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Takanamme on kuuden vuo
den tauon jälkeen pitkästä 
aikaa kova pakkastalvi. Ran
nikolla pakkanen ja viima 
ovat yhteisvaikutuksellaan 
tehneet olosuhteet todella ko
viksi. Paleltumilta on kuiten
kin vältytty ja opittu selviä
mään rannikon kovissa talvi
olosuhteissa. Merenkulki
jamme ovat saaneet arvokas
ta kokemusta talviliikentees
tä. Myös hydrokopterit ovat 
osoittaneet tarpeellisuutensa 
ja käyttökelpoisuutensa. 
Olemme voineet jälleen har
joitella suomalaiselle soti
laalle kuuluvia talvitaitoja. 

Rykmenttimme on siirtynyt 
tulosohjaukseen vuoden 
1994 alusta. Muutoksen ta
voitteena on huomion kiin
nittäminen tekemisen sijasta 
aikaansaannoksiin ja työn 
tuloksiin sekä osallistumis
mahdollisuuksien ja kustan
nustietoisuuden lisääminen 
kaikilla työpaikoilla. Ryk
mentille asetetut keskeiset tu
losodotukset liittyvät meri
valvontaan, puolustusval
miudenylläpitämiseenjake
hittämiseen, sodan ajan jouk
kojen tuottamiseen koulutuk-

sen kautta sekä kansalaisten 
maanpuolustustahdon y lläpi
tämiseen ja kehittämiseen. 

Puolustusvalmiuden ylläpito 
on päätehtävämme,jotamuut 
tehtävämme tukevat. Se edel-
1 yttää meiltä huomattavia 
ponnistuksia niin suunnitte
lun, koulutuksen kuin mate
riaalin varastoinnin ja ylläpi
tävän huollon sektoreilla. 

Säästövelvoitteistahuolimat
ta on merivalvonnan taso pi
dettävä vuonna 1993 saavu
tetulla korkealla tasolla. 
Tämä edellyttää perinteistä 
saumatonta yhteistyötä ja 
hyviä henkilösuhteita paikal
lisella tasolla erityisesti Suo
menlahden Merivartioston, 
mutta myös muiden merialu
eella toimivien viranomais
ten kanssa. 

Rykmentin velvoitteet varus
mieskoulutuksessa lisäänty
vät jo kuluvana vuotena va
rusmiesvahvuuden noustes
sa joukkotuotannon edellyt
tämälle tasolle. Vuonna 1995 
siirrymme uuteen koulutus
järjestelmään, joka edellyt
tää perusteellista koulutus-
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tehtävien uudelleen suunnit
telua. Myös perinteinen kou
lutushaarajako joutuu tarkas
telun kohteeksi. Koulutustuo
toksen laadunvalvontaan ote
taan käyttöön erilaisia mitta
reita. Asiakaspalaute on otet
tava huomioon koulutusta 
suunniteltaessa. Reserviläis
j a varusmieskoulutuksen 
päätapahtuma tulee olemaan 
Leijona -94 harjoitus pääkau
punkiseudulla marraskuussa. 

Hoitamalla yksilönä ja yhtei
sönä tehtävämme täsmälli
sesti ja panostaen tehtäviem
me hoitamiseen parhaan 
osaamisemme tuemme sa
malla puolustuskykymme us
kottavuutta ja luomme tär
keimmissä asiakkaissamme 
- varusmiehissämme ja re
serviläisissämme - myöntei
siä asenteita maanpuolustus
ta kohtaan. Samalla vahvis
tamme myös rykmenttimme 
myönteistä ja arvostettua ase
maa pääkaupunkia suojaava
na rannikkotykistöaselajin 
"Li ppury kmenttinä". 



Suomenlinnan Rannikkotykistökillassa 

Uudet linjat tarkentuvat 

Suomenlinnan rannikkoty
kistökilta ry:n vuosikokouk
sessa valittiin maaliskuun 
alussa uusijohtokuntaja vah
vistettiin toimikuntasuunni
telma vuodelle 1994. Johto
kunnan kokoonpanossa ei ta
pahtunut merkittäviä muu
toksia - ei myöskään toimin
tasuunnitelmassa, jossa jat
ketaanja tarkennetaan viime 
vuonna omaksuttuja 
uusia toimintamuoto
ja ja linjauksia. 

Koulutus- ja varus
miestoiminta paino
pisteinä 

Vuoden 1994 pääpaino
pisteal ueina jatkuvat 
koulutus- ja varusmies
toiminta. Koulutustoi
mintaan liittyen järjes
tetään kaksi vapaaehtoi
seen maanpuolustus
koulutukseen liittyvää RT:n li
säkurssia, toinen huhtikuussa ja 
toinen syksyllä. Lisäksi elo
kuussa järjestetään ns. koulut
tajakurssi Hangossa. Varus
miestoiminnassa panostetaan 
alkaneen vuoden palkitsemis
ten lisäksi varusmiesten sau
nailtojen järjestämiseen ja va
paa-ajan tilojen kohentamiseen. 
Lisäksi pyritään vaikuttaman 
yleiseen mielipiteeseen ja päät-

täjiin varusmiesten taloudellis
ten vaikeuksien helpottamisek
si. 

Uusia toimintoja kehitteillä 

Tiedotustoimintaan pyritään 
panostamaan aiempaa enem
män: rykmentin kertausharjoi
tuksiin tullaan jatkossa lähettä
mään killan tiedottajia, jotka 

kertovat päivän tai kahden ai
kana sekä killan toiminnasta että 
vapaaehtoisesta maanpuolus
tuskoulutuksesta. Myös uusi 
kiltaesite on tekeillä samalla, 
kun killan tiedotuskanavien 
uudistusta pohditaan. Myös me
rikuljetuksiin ja merenkulun 
opetukseen erikoistuvaa kulje
tus jaosta ollaan perustamassa. 
Ns. kohderyhmätapahtumia on 
tarkoitus järjestää vuonna 1994 
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mm. Upinniemeen ja miinalai
va Pohjanmaalle. 

Myös perinteitä jatketaan 

Perinteisillä tapahtumilla ja toi
minnalla tulee tänäkin vuonna 
olemaan keskeinen osa killan 
toiminnassa: ohjelmassa on 
edelleen mm.itsenäisyyspäivän 
juhla, uusien jäsenten tutustu

mistilaisuus, glögitilai
suus sekä ainakin yksi 
kertausharj oitusvierai
lu. Toimintaa jatketaan 
perinteisen tapaan myös 
Järvön kiltasaarella sekä 
Kuivasaaressa. Tänä 
vuonna Kuivasaari voi
taneen avata myös suu
remmalle yleisölle. Kui
vasaaresta on parhail
laan tekeillä myös TV -
dokumentti. 

Kaikki mukaan toi
mintaan 

Killan toiminnan monipuolis
tuessa ja aktivoituessa mielen
kiintoista tehtävää ja puuhaa 
riittää joka lähtöön ja jokaiselle 
kiltalaiselle. Tule sinäkin mu
kaan itseäsi kiinnostavaan toi
mintaan! 

Jouni Grönroos 
puheenjohtaja 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan 

Varusmiesjaos 
Mustabarettinen kaveri näh
ty kasarmilla? Mikäköhän on 
miehiään ja millä asioilla 
mahtaa olla täällä? Siviili 
näyttää olevan ainakin vaa
teiden perusteella. 

Nämä mustabarettilaisen hem
mot ovat edustamassa Suomen
linnan rannikkoty kistökillan 
varusmiesjaosta. Suurin osa 
teistäkin on ollut kuuntelemas
sa alokasajan alussa oppituntia, 
jossa kerrottiin killasta ja sen 
toiminnasta. Ei tämän siis pitäi
si ihan uutta olla. 

Mitä killan varusmiesjaos sit
ten oikein tekee ja mikä se itse 
asiassa onkaan? Varusmiesja
os on yksi killan monistajaok
sista ja keskittyy puuhissaan 
nimensä mukaisesti varusmies
toimintaa. Se koostuu asiasta 
kiinnostuneista kiltalaisista ja 
rykmentin puolelta rannikko
tykkimiestoimikunnasta. Kilta
laisia on mukana noin kymen
kunta ja kaikki halukkaat ovat 
tervetulleita mukaan. Kokoon
numme vuodessa noin kymme
nen kertaa päättämään tulevista 
asioista. 

Toiminta näkyy ja tuntuu en
sinnäkin alokasoppitunteina, 
jolloin varusmiehenä kuulet 
ensimmäisen kerran killasta. 
Tästä tilaisuudesta on toivotta
vasti jäänyt edes jonkinlainen 
aavistus meidän puuhistamme. 
Toinen, ja ehkä näkyvin esiin
tymisemme on sitten aamujen 
loputtua kotiuttamistilaisuuk
sissa,joissa palkitsemme hyvin 
palvelleita varusmiehiä bare
teillamme. Palkittu kotiutuva 
saa samalla vuoden ilmaisen 
jäsenyyden killassamme. Pal
veluksen alun ja lopun välillä 
järjestämme saunailtoja haluk
kaille. Nämä ovat olleet ihan 
mukavia ja suosittuja hetkiä. 
Myös kiltamme juhliin on kut
suttu muutama varusmies tyt
töystävineen. Jatkossa on tar
koitus kehitellä uusia juttuja 
palveluksen loppumattomilta 
tuntuvia aamuja virkistämään. 
Varusmiesjaos hoitaa myös 
SlRR-paitojen välittämisen. 
Toivottavasti kaikki halukkaat 
saavat paitansa ennen "ohi on" -
hetkeä. Vielä yksi tapa näkyä 
varuskunnissa on varustehan
kinnat vapaa-ajan hankinnat. 
Viime aikoina killan talous on 
ollut hyvin tiukoilla ja siksi 
emme ole paljoa pystyneet an
tamaan, mutta jatkossa pyrim
me parantelemaan tapojamme. 
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Tällä kaikella toiminnalla py
rimme kohentelemaan teidän 
varusmiesten mieliä harmaan 
arjen värittämiseksi. Tämä toi
vottavasti auttaa omalta osal
taan selviytymään läpi palve
luksen ja ehkä vähän kohottaa 
palvelusmotivaatiotakin. Tie
tysti toivomme saavamme teis
tä uusia ja aktiivisia jäseniä ri
vi emme täydentämiseksi. 
Olemme siis aina myös mark
kinointimielellä liikkeellä. 

Seuraavan kerran, kun musta
barettinenmies tulee vastaan, 
tiedät jo mistä on kyse. Toivot
tavasti Sinunkin päässäsi on 
joskus samanlainen baretti ker
tomassa kiltaveljeydestä ja us
kosta suomalaiseen maanpuo
lustukseen. 

Varusmiesjaoksen 
puheenjohtaja 
Mika Pyyskänen 

Jos olet kiinnostunut varusmies
jaoksen toiminnasta, ota yhteyt
tä Mika Pyyskäseen numeroon 
90-420 8543 



RTTK -mikä se on? 
Suomenlinnan rannikkorykmentin hajanaisuus asettaa va
rusmiestoimikuntatyölle omat erityiset haasteensa: mieliku
vat RTTK:sta jäävät helposti vain "joksikin toimikunnaksi 
siellä jossain". Tämä kirjoitus onkin syntynyt tarpeesta levit
tää tietoa toimikuntatyöstä koko rykmentille - niin kantahen
kilökµnnalle kuin varusmiehillekin, RT-killan jäseniä unoh
tamatta. Pyrkimyksenä on myös virkistää 1/94 alokkaiden 
muistia alokasoppituntiemme aiheista. RTTK:n tehtäviin 
parhaiten soveltuvat miehet eivät ainakaan tietämättömyyt
tään saisi ohittaa tätä antoisaa - joskin hyvin erilaista - palve
lustapaa. 

Historiasta 

Ensimmäiset varusmiestoimi
kunnat perustettiin Etelä-Suo
men Sotilasläänin Esikunnan 
käskystä vuonna 1969, siis 25 
vuotta sitten. Valtakunnalliset 
mittasuhteet varusmiestoimi
kuntatyö saavutti vuoden 1971 
alusta, jolloin puolustusminis
teriö määräsi toimikunnan pe
rustettavaksi maamme jokai
seenjoukko-osastoon. Tuolloin 
uutinen puolustusvoimien de
mokratisoitumisesta koettiin 
melkoisena sensaationa- pidet
tiinhän armeijaa autoritaarisuu
den ja vanhoillisuuden viimei
senä linnakkeena. Varusmies
toimikunnat vakiintuivat kui
tenkin nopeasti osaksi puolus
tusvoimien organisaatiota. 

RTTK:n toiminnasta 

Toimikuntien pääasiallinen työ 
on oman joukko-osaston varus
miesten palvelusolosuhteiden 
parantaminen ja mahdollisten 
ongelmien selvittäminen. Va
rusmiehillä on oikeus soittaa 

yksiköstään toimikunnan toi
mistoon, mikäli tarvitsee apua 
tai neuvoja esimerkiksi opinto
asioissa. Santahaminan sotilas
kodin alakerrassa sijaitsevan 
toimiston puhelinnumero on 
4819. 

Koulutusta RTTK:n toimihen
kilöt ovat saaneet erilaisilla 
koulutuspäivillä ja messuilla. 
Tarvittaessa tehtäviin saadaan 
apua myös sosiaalikuraattoril
ta. 

Suunnilleen neljän viikon vä
lein järjestettäviin RTTK:n ko
kouksiin kutsutaan rykmentin 
komentaja, sosiaalikuraattori, 
RTTK:nohjaajasekäkaikkiyk
sikköedustajat. Viimeksi mai
nittujen tehtävänä on välittää 
oman yksikkönsä varusmiesten 
toivomuksia toimikunnalle, 
joka pyrkii mahdollisuuksien
sa mukaan niitä toteuttamaan. 
Käytännössä resurssit ovat riit
täneet lähinnä harrastevälinei
siin (pingismailat, biljardikepit, 
tikkataulut ym.). 
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Omien kokousten lisäksi 
RTTK:n puheenjohtaja osallis
tuu myös RT-killan varusmies
jaoksen ja yhteistyöryhmän 
(YTR) kokouksiin. YTR on va
rusmiesliiton ja pääkaupunki
seudun varusmiestoimikuntien 
yhteistyöelin. Se on yksi kana
va laajentaa RTTK:n toimintaa 
myös oman rykmenttimme ul
kopuolelle. 

RTTK voi myös reagoida va
rusmiesjohtajien mahdollisiin 
ylilyönteihin. Soitto toimis
toomme on yksi tehokas keino 
lopettaa simputus, mikäli sel
laista ilmenee. Täytyy kuiten
kin muistaa, että koulutus ryk
mentissämme on ollut hyvin 
asiallista. Varusmiesten oikeus
turvan kannalta on kuitenkin 
tärkeää, että on myös toisia va
rusmiehiä, joiden kanssa voi 
keskustella ehdottoman luotta
muksellisesti. 

Toimikuntatyötä leimaavat 
vaihtelevuus ja jatkuvasti eteen 
tulevat uudet haasteet. Tehtä
viin valitut miehet voivat itse 
suuresti vaikuttaa siihen, mil
laiseksi heidän kautensa muo
dostuu. Se on varmaa, että jo
kainen päivä RTTK:ssa on eri
lainen eikä pitkästymisen vaa
raa ole. Omalta osaltaan sen 
takaavat useat puolustusvoimi
en ja killan tilaisuudet, joihin 
toimikuntalaisia kutsutaan va
rusmiesten edustajiksi. 

Mukaan toimikuntatyöhön 

Jokaisesta palvelukseenastumi
serästä valitaan kolme miestä 
jatkamaan toimikuntatyötä: pu
heenjohtaja, työ-, opinto- ja 
sosiaaliasiamies sekä Linnake
lehden toimittaja. Kaikki va
rusmiehet voivat asettua ehdol
le näihin tehtäviin ilmoittamal
la kiinnostuksensa peruskoulu
tuskaudenkuluessa. Puheenjoh
tajaksi haluavan tulee tosin itse 

si. Koulutuksesta ja aikaisem
mista kokemuksista vastaavan
laisissa tehtävissä on tietysti 
hyötyä, mutta välttämättömiä 
ne eivät ole. Jos haluat tietää 
lisää, niin ota yhteyttä. 

Valtakunnalliset 
VMTK-päivät - 94 

Toimikuntatyön huomattavim
mat tapahtumat ovat Pääesikun
nan asevel vollisuusosas ton 
vuosittain organisoimat valta-

Elisabeth Rehn valtakunnallisilla VMTK-päivillä 1994 

pitää huolta siitä, että pääsee 
aliupseerikouluun. TOS-asia
mieheksi ja Linnake-lehden toi
mittajaksi valitut koulutetaan 
kriisiajan sijoitusta silmälläpi
täen jollain miehistökurssilla. 
Perinteisesti tämä kurssi on ol
lut tuliasemamieskurssi Isosaa
ressa. RTTK:hon pyrkii yleen
sä useita henkilöitä, mikä syn
nyttää usein vaikeita valintati
lanteita. Toimikuntatyöstäkiin
nostuneen täytyykin itse toimia 
aktiivisesti tullakseen valituk-

kunnalliset varusmiestoimikun
tapäivät, joilla käsitellään ym
päri Suomea vuoden aikana tul
leita alotteita. Järjestyksessä 20. 
päivät järjestettiin tänä vuonna 
tammikuussa Keuruulla, Kes
ki-Suomen Rykmentissä. Sekä 
puolustusministeri Elisabeth 
Rehn että Amiraali Jan Klen
berg vierailivat päivillä. Muis
ta pohjoismaista oli yhteensä 
14 vierailijaa, niin varusmies
ten edustajia kuin kantahenki
lökuntaakin. 
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Päivien puheenjohtajana sain 
erinomaisen tilaisuuden tutus
tua siihen, kuinka toimikunta
työhön suhtaudutaan ja kuinka 
hyväksyttyjä esityksiä pyritään 
toteuttamaan. Nykyään voidaan 
todella puhua rakentavassa hen
gessä käytävästä yhteistyöstä 
varusmiesten ja puolustusvoi
mien johdon välillä - ovathan 
tavoitteet täysin yhteiset. 

Valtakunnallisilla VMTK-päi
villä saatiin päätettyä muun 
muassa ns. varusmiessihteerin 
valitsemisesta. Kyseessä on 
pääesikunnassa työskentelevä 
varusmiesten edustaja, joka 
koordinoi varusmiestoimikun
tatyötä valtakunnallisella tasol
la ja ajaa varusmiesten etuja 
niin puolustusvoimien sisä
kuin ulkopuolellakin. Muissa 
pohjoismaissa on pitkät ja hy
vät kokemukset tällaisista va
rusmiessihteereistä. Ensimmäi
sen sihteerin valinta ajoittuu 
tähän kevääseen. 

Suurin osa aloitteista koski va
rusmiesten taloudellista ja sosi
aalista asemaa ja VMTK-työn 
kehittämistä. Ikuisuusaihe, eli 
loma-asiat oli myös vahvasti 
esillä. Erityisesti pakollista hl
maanantaita edeltävän viikon
loppuvapaan alkamispäivä on 
aiheuttanut kummastusta kai
kissa maanpuolustusalueissa. 
Varusmiesten asiasta käymä 
debatti tuskin lakkaa ennenkuin 
saadaan selkeät määräykset 
käytäntöjen yhdenmukaistami
seksi. 

RTTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Ekku Metsola 

kuva: Marjo Keski-Heikkilä 



Kaksi puheenvuoroa 
- Kosonen vs. Tenhunen 

Santahaminen sotilaskodin vieressä on salaperäinen huoneis
to. Päivisin yleensä pimeä, joskus jokunen himmeä varjo 
liikkuu ympäri huoneita, illalla ikkunoissa on verhot ja sisältä 
loistaa ylimaallisen kirkas valo. Ovessa on postitorvi - postiko 
siis? Ei, vaan kuntosali. Noin vuosi sitten Uudjp:n vääpeli 
Kimmo Kuortti toteutti yhdessä Uudjp:n killan ja kaartin 
kanssa kauan kaivatun hankkeen - korkea tasoisen ja nykyai
kaisen kuntosalin lakkautetun postin tiloihin. Kaksi salin 
vakiokävijää raottavat verhoa harrastuksensa pariin. 

Minä olen Leena Kosonen, 
olen 47 vuotta ja työskentelen 
Santahaminan merivalvonta
aluekeskuksessa tilannevalvo
jana. Minä teen kolmivuorotyö
tä ja siksi minulla jää sopivaa 
vapaa-aikaa täällä kuntosalilla 
harjoitteluun. Viisi vuotta minä 
olen täällä hääräillyt, en nyt niin 
hirveän aktiivisesti, mutta sa
notaan että ainakin säännölli
sesti. Harrastan aika paljon 
muutakin, hiihtoa ja pyöräilyä. 
Kesäisin minä pyöräilen 15 ki-

lometrin työmatkani aina kun 
vaan on siedettävä sää, ei sitä 
ihan kaatosateessa sentään viit
si. Ja näiden lisäksi minä käyn 
lenkillä ja soudan. Sulkavan 
soutuun olen jo 5 kertaa kirkko
veneellä osallistunut, eikä ne 
ole olleet mitään ihan huonoja 
aikoja. 

Minä tein sellaisen uudenvuo
denlupauksen, että käyn kolmi
sen kertaa viikossa salilla ja 
muina päivinä hiihdän tai pyö-

räilen. Mi
nulle ei sovi 
sellainen 
tahti , että 
kävisin joka 
pa1va, ja 
kyllähän tuo 
kolmivuo
rotyö jonkin 
verran ra
joittaa. No 
sitten kun 
olen salille 
päässyt, niin 
kyllä minä 
ainakin kak-
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si tuntiarehkinjaerityisesti pa
nostan venyttelyyn. Venyttelyn 
jälkeen minä sitten treenaan niin 
että hiki tulee kunnolla pintaan. 
En tiedä onko se sitten naisel
lista vai ei - mutta hiki on saata
va pintaan. Sitten taas loppu
verryttely ja suihkuun. Kun on 
rehkinyt kovasti, käynyt suih
kussa ja syönyt jotain, niin kyl
lähän vaan on hyvä olo. Siksi 
sitä palaa tänne uudestaan ja 
uudestaan. Tai kyllä siinä oike
astaan itsekuriakin tarvitaan. 

Minulla se itsekuri lähtee siitä 
kun katsoo peiliin. Ei tämä tree
naus mikään itsetarkoitus ole, 
eikä minulla yleensä koskaan 
sellaista oloa tule, että nyt on 
pakko päästä salille. En tiedä 
onko se tämä keski-ikä, varta
lon kiinteyttäminen vai ne li
hakset. Jokaisella ihmisellä on 
tietenkin yksilöllinen ruumiin
rakenne, ei sitä kaikkea voi 
muuttaa salille tulemalla. Jo
tain voi kuitenkin tehdä ja var
sinkin tässä iässä siinä on kyllä 
haastetta kerrakseen. Ei minul
la sinänsä mitään kummempia 
tavoitteita ole. Hyvä peruskun
to on tärkeä asia ja sen ylläpitä
miseksi minä urheilen. Yksi 
hyvä syy on myös 12 tunnin 
vuorot töissä. Sitä kun on istu
nut vuoron paikallaan, niin ky 1-
lä siihen tarvitsee vastapainok
si jotain, sitä täytyy saada liik
kua. 

Minä taidan olla vähän sellai
nen yksinäinen susi. Minä tyk
kään olla yksin punttisalilla, toki 
sekin on ihan kivaa jos on sopi
vasti porukkaa, mutta en halua 
höpöttää. Moni voi luulla, että 
minä olen ylpeä tai koppava, 
mutta en vain tykkää sellaisesta 
höpöttämisestä, oli se liikunta
muoto sitten mikä tahansa. Seu
rustelu on siten erikseen, tree
nien jälkeen voi lähteä vaikka 
kahville tai teelle. Tosin päiväl
lä täällä onkin aika hiljaista, 
joten eipä sitä turhia tule hölö
tettyä. Eikä kolise päät tai pun
titkaan vähän väliä vastakkain. 
Neljän jälkeen täällä alkaa olla 
ruuhkaa, onhan tämä kuitenkin 
todella hyvin varustettu ja siisti 
kuntosali - laitteitakin löytyy 
ihan joka lihakselle. Ei tällaista 
salia ihan joka varuskunnasta 
löydy ja siksi toivoisinkin, että 
varusmiehet käyttäisivät enem
män ja tehokkaammin hyväksi 
tätä mahdollisuutta. 

***** 

Minä olen värvätty kersantti 
Tenhunen, olen 35 vuotta ja 
Santahaminassa olen ollut soti
laspoliisina 4 vuotta. Olen har
rastanut voimannostoa yli 10 
vuotta. Tämän lisäksi minä pyö
räilen - töihin minä tulen kesät 
talvet maastopyörällä. Se antaa 
semmoista mukavaa vaihtelua, 
vastapainoa punttien repimi
seen ja sopii todella hyvin yk
siin voimailun kanssa. Kesäi
sin soutelen, siis ihan vaan 
omaksi ilokseni ja ajan kuluksi. 
Kyllähän minä sitten kuulun sii
hen SlRR:n soutu joukkueeseen 
- vanhimpana muuten - jossa 
olen ollut mukana ihan alusta 
asti. 

Minä käyn 
täällä salilla 
sellaiset 5 
kertaa vii
kossa punt
teja nostele
massa, mui
na päivinä 
lähinnä pyö
räilen. Siitä 
olen pitänyt 
huolta, että 
joka päivä 
on jotain 
hommaa, eli 
semmoista 
lepopäivää ei oikeastaan ole. 
Tosin en minä yleensä pahem
min sellaista tarvitsekaan. Ker
ralla minä rehkin suunnilleen 
tunnin tai puolitoista, ihan sen 
mukaan mikä tuntuu milloin
kin hyvältä. Minulla on määrät
ty ohjelma.joka kulkee 12 vii
konjaksoissa, siihen kuuluu se
kaisin kestävyyttä ja voimai
lua, ja sen mukaan sitten tie
dän, mitä kulloinkin on vuoros
sa. 

Minä olen kuntoillut ihan aina, 
kai sen on oltava jotenkin ve
ressä. Ihan pienestä pitäen on 
täytynyt touhuta jotain. Tämä 
kuntosalilla käynti on sopiva 
siksi, että olen aina tehnyt vuo
rotyötä ja siitä johtuen minkään
laiset joukkuelajit eivät minul
le sovi. Täällä salilla voi sitten 
käydä ihan silloin kun aikatau
luun sopii, tämähän on henkilö
kunnalle auki käytännössä aina. 
Yksin minä yleensä täällä käyn
kin, mutta kyllähän sitä parem
min jaksaa jos on joku mukana. 
Yksin ollessa ei myöskään voi 
käyttää ihan niin kovia painoja 
kuin kaksistaan. Sitä voi äkkiä 
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muuten loppua voimat kesken 
penkkipunnerruksessaja siinä
hän sitä sitten rimpuilet 200 ki
loa rautaa kurkulla ... 

Hyvän kunnon perässähän minä 
täällä käyn. On minulla kyllä 
yksi suurempi ja kunnianhimoi
sempi tavoite ja se on 4 vuoden 
päästä pidettävät ikämiesten 
SM-kisat. Siihen on vielä aikaa 
ja ei se tietenkään ole ainoa syy. 
Sitä kun on kroppa hyvässä 
kunnossa niin on mielikin.Hyvä 
kunto siis takaa terveen mielen. 
Jotkut kateelliset tai ilkeämieli
set sanoo, ettei voimailijoilla 
juuri ole älyä päässään, mutta 
sanonpahan vaan, että onpa sit
ten sitäkin enemmän mielen
rauhaa. Tosin on myönnettävä, 
että kuntosalilla käynti on huu
me siinä missä tupakka tai al
koholikin, sen tietää jokainen 
tähän hommaan kiinni jäänyt. 
Koskaan ei ole tarpeeksi lihak
sikas, aina on treenattava lisää. 
Siitä se itsekurikin syntyy kun 
peiliin kurkistaa - ja tottahan 
sotilaspoliisin ammatista on 
apua. Kyllä Santahaminan po
jat aika hyvin tietää, että kahta 
pitää pelätä, toinen on Musta
naamio ja toinen värvätty ker
santti Tenhunen! 



Jari Kivekäs Ekku Metsola Timo Kokkonen 

Introducing RTTK 11/93 
Jari on Linnake-lehden toi
mittaja - kaimansa Sarasvuon 
viitoittamaa tietä kulkien - sekä 
RTTK:n tuki ja turva. Tämä 
toimikuntamme kuopus on 
käynyt T AS-kurssin Isosaaressa 
ja osaa siis Enskanja Tredetzin 
levittämisen mainiosti. Kallion 
ilmaisutaitolukiosta elämänsä 
perusarvot ammentanut Jari on 
monipuolisesti suuntautunut 
taiteilijasielu. Hän harrastaa 
kirjoittamista, ranskalaisia elo
kuvia ja pedagogisten menetel
mien kehittelyä modernissa 
tanssitaiteessa. Armeija-aika
naan Jari toteutti itseään myös 
luomalla koreografioita aina 
kansainvälisille kilpakentille 
saakka. Isona Jarista tulee 
kosmopoliittinen kulttuuriper
soona elokuva- ja televisiotie
teen maailmaan. 

Ekku on RTTK:n taipuisan ja 
mukautumiskykyisen selkäran
gan henkilöitymä, hän on pu
heenj oh ta j amme. AUK I:n 
tykkilinjalta hän kiisi suoraan 
AUK 11:n sihteerikouluun - toi
mistolinjalle. Ekun koulutus
pohjan muodostaa ennenkaik
kea The Leys School Cambrid
gessä sekä Sibelius-lukio,jotka 
leipoivat pojasta miehen, en
siluokkaisen YO:n. Tältä pohj
alta Ekku tulee vielä tulevai
suudessa ponnistamaan kor
kealle, suoraan suomalaisen 
politiikan tähtitaivaalle, ei 
enempää eikä vähempää kuin 
Esko Ahoksi Esko Ahon pai
kalle. Harrastuksinaan tällä ka
meleonttisella lupauksella on 
Roskilden festarit, pianon soitto 
ja erilaiset puheenjohtajuudet. 
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Timppa toimii RTTK:n työ-, 
opinto-ja sosiaalisasiarniehenä 
- palvelusaikanaan 285 vuoro
kautta. TOS :ksi päästäkseen 
Timppa kävi ensi TAS-kurssin 
Isosaaressa, joten hän on aito 
Tykkimies. Ennen tätä mer
kittävää virstanpylvästä Timo 
ehti jo saavuttaa YO:n korkean 
arvon. Timppa on toimikun
tamme ehdoton ylimmäinen 
huumorimestari, huolehtien sii
tä, ettei melankolia tai fleg
maattisuus pääse nostamaan 
päätään maanalaisessa toimis
tossamme. Jos pystyisimme 
kurkistamaan Timon sielun
maisemiin, olisi siellä mitä to
dennäköisimin hallitsevana ele
menttinä autojen ja rock'nroll
in kiihkeä maailma. Myös tennis 
ja päiväunet ovat lähellä Timpan 
sydäntä. 

III / 93 

Kurssijulkaisu 
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HYVÄT KURSSILAISET 

Aliupseerikurssi 111/93 on ohi. Vietimme yhdessä muistorikkaat 
_ kahdeksan viikkoa, joiden aikana hikoilimme, mutta enimmäkseen 

palelimme, olihan Suomessa pitkästä aikaa kunnon talvi. Ankarat 

olosuhteet synnyttivät kuitenkin kurssillemme lähtemättömän 

yhteishengen, josta kurssimme varmasti tullaan muistamaan. 

Yhteishengen myötä kehittyi myös monia uusia ystävyyssuhteita, jotka 
eivät toivottavasti pääty vaikka kurssimme onkin jo ohi. 

Yhdessä teimme sen. Marssimme yötä myöten veljesmarssilla, kestimme 

rankat yöharjoitukset ja osuimme tykeillä sinne minne pitikin, eli maaliin. 

Emme ehkä vielä huomaa sitä, mutta uskon, että näiden kahdeksan viikon 

aikana opimme paljon toisiltamme. Opimme taitoja, joista on varmasti 

hyötyä myös tulevaisuudessa, mutta ennenkaikkea opimme mitä on 

ystävyys. Sitä taitoa toivon, että kukaan ei koskaan tule unohtamaan. 

Toivon kaikille teille kaikille kurssilaisille hyvää varusmiespalveluksen 

loppuaikaa ja menestystä kaikessa mihin ryhdyttekin. Uskokaa itseenne ja 
yrittäkää aina eteenpäin. 

~p;Jas Tod~se_l.._a __ .....__ ____ _ 

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
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ALIUPSEERIKURSSIN 111 / 93 
JOHTAJA 

JA LINJOJEN JOHTAJAT 

KURSSIN JOHTAJA 

KURSSIN VARAJOHTAJA 

KESKIÖLINJAN JOHTAJA 

Kapteeni Ismo Korhonen 

Yliluutnantti 
Jukka Alavillamo 

Vääpe Ii Pulliainen 

TULENJOHTOLINJAN JOHTAJA Luutnantti Mika Dahlbo 

TYKKILINJAN JOHTAJA Luutnantti 
Marko Merenheimo 

VIESTILINJAN JOHTAJA Yliluutnantti Juha Kilpi 
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KESKIÖ-LINJA 
Erjanti : tuvan lusmuin mies 

Forsblom: Kottaraispatteriston jätkä 

Ho~lli: aukissa oppinut häröilemään ja käyttämään 
nakkisuojaa, kuuluu kahviolinjan "plexi"-ryhmään 

Jylhä-Ollila: viheltää kuin Roger Whittaker / Rabbit 

Kansa: "Voi olla et se olin minä, mut en myönnä 
mitään." 

Keppo: Jyväshyvä, "Olisi pitänyt saada 
punkkatarkastuksesta vapautus." 

Kilpi: "Istun ja luen. Perrkele. PERRKELE." 

Leinonen: Tilkka sattui omaan nilkkaan 

Loimaranta: Missä mun X on? (X = mikä tahansa 
varusesine) 

Martikainen: Mad Mardican ansaitsee 
siivousmerkin 

Minkkinen: "Menköön rukki - menköön aukki , 
särmäämättä paras!" , "Missä mun auto on?" 
(Veljesmarssin jälkeen kello 6.30) 

Nieminen: No mut mun muija ... , Blavis 

S~lainen: keskiön ainoa mies, selventäjä, 
kirjaili j akuningas 

Saaritsa: "Ei tehdä mitään siellä tuvissa enää!" , 
pakkomielteenä RUK, väm Liitola 

Salo : Patonki - the spice of army , härölettinen 
hevari 

Seppälä: Todellinen Don Juan (ei kuitenkaan 
armeijassa); puhuu unissaan, tiedä sitten kenelle 

Telho: RUK-Terho, "Mä haluun SUK:uun!" , 
veljesmarssi-idea : VIHEL T ÅÄ! 

Viemerii : linjan kritisoiva äitee , "Taas toi 
päivystäjä koomaa ." 
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SOTILAS 
JA SUUNNISTUSTAITO 

Suunnlstustalto on sotilaan 
välttämätön perustalta, 
jota tarvitaan 
maalla, merellä ja ilmassa. 

Taito suunnistaa on sotilaalle 
menestymisen ehto. 

Suomen Suunnistusliitto 
on yhteistyössä 
Pääesikunnan koulutusosaston 
kanssa valmistanut lähes kaikkiin 
varuskuntiin opetuskartat, 
joiden avulla suunnistustaidon 
perusteet voidaan tehokkaasti 
kerrata tai opettaa 
varusmieskoulutuksen alkaessa. 

Opetuskartat on valmistettu myös 
Upinniemen, Santahaminan, 
Dragsvikin ja Turun varuskuntiin. 

Suomen Suunnistusliitto 

J 

1 

YLÄRIVI: Loimaranta, Erjanti, Martikainen, Nieminen, Horelli, Jy lhä-Ollila, Kansa, Minkkinen 
ALARIVI: Salo, Keppo, Terho, Forsblom, Saaritsa, Leinonen, Saarelainen, Suoknuuti 
ISTUMASSA: vääpeli Pulliainen, vämikki Liitola, alikersantti Saarinen 

LAntlnen teolllsuuskatu 11 
02920 Espoo 
Puh. (90) 852 1056 

TJM-SYSTEMS OY:N TALOUS
HALLINNON PALVELUT 
KÄSITTÄVÄT SEURAAVAT 
OSA-ALUEET: 

- KIRJANPITO 
- RESKONTRAT 
- LASKUTUS 
- PALKANLASKENTA 
- VEROILMOITUKSET 
- LVV-ASIAT 
- YRITYKSEN PERUSTAMISET 
- LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT 
- LIIKKEENJOHDON KONSULTOINTI 

Halutessanne teemme myös erityisratkaisuja: 

- Hoidamme osan taloussovelluksistanne 
- Teemme kokonaispalvelusopimuksen 
- Tarvittaessa toimitamme myös ympäristöönne sopivat 

laitteet sekä ohjelmistot ja annamme tarvittavan 
koulutuksen. 
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TULENJOHTO 
Tupa BENGTSKÄR 

Aalto : nenä kiinni kirjoissa (tulenjohdon opuksia) kaiken aikaa (myös valmistautumisaikoina) 
Arponen: Simppa, tulee kohta lääkäri (Auk II), ei vieläkään ymmärrä helsinkiä, maalari nro l 
Asikainen: asettaa esimiesten käskyt aina kyseenalaisiksi, selventää, ½ kurssia harjoitusvapailla 
Backman: Backman valmiina , kaikki valmiina; näytti kykynsä veljesmarssilla ; kaukis-miehiä 
Heinola: tuvan lyhyttukkaisin jätkä 
Häkkänen: aina TV- ja lukulomilla , tuvan särmin yksilö, psykopaatti, sotilaan pienoismalli 
Ketola: tavoitteena erruukurssi, nakkeja jaossa - Ketola piilossa 
Kyttilä: tri Mengele, jo aliupseerikurssilla ... "ÄLÄ SANO EI" 
Leppihalme: oppilasjohtajana Nakkihalme, erruu-miehiä 
Luomala: ihan huomaamatta ru-kurssille, teekkari 

Tupa KOIVISTO 
.Mikkonen: mies jota ei paljon nappaa - jota ei koskaan napannut 
Nygånl: Mr Hawkeye - mestariampuja 
Piipponen: "Rä-tä-tä-tät, I never hesitate to put a nigger on his back!" , omasta mielestään 

kurssin todellinen johtaja, uskaltaa sanoa mielipiteensä kaikesta 
Pokela: kun jano on suurin on Pokelakin lähellä (limonadivastaavamme) 
Rommi: Murrista tulee isona yksikön vääpeli 
Saxen: särmä, särmempi, särrnin, Saxen 
Simola: EVVK (= ei voisi vähempää kiinnostaa) 
Simula: mies joka ei todellakaan ole notaari 

Ojala S : nakki kutsuu, oletko valmis, soden kanta-asiakas 

KOKONAISVIESTINNÄN AMMATTILAISET 

T 

mv 

V 

Markkinointi Vihe1jwri Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 51 

··' Mainostoimisto Vero Oy 
Eerikinkatu 27 
00180 Helsinki 
puh. (90) 680 801 

Visuaalisen yrityskuvan 
suunnittelutoimisto lndigo Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 51 

H E R J u u 

Mainostoimisto Vega Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 5250 

Mediotoimisto Pyromid Oy 
Hietalahdenkotu 2 B 
00180 Helsinki 
puh. (90) 680 1388 

Tiedotuskonsullff Tikon Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 5400 

R ■ 

. . . . . . . . 
MEKeN . 

R y H 

Vihe1jwren Mainostoimisto Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 5455 

Vihe1jwren Suora Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 5355 

Mekon Oy 
Bulevardi 6 A 
00120 Helsinki 
puh. (90) 125 541 

M Ä 

YLÄRIVI: Rommi, Saxen, Simola, Nygård, Ketola, Mikkonen, Leppihalme, Piipponen, Luomala, Asikainen, 
Heinola 
ALARIVI: Aalto , Pokela , Arponen, Backman, Ojala , Simula, Kyttälä, Häkkänen 
ISTUMASSA: kersantti Paavola , luutnantti Dahlbo, alikersantti Näkki 

Luotettava, tehokas, yksilöllinen, monipuolinen 

SIIVOUSTOIMISTO 

lllllela tlT 
ASIANTUNTEVAA SIIVOUSPALVELUA 

Puhelin 340 1133 Vaihde @ 
Keinulaudankuja 4, 00940 Helsinki SIVIIUS-

YIOdlSET 
;.) Palvelualojen 
~ Toimiolol,ifto ry:n jäsen 

Suomen Siivousliikkeiden Liitto r.y:n jäsen 
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TYKKI-LINJA 
Ahti: Herra luutnantti, "Ei hyvää päivää!", Esa 
Pakarinen 

Aittola: PURE JENKKI, YP:n kuittaaja, pierahtaja 

Eriksson: Kotkan kuli , Auk:n keppimestari ( 5x kp) 

Holopainen: NIKOTINISTI, hajoo jos ei saa röökiä , 
meni VKS:aan valittamaan polvea, joutui osastolle 
keuhko kuumeesta .. 

Hulkko: RtK:n mies ->kadis, 3 sekunnin paniikin 
kautta lepoon seisomaan, linjan priimus 

Jaakkola: Vaihe-Jaakkola, aina nenä kiinni 
tykkioppaissa, sytytyslangat ongelmana 
punkanteossa 

.lutttila: Oppi Auk:n vikalla viikolla tekemään 
pinkan, autonkorjaaja 

Juumajmi: piilosärrnä, Suomen paras 
pinkka&punkka, ei päässyt RUK :uun vaikkei 
yrittänyt 

Juusela: Touhusetä, puuhaPena, Auk:n isoin käsi, 
suhina-Juusela, meidän pj 

Kiukas: "Kyllä meillä kirkonmaalla .. . ", ei Kotkasta 
vaan PORVOOSTA 

Koivisto : perussärrnä lätkänpelaaja, kaikkien 
mielestä RUK-ainesta , spede 

Kumpulainen: aina hukassa, KISS rules ok, 
alemman tason lätkänpelaaja 

Laitinen: ei-nappaa-lojo, "en mä ole LÖYSÄ", 
virittelee sytytyslankoja 

Lauhkonen: nukkumassa AINA klo 22, tunnollinen 
siivooja, särrnin kotkalainen, Elimäeltä, lyhyet 
konsonantit 

Liinpää: aina lomalla (ja silti valittaa), tuleva 
jääkiekkotähti, loistava parturi , elokuvaohjaaja(?) 

Lindstrom: ei havaittavaa hiustenkasvua, "Miten mä 
voin olla taas näin vaiheessa?" 

Linna: kitaristi - kestävätkö kädet ehjänä intin, 
toimisto-au koska tykit eivät innosta 

Maivola: osallistui siivouspalveluun 2 kertaa, 
varustarkastukseen kerran (aina ha ll ituksen 
kokouksessa) , haluaa vänrikiksi 
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Mäkitalo : Hiirejä, käsilaukkuja, murnmolauma, 
tahdissa patteri, nuotioon - mars, vegetaristilla ei 
koskaan ollut kiire 

Ojala: Ojalan iltalomat - lepo 

Pukki: Sluiba-akrobaatti; veljesmarssin todellinen 
voittaja, "Kahva öljyttyä ruusupuuta . Tuppi 
värjättyä härännahkaa." 

Rakkola: "murtui" täysin veljesmarssilla , edes lasit 
ei pysy ehjinä kun tämä merimies järjestyy 

Riihilahti: "En mä mitenkään haluaisi masentaa 
teitä, mutta mulla alkaa tänään iltavapaa klo 16." 

Romero : Don, ehtii suihkuun vaikka iltavahvarin ja 
p&p:n välissä 

Räisänen: ei voi hymyilyttää, "Siis kuka nää laulut 
on valinnu?" 

Rönkkö : Hajalla oleva ihminen, rikki, särki, 
tarvitsee unta 2 h / vrk 

Perheentupa: "Stupa", SPEEDE, sivusuuntaajana 
100 v sivuun (ohi sektorin), niistelee joka paikkaan 

Sandberg (Samperi) : Super-Santeri, nosti 100 TK:n 
sulkukappaleen yhdellä kädellä, paransi loppua 
kohti ja läpäisi kurssin 

Saukkonen: Samperin kaveri, Kotkan kuli, hajos 
veljesmarssille 

Syrjänen: piilosärrnä, itkee öisin yksin kun joku on 
huutanut hänelle päivällä 

Talasterii: V aihe terä, veti V irkin auton käyntiin, 
hyvä jätkä, 1001 keinoa sluibata moppauksesta 

Tulkki: hajottaa koko linjan ainaisilla lauluillaan, 
harjoittaa sissitoimintaa myös lomilla 
(=partiohullu), Isänmaa lähellä sydäntä 

Veikkanen: Vemppa-Veikka, mielistelee skappareita 
tiedoillaan tykkien sielunelämästä, Alavillamokin 
pyysy Veikkasta korjaamaan autoaan 

Virl<ki : Tosi SUURI mies, pituutta - 145 cm, 
tupakointi lisääntyi aukissa (tupakkapaikan 
siivooja) , Psyko-Ankka 

YLÄRIVI: Tulkki, Syrjänen, Kumpulainen, Liinpää, Juusela , Laitinen, Romero , Pukki , Veikkanen, Ahti , 
Riihi lahti 
KESKIRIVI: Rönkkö, Holopainen, Hulkko, Juumajärvi, Aittola, Jaakkola , Marvola, Koivisto, Lauhkonen, 

Rakkola 
ALARIVI: Sandberg, Saukkonen, Räisänen, Eriksson, Ojala T, Lindström, Mäkitalo, Kiukas 
ISTUMASSA : Virkki, alikersantti Häkkilä, luutnantti Merenheimo, Talasterä, Junttila 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Hyvää apteekkipalvelua Helsingissä 

YLIOPISTON APTEEKKI 
AUTTAA-NEUVOO-PALVELEE 

Mannerheimint.5 Mannerheimintie 96 Diakonissalaitos Eläinlääket.kork.koulu 
Joka päivä 7-24 Aina avoinna Ark. 9-18, la 9-12 Ark. 8-17 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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VIESTI-LINJA 
Elämäntuntemuksesi ei tarvitse olla kovinkaan laaja-alainen, jotta voisit huomata viestilinjan 
ainutlaatuisuuden. Turun murre ja kaksi puolalaiselta sähköinsinööriltä näyttävää 
apukouluttajaa ovat vain kehys. Yhteishenki ja korkea maanpuolustusmotivaatio ovat taideteos 
- korvaamaton ja ainutlaatuinen. 

Viestilinjan yhteishenki muodostuu monesta tekijästä, aivan kuin varusmiesruokalan liha
kasvispata. Kukaan ei voi varmuudella eritellä ja nimetä niitä. Voi vain esittää hypoteeseja 
yhteishengen sytykkeistä: yhteiset kelanvetoretket, kukka nimeltä kaasinen, 
voimakonepuolessatunnissaeteläkärkeen-blues? Ehkäpä nämä sekä aurinkoiset viikonloput, 
kun yhdessä maalattiin kasarmia ja kuunneltiin rokkia. 

Apukouluttajamme, alik Burman ja kok Mäenpää, ovat mahdollistaneet hyvän yhteishengen 
muodostumisen sallimalla pienen yksilöllisyyden. He ovat tosin joutuneet huomauttamaan, 
mikäli yksilöllisyys on ilmennyt toisen sukupuoliseen poikkeavuuteen liittyvinä viesteinä 
sanomalaitteella. Tai sitten ihan vain reippaina toteamuksina tyyliin: illalla pojat ruoska 
viuhuu . . . Herrat kokelas ja alikersantti ovat olleet myös hyvinä esimerkkeinä, liittyivät asiat 
sitten viestialaan tai yleiseen asepalveluksen suorittamiseen. Alikersantti Burman on mm. 
esimerkillisen ripeä. Hän kykenee kivutta polttamaan kaksi savuketta siinä ajassa, missä 
normaali ihminen ei ole ehtinyt sytyttää vielä ensimmäistäkään. Tähän tulisi kaikkien pyrkiä, 
sillä armeijassa on yleensä kiire. 

Se, että tämän au-kurssin viestilinjalta ei lähdetä reserviupseerikouluun ei ole lainkaan 
alentanut omanarvontuntoamme. Linjajohtajamme ylil Kilpi (joka tosin siirtyi kurssin aikana 
muihin tehtäviin) totesi, että hänen mielestään viestilinja on tärkein. Toki tykkejäkin 
tarvitaan, mutta niinhän se on, että rannikkotykistöpatteri on käyttökelvoton ellei viestitys 
pelaa. Tämän me tulevat viesti-au:t muistamme aina, kun joku huomauttaa, että vain 
jalostuneet pojat pääsevät reserviupseerikouluun. 

Viestilinjan omanarvontunto ja yhteishenki ovat kunnossa, johtajat ja apukouluttajat ovat 
hyviä, mutta kolikolla on myös kääntöpuoli: viestilinjan käytös on toisinaan todella omituista. 
Valmistautumisaikana kuuluu pulinaa, koekysymyksiin vastataan väärin ja vuoteet ovat 
todella syvältä. Lisäksi housut nilkoissa esiintyminen pinkka- ja punkkatarkastuksen aikana ei 
ole Yleisen palvelusohjesäännön mukaista. Saati sotilaallista. Mutta eihän edes viestilinja voi 
olla täydellinen tässä epätäydellisessä maailmassa. 

Me viestilinjan oppilaat olemme olleet veljiä aseessa nämä ohjuksen tavoin ohitse liitäneet 
viikot, ja samalla vähän myös veljiä ihan muuten vain. Eikä meistä kukaan unohda LV-217:n 
käyttökuntoon laittoa .. . tai ehkä ihan vanhuuden höperönä. Mutta oppilas Mäkistä ei 
sittenkään! 

Oppilas Virolainen 
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Ojajänii : oppi lasvääpeli Jumalan armosta , sadelahje, piloilla, pihoilla, leboo 
Ropponen: ehkä Suomen ainoa raskaansarjan rocktähti, joka näyttää kokoomuksen kansanedustajalta ja yrittää 
RTTK :n puheenjohtajaksi, Gummerus-kompleksi 
Salmcvaara: James Douglas Morrison, ei todellakaan näin ! , asiaa , hetero - not 
Salminen: Gaaddeem, sinihai , hra korpraali , tupa Gaygarin henkinen äiti, Espoon Elvis(fekno Elvis 
Seppä: Steve Smith, The Phaser*(*vaiheinen), "KÄSI"palloilija , jokaisen kokelaan painajainen, itsensä rasvaa ja 
Suikkanen: ei saatana, viestilinjan primus motor 
Virolainen: "Hyvää kilpailuiltapäivää , patteri! - Hyvää kilpaluiltapäivää, herra Gladiaattori ! ", Eesti Vabarik 

Viesti-linja aakkosjärjestyksessä: Anttonen, Fröberg, Jaatinen, Kaasinen, Kaski, Kekki, Kiviluoma, Kivinen, 
Koskela, Kuosmanen, Launiala, Leander, Linden, Lindholm, Lipponen, Mäkinen, Qjajärvi, Ropponen, Salmevaara, 
Salminen, Seppä, Seppälä, Suikkanen, Virolainen 
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Nyt ilman reseptiä! 

-
ketoprofeeni 

tehokas ja nopea suomalainen 
Ketorin 50 mg päänsärkyyn , vilustumisoireisiin, 
kuumeeseen , lihas- ja nivelsärkyyn, kuukautiskipuihin 
hammassärkyyn sekä reumasärkyyn . Pitkäaikaiseen 
käyttöön , raskauden ja imetyksen aikana sekä alle 
12-vuotiaille vain lääkärin määräyksestä . 

Tutustu käyttöohjeeseen. 

d~ION 
15 kpl 27,20, 8 kpl 14,86 

ALIUPSEERIOPPILASKUNNAN 
HALLITUS 111/93 

PUHEENJOHTAJA 

VARAPUHEENJOHTAJA 

SIHTEERI 

RAHASTONHOITAJA 

KURSSIJUHLA VASTAAVA 

KURSSIJULKAISUV AST AAVA 

KURSSIESINEV AST AAVA 

HARRASTEVASTAAVA 

LIMONADI- JA KANTTIINIV ASTAA V A 
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Oppilas Tommi Juusela 

Oppilas Ropponen 

Oppilas Tapani Tulkki 

Oppilas Minkkinen 

Oppilas Roope Piipponen 

Oppilas Janne Marvola 

Oppilas Petteri Mäkitalo 

Oppilas Riku Riihilahti 

Oppilas Pokela 

11 1 11 

OSAAVAT RATKAISUT 

KAAKDNTIETD 
Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA, Finland 
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KIITOKSET 

Aliupseerikurssimme 111/93 on nyt loppu. Hauskaa kesti tammikuun 1994 10. päivästä 
maaliskuun 3 :nteen. Aika oli tavalla tai toisella antoisaa; ikimuistoisimmat hetket vietimme 
ehkä veljesmarssilla eräänä pimeänä kevättalven yönä sekä eteläkärjessä ja mäkiluodossa 
ampumaleireillämme. Kurssijuhla oli myös mieleenpainuva virstanpylväs tiellämme 
aliupseereiksi tai upseereiksi - olivathan siellä antaumuksellisesti mukana myös 
kantahenkilökunta ja apukouluttajat huomattavalla edustuksella. 

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, kuten sanonta kuuluu. AUK 111/93 kuitenkin loppui niin 
yllättäen, että kurssijulkaisu kulkee nyt hieman jälkijunasssa. Valmistuminen kuitenkin jo 
häämöttää niin selvänä, että katson aiheelliseksi tässä vaiheessa lausua omat kiitokseni kurssin 
oppilaiden mahtavalle yhteishengelle; puserrusta ja huumoria sekä kaverin tukemista löytyi 
aina, kun tarve vaati. Tästä on itse kunkin hyvä jatkaa eteenpäin sotilasurallaan ja kohdata 
uusia haasteita alokkaiden tai upseerioppilaiden parissa ... 

Aivan erityiset kiitokset niin omasta kuin koko au-kurssin puolesta kuuluvat kuitenkin 
tukijoillemme, jotka taloudellisesti mahdollistivat kurssimme toiminnan mainostamalla tässä 
lehdessä. On todellakin hienoa, että saimme - lopulta melko vaivattomasti - hankittua itse 
asiassa juuri niin monta mainosta kuin julkaisuumme kivuttomasti mahtuikin. Kiitos tästä 
myös mainosten hankkijoille. 

( <Y ar(,[{[u ) 

- 24 -

Oppilas Janne Marvola 
Kurssijulk:aisuvastaava 

MITSUBISHI 
a.111i-f->call 

kirjoitusvälineet 

kokeile ja ihastu ! 

arkistokelpoinen muste 

kirjoitusjälki 0,2 mm 

maahantuonti: 
Konttoritarviketukku 
mänty-peralto oy 
Kirvesmiehenkatu 4 
00810 HELSINKI 
Puh. 90-782 733 
Fax 90-782 717 
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Klaukkalan Diesel ON ASIANTUNTIJA 
olkoon autosi BENSA tai DIESELI 

MElllÅ HOmJU: 
@ DIESELLAITTEET 
@ BENSARUISKUT 

. @ TURBO-AHTIMET 

@ KANSIEN oikaisut, 
venttilUhlonnot 

@ WEBASTO-MYYNTI 
@ AU10SÅHK0L.AITTEET 
@ PIENKONEHUOLLOT 
@ TEHONMITTAUKSET 

@ OHJAUSKULMAT 
@ MÄÅRÄAIKAISHUOLLOT 

@ VALTUUTETTU VW-AUDI- HUOLTO 
@ AGA-KAASUNMYYNTI - HITSAUSTARVIKKEET 

MEILTÄ LÖYDÄT: 
e> THULE-kottotelineet 
@ STl;El,-automoalit 

@ BOSCH-valaisimet 
@ jorruosat 

•'9 WURTH-tuotteet 
@ · pokoputklstot 
@ vetokoukut 

@ alustaosat 
@ ruohonleiklsureiden osat 
@ outo jo ty0kone suodattimet 
@ öljytuotteet @ sOhk0varaosot 

@ hydraulUkkaletkut 
@ lskartt 

@ lasten turvaistuimet 
@ venetarvikkeet 

@ mopo-osat @ CD-tuotteet 
@ CD-TEAM kortti- 10% etuc•lali> 

ASIANTUNTEVAA BOSQ{,HUOLTOA e1 
KOULUIDULLA HENKILÖKUNNALLA a~ 
Puh. tafvtkemyynH 8796236 töiden vast.otto 8799033 

AlJKIOLDAJAl: MA· PE 8.00-17;.30 LA 9.00-13.00 

LUOTETTAVAA OSAAMISTA 
KUNTOARVIOIHIN JA KUNTOTUTKIMUKSDN. 
SUUNNITTELUUN, TÖIDEN VALVONTAAN JA 
RAKENNUTTAMISEEN 

RAKENNUSTEKNIIl{KA 
* lltuntoar,vlot 
* lltuntotutlzlmuluet. betonin tutklndnen. 

lämpö,vuodot. llt-ar,vot ytn. 
* työsuunnitelmat 
* lltorJaus•alhtoehto,vertallut 
* töiden laadun ,val,vonta 
* plnta-alamlttaukset 
* lltllntelstö,veron tarlltastuslaslltelmat 

LVI-TEKNDKKA 

* lltuntoar,viot Ja lltuntotuddmuluiet 
* lltorjaussuunnltelmat 
* patterl,verllton tasapalnotuslaslltelmat 
* mittaukset. säädöt. laslltelmat 
* töiden laadun,val,vonta 
* uralltlza·aslailtlrJat 

SÄHKÖTEKNIIKKA 

* lltuntoar,vlot. PTS-suunnltelmat 
* lltuormltus-. ,valo,voilnalltlltuus-. yDL 

rnlttaulltset 
* tarlfflvertallut 
• suunnittelu 
* valvonta Ja ralzennuttamlnen 
* telejärjestelmäsuunnlttelu 
* valvontajärjestelmäsuunnlttelu 

SUOMEN TALOKESKUS OY 
Eskolantie 1, 00720 HELSINKI 
Puh_ (90) 345 3011 
Fax (90) 345 1346 



SOITA JA TILAA AlA/1t:>r. METROASEMAN 

P. 755 5010 nt.,,IV1'.C LÄHELLÄ 

/J/22ERIA - kECAC 
HIIHT N..Z.NTIE 1, HE/i:TTONIEMI PUHELIN 755 5610 

PIZZA LISTALTA 

1. 35,- 9. 9,fliM TONNIKALM 

36,-
FMt)J,/;~~~~~ 

2. q!J~.~gK~Iå~lQNl!l~-
10 YJ~JJ,~R~ 36,-• 1 1,,i,, 0 IA. PAPRIKM JA 

JAPAPRIKM AURA.JUUSTOA 

3. B5,~l~@~~aE 
37,- I I. p~~~L~~~STIA OLIIVEJA 

4. T~JJr,..15;~TA 
35,- 12· <;~~t"EJ)ALKOSIPULIA 

5. CsQMJs;~TMRIIPUJA 

35,- 13· F~~;J.~NTASIMUKMN 

6. F~IJI11-QL~~A 38,- 14· J\~9lEN~fs;~TTIA 

KATKARAPUJA 

7. ~5~~Q JA AURA.Juu!~;-

I 5. Y~J)l~ JA PAPRIKM 

.. 42- 16. E~Mf.)~JNAA 
8. t<Mt1J~n~&I~v.TV.RAPWA JA • 

AURA.JUUSTOA 17. ~~if~ JA PEPPERONIA 

SUPER TARJOUS! 11...MAINEN KOTIINKULJETUS! 

1 1 
NOUTO PIZZAT+ 

1/3 L JUOMA 

35MK 

+ 
1LJUOMA 

50MK 
1 LJUOMA 

9OMK 

VARUSMIEHILLE -5% 
JA ILMAINEN KAHVI 

SUOJAA, LIIKKUVUUTTA, TEHOA 

35,-

35,-

42,-

38,-

42,-

42,-

40,-

JUOMIA 
Cola, Jaffa ja Vichy 

LIHARUOKIA 
Pippurihärkä 
Lehtipihvi 
Hawaijinleike 
Oopperaleike 

KEBAB 
KEBAB annos riisillä tai 

8,-

42,-
42,-
42,-
42,-

ranskalaisilla perunoilla 35,-

. P~STAA Spaghett1 Bo ognese 35,-
Spaghetti Carbonara 38,-
KINKKUA,HERKWSIENIJ.. SIPULIA. 
KERMAV.STIKETTA JA PARMESAN JUUSTOA 

SALAATIT 
Katkarapu salaatti 30,-
Kreikkalainen salaatti 30,-
Tonnikala salaatti 30,-

LISÄTÄ YTTEET 
PIZZOIHIN 5 MK 

KINKKUA AURA.JUUSTOA 
SALAMIA JUUSTOA 
TOMMTrlA PAPRIKM 
TONNIKALM OLIIVEJA 
KATKARAPUJA SIPULIA 
ANANASTA HERKKUSIENIÄ 

Tervetuloa Suomen 
Puolustusvoimat 

PANSSAROITU SISU XA-18O 

Panssaroitu SISU XA-180, "Pasi" 
- Moneen huippuliikkuvuutta edellyttä

vää_n käyttötarkoitukseen suunniteltu 
tosi sotilasaioneuvo. 

- Tilava, kantokykyinen ja tehokas 
jokapyörävetoinen kulkija maanteillä, 
maastossa ja vedessä . 

- Oikea ratkaisu, kun edellytetään 
• huippuliikkuvuutta 

olosuhteista riippumatta 
• tu rva llisuutta ja 

korkeaa suojausastetta 
• vahvaa voimansiirtoa 
• suurta kuljetuskapasiteettia 
• käsittelyn ja huollon helppoutta 

SISU 
DEFENCE 
PL\ 89 
13 1 O 1 Hameenl,nna 
Puh 9 17-585 1 
Telefax9 17-197 130 

- Toivoo Varellan tytöt! 

VARELLA 
KIRKKOTORI 3 42: 2981215 
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Ylennyksiä Suomenlinnan 
Rannikkorykmentissä 

ltn Laaksonen Marko YLIL 1.1.1994 
ou-opp Aho Harri-Pekka VÄNR 1.1.1994 
ou-opp Havisalmi Pekka VÄNR 1.1.1994 
ou-opp Kontinaho Marko VÄNR 1.1.1994 
ou-opp Kuosmanen Kaj VÄNR 1.1.1994 
ou-opp Salin Janne VÄNR 1.1.1994 
ou-opp Suomalainen Eero VÄNR 1.1.1994 

maj EnqvistOve EVL 1.3.1994 
vääp Huttunen Jari LTN 1.3.1994 
vääp Kautto Tuomas LTN 1.3.1994 
vääp Kumin Jari LTN 1.3.1994 

vääp Alander Jussi LTN 1.4.1994 
vääp Lohisaari Antti LTN 1.4.1994 

Linnake-lehti 2/93 virheellisesti väitti Yliluutnantti Mika Immosen ylentämis
päiväksi 1.9.1993, oikea oli 1.8.1993. Linnake-lehti pahoittelee tapahtunutta! 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 

- 27 -



Tyyli ja tekniikka yhdistyvät voittajaksi. 

Kuvassa 5-ovinen Mondeo ovh. alkaen 143.100, - (+ toimituskulut) 

Ford Mondeo. Vuoden Auto 1994. 

tekniikka vakiona. 
• kuljettajan turvatyyny 

+ turvapysäyt/.J.met 

• enkoisturvaistuimet 

• sivutörmäyssuojat 

Turvatekniikka, 
joka teki Mondeosta 

Vuoden Auton. 

Voittajan ajettavuutta, 
tehokkuutta 

ja mukavuutta. 

Vain Mondeossa tehokas ja ta

loudellinen moniventtiilimootto

n·, edistyksellinen alustaraken

ne, kellontarkka vaihteisto Ja 

runsas varustelu yhdistyvät voit

tajan ajo-ommaisuuksiksi. 

Luokkansa laajin 
mallisto, josta löydät 
oman Vuoden Autosi. 

Vain Mondeo tarjoaa luokassaan Mondeon laaja menestysmallisto 

Jotain, mitä muilla ei ole. DSE

turvatekniikan. DSE (mm. turva

tyyny) on jokaisessa Monde

ossa vakiona , kuten muissakin 

Ford-henkilöautoissa. 

sisältää kolme konvaihtoehtoa, 

neljä moottoria, 5-vaihteisen 

sekä automaattivaihteisen ver

sion. Miksi tyytyisi/ tavalliseen 

autoon? 

.... "Mitä turvavarus

• 1r• teisiin tulee, muutkin 
· voisivat ottaa opikseen 

Fordista. " (14/93) 

JljjJ!)J.j "Mondeo osoit

--.., tautui 30 000 km•n 

Kestotestissä luotettavaksi. Tek

niikka pelaa varmasti. " (12193) 

"Mondeon valitseminen Vuoden 

Autoksi Suomessa on enemmän 

kuin perusteltua. " (1/94) 

Turvallisuus

palkinto. ''Per

heauto, joka tarjoaa ylivoimai

sesti parhaan turvajärjestelmän." 

Mondeo ovh. alkaen 

129.900,-
(+ toimituskulut) 

Ford Huoltoleasing 36kk/60 000 km 
2. 770 ,-

Vapaan autoedun verotusarvo 
3.200,-

VUODEN AUTO 1994 

·---~ 
Edelläkävij!!_ 

turvallisuudessa 

Soita veloituksetta 0800 9 8080 . Kysy lähin Ford-liike tai tilaa esite . 


