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Hyvät Linnakelehden lukijat, 

Rykmentin elämänsyke on kiivas. Varus
mieskoulutuksen rintamalla ja kehittä
mistoiminnassa on aina meneillään vaa
tivia vaiheita ja uusia asioita. Valvonnan 
ja alueellisen koskemattomuuden tur
vaamisen alalla elämme joka hetki kirjai
mellisesti reaaliaikaisen meritilanneku
van parissa. 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin ylim
mässä johdossa ovat kuluneen vuoden 
aikana vaihtuneet lähes kaikki henkilöt. 
Henkilökohtaisesti olen todennut, että 
rykmenttiin siirtyminen on ollut samalla 
kertaa sekä helppoa että vaikeaa. Tun
ne on kuin hyppäisi liikkuvaan junaan. 
Toisaalta juna on tuttu, jonka kyytiin me 
esikuntapäällikön kanssa hyppäämme. 
Olemme molemmat palvelleet aikaisem
min rykmentissä, joten perusasioissa ei 
ole odotettavissa yllätyksiä ja voimme 
tässä mielessä paneutua uuden tehtä
vän mukanaan tuomiin haasteisiin. 
Eräänä tärkeänä tavoitteenamme on ko
hottaa varusmiesten koulutustapahtu
man laatua. Sota on niin julma ja sääli
mätön olotila, että me emme voi kos
kaan kouluttaa liian hyvin joukkojamme 
sen varalle. Koulutustapahtuman tulee 
olla riittävän tiukka ja kullekin harjoituk
selle tulee olla asetettuna selvät tavoit
teet ja niiden saavuttamista tulee mitata. 
Samalla on tutkittava ja kehitettävä kou
lutusmenetelmiä ja tasoa kuvaavia mitta
reita. Koska sodassa on kyse myös hen
gissä pysymisestä, tulee koulutuksen ol
la nousujohteista alkaen yksilökohtaisis
ta taidoista. 
Vaativimmillaan se on silloin, kun maali
lautta on vain piste horisontissa ja sen 
tuhoaa täysosuma. 
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Koulutuksen tulee olla myös sekä fyysi
sesti että henkisesti riittävän raskasta, 
sillä ihminen kasvaa vain vaikeuksien 
voittamisen kautta. Sen palkintona on 
onnistumisten tuoma mielihyvä ja itsen
sä voittamisen tunne. Koulutuksen tu
lee kuitenkin olla toisen ihmisen huomi
oon ottavaa ja hänestä välittävää il
man, että tapahtumaan sisältyy yksilön 
elämää ja hänen ihmisarvoaan louk
kaavia tekijöitä. Tapahtuman ei pitäisi 
olla myöskään ryppyotsaista puurta
mista, vaan siihen tulee kytkeä myös 
leppoisuutta ja hyvätasoista huumoria. 
Minulla on vahva luottamus siihen, että 
rykmentin kouluttajat osaavat tämän 
taidon. 
Evästyksenä nyt valmistuville ryhmän

johtajille toteaisin, että "älkää johtako 
ihmisiä kannon tai kiven päältä, vaan 
alaistenne silmänkorkeudelta, hyväksy
en ihmisen erilaisuudet ja tuntien syvää 
vastuuta lähimmäisestä. Valmistautu
kaa myös harjoituksiin niin hyvin, että 
aina osaatte asianne paremmin kuin 
alaisenne" - ja te pystytte johtamaan 
vaikeuksitta myös siviilielämässä kaltai
sianne, rehtejä suomalaisia, jotka halu
avat tehdä parhaansa johtamassanne 
tiimissä. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 



Killan tiedotusuudistus etenee: 

Uudet tuulet puhaltavat Linnake-lehdessä 

Kiltalaiset ja varusmiehet.Kädessänne on näillä näkymin viimeinen killan tiedotuslehtenä toimiva 
Linnake-lehden numero. Linnake-lehden tarina ei kuitenkaan ole lopussa vaan päinvastoin, uuden 
kauden alussa ja uusien haasteiden edessä. 

Osana killan tiedotusuudistusta, jossa on lisät
ty jäsenistölle kohdistuvaa tiedotusta kiltalaisil
le tilatun Helsingin Reservin Sanomien sekä ti
lattavan uuden Rannikkopuolustaja-lehden vä
lityksellä, myös Linnake-lehden roolia on pää
tetty muuttaa. Linnake-lehti on jo pikku hiljaa 
suuntautunut sisällöllisesti lähinnä varusmie
hille samalla, kun sen käyttö killan omalle jä
senistölle suunnattuna tiedotuskanavana on 
jatkuvasti vähentynyt. Tästä kehityksestä huo
limatta Linnake-lehti on killan sidosryhmissä ja 
muissa maanpuolustusjärjestöissä mielletty 
killan "virallisena lehtenä", jonka sisältö ei ole 
kuitenkaan ollut linjassa tämän ulkoisen kuvan 
kanssa. 

Rannikkopuolustaja-lehden vahvistaessa nyt 
kiltakeskeisyyttään ja kootessaan samaan leh
teen eri RT-kiltojen artikkeleita on sen todettu 
muodostuvan hyväksi kanavaksi niin killan si
säiseen kuin myös ulkoiseen tiedotukseen. 
Samalla Linnake-lehteä voidaan kehittää edel
leen samaan suuntaan, johon se on viime 
vuosina ollutkin kehittymässä: varusmieskes
keiseksi kiltalehdeksi. 
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Jatkossa tämä tulee näkymään mm. siinä, että 
se on virallisesti killan varusmiesjaoksen tiedo
tuslehti ja varusmiesjaoksella on aiempaa suu
rempi panos myös lehden toimittamisessä yh
dessä varusmiestoimittajien kanssa. Artikke
leissa tullaan keskittymään entistä enemmän 
varusmiehiä ki innostaviin ja askarruttaviin ai
heisiin . Samalla myös kiltatoimintaa esitellään 
nimen omaan varusmiesten näkökulmasta. 

Osana tätä uudistusta ja kohderyhmän tarkis
tamista Linnake-lehden koko kiltaa kattavasta 
jakelusta luovutaan. Tämä ei kuitenkaan tar
koita sitä, ettei Linnake-lehteen pystyisi jatkos
sakin tutustumaan niin halutessaan. Killan jä
senet voivat tilata lehden itselleen osoittamalla 
aktiivisuuttaa ja soittamalla asiasta killan sih
teerille Kimmo Ylitalolle (pk. 90-506 1142, 
pt. 90-437 0792). 

Toivon, että nyt tehdyt ratkaisut ja linjaukset 
omalta osaltaan auttavat killan tiedotustoimin
nan monipuolistamisessa ja kohdentamisessa 
niin, että käytössämme olevat rajoitetut resurs
sit voidaan hyödyntää tehokkaimmalla mah
dollisella tavalla. 

Hyvää ja menestyksellistä 
vuotta 1995 toivottaen 

Jouni Gröönroos 
puheenjohtaja 

Rykmentissämme on paljon 
meille kaikille tuttuja tehtäviä. 
Tuliasematoimintaa, merival
vontaa.merenkulkua ym. Näi
den perinteisten palvelusteh
tävien taakse piiloutuu useita 
muita erikoisempia tehtäviä, 
joista ei alokasajalla suoritet
tavassa koulutushaarajaossa 
mainita mitään. 

Tuskin monikaan on kuullut 
Malmin lentokentällä työsken
televistä helikopteriapume
kaanikoista tai ballistiikkaa 
laskevasta diplomi-insinööris
tä. 

Alikersantit Tomi Kitola ja Mik
ko Kaarakainen ovat rykment
tiin muualta siirtyneitä varus-

Rykmentin 

erikois
miehiä 

miehiä. He kävivät ennen tu
loaan ilmavoimien teknillisen 
koulun Hallilla. Heidän tehtävi
ään ovat muun muassa heli
kopterien huoltaminen ja len
tokenttähallin siivoaminen. 

Työtä tehdään siviilirytmiin 
kahdeksasta neljään. Kirjoilla 
miehet ovat Santahaminassa 
huoltopatterilla. Miesten mie
lestä tämä tapa suorittaa va
rusmiespalvelus on heille erit -
täin sopiva, koska he aikovat 
tulevaisuudessa hakeutua sa -
manlaisiin tehtäviin; aliker
santti Kitola on käynyt lento
koneasentajan ammattikoulun 
kun taas alikersantti Kaarakai
nen opiskelee Helsingin tek
nillisessä oppilaitoksessa. 

Huoltopatterilla pitää majaa 
myös muitakin erikoisessa 
tehtävissä olevia varusmiehiä. 
Eräs heistä on tykkimies Jari 
Kurri, joka työskentelee Ran
nikkotykistökoulussa ja laskee 
tykkien ballistiikkaa. Siviilikou
lutukseltaan hän on diplomf
insinööri. 

Hänen työnsä on vaativaa, 
mutta samalla myös haasta
vaa. Työ on itsenäistä, mikä 
sopii hänelle omasta mieles
tään hyvin. 

Yhteinen tekijä näille erikois
tehtäville on siviilissä hankittu 
koulutus; siksi jokaisen kan
nattaakin tuoda omat erkois
taitonsa esille, kun alokaskau
della valitaan tuleviin tehtä-

~ viin . Tällöin rykmentti saisi ___ .,.. 
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~ motivoituneita varusmiehiä 
<{ 
en heille parhaiten sopivaan teh-

tävään ja he itse saisivat teh
dä sitä mitä parhaiten osaavat 
ja haluavat. Tämä edesauttaa 
molemminpuoleisen tyytyväi
syyden sekä kohentuneen yh
teishengen luomista Suomen
linnan rannikkorykmentissä; 
olemmehan me kaikki rt-mie
hiä sotilasarvoon, tehtävään 
tai ikään katsomatta. 



Komentaja vaihtui rykmentissä 

..: .... 
. _ ... _ 

,:- . -- ~ 

.; .--•· 

,.-'). .. _. 

Suomenlinnan rannikkoryk
mentin komentaja vaihtui 
1.12.1994 Santahaminassa. 

Juhlallinen vaihdos pidettiin 
lippukentällä, jolloin koko ryk
mentti oli kokoontunut hyväs
telemään eversti Jorma Vuo
helaisen ja toivottamaan ter
vetulleeksi uuden komentajan 
everstiluutnantti Ossi Kettu
sen. Eversti Vuohelainen siir
tyi pääesikuntaan aselajitar
kastajaksi. 
Tilaisuus alkoi komeasti, kun 
rykmentin lippu saapui juhla
kentälle. Tämän jälkeen 
eversti Vuohelainen ja eversti
luutnantti Kettunen tervehti
vät paraatijoukot. 

CIS 
> :::, 
-" 
-i: en 

Eversti Jorma Vuohelainen ja eversti
luutnantti Ossi Kettunen tervehtivät 
paraatljoukkoja. 

Eversti Vuohelainen totesi pu
heessaan komentajaoloaikan
sa olleen erittäin tapahtumari
kas; suuria muutoksia on ta
pahtunut sekä kansainvälisel
lä että kansallisella tahoilla. 
Taloudellisen tilanteen hei
kentyminen on haitannut ryk
mentin toimintaedellytyksiä. 
Hän toi myös ilmi huolensa 
varusmiesten ja siviilipalvelus
miesten eriarvoisuudesta kos
kien muun muassa viikonlop
pujen ruokarahoja. Eversti
luutnantti Kettunen sanoi pu-
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heessaan pitävänsä uutta teh
täväänsä suurena haasteena. 
Juhlallisuudet huipentuivat 
kun eversti Vuohelainen luo
vutti rykmentin lipun uudelle 
komentajalle. Tilaisuus päättyi 
ohimarssiin, jossa komentajat 
tervehtivät rykmentin varus
miehet, kantahenkilökunnan 
ja rannikkotykistökillan edus
tajat. 

Ev Jorma Vuohelainen ja evl Ossi Kettunen odottamassa ohimarssia. 
Vieressa vuonna 1967 komentajana toiminut ev evp Veikko Vuorela . 
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Ohlmarssl Kaartin soittokunnan 
tahdissa 

CIS 
> :::, 
-" 

~ 

CIS 
> :::, 
-" 
-i: en 



SIRR ja kaksoiskansalaisuus 

Kaikille varusmiespalveluksen suo
rittaminen ei ole yhtä itsestäänselvä 
asia kuin suurimmalleosalle asevel
vollisista. Ulkomailta Suomeen tul
leille kynnys suorittaa palvelus on 
selvästi suurempi. Suurimman osan 
elämästään muualla asuneelta palve
lukseen astuminen vaatii melkoista 
kanttia. 

Haastateltavana oli kaksi Santahami
nassa palvelevaa varusmiestä. Tyk
kimies Samy Manai on muuttanut 
Suomeen Tunisiasta. Tykkimies Reijo 
Tupala on asunut koko elämänsä 
Ruotsissa. 

Tkm Manai alokkaana Upinniemessä . 

Mikä oli pääsyy suorittaa varusmiespalvelus Suomessa? 

Manai: Ei siihen mitään erityistä pääsyytä ollut. Suurelta osalta oli puhdasta uteliaisuutta nähdä 
minkälaista on olla Suomessa palveluksessa. Pitkälti se oli myös halua tutustua paremmin suo
malaisiin ja suomalaiseen kulttuuriin . 

Tupala: Halusin pitää Suomen kansalaisuuden ja tulla Suomeen palvelukseen. Kansalaisuus 
on minulle tärkeä asia, koska olen aikonut tulla palveluksen jälkeen Suomeen töihin. Armeijan 
suorittaminen auttaa varmasti työn saannissa, ja tottakai se oli henkisestikin minulle tärkeää. 

Miten palveluksenne on Suomenlinnan rannikkorykentissä sujunut? 
Mitä se on teille antanut? 

Manai: Tämä on ollut hyvin antoisaa.sillä olen oppinut paljon suomalaisista. Intti on ollut minul
le kaikin puolin hyvä kokemus. Ainoa asia, joka on tuottanut ongelmia on ollut huono taloudelli
nen tilanne. 

Tupala: Hyvin tämä mennyt. Ei ole mitään pahoja muistoja palvelusajalta. Suureksi avuksi on 
ollut se, että täällä asuu sukulaisia, joiden luona olen voinut viettää viikonloppuja. 
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Olette molemmat varsin iäkkäitä. Miksi vasta nyt armeijaan? 
(Manai 29 vuotta, Tupala 28 vuotta) 

Manai: Kun tulin Suomeen 19-vuotiaana, en todellakaan ollut silloin valmis palvelukseen. Kes
täähän ·siinä aikansa ennenkun maahan muutettuaan tuntee itsensä sen maan kansalaiseksi. 

Tupala: Palvelukseen tulo Suomeen on ollut aina mielessäni, mutta lähtö tahtoi aina vain 
lykkääntyä, kun oli töitä ja kaikenlaista muuta. Ei se lähtö niin helppoa ollut. 

Miten kotiväki ja kaverit ovat suhtautuneet ratkaisuusi? 

Tupala: Olivathan ne ihmeissään, varsinkin työpaikallani. Työkaverini ajattelivat, että "mitä äijä 
lähtee armeijaan vielä tolla iällä". 

Manai: Vaimo täällä ja kotiväki Tunisiassa olivat ylpeitä asiasta. 

Olisiko teillä ollut vaihtoehtoja armeijassa palvelukselle? 

Manai: Siviilipalvelus, mutta en pidä sitä hyvänä vaihtoehtona. Mitään erkoisvaihtoehtoja 
esim. kulttuurierojen vuoksi en olisi saanut. 

Tupala: Vaihtoehtona siviilipalveluksen lisäksi olisi ollut laittaa nimi Ruotsissa paperiin ja olla 
käymättä armeijaa ensinkään. Ruotsissa tällä iällä ei olisi enää pakko suorittaa palvelusta, mut
ta silloin olisin menettänyt Suomen kansalaisuuden. 

Mitä teille merkitsee suomalaisuus puolustusmielessä? 

Manai: Minulle se merkitsee perheen, kodin ja kotimaan puolustamista. 

Tupala: Samat sanat. 

Mikä on moraalinne mahdollisen kriisitilanteen syttyessä? 

Tupala: Puolustaa sitä maata, missä on koti. 

Manai: TOTTAKAI PUOLUSTAA SUOMEA! 
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Puolustusministeri Elisabeth Rehn aviopuolisoineen vieraili jälleen jouluaat

toaamuna juhlallisella jouluaamiaisella Mäkiluodossa. Paikalla olivat varusmiehien lisäksi 
mm. rykmentin komentaja eversti Ossi Kettunen, Porkkalan patteriston pää~likkö ev~rsti
luutnantti Ove Enqvist sekä merirovasti Kari Paavilainen. Rykmentin komentaJa eversti Os
si Kettunen antoi tilaisuudessa puolustusministerille rykmentin viirin. 
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~l/94 

RTTK:n puheenjohtaja vastaa koko rttk:n toi
minnasta. Siihen kuuluvat tavarahankintojen 
hoito eri yksiköihin, yhteydenpito varusmiesten 
ja kantahenkilökunnan välillä sekä RTTK:n toi
mien tiedottaminen komentajalle. Myös valta
kunnallisiin asioihin osallistuminen kuuluu pu
heenjohtajan toimenkuvaan. 
Alikersantti Jukka Paattiniemi toimii toimi
kunnan puheenjohtajana 21.2.1995 asti, jolloin 
takana on 330 palvelusvuorokautta. Koulutuk
sen Paattiniemi on saanut Auk l:n tulenjohtoli
jalla ja Auk 11 :n toimistokurssilla. 

Työ- opinto- ja sosiaaliasiamies on se henkilö, 
jonka puoleen voi kuka tahansa varusmies 
kääntyä ongelmissaan, olivat ongelmat sitten 
armeijan sisäisiä tai siviilipuolella olevia esim. 
opiskelu- tai työasioita. TOS-asiamiehen toi
menkuvaan kuuluu myös alokastiedotteen toi
mittaminen. 
Tykkimies Heikki Aura toimi työ- opinto- ja 
sosiaaliasiamiehenä 1-94 saapumiserässä. 
Hän kävi tuliasemamieskurssin Isosaaressa, 
eli hänen palvelusaikansa on 285 vuorokautta. 

Linnakelehden toimittajan tehtävä on toimittaa 
kädessäsi olevaa lehteä. Juttujen kirjoittami
sen ohella lehden tekoon kuuluu myös paljon 
muuta: taittoa, mainostilan myyntiä ja asiointia 
painon kanssa. Lehden ohella toimittaja auttaa 
varusmiehiä työ- opinto ja sosiaaliasioissa. 
Tkm Teemu Järvinen kävi sotilaspoliisikurs
sin Lahdessa, palvelusaikanaan 285 
vuorokautta.Toimikuntaan Järvinen tuli kesken 
toimikautta. 

······· ············· ·····~2/94 ......... ........... .. ... ... . 

TOS-asiamies 
Lke-toimittaja 
Puheenjohtaja 

tkm Jussi Nousiainen 
tkm Jani Uljas 
korp. Jukka Nysten 

RTTK / SIRR, PL 5, 00861 Hki (161) 4819 

11 



Veneenkuljettajakurssi 11/94 

Kuvassa olijat vasemmalta lukien: 

ylhäällä: Koivunen, Halkola, Isomäki, Viitala, Lehto, Kamula, Håkansson Putto-. , 
neo Ja Korpela 

keskellä: Rask, Rönkkö, Kyllönen, Luostarinen, Mikkola, Piehl, Ilmarinen ja Vlrta
la 

alhaalla: ylil Karppinen, kapt Kannisto, ltn Nuutinen ja alik Mäkeläinen 

Kurssilaiset kiittävät ammattitaitoista koulutushenkilökuntaa onnis
tuneesta kurssista 
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Veneenkuljettajakurssi 

Halkola: Jouluaaton vahti, kurssin hymypoika. Mitä se Labello-huulirasvapuikko teki aamulla 
tykkimies Halkolan punkassa? 

Håkansson: Kuorsaava pekonipoika 23v. 13 päivää pekkaa, "mutta herra Eversti" . Kurssin sel
ventäjä. 

Ilmarinen: Omituinen höpöttäjä ... Risti-? nero. "Tuleeko kunkku kakkosen päälle"? 

Isomäki: Taxi-mies, pokerin täyskäsi, ei huolta jätkät, nää on yhen illan tipit. Volvo 850 GL T. 

Kamula: Hei, kestääks tää puku, jos sitä vetää mersun perässä. Mut hei, mun häläri toimii ra
dioaalloilla! 

Koivunen: Laulava venemies, tosi sluiba. Pink Floyd, Deep Purple, Rainbow, Led Zeppelin ... 
Tosi hevidikkaaja mies elää ikuista seiskytlukua. 

Kyllönen: Santiksen todellinen härö, ajaa viel avokuplaa vaik nyt se on jo tallis. 

Korpela: Ville Peltonen, Sami Kapanen. No minkä jengin jätkiä? HIFK:n tietysti. Yes, yes. Jou
lun lätkäkunkku "no huh huh". 

Lehto: Aikido-mies, kurssin tekno-pop mies. Lappustereot kuntoon vaikka nyrkillä. Uni on Leh
toa nopeampi paikkaa ja aikaa katsomatta. 

Luostarinen: Kauniit ja Rohkeat on in . Klaukkalaan vekosilla, "Kato ku kuplalla pääsee". 

Mikkola: Skuffaava bodari, steissin kunkku (vartio ässät). Muija on muuten varmaan blondi, aina 
risteilyllä : "ja mä en tykkää siitä". 

Piehl: Karvainen mies, mä oon nähny tän, tän, tän nai on ihan surkeita lehvoja. "Hei nyt se lop
pu ja mä alan urheilun .. . Kunhan kerkeis näin Joulun päivinä". 

Puttonen: Hampaiden pesijä Lohjalta ja kun ei oo kolaamas kaappeja .. Puttonen! Puhelimessa! 

Rask: Kurssin paras oppilasjohtaja "Ei todellakaan", Hei toi on törkeä siviilipaita. Priimus ehdo
kas(ko)? 

Rönkkö: Tupamme outo hiippari. Hän on varmaan ruotsalainen! Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin Porkkalan Rannikkopatteriston 2.Patterin särmin kaappi. 

Viitala : Rumban tuki Therapy on pop. Sekaisin kuin seinäkello. Jätättääkö? Terapiaa vaan. 

Virtala: Niisku, kurssin priimus kanditaatti(ko). "Hei onks mun pipo sun kaapissa ja tohvelit sun 
kassissa" . No eihän se hyvin menny. Niiskuttaen pää kenossa jäkittää kohti uusia seikkailujaan 
mehu ja Domino-keksit repussaan. 
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Kurssinjohtajan tervehdys 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin II/94 oppilaita I jakson 

suorittamisesta. Peruskoulutuskauden päätyttyä kurssi alkoi täällä 

Upinniemessä 1. Patterilla 31.10. Perimätietoa tulevasta opinahjosta 

oli saatu omilta alokasryhmänjohtajilta, joten tietynlainen kuva 

aliupseerikoulusta oli valmiina. 

Kulunut kurssin ensimmäinen jakso on sisältänyt aselajin 

eriytyvää koulutusta tuliasema-, tulenjohto- ja viestilinjoilla. 

Olette saaneet perusteet jatkaa eteenpäin uusissa tehtävissä. Ette 

ole vielä valmiita ryhmänjohtajia. Tuleva alokaskausi antaa 

käytännössä teille johtajakoulutusta. Uudistuva aliupseerikoulutus 

antaa tuleville ryhmänjohtajille paremmat valmiudet toimia 

peruskoulutuskauden ryhmänjohtajina. Ryhmänjohtajan taitoja voidaan 

hioa noin 10 viikkoa ennen alokkaiden saapumista, mitä on pidettävä 

tervetulleena parannuksena. 

Kurssi on ollut työntäyteinen ja sisältänyt pitkästä aikaa 

teille niin tarpeellisia leirejä. Ilman käytännön koulutusta ja 

siitä ammennettavaa kokemusta on vaikeaa kouluttaa asiaansa osaavia 

johtajia. Leirit muokkaavat johtajien asenteita opitun ja koetun 

kautta. Ilman oikein asennoituvia kouluttajia/johtajia johtaminen ja 

kouluttaminen on tehotonta. Oikea asennoituminen korvaa monta 

ammattitaidossa esiintyvää puutetta. Uskon, että pärjäätte myös 

alokasryhmänjohtajina. 

Johtajaksi ei tulla, vaan siihen kasvetaan ajan ja kokemuksen 

kautta. Siihen tämä kurssi on antanut teille aivan uusia valmiuksia. 

Sotilasjohtajan on osattava vaatia alaiseltaan. Samalla hänen on 

itse oltava oikeudenmukainen ja vastuuntuntoinen. Luokaa arvonannon 

ilmapiiri osoittamalla kiinnostusta alaisianne ja hoitamianne tehtäviä 

kohtaan. 

Kurssi keräsi sotainvalideille ansiokkaasti varoja ja luulen, 

että kunniavelka tämän kurssin osalta on maksettu. Siitä kiitos 

teille, oppilaat. 

Toivotan teille II/94 oppilaat kaikkea hyvää ja menestystä 

tulevissa koitoksissa. 

Kiitän linjanjohtajia, kurssin koulutukseen osallistunutta 

henkilöstöä, apukouluttajia, kurssin vääpeliä ja muita 

yhteistyökumppaneitamme vaativan ja reipastahtisen kurssin 

läpiviemisen johdosta. 
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Kurssin joh~ 
. - -~ 

J~~ . =----
• C. - -----Kapteeni Ismo Korhonen 



Hyvät kurssilaiset 

Aliupseerikurssi II/94:n ensimmäinen osa on ohi! Kahdeksan 

viikkoa linjakohtaista koulutusta, oppitunteja ja käytäntöä, tai 

yhteistä ryhmänjohtajaopetusta, sulkeisia ja vaikeita kokeita. 

Koko kurssi oli yhtä kiirettä. Kiirettä ehtiä oppia ja 

omaksua kaikki se, mikä kaatui päälle liian pienellä painettujen 

piirtoheitinkalvojen ja maastoon sidottujen, enemmän tai vähemmän 

selkeiden koulutusrastien muodossa. Silti jotain myös opittiin, 

oikeastaan aika paljonkin. Tämän ilmestyessä niitä oppeja sovelletaan 

käytäntöö~ samalla kun opitaan taas lisää. 

Paitsi osaavia tulenjohdon, tuliaseman ja 

viestialiupseereita, kurssi poiki runsaasti hedelmällisiä 

ystävyyssuhteita, jotka toivottavasti kestävät vielä varusmiesajan 

jälkeenkin. Veljesmarssin 30 tuskaisella kilometrillä, aamuyöstä 

lumisateen piiskatessa naamaa ja täyspakkauksen nirhatessa olkapäät 

punaisiksi, moni varmasti löysi paljon uusia piirteitä itsestään ja 

tupatovereistaan. Juuri veljesmarssilla kurssin muutenkin hyvä henki 

tiivistyi sellaiseksi yhteishengeksi, jolloin kaveria ei jätetty, vaan 

melkein yhtä uupuneena otettiin vastaan vielä yksi rynnäkkökivääri 

ja jatkettiin matkaa .•. 

Suuret kiitokset kurssin onnistumisesta sen johtajalle 

kapteeni Korhoselle, varajohtajalle yliluutnantti Alavillamolle, 

yksikön vääpelille luutnantti Tarkiaiselle, linjanjohtajille sekä 

muulle henkilökunnalle. Samoin kurssi kiittää apukouluttajia, 

toimiston väkeä sekä toimistovirkailija Tuija Virtasta - ilman teitä 

ei kurssista olisi tullut mitään! Kurssijulkaisun mahdollisti RTTK 

sekä ilmoittajat ja tukijat, kiitosta siis myös heille. Mutta ennen 

kaikkea kiitos kurssin oppilaille, joille toivotan menestystä ja 

hyvää jatkoa niin varusmiesajalle kuin elämälle intistä "sitten 

joskus" päästyämme. 
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Oppilaskunnan hallituksen 

kurssijulkaisuvastaava 

~~ 
Op~las Jarkko Kuoppamäki 

SIRR:n aliupseerikurssi 11/94 

Kurssin varajohtaja 
Ylil 

Jukka Alavillamo 

Tulenjohtolinjan 
johtaja 
Ylil 

Olli-Pekka Lund 

Kurssin johtaja 
Kapt 

Ismo Korhonen 

Tuliasemalinjan 
johtaja 
Ylil 

Mika Dahlbo 
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Kurssin vääpeli 
Ltn 

Raimo Tarkiainen 

Viesti linjan 
johtaja 
Vänr 

Kaj Kuosmanen 



Oppilaskuntarnrne hallitus 11/94 

Puheenjohtaja Oppilas Solla 

Varapuheenjohtaja Oppilas Björklund 

Sihteeri Oppilas Si mula 

Talousvastaava Oppilas Leinonen 

Kurssijuhlavastaava Oppilas Westerling 

Kurssijulkaisuvastaava Oppilas Kuoppamäki 

Kurssiesinevastaava Oppilas Arponen 

Harrastevastaava Oppilas Toropainen 

Limonadi- ja kanttiinivastaava Oppilas Pullola 

SISU Defence 
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Ylärivi: 

Tulenj ohtolinj a 

Niemi, Nieminen, Mattila, Paasonen, Sihvo, Oksanen, Hartman, 
Hollmen, Pakkanen, Vuoristo, Panula 

Keskirivi: Simula, Björklund, Heikkinen, Kuisma, Kotkas, Huttunen, 
Wihlman, Arponen, Niemelä, Pullola, Seppälä 

Alarivi: Harkola, Laukkanen, Liikkanen, Lehti, Jääskeläinen, Hassinen, 
Inkinen, Keto, Ahtola, Hälikkä 

1..-1 .. , .,, 

Istumassa: kokelas Ranta, vänrikki Heikkilä, yliluutnantti Lund, vänrikki 
Sorvisto, kersantti Ekebom, alikersantti Nemlander 
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Tulenj ohtolinj a 
Tupa Bengtskär 

Ahtola: Pesukarhun oloinen nuorimies etsii leposijaa. Aikajatkumon kingi. 

Arponen: Ymmärsi 3 kk:ssa, ettei tylytystä pidä ottaa henkilökohtaisesti. 

Björklund: "Mä taidan käydä suihkussa, oon vaan 40 minsaa tällä kertaa." 

Engelberg: Enkeli maantiellä, tuvan vuodelepoennätyksen haltija, nukkuja. 

Harkola: Kusi Hartmanin pakkiin? "Tällä voidaan ampua vain sarjanaurua." 

Hartman: Löysin jätkä, nukahtaa aina taikasanalla "siivouspalvelua". 

Hassinen: "Mä en oo edes nähnyt tätä laitetta." Hiihtelijä . 
. 

Heikkinen: "Jömö" työntää vihreällä Ferrarilla kössi"treeneihin". 

Hollmen: Ruk-veto 2 kaljasta. Tosivahva muulijuhtasonnilaamahärkätapiiri. 

Huttunen: Kirkonmaan ihme, RUK:n priimus jo AUK:ssa. Korpisoturien kingi. 

Hälikkä: Hälikkä, Hälikkä, Hälikkä .•. Telluksen tyköistuvin sukunimi. 

Tupa Koivisto 

Inkinen: Satunnainen pyörtyilijä, tyttöystävän ehdoton suosikki. 

Jääskeläinen: "Mulla ei ole muuta raskasta kannettavaa kuin ego. Seuraavat 
komennot koskevat vain muita." 

Keto: Gedovei, Kotkan ruusu. 

Kotkas: Eagles. "Jeesatkaa, mä oon vähän vaiheessa." 

Kuisma: "Herra luutnantti, siitä häväristä, olis vähän lisättävää ... " 

Laukkanen: Mr Ohjesääntö, ikuinen pessimisti. 

Liikkanen: Tylyttäjistä parhain. 

Lehti: Kaveria ei jätetä! Paitsi suunnistuksessa. 

Mattila: Uskokaa jo, se ei ole Antero. 

Niemelä: Leirit ja marssi meni mukavasti. 

Niemi: Tuvan akrobaatti. Tulee saamaan intin jälkeen. 

Tupa Lavansaari 

Nieminen: Tuvan esikuorsaaja, mukava+joviaali mies, musiikkimaku syvältä. 

Oksanen: Ei jätä ketään kylmäksi. Äänenkäyttäjä, kiitos kuivana. '78 

Paasonen: Tuvan todellinen isähahmo papa-Paasonen, osaa tuhmia lauluja. 

Pakkanen: Kuukausi vemppaa, kokeissa tsemppaa. Tuvan todellinen inva. 
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Panula: Tuvan unissapuh(k)uja, mies, joka rakastui venttiseiskaan. 

Pullola: Ja se komentoääni! Lähti kurssijuhlalomalle palveluspuvussa .•. 

Seppälä: "Multa lähtee taju!" Allerginen SiPalle, nakkisuojan isä. 

Sihvo: "Hirvi'', jää vapaaehtoisena ginekseen. "Noku ei pysty!" 

Sirnula: Tylytti Lundia ja nautti siitä, tuvan esitaistelija ja -laulaja 

Vihlman: Maailman huonoin kuittailija. Venekuli, tykkää koneista (diesel). 

Vuoristo: Aamureippailut yhtä tuskaa. Hylsykone, uusii kaiken. 

'R''RNTR'--a. u ''' ' '' 'AN ,a.a. '' 

51551-
PRKKRUS 
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Ylin rivi: 

Tuliasentalinj a 

Siltanen, Toppila, Antila, Viitala, Lehtinen, Suominen, 
Niiniaho, Leino, Koponen, Taipale, Paananen, Sarhimaa, 
Piippo, Hoikkala 

Toinen rivi: Toropainen, Ikonen, Kumpulainen, Leinonen, Halvorsen, 
Kuoppamäki, Haapanen, Kyllönen, Juuti, Niemelä, Lehmuskoski, 
Malmberg, Lehtinen 

Kolmas rivi: Rantala, Kettunen, Vierikko, Tähkäpää, Riskala, Rauhamäki, 
Törrönen, Lukinmaa, Vartiainen, Ivaska, Kankaanranta, 
Lähdevuori, Honkavaara 

Alarivi: 

Istumassa: 

Iitti, Nysten, Ranta, Saarnio, Aalto, Vuorio, Westerling, 
Nykänen, Malm, Solla, Toivanen, Aho, Jalkanen 

alikersantti Paasi, kokelas Saarikivi, vänrikki Merenlahti, 
kokelas Pursula, alikersantti Aronen 
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Tuliasentalinj a 
Tupa Seivästö 

Aalto: Himotykkimies aina vaiheessa. Kuivaushuoneen todellinen yövartija. 

Aho: Kuume kasvoi kurssin edetessä, aseseppäainesta siis. 

Antila: Nukkuu missä, milloin, miten vain ja kuinka pitkään tahansa. 

Haapanen: Kotkan oma poika, alokkaiden kauhu ja tuvan rääväsuu. 

Halvorsen: Myhäilijä, hoiti hommansa tyylikkäästi. 

Hoikkala: Paatunut maketin kantaja. 

Honkavaara: "Kaappi kiinni, eversti Kettunen!" 

Iitti: Elektroniikka(peli)aliupseeri. "Lähtää juomaan viinaa!" 

Ikonen: Punainen nahkatakki ja rock'n'roll. Koemenestyjä lukemattakin. 

Ivaska: "NO-EI hyvääpäivää, NO-höeh, poju." 

Jalkanen: Ei enää RUK:iin .. ? VKS:ssä Mäkkärin ajan ja myöhässä Porsööseen. 

Tupa Someri 

Juuti: "Odotuush!" Kurssin hiljaisia. "En mä oo kuullu mitään kuulutusta." 

Kankaanranta: Kalu(sto)aliupseerista oppilasjohtajaksi ja -vääpeliksi. 

Kettunen: Edu - yhden miehen moppipartio, omenapuu kaapissa. 

Koponen: Tuussulan jäkittäjä. RUK - leboo! (ei napannutkaan) 

Kumpulainen: Ryhmänjohtajaksi Isomman Kumpulaisen jalanjäljillä-> 2. 
ptrille, kitoos! Leinon taistelijapari aikojen alusta. 

Kuoppamäki: Tuvan selventäjä, laulaja, joka "joutui armeijaan". 

Kyllönen: "Matti", "pupu". Pers ... eikun Porsöössä kävi kutisemaan. 

Lehmuskoski: "Iljettävää, kuvottavaa, vastenmielistä ..• " Pikametallidiggari 

Lehtinen: KK aina vaiheessa. "Oliks noi jotain spoliiseja?" Kurssijuhlan 
ruoka ei maittanut - eikä myöhemmin pöytäseuralaisillekaan ... 

Lehtiniemi: "Kyllä mä RUK:iin voin mennä, mutta en mä sinne yritä!" 

Leino: Kova poju häröilemään Mäkkärin ruokajonossa. RUK tähtäimessä? 
Linjan kovimpia tarinankertojia, imitaattori. Trogiksen seinäkello. 

Tupa Teikari 

Leinonen: Kurssin todellinen johtaja ja henkinen Forssa, VM -78 

Lukinmaa: Rukinmaa = Kingi teoriassa, käsi käytännössä 

Lähdevuori: Himotykkimies sponsored by coca-cola 

Malm: Loma ei menny läpi - Lomat meni läpi - Loma ei menny läpi - Nyt on 
hyvä fiilis, loma meni läpi! "Kotkassa näin ei todellakaan tehty." 
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Malmberg: "Ei oo ni vaikeeta olla hiljaa! Mix te aina teette mulle näin?" 

Mattila: · Häröstä särmäksi yhdessä yössä ja takaisin sekunnissa. Gineskone. 

Niemelä: Todellinen luonne paljastuu vasta bileissä - Party Animal! 

Niiniaho: "No ei todellakaan siivota, ei KOTKASSAKAAN ikinä siivottu!" 

Nykänen: "En yrittänyt, mutta ••. " Näkymätön=> hyvä nakkisuoja. 

Nysten: Ollos huoleton, poikas' vaihees' on. Kaappi= vaihelaatikko. 

Paananen: "Huomio! Vapautan kiskurit •.• oho, ja lukon!" Nakkimachine. 

Tupa Tuppura 

Piippo: "Piippo ja lukko - lepo!" Maailma ei ole enää sama kun olet 
nähnyt sen Mika Piipon silmin (ks. kestohymy). Kurssijuhla - lepo! 

Ranta: "Kyllä mäkin sen oon joskus osannut ... " Country rules OK! 

Rantala: "Teemu hei, nyt lähetään." RUK:iin matkalla!! 

Rauhamäki: "Ei näin! Ei selvennetä!" Linjan todellinen der Filhrer. 

Riskala: "Hei olkaa hiljaa, hei ihan oikeasti, hei olkaa nyt, hei älkää ... " 

Saarnio: Tuvan todellinen artisti+ mahtilauleskelija. E.R.W. rules OK! 
Siivouspalvelun järkähtämätön sankari (raput 2 viikon välein) 

sarhimaa: Kun muut jäkittää, sarhimaa käkättää. Siivouspalvelun sluiba. 

Siltanen: Joutui mitä kusisimpiin paikkoihin. "Shiltaneeeen takaishiin, 
muodoshtatte jakolinjan." 

Solla: Ei kuse kaverin pakkiin, VMTL-puheenjohtaja, tuleva pääministeri 

suominen: Tuvan väriläiskä. Taktinen kaatuminen juuri ennen v-marssia. 

Taipale: Kepit, kepit, kepit kaks kolme. Eteläkärkeen? En mä taida jaksaa." 

Tupa Tytärsaari , 

Toivanen: AUK vempassa. Aina löytyy kyytiä kavereille. 

Toppila: Punkka aivan omaa luokkaansa. Aina vaiheessa. Tietopankki. 

Toropainen: "Tuvan siivoajat! Toimintaa!" Jumppatukka työmyyrä. 
Hallituksen operatiivisen osaston johtaja. 

Tähkäpää: Pitkien matkojen erikoismies, kotimatkoilla sekä marsseilla. 
Harrastuksena kirjeen saanti. 

Törrönen: Sluibailija, aina lonkkalevossa. Omaksunut firman kapulakielen. 

Vartiainen: Tuvan DJ, ''sotilaallinen kotkalainen?" "Hoitaa herätyksen." 

Vierikko: Tuvan lappalaisvahvistus, hiljainen puurtaja 

Viitala: Unikeisari, raahasi joukon v-marssilta jo tokavikana takaisin. 

Vuorio: Välillä mukana rivivahvuudessakin. "Ääh ... mullon änkooveetä ..• " 

Westerling: Palveli kolme päivää viikossa, muulloin hoitelemassa asioita. 
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VIESTILIHJA 

Ylärivi: 

Viestilinja 

Puusniekka, Kalliomäki, Ojanen, Kuosa, Hiltunen, Kaasalainen, 
Kolehmainen, Pöllänen, Cleve, Kunnasvirta, Aura, Äähälä, 
Palmu 

Toinen rivi: Kosonen, Kasanen, Granberg, Holttinen, Kiviniemi, Nyrövaara, 
Moisala, Lindfors, Honkanen, Kiiskinen, Partanen, Virtanen 

Kolmas rivi: Uusikylä, Falck, Lamberg, Van de Leur, Lietzen, Numminen, 
Jussila, Sipilä, Asikainen, Uusiheimala 

Alarivi: 

I stumassa: 

Rauhasalo, Ahonen, Voho, Jääskeläinen, Tammi, Uusikauppila, 
Saarelainen, Penttinen 

kokelas Miettunen, vänrikki Kuosmanen, vänrikki Miekkavaara, 
alikersantti Raassina 
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Tupa Mustamaa 

Ahonen: Tuvan taiteilija. Tupakaapin avain hukkui parissa sekunnissa. 

Asikainen: Mies Hangosta. "Lepooooo .•. " 

Aura: Jäkittää verkkareissa jo ennen herätystä. Digitoi jääkärimarssin. 

Cleve: suuri oppilasjohtaja 1. Ptrilta. "Cliiv" (c) vänr Kuosmanen. 

Falck: Kaikki kamat omasta takaa. Tuvan juppiteekkari. 

Granberg: Tuvan huumorimies, nakkikone, pääsi Eteläkärkeen vikapartioon. 

Hiltunen: Päältä särmä, sisältä härö. Vai toisinpäin? Vaihekone nr 1. 

Holttineni "No niin, ei tunnu missään." "No niin, kaikki jäkittämässä jo." 

Honkanen: Urheilija, hiljainen mies Porista. -Onhan tää nyt ihan älytöntä 

Jalava: Kurssin pinkkamestari, "Hajoon jos en pääse takas Isosaareen." 

Jussila: Vaihekone nr 2. Mistähän Jussilan ase tällä kertaa löytyy? 

Tupa Naissaari 

Jääskeläinen: Norsuparaatin miekkamies, veljesmarssin raivaaja. 

Kaasalainen: Perunanviljelijä. "Mut meillä Kirkonmaalla tehtiin näin." 

Kalliomäki: Eddie Murphy, tutkahessu, pinkkaexpertti. 

Rasanen: Ei myöhästy aamulenkiltä, nukkuu smurffit päällä. Ei RUK:iin 
vaan suoraan kadikseen. Tai 2. Ptrin Nintendokin kelpaa •.. 

Kiiskinen: Pessimistin ei pitänyt pettyä, mutta .•. Tuvan "rectum" 

Kiviniemi: Karu jätkä, homma hanskassa. "Otaksä vastuun?" Sulkeiskuningas. 

Kolehmainen: Kohmeloinen ja suudelmin suljetut kirjeet. Hangon keksi. 

Kosonen: Täyspakkaus - mikä se on? Jumppakärpäsen uhri, kitaraguru. 

Kunnasvirta: Kelapeppujen rambo, soden nallepelin kuningas. 

Kuosa: Nukkuu vaiheessa, silmät jäi auki. Keke Rosberg, kulien esikuva. 

Lamberg: Ei oo nähny puoliakaan viestivälineistä. Tuleva Juha Mieto. 

Lietzen: Voitti VKS:n vuodepotilaitten veljesmarssin sänkyjen ympäri. 

Tupa Ristiniemi 

Lindfors: Lahkeet - lepo - lahkeet! Geelitukka-Luigi, kassun kylmin jätkä. 

Moisala: Hymypoika. Ja postia tulee. "Alokkaat, ei syödä ruoka suussa!" 

Numminen: Vuoden kuorsaaja. "Eiks tää lopu koskaan?" "Lakuva!" 

Nyrövaara: Ginesvaara! Vetää kiinnioloviikonloppuja puoleensa. 
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Ojanen: Vemppayhdistyksen perusjäsen, ei nappaa. Unikone. 

Palmu: Guitar man. "Eihän tää nyt ollenkaan nappaa!" Lätkä veressä. 

Partanen: Tavarat katoaa ja useimmiten löytyy oman lomakassin luota •.• 

Penttinen: "Sillattiin ja tällattiin''· Sätkää pala~ joka viides minuutti. 

Puusniekka: Lomakassi-varas. Suosii pöydällä istumista. 

Piri: Perjantaisin VKS:aan, kannattaako? "Eiks täs pääse koskaan nukkuu?" 

Pyyhtiä: Alkukauden vemppakone ryhdistäytyi. Buranaa huuleen ja menoksi. 

Pöllänen: Höpö höpö, aina äänessä. Ei pysty minuutin hiljaisuuteen. 

Tupa Suursaari 

Rauhasalo: Tuvan vimppo: "Miul on vähän lämpöö ... " (39,8°C) 

Saarelainen: Luulee olevansa hyväkin ampuja. Väkivaltainen jannu. 

Sarkkinen: "Ei ole väliä juu!" RU-mies. "KvKK on ihan hirvee!" 

Sipilä: Sivubisneksen sotainvalidien keräyksen aikaan tekivät miehestä 
AUK:n kuuluisimman rahan"tienaajan". 

Tammi: Vapahtaja, päästi veljesmarssilta 

Uusiheimala: "Uudenkarhea makuupussi", alhainen hatutuskynnys. 

Uusikauppila: Tuvan hovikuski, piilosärmä lätkänpelaaja. 

Uusikylä: Ottaa intin tosissaan; ei hellitä edes unissaan. 

Van de Leur: "Hei no panic!" Van Damme -friikki. Milk Train kutsuu? 

Virtanen: "Mus-ti-caa!" "Pähkäillään kyssäreitä ja käpistellään venttejä" 

Voho: "Joo toi pakkiruoka laittaa mun mahan vähän sekasin. 11 RUK's calling 

Äähälä: Nukkui koko AUK:n. "Ei tässä mitään kiirettä ole •.• " 

LSO .... 
::::::::· ..... 
........ ___ _ 
~FOOD 
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YLENNYKSET SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTISSA 

Ylil 

Ltn 

Sot.mest 

Vänr 

Ups.kok 

Johannes Säyrinen KAPTEENIKSI 

Ahto Vähäpassi YLILUUTNANTIKSI 

Ilkka Heinonen LUUTNANTIKSI 

Kari Laakko LUUTNANTIKSI 

Ukko Metsola VÄNRIKIKSI 

Reserviin esikuntapäällikkö eversti} uutnantti 
Markku Oila 1.12.1994 lukien. 

Varaamalla tuettu 

varusmiestoimikuntatyötä 

1.9.1994 

1.12.1994 

1.10.1994 

1.12.1994 

3.11.1994 


