teri Niitti 

Miehet paljon vartioina: 
HPtrin toimisto pitää Santaha-
minan pyörät pyörimässä 
silloinkin, kun muut ovat 
lomilla. 

Huoltopatterin historiallinen 
silhuetti nousee uljaana usvan 
keskeltä. Karun romanttisen 
kasannirakennuksen käyttö
mukavuus on laskenut ajan 
hampaan vaikutuksesta, perus
korjaus lienee kuitenkin piak
koin käsillä. 
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AUKII/92 
Kurssin johtajan tervehdys 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin oppilaita I jakson suorittamisesta. Aliupseerikurssi jakaantuu kahteen 
jaksoon. Näistä ensimmäinen alkoi täällä Upinniemessä 19.10.1992 ja kesti 9 viikkoa. Tällä yhtenäisjaksolla 
saitte rautaisannoksen rannikkotykistön perustiedoista ja -taidoista. Johtajaksi teitä koulutettiin eri tilanteissa 
leireillä, sulkeiskentällä ja kasarmilla. Toinen jakso jatkuu erikoiskoulutuksen merkeissä joko 
reservinupseerinkoulutuksena rannikkotykistökoululla Santahaminassa, ryhmänjohtajakoulutuksena 
koulutuspatterilla tai erikoiskoulutuksena aliupseerikouluissa ympäri Etelä-Suomea. 

Uskon että nyt päättynyt jakso oli työntäyteinen. Sotainvalidien veljeskeräys, oppilasharjoituksetja kokeet 
veivät varmasti iltaisin kaivattua vapaa-aikaa. Kuitenkin osoititte niin keräystuloksilla kuin 
opintomenestyksellänne kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin ja hoitaa annettuja tehtäviä. 

Opittuja taitoja testattiin Porsön ja Mäkiluodon ampumaleireillä. Leirit osoittivat -vaikka sää ei ei meitä 
suosinutkaan- teissä olevan ainesta rannikkotykkimiehiksi. Molemmat kalustot, lOOI'K ja 13CITK, tulivat 
tutuiksi. Ammuttiin myös linnakkeen lisäaseilla, jotka lisäsivät teidän oppilaiden aseenkäsittelytaitoa ja -
tuntemusta eri aseista kuten RSKK:sta KVKK:sta, KESKO:sta ja 45 JVK:sta. Niin tykistö- kuin 
lisäaseammunnat sujuivat säästä huolimatta hyvin, ja opetustarkoitus saavutettiin. 

Testasimme myös kykyänne toimia väsyneenä yli yön kestäneellä marssitaitokilpailulla ja toisen kerran 
Mäkiluodossa yön kestäneessä rastikoulutuksessa. Mielestäni suoriuduitte hyvin molemmista harjoituksista. 
Onnittelut voittajapartioille marssitaitokilpailussa. 

Leireillä ja oppilasharjoituksissa teidän käytännön johtamistaitonne arvosteltiin. Parhaat jatkavat 
rannikkotykistökoulussa. Valinta ei ollut helppo näin tasokkaasta oppilasjoukosta. Onnittelen teitä tämän 
välitavoitteen saavuttamisesta. 

Onnitteluni myös venekurssin oppilaille oman teoriajaksonne suorittamisen johdosta. Harva ymmärtää 
kurssinne vaativan opetuksen sisällön. Kurssinne aloitettiin 19.10.1992. Opetuksen painopiste oli merenkulussa, 
merimiestaidossaja konekoulutukssa. Porsön leirillä saitte käytännön kokemusta merellä. Erikoisuutena oli 
palokoulutuspäivä. Kurssi huipentui loppukokeisiin viimeisellä kurssi viikolla. Uskon, että teillä on valmiudet 
aloittaa tositoimet merellä. Keväällä teistä toivottavasti mahdollisimman moni kuljettaa miljoonien markkojen 
venettä ja sen monesti korvaamatonta lastia omalla vastuullaan ja ammattitaidollaan. 

Kiitän linjanjohtajia, kurssin koulutukseen osallistunutta henkilöstöä, venekurssin kouluttajia, kurssien 
vääpeliäja muita yhteistyökumppaneitamme niin varuskunnassa kuin sen ulkopuolella kurssien läpiviemisen 
johdosta. 

Kurssin johtaja 
Kapteeni Ismo Korhonen 

Puheenjohtajan tervehdys 
Kun AUK Il/92 alkoi, olimme kaikki tietoisia siitä, että jossain kaukaisessa tulevaisuudessa 

saisimme vastuullemme oman alokasryhmän tai minkä tahansa muun ryhmän. Nyt kun kurssi on 
loppunut, on tullut aika kokeilla omien siipiemme kantavuutta . 

Kun uusi alokaserä astuu palveluks~en 7 .1.93, alkaa nuorien ryhmänjohtajien vaikein tehtävä 
koko varusmiesaikanaan: on osattava suhtautua oikein muuttuneeseen tilanteeseen. Emme enää ole 
samanlaisen huolenpidon alaisena kuin olimme aliupseerikurssin aikana - alokasajasta puhumatta-

kaan. Olemme astuneet ryhmänjohtajan kenkiin. Meiltä vaaditaan oma-aloitteisuutta, meihin 
luotetaan, ja vastuumme on suuri. Meidän on vain tukeuduttava kurssilla oppimiimme taitoihin ja 
muokattava itsestämme luonteva ja persoonallinen johtaja. 

Osaltaan _meitä auttaa haasteessamme se, että saimme olla aliupseerikurssin ensimmäisen jakson 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa. Kurssillamme oli oppilaita pääkaupunkiseudulta ja aivan maamme 
länsi- ja itäosista. Saimme vaikutteita eri puolilla alokasaikansa viettäneiltä kurssitovereiltamme. 
Toivottavasti tämä avartaa käsityksiämme ja rikastuttaa tulevien alaistemme palvelusaikaa. 

Omasta puolestani toivotan kaikille kurssitovereilleni menestystä tulevissa ryhmänjohtajatehtä
vissä ja lukuintoa niille,jotka kurssiltamme lähtivät RUK:hon. Kaikilla meillä on todellinen näytön 
paikka vasta edessämme. Tsemppistä. r•• puheenjohtaja 

Oppilas Kimmo Martikainen 

Kurssin ja linjojen johtajat 
Kurssin johtaja 

Kapteeni 
Ismo Korhonen 

Kurssin varajohtaja 

Yliluutnantti 
Jukka Alavillamo 

Kurssin vääpeli 

Luutnantti 
Raimo Tarkiainen 

Tulenjohtolinja Keskiö linja Tykkilinja Viestilinja 

Yliluutnantti 
Juha-Antero Puistola 

Luutnantti 
Mika Immonen 

Luutnantti 
Juha Kilpi 

Vääpeli 
Harri Sorvisto 
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AUK 11/92 Tulenjohtolinja 

Ylärivi (vas.): Helminen, Hannula, Haanpää, Venäläinen, Raki, Geust, Martikainen. 
Keskirivi (vas.): Simola, Tommila, Heikkinen, Nordqvist, Granlund, Aittakorpi, Nikkilä. 

Alarivi (vas.) : Martimo, Lilja, Tuura, Hiismäki, Helimäki, Järvilehto, Heikkilä. 
Istumassa (vas .): Vänrikki Taponen, Alikersantti Aalto 

Yliluutnantti Puistola 
-Asiahemmo 
- Juttua löytyy 
- Vieraileva linjanjohtaja 
- Keitti leirillä omia muoniaan -
sissimuona ei maistu 

Vänrikki Taponen 
- Asiallisempi kuin koksuna 
-Teo Taponen on hyvä jätkä 
- Väläyttelee ilkikurista vimistys-
tään... "Mitä tulee kokeeseen?" 
Teo:"Kaikki opittu (virnistys)." 

Kokelas Auvinen 
- Painaa nuoruuden innolla 
- Tulenjohto, laulua koko matka 
- Liian kiltti tylyttämään 
- Tulenjohtolinja, tämä patteri 
myötäpäivään ... 
- Suklaa-Auvinen 
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Alikersantti Aalto 
- Pienuudestaan huolimatta ujo ja 
hiljainen 
- Isällinen MAURI oli kaikkien 
rakastama pikku aurinko -varsi
nainen vesseli 

Aittakorpi, Jani Juhana, 11.11.72, 
yo, Nurmijärvi 
- Näytän esimerkkisuorituksen: 
"Tahdissa -mars": Aitta alkaa 
marssia 
"Laula": Aitta laulaa Sillanpäätä 
"Laulu -seis": Aitta pysähtyy 
"Osasto -seis": laulu loppuu 

Geust, Carl Jonas Herman, 
14.1.70, insinööri, Kirkkonummi 
- Nakitettiinjo alussa RUK:hon 
- Om någon talar svenska ganska 

bra, menar det inte att andra borde 
lidafördetombordenlastbil. Tack 
så mycket, resan var trevligt. 

Granlund, Christian, 23.12.72, 
automaatio-asentaja, Kouvola 
- Kotkan paras "taistelija", patte
rilla ei napannut 
- Nakkisuojaan! 
- ''Thunder" -sanonta 

Haanpää, Harri Timo, 14.11.72, 
Tekn. yo, Helsinki 
- Patterin satakieli 
-Punkkakuin pommituksen jäljil-
tä 

Hannula, Lauri Sakari, 25.4.72, 
yo, Vantaa 
- "Isosaaressa kaikki oli toisin ... 
Sai maitoa aamiaisella ... Voitteko 
käsittää: maitoa aamiaisella! Voi 
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että kun täällä on vaikeaa. 
- Ei puhu "juuri koskaan" unis
saan, jaksaajäkittää vain öisin 
- Armoton sissikokki 

Heikkilä, Petri Manuel, 11.3.72, 
tekn.yo, 
-"Manolo",tetsaa kolmen edestä 
- Pieni mutta pippurinen 
- "Harvoin" puhelimessa 
- Harrastaa mikrobipainia ja sy-
vänmeren sukellusta 
- Kake-Heikkilä 

Heikkinen, Simo Tapani, 24.8. 72, 
Helsinki 
- "Kovahermoinen" 
- Perävirtausammus 
- Ei tykkää muiden sukulaisista 
- Tuvan "hengen" vannoutunut 
ylläpitäjä 

Helimäki, Jussi Lauri, 22.10.70, 
biol. opisk, Espoo 
- Tyhjä laukaus -kaikki veneet 
karkuteillä, parempi onni ensi ker
ralla. 
- "Lapanen putki" 
- "Käsimäki" 
- Sähläri 

Helminen, Atte Anselmi, 
27.03.72, tekn. yo, Vantaa 
- Tarvitsee ruokailuun oman pöy
dän. 
- Atte liikkuu juosten 
- Hukkaa vaikka kaappinsa 

Hiismäki, Antti Sakari,4.8.69, in
sinööri, Tuusula 
- RUK ei kuulemma nappaa, mut
tapitikyllälistaamuidenRUK:hon 
pääsystä. 
- On toiminut siviilissä apupaina
jana (kirjapainossa?) 

Järvilehto, Aki Petteri, 13.8.72, 
yo, Helsinki 
- Ei muuten kuitannut makuupus
sia koko kurssin aikana. 
- Asuu Veksisssä, kuulemma käy
nyt patterilla. 
- "JJ-lehto" 
- The knife-man, hei montako on 
veitsiä mukana ja missä? 

Lilja, Timo Tapani, 6.1.70, 
koneaut.ins. yo, Kouvola 
- Mister Kouvola 
- Vie tunnollisesti rahansa Casi-
nolle 
- Hallitsee töiden välttämisen 

Martikainen, Kimmo Kai Tapa
ni, 23.6.73, yo, Hyvinkää 
- Martikainen, astukaa miinaan 
- PUHEEN(johtaja) 
- V almistautumisaikoina jäkittää . 
WC:ssä 
- Selventäjä, suuri sellainen 

Martimo, Aaro Oskari, 14.11.72, 
yo, Helsinki 
-Patterin innokkain siivooja ... Ihan 
totta! 
- Arvostelee, mikään ei ole hyvin. 
- Ei kuulemma voi pienuudeileen 
mitään 

Nikkilä, Paavo Ilmari, 18.2.73, yo, 
Mikkeli 
- Ei liiku juosten 
- Ei liiku, silmät liikkuvat senkin 
edestä 
- ''Toiminnan mies" 

Nordqvist, Jan Mikael, 28.5.72, 
yo, Lohja 
- "Ei paljon nappaa" 
- "Lomilla koko ajan" 

Puisto, Petteri Juho 
- Tekno-friikki 
- Tuleva kaurapuuron keittelijä 

Raki, Pekka Juhani, 15.6. 72, Kar
hula 
- Kaikki rakittaa -nyt! Antoi uu
den käsityksen sanalle jäkittää. 
- Reipas, "rento" käden LENTO 
- Ei tunne sanaa rennosti 

Simola, Sami Juhani, 28.6.73, yo, 
Tuusula 
- AUKin aikana ei anneta harjoi
tusvapaita, eihän!? 

Tommila, Teemu Ilmari, 
14.12.72, Helsinki 
- "V eka taka taka katika pipa" 
- "Altaan toisessa päädyssä4 met-
riä syvää" 
- Ehdotonta johtaja-ainesta. 
- Mies joka on ylpeä punkkansa 
pysymisestä -jos jossain räjähtää 
niin ... 

Tuura.Petri Tapani, 20.7.72, tekn. 
yo 
- TuKom: Tarkista patterin 38 
TULI Kallbådan majakkaan, 2 
kertaa ampukaa. 

Venäläinen, Juha Esko Tapani, 
14.3.72, Tekn. yo, Vantaa 
- Tuleva laastarin levittelijä, ellei 
RUKnappaa. 

:ilTELEN KOULUTTAMA li1 ~~~,,.,., 

flRl60M) 
Siltavoudintle 2, 00640 Helsinki Vaihde 752 33 44 

ERICSSON • 
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AUK 11/92 Keskiölinja 

Ylärivi (vas.): Marjola, Paltemaa, Piirta, Koskihaara, Soininen, Joutsenniemi, Riihimäki, 
Tynkkynen, Arvelo 

Alarivi: Kuusisto, Poso, Toppila, Aalto, Kela, Vartiainen, Sarkamies 
Istumassa: Alikersantti Nousiainen, Luutnantti Immonen, Kersantti Rajala 

Luutnantti Immonen 
- Ei sentään 
- Maaliosasto Jorma 

Alikersantti Nousiainen 
- Armoton spede, mutta omistaa 
kahvinkeittimen 
- Kuninkaallisen V-jaoksen jää
mistöä 

Kokelas Sundell 
- H .. . vetti! 
- Iso pieni keskiöguru 

Kersantti Rajala 
- Tampereen hiljainen lahja 
SlRR:lle 
- Jees 

Aalto, Pasi Sakari, 10.9.73, kaup
pat. yo, V antaa 
-Yoda 

Arvelo, Hannu Ilari, 29.3.72, tekn. 
yo, Helsinki 
- Aina aamuisin lähdössä Veksiin 
- Ja se kuumemittari ... aina muka-
na 

Joutsenniemi , Jussi Tuomas, 
25.9.73, tekn. yo, Kerava 
- Särmä 
- Kuopus 

Kela, Jarmo Jaakko Eerikki, 
18.2.72, tekn. yo, Porvoo 
- Omituinen höpöttäjä öisin 
- Viestimiehen poika 

7.2.72, tekn. yo, Kotka 
- Tö truupper 

Kuusisto, Ari Juhani, 5.10.72, 
tekn. yo, Lappeenranta 
-. Itärajan pieni suuri idän ihme 
- Käytännön mies 
- Vainikkalan kovin vellinottaja 

Marjola, Pekka Juhani, 9.9.72, 
tekn. yo, Nurmijärvi 
- Mister selittäjä, juttua ja puhetta 
riittää aina kyllästymiseen asti. 
- Marjolalta löytyy mitä ihmeelli
simpiä lautapelejä. 
- SUPER MARJOLA BROS. 

Oksanen, Kimmo Sakari, yo 
- Mua väsyttää, lähti pois 

Koskihaara, Kimmo Tapio, Paltemaa, Veli Lauri Tuomas, 
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9.9.72, valt yo, Lappeenranta 
- Valtiotieteiden ylioppinut 
- Ei pidä heavy-musiikista 

Piirta, Riku Petteri, 16.3.72, Ark
kit. yo, Espoo 
- Kurssin ahkerin ja sinnikkäin 
mies 
-R-U-K 
- Kouluttajan opas tuntuu maitta-
van. 

Poso, Heikki Miikkael, 14.1.72, 
tekn. yo, Helsinki 
- Tunneilla nukkuja ja nuokkuja 
- Poso ajattelee posotiivisesti 
- "Hyvä tavaton!" 

Riihimäki, Mikko Eero, 3.2.72, 
yo, Järvenpää 
- Muodossa kulkiessa hurja häröi
lijä. 
- Keskiön kovin ääni 

Sarka mies, Sami Santeri, 16.6. 72, 
tekn. yo, Helsinki 

- Hymy ei hyydy tiukassa tilan
teessakaan 

Soininen, Juha Aleksi, 18.11.72, 
fys.yo, Espoo 
- BAO BAO Soininen 
- Kurssin suurin ja vihaisin oppi-
las 
- "ne otsasuonet" 

Toppila, Timo Sakari, 2.3.72, 
tekn. yo, V antaa 

- Oppilas T -oppila 
- Rauhallisen tasainen 

Tynkkynen,NikoPetteri, 7.10.72, 
ATK-merkonomi, Helsinki 
- Tulevaa tsto-au:ta ei paljon nap
paa 

Vartiainen, Kari Olavi, 19.2.72, 
tekn. yo, V antaa 
- PinkkaPunkka-mestari 
- Ihan omat tahdintoistot 

ARKKITEHTITOIMISTO PIRKKO JA PEKKA PIIRTA 
SUVIKUJA 4 02120 ESPOO PUHELIN 425 359 

® JÄT~t!J!.Qb.LQ. 

IIOEJJ * ARKISTOT JA SALATTAVAmateriaali . 
luotettavasti tuhottavaks i 

Enemmän makua 
vuode·sta 1819. 

* PAPERINKERÄYS uusien jätehuolto
määräysten mukaiseksi 

WM JÄTEHUOLTO OY 
Pape rin Tuhoojat, puh. 825 521 
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AUK 11/92 Tykkilinja 

Ylärivi (vas.): Honka, Kolehmainen , Korte, Itkonen, Korvenkontio, Nyman, Tenngren , Hapuoja , Koskela, Tikka 
Keskirivi: Nykänen, Ojala, Rajala, Puurtinen, Suikkanen, Niemonen, Johansson, Laaksonen, Nieminen 

Alarivi: Lehtinen, Andersson, Helynen, Sulin, Utriainen, Nivalainen, Ketelaars, Kiuru, Somero 
Istumassa.Kainulainen, Alikersantti Sillberg , Luutnantti Kilpi, Hytönen 

Luutnantti Kilpi 
- Terve linja! 
- No niin 
- Apukouluttajat vapaat, taakse -
poistu! 
- Perkutirallaa 

Kokelas Taajamaa 
- H ... vetti 
- Tupa 20, spedetupa 
- Tupa 19 vaihessa -yllättäen! 

Alikersantti Sillberg 
- Kovaääninen pikkumies 
- Nyt ei mennyt hyvin 

Andersson, Mikael Edvin, 2.3. 72, 
opiskelija, Järvenpää 
- Mies joka nukkuu vaikka sei
saallaan 

- ''Tämä mies pystyy kääntämään 
jalkojaan 180° ilmettään muutta
matta." 

Hapuoja, Ville Juhani, 15.5.72, 
teekkari, Kerava 
- Ei voi olla vaiheessa 
- Marssiminen ei ole ehtinyt auto-
maatiotasolle, höpöttäminen vie 
huomion. 

Helynen, Pasi Heikki, 2.6.70, puu
talousinsinööri, Kotka 
- Perheellinen mies 
- Häröpari: Honka & Helynen 
- Kalastaja kingi 

Hietasaari, Timo Juhani, 3.3.69, 
opiskelija, Kotka 
- Tuvan grand old man, 69:n sit
keydellä eteenpäin veljesmarssil
la. 

Honka, Panu Matti Tapani, 
12.2. 73, Kotka 
- Ykköstuvanjokeri, kuningasröt
vä 
- "Noniin, te olette aliupseerikurs
silla" 
- Suurin haave:"Länsilaiturille -
poistu!" (matkaa 4,6km) 
- alias Kemppinen 

Hytönen, Tomi Allan, 1.7.73, yo, 
Ristiina 
-Tuvan kuopus 
- Särmäks syntynyt. 
- IV:llä Vastikseen 

Itkonen, Sami Tapio, 14.1.72, 
opiskelija, Espoo 
- Enska vaan 
- Kuule kaveri, heitä mulle tupak-
ka-, ihan tosi! 
-Toisio 

AUK 11/92 Tykkilinja 
- Putkensuun suojus 

Johansson, Sami Antero, 
31.12.72, Opiskelija, Espoo 
- Todellinen business-mies. 
- Makuupussin vannoutunut ihai-
lija "Pinkka-AU". 

Kainulainen, Tero Tuomas Heik
ki, 13.6.72, yo, Espoo 
- Edi 
- Pieni suuri mies 
- Kieretäänpä tykkimiehenkolmio-
ta 
- Syysloma 
- Rahat meni Casinolla 

Ketelaars, Jukka Joakim, 5.9.68, 
insinööri, Arnheim (Hollllllti) 
- Schkeit 
- tulppaanimyyjä 

Kiuru, Olli Juhani, 20.10.72, 
ATK-merkonomi, Vantaa 
- Riuku, Ylppy I 
- Kyl se siitä kun tässä on vielä 
aikaa. 
- Ei nappaa vaikka kuinka pilkkii. 

Kolehmainen, Jari Juhani, 
30.1. 72, teekkari, Helsinki 
- Hurja jääkäri (entinen) Porin pri
kaatista. 
- Meidän oma palomies 
- Jos ei se laulu rupea sujumaan 

Korte, Jouni Matti Juhani, 
09.11.72, teekkari, Vantaa 
- Velihopea 
- Hiljainen teräsmies 
- Liukas pleiboi 

Korvenkontio, Teemu Santeri, 
9.5.73, Helsinki 
- Särmääminen alkoi viikkoa en
nen RUK:ta 
-VMTL 

Koskela, Karri Kenneth, 24.5.73, 
Helsinki 
- Kolme koo, kova koo, kovempaa 
ei oo. 
- You will join the dark side 
- Yoda #2 
- Armoton selventäjä 

- Omaan rauhalliseen tahtiin saa 
ampua 

Laaksonen, Petri Aslak, Vantaa 
- Todellinen käsi =kädetön 
- Tarvittaessa jopa sännä 
- Ps. heitä sätkä 

Lehtinen, Saku Hermanni, 
14.12.73, yo, Järvenpää 
- Periaatteessa kyllä, mutta ... 
- En mä ole mikään Löde enkä 
Jere, vaan Lehtinen 
- Moonwalker, "superhärö" 
- Star Trekin Data, kavereiden 
kanssa sessiossa. 

Nieminen, Ilpo Kalevi, 27 .11. 73, 
Juva 
- Ki tarasankari 
- Thanks for nothing 
- Poikanen 

Niemonen, Jussi Tapani, 14.6.72, 
yo, Espoo 
- Hän hymyilee kuin lapsi (aina) 
- Käveli 100 metrin uinnin. 
- Kaipaa lepoa enemmän kuin 
muut, aamulla pahasti vaiheessa 

Nivalainen, Petri Juhani, 11.6.69, 
teekkari, Tampere 
- Tili tuli, tili meni, kanttiini kai
ken vei 
- Kestovempula ... ja taas veksiin 
- Tyhjää kenttäpullonsa kokelaan 
niskaan (melkein) 
- Ja silloin mä heräsin 
- Vaiheessa .. . 

Nykänen, Harri Juhani, 3.5.73, 
Pieksamäki 
- Nykänen myöhästyi tunnin. 
Alavillamo:'Tässä näette miten 
pitää toimia" 
- "Pahoinpitelijä" 
- Kuunteli musiikkia, jota muut 
eivät pystyneet ymmärtämään. 
- On varmaan joskus saapunut lo
milta ajoissa, tosin kukaan ei muis
ta milloin. 

Nyman, Kim Elias, 26.1. 72, yo, 
Helsinki 
- Pitkänhuiskea, ekana valmiina 

- Mukava ja komee, vai mitä Purt
si? 
- Rakastui kurssipuukkoonsa 

Ojala, Hannu Petteri, 30.4.72,pai
naja, Vantaa 
- H ... vetti sentään 
- Ei hölmöillä 
- Aamulenkki vessassa? 

Puurtinen, Sami Juhani, 30.12. 72, 
sähköasentaja, Hanko 
- Purtsi 
- Sporttinen 
- Patterin parhaantuoksuiset kir-
jeet 

Rajala,JuhaKyösti, 16.9.72, teek
kari, Espoo 
- Piilohärö 
- Omituinen höpöttäjä 
- Ninja 
- Videovuokraamo 

Somero, Marko Tapio, 23.3.69, 
LVI-teknikko 
- Haba-papa 
- Portsari-painonnostaja 
- Tupakaappi toimii Someron ruo-
kakomerona 

Suikkanen, Petri Tapani, 6.7.72, 
kauppat. yo, farmasian yo, Helsin
ki 
- Piparia ii ! 
- I Swatch very much 

Sulin, Marko Antero, 5.8.73, käy
täntötekniikan mekaanikko, 
- Kotkan kauhu 

Tenngren, Sami Olavi, 31.5.73, 
yo,Espoo 
- Lomille -lomps 
- Hockey star 

Tikka, Pasi Petri Kalevi, 7.4.72, 
yo, Nurmijärvi 
- Huulirasvojen kuningas 

Utriainen, Tomi Hannu, 19.7.72, 
Tietotekniikan mekaanikko, Espoo 
- Aseseppä Tomppa 
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AUK 11/92 Viestilinja 

Ylärivi (vas.) : Oksanen, Aroharju, Loven, Lehtovirta, Riihonen, Mäkitalo , Nikkola, Silvennoinen 
Keskirivi: Stenberg, Paavola, Huhtala, Varho, Arola, Nurmi, Salminen, Sammalmaa, Weckman, 
Alarivi: Vanhatalo, Leppänen, Äyräväinen, Tommila , Tilli , Viitanen , Nieminen, Mikkonen 
Istumassa .Kersantti Lahikainen, Vääpeli Sorvisto, Alikersantti Kuusisaari 

Vääpeli Sorvisto 
- ' 'Tauko 25min saa polttaa" 
- "Hyvä" 
- "Tässä on nää 30 kalvoa, mut 
kyllä se sitten iltapaivällä selviää, . 
kun pääsette käpistelemään." 
- "Tää nyt meni vähän reisille" 
- "En kerro" 

Kersantti Lahikainen 
- "Seuraavaksi seuraa seuraavaa" 
- Filistealaisten kauhu 
- Armoton sissi 
- Omistaa puukkoja kuin muut 
sukkia 
-"Tunsin sadistista mielihyvää ... " 
-Thunder 

Kokelas Rauhala 
- "Viesti laulua, laulun nimi.. ." 
- Hessu Hopo 

- Patterin "kovin" mylvijä 
- Omituinen kähisij ä 
- Sport Goof y 

Alikersantti Kuusisaari 
- "Mä en oo täällä enempää töissä 
kuin tekään" 
- Hidas, mutta kankea 
- "Taakse -stu!" kädet taskussa 

.komentaen 
- Jos ei sodessa, niin punkassa 
- "Mis on Paavola? Tupa ylös, 
istukaa, ylös .. . ös" 

Aroharju Jorma Markus, 8.1 .72, 
teko. yo, Helsinki 
- Huutaa suu vääränä 
- Punkka kunnossa AINA 

Arola, Antti Petteri, 5.9.69, ins, 
Helsinki 
- Mä lähden Veksiin 
- Mitä te ootte käyny läpi? 
- No huh, huh. 

Huhtala, Markus Mikael, 26.?.72, 
teko. yo, Helsinki 
- Aina syömässä keksejä 
- Nyt meni kokeet huonosti 

Huusari, Kari Tapio, 8.1.72, 
sähkövoimatekn.mekaanikko , 
Kotka 
- Mie en saanu lommaa 
- Mie meen kattoo Telkkarii 
- "Simppa" 

Korpela , Toni Hannu Juhani, 
11 .12. 73, sähkömekaanikko, Tur
ku 

- MegaMarika 
- Pakkipussin koko XXXL 
- Mua ei todellakaan nappaa 

Lehtovirta, VesaPetteri,25.3.72, 
teko. yo, Espoo 
- Kyselijä Lehtovirta 
- Tsempaten RUK:iin 
- Eiks vois olla TV ÄL saman tien 

Leppänen, Matti Juhani, 26.4. 72, 
teko. yo, Helsinki 
- Mut mä haluaisin tietää ... 
- Kaikki vihaa mua 

Loven.Mika Kalevi, 13.6.72, Uu
sikaupunki 
-Epätahtimarssitaiturimestarikin
gi 
- Aina äänessä 
- Omistaa paalin 
- "Luven" 
- Tuvan hyvä jätkä 
- M~kä45° 

Mikkonen, Ismo Antero, 10.9.72, 
autom.asentaja, Helsinki 
- Kovajätkä 
- Aina väsäämässä kirjettä 
- Donald Duck, Tappi 

Mäkitalo, Heikki Kalervo, 5.5.71 , 
autom.mekaanikko, Uusikaupun
ki 
- Suu jatkuvasti auki , härö 
- Kuka räjäytti mun punkan 
- Ei nappaa 
- Nyt loppu leikki sanois Heikki 

_ Nieminen Reima Heikki Kalevi, 
26.7.68, tietotekniikan. ins, Jär
venpää 
- Miksi näin? 
- Pitiks tääkin tulla tänne saakka 
kokeilemaan. 

Nikkola, Tomi Juhani, 25.7.73, 
Sähköasentaja, Paimio 
- Hajos koulutuskortteihin 
- Aina lukulomilla 
- Paimion paroni 
-TPS, häh? 

Nurmi.Jukka Olavi,21.10.68, säh
köins. Turku 

AUK 11/92 Viestilinja 
-RUK-Nurmi 
- Särmää aina kun on mahdollista 
-Kirjoitti kokeisiin puolet ylimää-
räistä. 
- Rokki Nurmi 
- Piilohärö 

Oksanen, Mikael 11 .1.68, autom. 
ins, Helsinki 
- Musta hevonen 
- Rebel, tosi kapinallinen 

Paavola, Ari-Pekka Ilmari, 
15.6.72, yo, Espoo 
- Hymypoika 
- Ei nappaa (joo joo!) 
- Partiolainen 

Riihonen, Timo Petri Kalevi , 
29 .2.67, Elektroniikka-asentaja, 
Turku 
- Sode on auki 
- Color 
- Härö 

Salminen, Jussi Jarkko, 25.6.72, 
yo, Espoo 
- Jenkkifutari 
- Biitti suussa, ajatukset kuussa 

Sammalmaa, Rami Aukusti , 
31.10.73, puhelinasentaja, Uusi
kaupunki 

_ - Päivystäjä 
- Ptrin lyhyin pinna 
- Kantokone 

Silvennoinen, T.K. 8.1.72, säh
kövoimatekniikan mek. Tesjoki 
- Hurja säheltäjä 
- No ehän mie ymmärrä 
- Meijän jätkä 
- Hukassa sulkeisissa 

Stenberg, Henri Jalmari, 14.2.73, 
yo, Nakkila 
- Stemu 
- Vitsi kuin vitsi, jätkä vaan hy-
myilee 

Tilli, MikaPauli,4.2.72,kauppat. 
yo, Espoo 
- Osta kello 
- Lähctääs röökille 
- Tuvan hymypoika 

Tommila, Mikko Viljami, 
12.3.73, teko. yo, Helsinki 
- V aihe-Tommila 
- Punkassa ei saa olla ryppyjä 
- Yleisen palvelusohjesäänön mu-
kaan tämä olisi pitänyt tehdä niin, 
että ... 
- Sodessa kaksi berliiniä vakio 
- Teltta-särmä 
- Ylim. pulina pois valrnistautu-
misaikana 

Vanhatalo, Vesa Tapani, 15.2.69, 
sähköinsinööri, Turku 
- Levyttäjä 
- Aina unessa 
- Mikä insinööri, ei uskois 

Varho, Jarkko Tapio, 25.8.72, lai
toshuoltaja, Rauma 
- Sorvipoika 
- Mul on krapula 
-Lukko 
-EVVK 

Viitanen, Timo Tapani, 6.12.69, 
tietotekn. ins. Kirkkonummi 
- Pomo tienaa 700 OOOrnk/kk 
- Voittajatuvan vempula 
- VKS kutsuu 

Weckman, Markku Antero, 
3.2.71 , maanviljelijä, Luvia 
- Ai mikä päävartio? 
- Unessa tai... 
- Mä kerkesin just nukahtaa 
- YP 

Äyräväinen , Seppo Ol avi , 
20.3.72, teko. yo, Helsinki 
- sosiaalisukeltaja 
- Aina järjestämässä kaikkea 
- Äyriäinen 
- Häh? 
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Venekurssi 

Ylärivi (vas .): Erwe, Luukkala, Kukkola, Vuorinen, Kalliokoski, Peltola, Kääriäinen, Lappalainen 
Alarivi: Jylhä, Kuivikko, Salo, Päivinen, Tarvainen, Lundqvist, Kavonius , 
Istumassa.Luutnantti Tarkiainen, Kapteeni Korhonen, Kersantti Lindgren 

Poissa kuvasta.Pyykkönen, Hämäläinen 

•• 
AMER-YHTVMA OY 

INSINÖÖRITOIMISTO 
MAGNUS MALMBERG OY 
Lauttasaarenmäki 4 
00200 HELSINKI Tel. (358-0-) 692 7211 
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Kelloliike P. TILLI 
Korkeavuorenkatu 6 Puh. 623165 
Myy ja korjaa kaikkea alaan kuuluvaa 

FOR OY 
llmalantorl 2 
00240 HELSINKI 
~n 90-1500-855 
tolefax 90-1500 461 

KISMET PIZZERIA - KEBAB 
VARUSMIEHILLE KAIKKI PIZZAT 30mk 
KULJETUS JOKA PÄIVÄ UPINNIEMEEN 
RUNSAAT VALIKOIMAT PIZZAA 
JA AITOA KEBABIA SOITA JA TILAAI 
MUNKINMÄENTIE 15 A p.2961744 

AVOINNA: MA- PE 10- 21 
LA- SU 12- 22 

Mitä teet, jos pankki juuri 
sulki ovensa ja lompakostasi 
löytyy vain kolme markkaa 
käteistä sekä juuri eräänty
nyt lasku. 

Jos Sinulla on Kansallistili , tiedät 
kyllä mitä teet. Hiukkaakaan 
hermostumatta kävelet lähimpään 
KOP'IN itsepalvelupaikkaan. Nostat 
tarvitsemasi määrän käteistä ja näp
päilet laskun maksuun. Lähes sata 
KOP'IN itsepalvelupaikkaa palvelee 
Sinua aikaisesta aamusta ilta
myöhään. 

Kansallistiliin saat kaikki toivomasi 
tiliedut: tuoton, luoton, maksuttomat 
maksutavat ja haluamasi kortit. 
Enää et tarvitse muita tilejä. 

Kysy meiltä! 

& KANSALLISPANKKI 

KYSY? 
UUDEN JA KAISTA-ASIAKKAAN 

EIUA 

~,,10 Z:ppq 
- IVLJOT/0,V TEKOO,V I 

Tarjoamme Teille tilaisuuden teet
tää Zippo sytyttimiin joukkueosas
totunnuksen (SIRR) 
( Ei kaiverrus, vaan komea 20rnrnx 17mm kohokuva 1 ) 
Mallit : 
# 200 reg brush finish chrome 110,
# 250 reg high polish chrome 120,-

·Ei minimi tilausmääriä 
-Toimitusaika n. Spv 

HIUKSILLESI 
.MESTARITYÖTÄ 

KISÄLI,IHINTAAN 
11 TPÄIVÄSSÄ 

SALON 
TERTTU SIIKAMÄKI 
ITÄKESKUS KAUPPAKESKUS 
ITÅKATU 1 C 11-KEAAC>S 
PUH . 339 9!57 339 9!58 

MUISTA AVOINNA 
MA-PE 2 20 LA 2 18 
TERVETULOA KOKO PERHE! 
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