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2 LINNAKE 

HYVÄT LINNAKE-LEHDEN LUKIJAT 

Olemme tällä hetkellä viestittäneet hyvin vahvasti, että puolustuspo

liitt:isena ratkaisuna haluamme itse vastata puolustuksestamme myös 
tulevaisuudessa, ja että se perustuu asevelvolliseen armeijaan. 

Ulkopuoliset mittaavat sanojamme, varustustamme ja ammattitaito

amme halusimmepa sitä tai emme. Ulkomaiset vieraamme ja naapu
rimme arvioivat kykenemmekö siihen ja millaisin välinein teemme 

sen. Kävijöiden vieraskoreuden kiillon alta löytyy sekä sanomattomia 

sanoja ja epäilyjä järjestelmän toimivuudesta että selvää tunnustusta, 
jonka voimme todentaa todelliseksi positiiviseksi arvioksi. 

Tästä oli esimerkkinä maaliskuussa tapahtunut Tukholman alueen 

rannikkopuolustuksesta vastaavan rykmentin, KAl :n komentajan 
eversti Håkan Syrenin vierailu rykmentissämme. Hän seurasi mm. re

servi- ja aliupseerikurssien koulutusta. 
Hänen kommenttinsa olivat, niinkuin tällaiseen vierailuun Kuuluu, 

kohteliaan positiiviset, mutta joista kuitenkin voidaan ottaa esille eri

tyisesti koulutettavien ja kouluttajien väliset asenteet, joita tällainen 
kokenut sotilas tarkastelee. Hänen arvionsa olivat hyvin myönteiset, 
samoin kuin myös miesten motivaatiota hän piti merkittävän korkea

na. 

Keskustelimme vierailun aikana myös varusmieskoulutuksen toteu

tuksesta yleensä ja siitä, millaisin välinein ja menetelmin meidän tulisi 
kouluttaa sotaa varten ja kuinka valita oikeat miehet eri koulutushaa

roihin, erityisesti johtajiksi. Koska kulttuuriperintömme ja monet 
muutkin asiat ovat molemmissa maissa tunnetuista syistä hyvin saman

kaltaiset, näkökulmatkin olivat lähellä toisiaan. 

"Uudessa Euroopassa" Suomi on nyt ottamassa pai\<lcaansa itsenäise
nä kansakuntana yhteisön tasavertaisena jäsenenä. Turvallisuuspoliitti
sesti se samalla edellyttää meiltä melko pian selkeää kannanottoa, 

olemmeko me turvallisuuden tuottajia vai kuluttajia Euroopassa. 

Uskon, että myös muut jäsenmaat tuovat tässä asiassa esille oman 
kantansa. Katsovatko he, että ponnistuksemme riittävät? Jokainen vie

ras on myös tästä asiasta kiinnostunut ja jokainen vierailu on näin ollen 

näytön paikka. 

Rykmentin komentaja 

Eversti Ossi Kettunen 
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Uusi, perinteinen Linnake-lehti 
Koko rykmentin yhteinen tiedonvälittäjä 

Pidät kädessäsi paljon muuttunutta, mutta perinteistään 

kiinnipitävää Linnake-lehteä. Linnake-lehti kohtaa yhden suu
rimmista muutoksistaan perustamisensa jälkeen mielenkiintoi
sessa ja haasteellisessa aikakausien saumakohdassa. 

Lehti on perinteisesti ollut Suomenlinnan Rannikkotykistökil
lan tiedotuslehti jäsenistölle sekä rykmentin sidosryhmille ja 
varusmiehille. 

Lehden painotusta on päätetty muuttaa enemmän varus
miehiä palvelevaan suuntaan, keskittymällä valottamaan va
rusmiespalveluksen kannalta tärkeitä asioita ja tiedottamalla 
rykmentissä tapahtuvista muutoksista. 

Killan tiedotus tullaan jatkossa hoitamaan paitsi perinteisen 
kiltatiedotteen avulla, myös käyttämällä tiedotuskanavana 
Rannikonpuolustaja-lehteä. 

Muutoksen myötä olen aloittanut lehden uutena päätoimitta
jana, ja haluan samassa yhteydessä lausua kiitokseni edelli
selle päätoimittajalle Petri T elarannalle, joka ystävällisesti on 
lupautunut mukaan myös uuteen toimitusneuvostoon tuke
maan muutosprosessin onnistumista. 

VARUSMIEIDLTÄ V ARUSMIEIDLLE 

L innake-lehden toimituksesta vastaa jatkossakin varus

miestoimittaja, joka toimii myös jäsenenä rykmentin varus
miestoimikunnassa. Lehti toimii Killan varusmiesjaoksen alai
suudessa, jotta kosketuspinta varusmiesten päivittäiseen elä
mään säilyy ja realisoituu kehittyväksi Linnake-lehdeksi. 

Perinteitä lehden linjassa edustaa tässäkin numerossa mu
kana oleva AUK:n kurssimatrikkeli, joka säilyy myös jatkossa 
entisessä muodossaan. 

Linnake-lehti pyrkii elämään vahvasti kiinni tässä päivässa, 
käsitellen ajan tärkeitä ilmiöitä sekä tuoden esille myös lukijoi
den mielenkiinnon kohteita sekä rykmentissä että sen ulko
puolella. 

Tähän tavoitteeseen pyrkiessämme kutsun kaikki lukijat 
mukaan kehittämään Linnake-lehdestä entistä enemmän koko 
rykmentin lehteä. Toivon, että otatte yhteyttä allekirjoittanee
seen lehden toimituksen kautta mahdollisin parannusehdotuk
sin, ideoin ja kommentein saavuttaaksemme yhteisen tavoit
teen: paremmin lukijaa palvelevan lehden. 

Sodefm 2.94 Mhz 1.95 Mhz 

Tuoksuu ja soi 

Santahaminan pull.akuskit 
ark. 8.30 - 15.00 ja 17.00 - 20.30 
la , su 14.00 - 20.00 
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... Isosaari 
+ 14 astetta 

itäkoilinen 3 
SELKEÅÅ 

näkyvyys 3o km ... 



Säämittareiden luona alik Holländer ja tykkimiehet Tal/iniemi ja Ahola 

Isosaaren säämiehet oli
vat ilmeisesti tilanneet au
ringonpaistetta vierailupäi
väkseni, sillä aurinko pais
toi pilvettömältä taivaalta, 
kun saavuin lautalla lsosaa
reen. Kevään lämpöennätys 
oli ilmeinen. 

Säämiesten toiminnan kes
kus on sileäksi kuluneella 
kalliolla seisova parakkira
kennusta muistuttava sääase
ma. Asemalta avautuu tiettä
västi saaren vaikuttavin näky
mä, sillä kallioilta alkava 
avomeri jatkuu silmänkanta
mattomjin. Toisella puolella 
asemaa näkymä on puoles
taan metsän peittämää saari s
toa. 

Sääaseman miehittää kolme 
säämiestä ja aseman johtoa 
pitää käsissään sääalikersantti 

Tero Holländer . Esimiehe
nä joukolla on lääkintä- ja 
sääupseeri luutnantti Jarmo 
Huttunen . 

... puolipilvistä, melkein 
selkeää ... 

Vieraillessani sääasemalla 
päivystysvuorossa oli tykki
mies Pasi Tall iniemi. Päivys
täjän vuoro kestää aina 24 
tuntia, jonka aikana hän il
moittaa fl matieteenlaitokselle 
kolmen tunnin välein vallitse-

van säätilan Isosaaressa. Tie
tokoneen välityksellä Ilmatie
teenJaitokselle välittyy sala
mannopeasti tiedot lämpöti
lasta, tuulennopudesta, kos
teudesta, ilmanpaineesta ja 
sademäärästä. II mati eteenJ ai
toksella käsitellään ympäri 
Suomea saadut sääasemien 
tiedot, ja lopulta niiden perus
teella laaditaaan sääennustuk
sia. 

Puolustusvoimilla on Iso
saaren tapaisia miehitettyjä 
sääasemia myös Kotka-Ran
kissa, Hangossa, Utössä ja 
Russarössä. 

... päivän ylin +9 - 13 
astetta ... 

Ilmatieteenlaitokselle il-
moitettavien säätietojen lisäk
si säämiehet luotaavat tykis
tölle niin sanottua ballistista 
sääsanomaa. Vallitsevan sään 
tarkka havainnointi on armei
joille merkityksell istä. Jos ty
kistön ammunnoissa ei otet
taisi huomioon sään vaikutus
ta, olisi osumavirhe huonois
sa olosuhteissa usei ta satoja 
metrejä. Sää on armeijoi lle 
sekä suurin vihollinen että 
paras liittolainen. Esimerkiksi 
Normandian maihinnousupäi
vänä saksalaiset eivät odotta
neet hyökkäystä kehnon sään 
takia, mutta sää lopulta parani 
päivän edetessä. 

... yön alin +2 - 6 astetta ... 

Sääolojen mittaamiseen eri 
ilmakehän korkeuksissa käy
tetään luotainta eli sondia. 
Pallossa kiinni oleva sondi on 
pahvikuoreen pakattu styrok
sinen pakkaus, joka lähettää 
korkeuksista sääsanomaa. Sa
noman vastaanottaa sääase
man läheisyydessä oleva sää
luotauskontti 1,8 metriä hal
kaisijaltaan olevalla parapo
loidiantennilla. Kun "sääpal
lo" on täytetty, sondi asetettu 
käyttökuntoon ja lähetetty 
yläilmoihin on antennjn toi
minta tämän jälkeen auto
maattista. Antennissa kiinni 
olevat kamera ja valonheitin 
ovat apuna pallon lähetykses-

sä ja näin ollen pallon koho
amista voidaan seurata sisältä 
sääkontista monitorin välityk
sellä. Sondi lähettää tiedot 
säätilasta eri korkeuksilta ja 
lopulta tiedot tulostetaan ja 
viestitetään puhelimitse, san
lalla tai radiolla tykistön, 
heittimistön ja laskin patterei
den käyttöön. 

Sondia yläilmoihin nostava 
"sääpallo" nousee kohti kor
keuksia 350:n metrin minuut
tivauhdilla niin kauan kulllles 
se paineen vaikutuksesta rä
jähtää. Yksi luotaus maksaa 
noin tuhat markkaa . 

... heikko näkyvyys ... 

Säämiehet kävivät seitse
män viikkoa kestävän sää
mieskurssin Niinisalossa. Ali
kersantilla kurssi kesti neljä 
kuukautta samaisessa paikas
sa. Alikersantti Holländer 
muisteli Nokian Edenissä vie
tettyä kurssijuhlaa, jossa vie
raana oli käynyt MTV:n uuti
sissa säätä lukeva Lea Sauk
konen . Saukkonen kertoi tu
leville sääasemien johtajille, 
että oikeat ja ajallaan tehdyt 
havainnot rannikon sääase
milta ovat Ilmatieteen laitok
selle arvokkaita. Saukkosen 
mukaan havaintojen tulisi ol
la mahdollisimman tarkkoja, 
sillä väärät havainnot vaik
kuttavat llmatieteenlaitoksen 
ennustusmalleihin ja näin ol
len ennustuksista tulee epä
tarkkoja. Alikersantti Hollän
der muistaa tyytyväisenä näh
neensä kurssilla taulukon, 
jossa Isosaari oli tarkkuusti
laston kärjessä. 

Pakkas -
JA 

• g1nes-
ennätyksiä 

Säämiehet pitävät palvelustaan sääase
malla itsenäisenä ja vaativana. Tykki
mies Arttu Ahoian mukaan pääasia on, 
että "homma toimii". Varsinaisia meteo
rologin alkuja sääasemalla ei ole , sillä 
kukaan heistä ei opiskele Helsingin yli
opistolla metorologiksi . Sen sijaan sää
miehen tehtävät kiinnostivat eniten, min
kä perusteella he hakivat tähän tehtä
vään. Eniten hyötyä kokemuksesta sää
miehenä saa tykkimies Timo Kauppi 
maantieteen opiskelijana. 

Lyhytkin vierailu sääasemalla osoitti , 
että säämiehet tulevat erinomaisesti toi
meen keskenään. Säämiehet vakuuttivat, 
ettei ilmanpaine aseman sisällä ole ko
honnut kestämättömäksi , eikä hyisen il
mapiirin jäähileitä ole tarvinnut raaputel
la ikkunoista. Se onkin välttämätöntä, 
sillä säämiehet myöskin asuvat pienellä 
asemalla. he ovat ympäri vuorokauden 
tekemisissä keskenään niin palveluksessa 
kuin vapaallakin. 

Sääaseman n. 30:n neliömetrin tila on 
jaettu kahdeksi huoneeksi ja niitä erotta
vaksi pieneksi eteiseksi. Isommassa huo
neessa on pöytä säähavainnointiin tar-

vittaville laitteille, sänky, kaapit sekä te
levisio ja radio. Pienempi huone on sää
miesten " tupa" , eli tilaa on juuri kerros
sängylle ja jääkaapille. WC:hen ei tarvit
se lähteä sääasemaa kauemmaksi . Har
vemmin säämiehet ovat paikalla koko 
neljän miehen voimin , sillä yksi heistä 
on yleensä lomapäiviä viettämässä. 

Vaikka Isosaaren "Ilmatieteenlaitok
selta " onkin hieman pidempi matka ruo
kalaan, käyvät säämiehet ruokalassa lou
naalla ja päivällisellä. Ilta- ja aamupala 
otetaan mukaan asemalle. 

Tykkimies Ahola muistaa kuitenkin 
päivän, jolloin lounalla käynti jäi väliin. 
Päivä oli kuluvan vuoden tammikuussa, 
kun säämiehet olivat todistamassa Iso
saaren tuuliennätystä. 29 metriä sekun
nissa puhaltava myrskytuuli nostatti aal
lot sileitä kallioita pitkin korkeuksiin 
pärskahtäen sääaseman seiniin ja jopa yli 
aseman valuen lopulta toiselta puolelta 
kalliota takaisin mereen. Tuuli oli niin 
väkevä, että se rikkoi säämiesten tuuli
maston . Jos masto olisi kestänyt luon
non koettelemukset, tiedettäisiin nousiko 
tuuli lukemat vieläkin korkeammalle. 

Kulunut talvi oli poikkeuksellisen tuu
linen ja leuto. Leuto ei kuitenkaan ollut 
päivä Isosaaressa viime vuoden heinä
kuussa, kun säämiehet mittasivat 26,9 °C 
lämpöennätyksen. Karvalakin korvalä
pistä oli puolestaan eniten hyötyä vuo
den '87 tammikuussa, kun pakkanen 
paukkui -34,4 °C lukemissa. Vettä on 
tullut saavista kaatamalla vuonna '93, 
kun sademääräksi Isosaaressa oli kerty
nyt 69,5 mm vuorokaudessa. 

Vallitsevilla sääoloilla ei kuitenkaan 
tiettävästi ole ollut vaikutusta silloin, kun 
ennätystilastoihin on rekisteröity aiem
min palvelleen sääalikersantin 20 päivän 
ginesputki. 
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Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiestoimikunta, Rannikkotykkimiestoimi
kunta el i RTTK on kolmen kopla, jonka toimenkuva on yhtä monipuolinen kuin intti
safkakin. RTTK:n ajasta suurin osa kuluu hoidellessa varusmiesten vapaa-ajan toi
mintaa. Vapaa-aikaa kehittämällä pyritään nostamaan miesten palvelusmotivaatio
ta ja viihtyvyyttä. RTTK järjestää ti laisuuksia ja tapahtumia yksiköissä sekä hankkii 
mm. harrastevälineitä yksiköihin Rannikkotykistökillan ja Sotilaskotiyhdistysten suo
siollisella avustuksella. RTTK neuvoo myös palvelukseen liittyvissä kysymyksissä. 

RTTK:n puheenjohtaja alik Jukka 
Nysten (ex-uimari) aloitti lihoami
sen alokkaana Upinniemessä 1 . 
patterilla, jatkoi lihoamista samai
sessa paikassa AUK:n tuliasema
linjalla ja toimistokurssilla Isosaa
ressa. Jukka siirty lopulta 10 kiloa 
taitavampana Santahaminaan pu
heenjohtajaksi. Ruokailujen lisäksi 
Jukka vastaa koko toimikunnasta. 
Hän toimii kokouksien puheenjoh
tajana ja yhteistyössä muiden va
rusmiestoimikuntien kanssa. Myös 
valtakunnalliset varusmiestoimi
kuntapäivät kuuluvat Jukka Nyste
nin heiniin. 

RTTK 

TOS-asiamiehen kirjainyhdistel
män takaa löytyy tkm Jussi Nou
siainen, jonka työll istää varus
miesten työ-, opinto- ja sosiaaliasi
at. TOSsilla on tietoa koulutusoh
jelmista ja työtilaisuuksista ja hän 
neuvoo sosiaal ikuraattorin kanssa 
mm. sotilasavustuksen hakemises
ta. Jussi vastaa alokaskyselyiden 
järjestämisestä sekä myöskin alo
kastiedotteen toimittamisesta. 
TOSsin moninaiseen työkuvaan 
kuuluu myös toimikunnan sihteeri
nä toimiminen. 

Linnake-lehten kirjootusvirheista 
ottaa vastuun tkm Jani Uljas. Toi
mittajan työsarkana on kirjoittaa 
juttuja, valokuvata ja vastata leh
den ulkoasusta. Tämän lisäksi toi
mittaja myy mainostilaa ja asioi 
painon kanssa. 
Jussista tuli suklaasta pitävä soti
las 2.patterilla ja Jani keräsi soti
laan tieto-taidot pakkiin 1.patterilla. 
Molemmat saivat litterat Lahteen 
lääkintämieskurssille. Santahami
nassa Jussi vaihtoi lääkiksen kirjat 
historiaan ja Jani lavastaa itseään 
lavastuslaitoksen opiskel ijaksi. 

~ Puheenjohtaja alik, Jukka Nysten 10.7.95 asti 

Avoinna i 24 h / vrk 

Jos emme ole paikalla.jätä 
soittopyyntö puhelinvastaa
jaan: 

(161) 4819 
Toimistomme sijaitsee San
tahaminan sotilaskodin ala
kerrassa. 
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I TOS-asiamies tkm Tero Tolsa 1.6.95 alkaen 
6 Linnake-lehden toimittaja tkm Toni Leinvuo 1.6.95 alkaen 

Odotamme yhteydenottoa, 

jos olet ajatellut hakea opiskelupaikkaa, työtä, opintotukea,sotilasavustusta .. . 
jos mielessäsi on tilaisuuksia tai kohteita, joissa haluaisit käydä 
jos sinulla on ideoita tai kommentoitavaa lehden suhteen 
ilmoita, minkä alan harrastemahdollisuuksia haluaisit parannettavan 
Jos sinulla ei ole mitään tekemistä, älä tee sitä intissä 

Varuskuntien 
alakulttuuria 

Seuraava teksti pureutuu aiheeseen, jonka tulkitsemiseksi täytyy 
tietää, että 1? tarkoittaa tänään jäljellä sekä gona tarkoittaa vanhem
paa tykkimiestä: kyseessä on kasarmien vessojen seinäkirjoitukset. 

Ylivoimaisesti yleisin seinäkirjoituksen aihe on oma T.J -luku. Jos 
vanhempi tykkimies olisi Onnenpyörä-ohjelmassa mukana ja hänel
tä kysyttäisiin ostatko vokaalin, hän valitsisi konsonantin (i . TJ kir
jainyhdistelmän edessä on useimmiten kirjain '1", eli gona on tällöin 
ollut asialla. 

Kovin suuria TJ -lukuja ei seinillä näy vaan vasta viimeiset kym
menluvut innostavat kirjoittamaan. Jotkut innostuvat kirjoittamaan 
pitkiäkinTJ -lukujen sarjoja, jolloin voi huomata, että onpas taas vä
hemmän kuin viimeksi. On nähty jopa lukusarja, jonka päätteeeksi 
kotiutuva on viimeisenä aamuna vaivautunut käymään piirtämässä 
pyöreän nollan. 

Toiseksi suosituin seinäkirjoitusaihe on hA('" -tekstit. Kirjoittajien 
omien kokemusten mukaan voi hajota seuraavanlaisiin asioihin: aa
muihin, tetsaukseen, kuumaan kesään, Syndahleniin, Hälvälään, 
Kiikalaan (laivasto) ... Kyseisiin paikkoihin hajoaa järjestäen aina it
sestään seuraava palvelukseenastumiserä. Samaista joukkoa varus
miehiä uhkaa toinenkin vaara: he ti vät kirjoitusten perusteella lv 
-f;a4,,lw iv~~-

Todellisia seinien taidonnäytteitä ovat rwt,/ , joita sattuu harvem
min luettavaksi. Harvinaisempia taidonnäytteitä ovat myöskin ; ttr 
r~k,,f , joita kylläkin löytyy monen pöytälevyn verroin Upin
niemen auditoriosta. 

Upinniemen alokkaalle sotilasslangi tulee parhaiten tutuksi 
auditorion pöytälevyistä, jotka ovat tatuoinninomaisesti piirretty ja 
kaiverrettu täyteen kuvia ja tekstiä. Jokaisen oppitunnin alussa mie
lenkiinto kohdistuu siihen, mitä eteen vedettävässä pöytälevyssä on 
viestinä. Usein kohdalle sattuu ennennäkemätön pöytä, mutta joskus 
huomaa istuneensa ennenkin samassa paikassa. 

Upinniemen ja Santahaminan seinäkirjoituksissa ilmenee usein 
vastakkainasettelu, joka vallitsee eri aselajien välillä: laivaston va
rusmiehiä sanotaan silleiksi kun taas jääkäreitä ei pidetä juuri mi
nään. 

Seinäkirjoituksia ei voida niinkään pitää pahaa tarkoittavana tö
hertelynä vaan pikemminkin perinteenä. Syndahlenin saunassa voi 
aistia historian havinaa, kun katsoo lattiasta kattoon kaiverrettuja 
seiniä: ""[~~ -tekstejä on kirjoitettu jo kymmeniä vuosia sitten. 

TOPS 

1. GTJ x 
2. xlx HAJOO 

3. x/x ei kotiudu koskaan 
4 . runot 

s. piirrokset : 



Majuri Henrik Nysten toimii 
tällä hetkellä Santahaminassa ryk
menttim.me esikuntapäällikkönä. 

Ennen virkaan siirtymistä Nys
ten toimi puolustusministeri Eli
sabeth Relmin adjutanttina. Adju
tantin virassa hän ehti olla lähes 
kolme vuotta, kunnes siirtyi 
1.12.1994 rannikkorykmenttiin. 

Puolus-
tusminis-
terin 
monitoi-

• • m1m1es 
Majuri Nysten kuvaa adjutantin työ

kuvaa hyvin monipuoliseksi ja vaihtele

vaksi: 

"Adjutantilla on itse asiassa monta 

roolia", Nysten kiteyttää. 

"Yksi näistä rooleista on toimia puo

lustusministerin läheisimpänä sotilaalli

sena neuvonantajana. Adjutantti toimii 

yhdysmiehenä puolustusvoimiin, sillä 

hän tuntee ihmiset ja menettelytavat. 

Toinen rooleista on matkojen ja tapaa

misten käytännön järjestelyt: adjutantti 

pitää huolta matkatavaroista ja -lipuista, 

lahjaesineistä sek~ siitä, että vierailut su

juvat suunnitelmien mukaan". 
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Matkoilla mukana 

Adjutantti seuraa ministeriä hänen 

matkoillaan niin koti- kuin ulkomailla

kin. Ministerikauden aikana Rehn mat

kusti paljon . Hän vieraili useamman ker

ran Ruotsissa ja USA:ssa sekä myöskin 

Venäjällä, Saksassa, Tsekinmaalla, Sveit

sissä, ja Itävallassa. 

Pohjoismaiden puolustusministerien 

kokouksia pidettiin kahdesti vuodessa 

vuoronperään jokaisessa pohjoismaassa, 

joihin adjutantti ministerin mukana osal

listui. Nysten matkusti paljon myös epä

virallisimmille vierailuille YK:n tarkas

tusmatkojen yhteydessä Pakistaniin, Inti

aan, Kuwaitiin, Syyriaan, Israeliin, Liba

noniin ja Jordaniaan. 

Edellisten lisäksi ministeri Rehn mat

kusti paljon myös muissa ominaisuuksis

sa; tasa-arvoministerinä, valtioneuvos

ton jäsenenä sekä myöskin Unisefin puit

teissa. 

"Elisabeth Rehn kutsuttiin useasti juh

lapuhujaksi ja esitelmöitsijäksi erilaisiin 

tilaisuuksiin . Näillä matkoilla adjutantti 

ei matkustanut puolustusministerin mu

kana", Henrik Nysten tarkentaa. 

"KÄVIPÄ ELISABETH 
REHN MISSÄ HYVÄNSÄ, 
HÄN HALUSI KESKUS
TELLA VARUSMIESTEN 
JA KANTAHENKILÖKUN
NAN KANSSA NIIN VA
RUSKUNNISSA KUIN YK
JOUKOISSAKIN" 

Kaikenlaista sattui 

Vastaanotto seremoniat ulkomailla 

järjestettiin majuri Nystenin mukaan tie

tyn kaavan mukaan, riippuen matkan 

luonteesta; oliko kyseessä työvierailu, 

tutustumiskäynti tai esitelmöintimatka. 

Tarkemmin matkojen sisällöstä tai ta

pahtumista Nysten ei ollut halukas ker

tomaan, sanoi vain sen, että kaikenlaista 

sattui. Nysten kertoi kuitenkin vastaan

ottojen olleen ystävällisiä. Naispuolisena 

puolustusministerinä Rehn herätti taval

lista enemmän huomiota ja kiinnostusta. 

Adjutanttina Nysten hoiti myös minis

terin vieraiden käytännön järjestelyt 

täällä Suomessa. 

"Toimin adjutanttina järjestelykoneis

ton johtajana, toisin sanoen vastasin sii

tä, että vierailu toteutuu siten kuin mi

nisteri haluaa . Adjutantti tarvitsee järjes

telyihin paljon apua mm . pääesikunnan 

ulkomaanosastolta sekä viranomaisilta 

turvajärjestelyissä", Nysten toteaa 

"YKSI ADJUT ANTIN 
ROOLEISTA ON TOIMIA 
PUOLUSTUSMINISTERIN 
LÄHIMPÄNÄ NEUVON-
ANTAJANA" 

Vessanovia ja päivärahaa 

Suomessa majuri Nysten seurasi puo

lustusministeriä, kun hän puhui maan

puolustusjuhlissa tai vieraili varuskunnis

sa. 

"Kävipä Rehn missä hyvänsä, hän ha

lusi keskustella varusmiesten sekä kanta

henkilökunnan kanssa niin varuskunnissa 

kuin YK joukoissakin . Hän otti huomi

oon myös naiset, joita on jo nyt paljon 

töissä puolustusvoimissa". 

Nysten tietää, että varusmiehet ovat 

vieläkin Elisabeth Rehnille tärkeä henki

löstöryhmä. 

"Rehn ymmärtää paremmin kuin mo

ni muu siviili-ihminen, että varusmiehet 

ja reserviläiset ovat puolustusvoimien 

selkäranka, sillä ilman heitä ei ole puo

lustuskykyä. Tästä poiki sitten vessano

via ja keskustelua päivärahan suuruudes

ta". 

Rehn myötävaikutti myös siihen, että 

eduskunnassa alettiin käsittelemään nais

ten armeijaan tuloa. 

Työntäyteistä aikaa 

Rehnin presidentinvaalikampanja oli 

adjutantillekin mielenkiintoista aikaa. 

"Rehn ei ottanut kampanjaa varten 

virkavapaata, jolloin päivät venyivät niin 

ministereillä kuin adjutantillakin pidem

miksi ja epäsäännöllisimmiksi. Rehn ei 

halunnut, että asiat ruuhkautuisivat tai 

viivästyisivät hänen takiaan". 

Paljon ministerin aikaa vaativat kansa

laiskirjeet. 

"Elisabeth Rehnillä oli sellainen peri

aate, että kaikki hänelle osoitettu posti 

tuli hänen pöydälleen ilman ennakkosen

surointia. Hän luki kaikki kirjeet ja lait

toi osviittaa kirjeiden reunaan, niten nii

hin tulisi vastata. Adjutantti käsitteli sit

ten kirjeet, jotka liittyivät sotilaalliseen 

toimintaan ja veteraaniasioihin. 

Adjutantin vastuualueeseen kuuluu 

myös pitää huolta siitä, että ministerillä 

on käytettävissä puhe, aina kun hän sitä 

tarvitsee . Adjutantti valmisteli ja kirjoit

ti puheet yhdessä ministerin ja hänen 

avustajansa kanssa . 

"Rehn pätevöityi tehtävässään hyvin 

nopeasti ja tunsi lopulta puolustusvoimat 

hyvin joka sektorilta. Hän pystyi pitä

mään puheitakin ilman käsikirjoitusta" . 

Alokkaasta esilcuntapäällilcöksi 

Majuri Nysten aloitti sotilasuransa 

alokkaana Mäkiluodossa, jonka jälkeen 

hän kävi aliupseeri- ja RU-kurssin Iso

saaressa. 80-luvulla toimipaikkana oli 

rannikkotykistökoulu, jonka jälkeen pää

esikunnan ulkomaanosasto. 

Esikuntapäällikkönä Nysten hoitaa 

rykmentissä henkilöstöpolitiikkaa, kou

lutusasioita sekä toimii komentajan sijai 

sena. Työaikojen ollessa säännöllisem

mät majurilla on enemmän aikaa per

heelleen, mutta muistelee mielellään kii

reistä aikaa adjutanttina. 

"Se oli mielenkiin 

toista aikaa. Sain hyvän 

kokonaiskuvan puolus

tusvoimista, jota pidän 

hyvänä asiana!". 
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Walmistautulcaa iltapäivän koulutukseen, 

arustus: 

1 Pluuteria, kiharoita ja palmikoita 

1600-luvun puku-uudistuksissa ras
kaista haarniskoista oli luovuttu koko
naan. Ruotsi-Suomen armeijan pu
vustus jäljitteli Unkarilaista jakkumal
lia, joka ulottui taistelijaa polviin saak
ka . Varustukseen kuului myös polvi
housut, pitkät sukat sekä puolikengät. 

Monien uudistusten jälkeen syntyi 
lopulta Ruotsi-Suomen armeijan en
simmäinen sotilapuku, karoliinipuku. 
Se oli Ranskasta lähtöisin oleva siviili
puku, jota 1600-luvun lopulla alettiin 
Euroopassa käyttämään myös sotilas
pukuna. 

Venäläisten väriksi tuli vihreä, kun 
taas Ruotsi-Suomen armeija käytti 
päävärinään sinistä. Puku-uudistuk-

Haarniska! 

Lähde: Ole Gripenberg: Suomalai

nen sotilaspuvusto neljän vuosisadan 

aikana 

1500-luvulla muodostet
tiin Ruotsi-Suomeen en
simmäiset puhtaasti suo
malaiset joukko-osastot. 
Varmaa tietoa asepuvuista 
ei juurikaan ole, mutta voi
daan olettaa, että armeijan 
molemmissa osissa olisi 
ollut ainakin pääpiirteittäin 
samankaltainen puvusta. 

Koska taistelut käytiin lä
hitaisteluina, tuli puvun olla 
metallinen haarniska, joka 
suojasi taistelijaa vihollisen 
iskuilta. Pyssy oli tuolloin 
vielä niin kehittymätön, et
tei se pystynyt lävistämään 
silloisia metallisia suojava
rusteita. Haarniskat olivat 
kalliita, joten niitä ei kaikille 
joukoille voitu hankkia; 
kangaspuvut olivat siis jo 
taloudellisista syistä välttä
mättömät. 

Mutta koska tuliaseen 
kantama ei ylittänyt ihmi
sen näköpiiriä, ei puvulle 
tarvinnut asettaa samanlai
sia vaatimuksia kuin nykyi
sin. 

Sotilaat saivat tuohon ai
kaan palkkansa osittain ra
hana, osittain valmiiksi lei
kattuna kankaana, joten 
pukumalli yhtenäistyi. 

Metallinen, raskas haar
niska oli niin kömpelö suo
javarustus, että ratsailta 
pudotessaan sotilas oli täy
sin vihollisen armoilla. Niin
pä haarniskoista löytyy ke
vyempiäkin versioita, jotka 
suojaavat kehosta vain 
pään, käsivarret, rinnan ja 
reidet. 

Samanaikaisesti kun 
haarniskat saavuttivat suu
rimman täydellisyytensä, 
kehittyivät myöskin tulia
seet. Näiden kesken synty
nyt kilpajuoksu päättyi sit
temmin tuliaseiden voittoon 
- haarniska oli sotilaspuku
na menettänyt merkityk
sensä. 

Vuonna 1621 lähetti kuningas 

itse lwjeen, jossa hän korostaa 

puvun propaganda-arvoa ja al

leviivaa sam alla, että huono 

puku voi aiheuttaa ivaa ja siten ~---koitua haitaksi koko maalle . 

Ml630 

Ml779 

sissa ei juurikaan kiinnitetty huomiota 
käytännöllisyyteen vaan ulkonäköä 
pidettiin tärkeimpänä kriteerinä. An
nettiin jopa pukuohje, jonka mukaan 
rivimieheltäkin vaadittiin puuteroitua 
tukkaa, kiharoita ja palmikkoa. 

Vaikka pukumuotia ei voida pitää 
sotilaallisesti tarkoituksenmukaisena, 
ihmetyttää kuitenkin vielä enemmän 
se, että näinkin pohjoisessa päätettiin 
luopua kokonaan päällystakista. Tä
mä päätös osottautui kuitenkin kohta
lokkaaksi, sillä sairaus- ja kuoleman
tapaukset lisääntyivät pelottavasti. 

1700-luvun puku-uudistukset jatkui
vat samoin kriteerein kuin aikaisem
minkin, joten armeijan pukeutumista 
kutsuttiin jopa naamiaisiksi . 

Kaikesta asiattomuudesta huoli
matta näissä puvu issa on yksityis
kohta, joka on jättänyt jälkensä aina 
meidän päiviimme saakka: 
arvomerkkilaatat. 

Oman leim ansa sen ajan up

seereille antoi pitkä, tuuhea ja 

kiharoitu irtotukka. Se kävi 

kuitenkin kalliiksi sen takia, 

että jokaisella tuli olla niitä vä

hintään kaksi. Kysynnän kas

vaessa kallistuiva t hinnat ja 

korvikkeina ryhdyttiin käyttä

mään vuohen ja hevosen kar-

voja, mikäli ei menty vieläkin 

kyseenalaisempiin materiaalei

hin. Niinpä eräs sen aikainen 

kirjoittaja kertoo epäröivänsä 

ostaa uutta peruukkia, sillä hä

nellä oli aihetta olettaa, että 

111kka oli otettu ruttoon kuol

leelta. 

1 vl enäjän vallan aika 

1808-09 käytiin Suomen sota, jon
ka seurauksena Suomi liitettiin Venä
jään. Tuolloin sotilaspukujen kuosi oli 
yleiseurooppalainen: frakki oli kaik
kialla käytössä. Vähitellen sotavä
kemme kokoonpanossa ja puvuissa 
tapahtui useita muutoksia. Suomalai
sen sotilaan ulkoasu venäläistyi vähi
tellen . 

Sotilaiden huono terveydentila oli 
osoittanut, että käytössä olleet puvut 
ja ennen muuta niihin kuuluneet puo
likengät eivät soveltuneet kenttäoloi
hin. Upseerien kuin sotilaidenkin tuli 
kenttäoloissa käyttää pitkävartisia 
rasvanahkasaappaita. 

Vuoden 1882 puku-uudistus piti 
esikuvanaan talonpoikaisvaatteita: 
sotilaan yllä oli puolipitkä napiton tak
ki sekä leveälahkeiset saapashousut. 

Vielä tuohon aikaan maastoutumi
nen ei tuntunut olevan huomionarvoi
nen seikka. Talvipuku oli tumma ja 
kesäpuku vaalea. 

Kerrotaan, että mikäli luonto 

ei ollut miehelle antanut riittä

vän tuuheita tai oikeanvärisiä 

viiksiä, oli puute korvattava ir

toviiksillä ja mustalla saapas

rasvalla. Menetelmä lienee vä

hemmän tarkoituksenmukai

nen paraatin sattuessa sade

säälle. 

M1882 

M 1756 
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SOt/laspulfu etsii 
esllfwaa 

Oman lukunsa 
muodostaa itse
näisyyden ajan 
sotilaspuku. Sopi
vaa esikuvaa ei 
uudistukseen ol
lut: sortovuosien 
venäläispukua ei 
voitu käyttää, kun 
taas Ruotsin val
lan aikainen puku 
oli jo sata vuotta 
vanhana täysin 
ajastaan jäljessä. 
Vuoden 1936 har
maata pukumallia 
voidaan pitää jo 
omana suomalai
sena sotilaspuku
na. 

maastautuen 2000-luvulle 

Lähitulevaisuudessa alokas ei enää 
astukaan armeijan harmaisiin vaan 
maastonvihreisiin. M83 mallisen har
maan sotilaspuvun tulee syrjäyttä
mään maastokuvioinen M91 . 

Entisajan suomalaisten sotilaiden 
puvut täyttävät tuskin ainoatakaan 
kriteeriä, jota uudelle sotilaspuvulle 
on asetettu: sen on oltava toimiva eri 
tilanteissa, suojaava, lämmin, maas
toutuva ... 

Uusi puku on saanut käyttäjiltä jo 
positiivista palautetta, sillä sen sano
taan olevan mm. istuva ja miellyttävä 
materiaaliltaan. 

Mutta sotilaspuku ei voi koskaan 
saavuttaa täydellisyyttä, joten kehitys
työ jatkuu edelleen. Suunnittelijoiden 
mielissä liikkuukin jo sotilaspuku 
M2005. 

M 1991 
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KESKELLÄ HELSINKIÄ 
HAKANIEMESSÄ 

PAASITORNI 
KOKOUS- JA KONGRESSIKESKUS 

HELSINGIN TYÖVÄENTALO 

■ Kokoukset 
■ Kongressit 
■ Kurssit 
■ Konsertit 
■ Perhejuhlat 
■ Juhlatilaisuudet 
■ Messut 
■ 15 kokoustilaa 10-1000 hengelle 
■ Nykyaikainen tekniikka 

-sisäinen lV-järjestelmä, äänitykset, 
nauhoitukset, editointi , valo-ohjelmat 

■ Hyvät kulkuyhteydet 
-bussit, raitiovaunut, metro 

■ Ravintola samassa talossa 
■ Monipuoliset oheispalvelut 

-hotellit, tavaratalot, kaupat 

KOKOUSPAKETTI 150 mk/hlö 

-1 PAASITORNI ---------
KONFEAENSCENTAUM 
CONFERENCE CENTRE 

Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki 
varaukset puh. 708 9671 , fax 708 9658 

RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 

ISOSAARI, Muutamia varusmiehiä 
lsosaaresta osallistui pääkaupunki
seudun varusmiestoimikuntien järjes
tämälle laskuvarjohyppykurssille. 
Teoriatunnit pidettiin Santahaminassa 
ja pakkolaukaistulle hypylle noustiin 
Malmin lentokentältä. 
Kurssin normaalihinta on 2300 mk, 

UPINNIEMI, Uusimmat tilastot 
näyttävät, että huumeiden kokeilu 
nuorten keskuudessa on lisääntynyt. 

RTTK järjesti Upinniemen varus
miehille huumeiden vastaisen tilaisuu
den elokuvasalissa 2.5.95. 

Keskussotilassairaalan osasto 11 
ylilääkäri Markus Henriksson puhui 
huumeista lääkärin näkökulmasta. 
Monien vuosien kokemus huumeista 

SANTAHAMINA, Huoltopatteri 
muuttaa remontoituun kasarmiraken
nukseen toukokuun lopulla. Huolto
patterin varusmiehet ovat olleet ah
taasti vuokralla Uudenmaan Jääkäri
pataljoonan tiloissa remontin ajan. 

rikospoliisin silmin oli Torsti Koskisen 
valtti mielenkiintoisessa esitelmässä. 

Kolmantena puhujana vieraili Ase
man lapset ry:stä Olavi Sydänmaan
lakka, joka hätkähdytti sekä rajulla ul
konäöllään että räväkällä puhetyylil
lään. Sydänmaanlakka puhui huumei
denkäytöstä yhtenä osoituksena ky
vyttömyydestä elää mielekästä arki
elämää. Työssään nuorisokahvilassa 

UPINNIEMI, ISOSAARI, 

Saapumiserä 2/95 astuu palveluk
seen maanantaina 10. heinäkuuta 1.
ja 2.pattereille sekä Isosaaren linnak
keelle. Uutta koulutuksessa tulee ole
maan se, että varusmiesjohtajat kou
lutetaan reserviupseereiksi ja -aliup-

mutta varusmiehille kerho pystyi alen
tamaan hintaa 1500 markkaan. Myös 
Upinniemen varusmiehillä oli kiinnos
tusta kurssille. Upinniemen kurssi 
kaatui kuitenkin Laskuvarjokerhon ke
vään tiukkaan aikatauluun. Uutta 
kurssia kaavaillaan kesäkuuksi. 

Sydänmaanlakka on törmännyt nuor
ten suureen perusihmissuhteiden ja 
-turvallisuuden tarpeeseen. 

Puheiden lomassa iltapäivää piristi
vät Soittavat Saarat kansanmusiikilla 
ja kahvitus Sotilaskodissa. 

Vastaavanlaisia tilaisuuksia ollaan 
järjestämässä myös muihin yksiköi
hin. 

seereiksi suoraan peruskoulutuskau
den jälkeen: aiemmasta poiketen re
serviupseerikouluun määrättävät eivät 
käy aliupseerikoulua lainkaan. Tällä 
järjestelyllä saadaan varusmiesjohta
jille aiempaa huomattavasti enemmän 
aikaa toimia kouluttaja- ja johtajateh
tävissä kentällä. 

Ylennykset Suomenlinnan Rannikkorykmentissä 

everstiluutnantiksi 

kapteeniksi 

maj Timo Veli Juhani Kaukoranta 1.4.1995 

ylil Pekka Juhani Varjonen 1.4.1995 
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~ Veneen/fuljettajalfurssi 1/95 ~ 

Takarivi: Hellström, Nieminen, Savolainen, Ristinen , Vainio, Salokangas, Partanen, Hakkarai
nen, Rissanen , Jussila · 

Istumassa: Väisänen, ltn Ohtamaa, ltn Ramberg, kapt Kannisto, ltn Puittinen, Pirttiniemi sylissään 
priimustaulu 

Kuvasta puuttuvat Haikarainen, Bärlund ja Honkala 

~ Kurssilaiset kiittävät kouluttajiaan onnistuneesta kurssista ~ 
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Hellström: 19-vuotias keski-ikäi
nen. Herätti ihmetystä kävele
mällä muodossa sotilaallisesti ja 
järjestymällä ripeästi. Hajosi pa
hasti vanhimman vuoroonsa. 

Nieminen: Idealisti kas
vissyöjä, joka halusi olla 
aina eri mieltä kuin muut. 
Veneenpäälikkökurssi 
muodostui miehelle lä
hes pakkomielteeksi. 

Savolainen: autonasen
taja Lohjalta. Tunsi Nin
tendo-pelit ja diggaili tie
tyntyyppisiä action-elo
kuvia. 

Ristinen: MIES !! 

Vainio: Usein ja leveästi hymyi
levä jääkiekkoilija, jonka ainaise
na hupina oli katsella vosuja 
MTV:ltä. "Kyllä mä vetäisin" 

Salokangas: Äitin oma Fonzie ja 
tyttöystävän Elvis. Kiinnostui vii
me hetkellä päälikkökurssista 
kuultuaan, että sen käyneillä on 
juhannus varmasti auki. 

Partanen: Suklaasilmä. Mies, jo
ta ei saanut innostumaan mis
tään. Tupatoverit syyttivät (ai
heettomastiko?) sluibailijaksi. 

Hakkarainen -73: Kurssin senio
ri, joka hoiti mallikkaasti vanhim
man vuoronsa. Pakeni lähes jo
ka ilta kasarmilta kihlattunsa 
seuraan. Samanlainen maku 
elokuvien suhteen kuin Jussilal
la, mikä sai miehet viihtymään 
hyvin toistensa seurassa. 

Rissanen: Kurssin hiljainen 
mies, Olli Olematon. Ei pitänyt 
melua osamisestaan, joten pää
si yllättämään muut koetuloksel
laan. 

Tkm Jussila: Keskivertoa kie
rompi mies. Käyttäytyi esimies
tensä edessä liiotellun sotilaalli
sesti ja palvelualttiisti , mutta 
kurssitovereittensa mieliin jäi 

mielipuolisella tavalla hihittelevä
nä siveettömien elokuvien ystä
vänä, joka oli aina valmis kuse 

maan aseveljiensä pakkiin . Ha
lutessaan taitavin ärsyttäjä, mitä 
kirjoittaja on nähnyt. 

Väisänen: Hassunhauska mai
nio seuramies. Osasi imitoida 
kurssin kouluttajia ja omasi erit
täin tarttuvia sanoja ja sanonto-

ja. Jaksoi väsymättä va
littaa varusmiespalveluk
sen rasituksista. 

Pirttiniemi: Kurssin kovin 
jätkä ainakin itsensä ja 
mutsinsa mielestä. Halu
si aina pitää takinkauluk
sensa pystyssä ja viettää 
jokaisen tauon makuu
asennossa. 

Haikarainen: Karateka
kitaristi mieltymyksinään 
mm. historia ja seniili 
jazz. Isänmaallista paa

tosta ja hetkittäistä koomailua . 

Bärlund: Isosaaren iltasuhisija. 
Mies, jota intti ei napannut. Yh
dessä Pirttiniemen kanssa kurs
sin vakaumuksellisin löhisijä, jo
ka lisäksi kiusasi tupalaisiaan 
kuorsaamalla. 

Honkala: Thai-tyttöjen unelma. 
Kurssin todellinen merimies me
rimiesjuttuineen. Nerokas koe
vastaus: veneestä löytyy kirja , 
josta asia selviää. 
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□ 

ALIUPSEERI-
KURSSI 

1 / 95 

□ 

KURSSIJULKAISU 

□ 

OPPILASKUNNAN HALLITUS 

Puheenjohtaja 
Varapuheenjohtaja 
Sihteeri 
Rahastonho,itaja 
Ku rssiesinevastaava 
Kurssijuhlavastaava 
Kurssijulkaisuvastaava 
Harrastevastaava 
Li monad ivastaava 

opp Aleksei Kettunen 
opp Tommi Lampila 
opp Mikko Multimäki 
opp Marko Ervast 
oppVille Lehtinen 
opp Juha Kurvinen 
opp Ilpo Lehtonen 
opp Timo Jääskeläinen 
opp Tom Alanen 

Oppilaskunnan kuraattori ylil Tomi Vesanen 

Kurssinjohtajan tervehdys 

Onnittelen teitä aliupseeri
kurssin 1/95 oppilaita 1. jakson 
suorittamisesta. Peruskoulutus
kauden päätyttyä kurssi alkoi 
täällä Upinniemessä 1. patterilla 
3.3. 

Kulunut kurssin 1. jakso on 
sisältänyt aselajin eriytyvää kou
lutusta tuliasema-, tulenjohto-, ja 
viestilinjoilla. Olette saaneet pe
rusteet jatkaa eteenpäin uusissa 
tehtävissä. Ette ole vielä valmiita 
ryhmänjohtajia. 

Uudistuva aliupseerikoulutus 
antaa teille tuleville ryhmänjoh
tajille paremmat valmiudet toi
mia peruskoulutuskauden ryh
mänjohtajina. Ryhmänjohtajan 
taitoja voidaan hioa n. 10 viik
koa ennen alokkaiden saapumis
ta, mitä on pidettävä tervetullee
na parannuksena. 

Kurssi on ollut työntäyteinen 
ja sisältänyt kahden viikon leiri
jakson. Eriytyvä koulutus on ol
lut tuloksellista. Siitä osoitukse
na ammuitte taisteluvälinehenki
löstön harmiksi kuudella kranaa
tilla tulensiirron sisältäneessä 
ampumatehtävässä molemmat 
maalilautat rikki noin 9.5 km:n 
etäisyydelle. Ilman käytännön 

koulutusta ja siitä ammennetta
vaa kokemusta on vaikeaa kou
luttaa asiaansa osaavia johtajia. 
Leirit muokkaavat johtajien 
asenteita opitun ja koetun kautta. 
Ilman oikein asennoituvia kou
luttajia/johtajia johtaminen ja 
kouluttaminen on tehotonta. Oi
kea asennoituminen korvaa mon
ta ammattitaidossa esiintyvää 
puutetta. 

Johtajaksi ei tulla, vaan siihen 
kasvetaan ajan ja kokemuksen 
kautta. Tuleva yhtenäiskoulutus
jakso tuleekin olemaan tarpeelli
nen ja kaivattu keino kohentaa 
teidän valmiuksia johtajana toi
mimiseen ennen peruskoulutus
kautta. Reserviupseerikurssille 
menevät saavat oman pakettinsa 
Santahaminassa. 

Toivotan teille 1/95 oppilaat 
kaikkea hyvää ja menestystä tu
levissa koitoksissa reserviupsee
rikurssilla ja aliupseerikurssin 
yhtenäiskoulutusjaksolla. Kiitän 
linjanjohtajia, kurssin koulutuk
seen osallistunutta henkilöstöä, 
apukouluttajia, kurssin vääpeliä 
ja muita yhteistyökumppanei
tamme vaativan ja reipastahtisen 
kurssin läpiviemisen johdosta. 

Kurssin johtaja 
kapt Ismo Korhonen 

Kurssin vääpeli 
ltn Raimo Tarkiainen 

Kurssin varajohtaja 
ylil Jukka Ala-Villamo 
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Tulenjohtolinja 

4. rivi: Alanen, Nurmi, Arvela, Vuori, Anttila , Hietikko, Jääskeläinen, Sarantila, Kettunen, Sivula, 
Laaksonen, Partanen 

3. rivi: Salonen VA, Siltanen MT, Orkamo, Vehmas, Metsola, Dalin , Siltanen MH, Naumanen, 
Lahti, Terävä, Salonen MS, Kuikka 

2. rivi: Sassila, Härkönen, Hyrkas, Lehtonen, Aho, Räntilä , Kuisma, Rintakoski, Seemer, Ahonen, 
Saxen, Takkinen 

1. rivi: Mäittälä, Saarinen, Lehtinen, Träskman, Perälä, Lerto 

Istumassa: alik. Hollmen, ylil. Herrala, alik. Harkola 

Linjajohtaja 
ylil Janne Herrala 
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Kouluttaja 
vänr Kristian Laxen 

Kuninkaallinen tulenjohto , tuo kaikkien linjo
jen isä, kunnostautui lähes yksinomaan hyvällä Ali
upseerikurssilla 1/95. 

Tulenjohtohan tunnetaan vaativana linjana, jonka 
koulutus on todella monipuolista ja haastavaa. Sen 
lisäksi, että TJ-linjalaisen tulee hallita toiminta tu
lenjohtoryhmän kaikissa tehtävissä - vieläpä kahdel
la eri järjestelmällä - tulee hänen myös osata tär
keimpien viestilaitteiden käyttö, toiminta mittaus
partiossa ym. ym .. Näiden kaikkien asioiden hallit
seminen vaatiikin TJ-linjan oppilailta tavallista 
enemmän pelisilmää. 

Kovinkaan pelimies ei olisi kuitenkaan pystynyt 
saavuttamaan edes tyydyttäviä suorituksia koulu
töissä ilman harvinaisen hyvin hommaansa hallin
neita kouluttajia vänr Laxenia ja ylik Ekebomia. 
Etenkin vänr Laxenia kuvaa hyvin ilmaisu "siinä 
vasta raju äijä, joka tietää mis sen pyyhe lepää". 
Myös linjajohtajamme ylil Herrala oli itse rauhalli
suuden perikuva, vaikka hetkellisesti saattoikin 'hie
man' korottaa ääntään TJ-asemassa. Mutta niinhän 
se on, että TJ-tomissa kuuluu ääntä käyttääkin. 

Linjan apukouluttajina toimivat alikersantit Holl
men ja Harkola, joiden osaamisesta kertonee jotakin 
se, että ensinmainittu 'värvättiin' RU-kurssille jäl
kimmäisen jäädessä .odottelemaan tulevaa ylennys
tään. 

Enimmäkseen linjamme sai positiivista palautet
ta hyvistä suorituksista - olimmehan jo pisteiltäm
mekin kurssin ykkösiä. 

Mutta ei niin hyvää, ettei jotain pahaakin: pitkä 
miinus kurssinjohtajan mustaan vihkoon tuli maali
lauttojen tuhoamisesta Eteläkärjen leirillä - ovathan 
lautat kalliita. Onneksi kymmenien tuhansien tappi
ot kuitenkin korjattiin lopulta valtion piikkiin. Myös 
TST-vöiden järjestäminen oikeaan muotoon aiheutti 
harmaita hiuksia kok Heikkiselle, joka osasi muuten 
kaikin puolin pitää oppilaat järjestyksessä. Jos olet 
ennen pitänyt TJ :tä vain hitaasti vähenevänä koko
naislukuna, olet ollut pahasti hakoteillä. 

Ainakin kurssimme TJ-linjalaisten maailmankat
somus on avartunut ja charmimme lisääntynyt näi
den kuuden viikon aikana. En voi muuta sanoa kuin 
kyllä teissä oli 'munaa', äijät. Onnea ja menestystä 
tulevaisuudessakin. 

opp Lehtonen 
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■ 

Tupa Lavansaari 

Aho JA: Baywatchin oma humppatukka. Tunnariko
ne. 

Ahonen TA: "Ollaan hiljaa valmistautumisaikana. Kaikki 
jäkittää" Nuhapumppu. Moraaliltaan moitteeton. 

Alanen OT: Elää enemmän unissaan kuin valveilla. Kup
la otsassa. 

Anttila JJ: 15 on ihan jees. Huonoja kokemuksia natise
vista sängyistä. Siveyden sipuli. 

Arvela HJ: Vemppakone. Papillonilla rukkiin. Ajatusten 
Tonava. 

Dalin JM: Pörsön salaperäinen tsetseeni, tappaa talossa 
ja puutarhassa. "Kyllä se nyrkkiä tottelee". 

Hietikko RM: Hevosen hännän alla tuulee. Maksuton 
9700-linja. "Missä mun korpinjämät?" 

Hyrkäs JT: Antenniosastolla alusta asti. Ansaittua itse
sääliä. Forrest Gump. 

Hänninen OJ: Puhelinkaappi . Kuorsaava väkivallan vi
hollinen. 

Härkönen HK: IS.otkan särmä, Upinniemen härö. "Ei pal
jo nappaa!" Salonkikommunisti. 
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Jauhiainen LVT: Nosferatu. Kännin kaikki vaiheet kah
dessa tunnissa. Streetfighter. 

Jääskeläinen TT: Selventää, selventää, selventää. Ahke
ra puurtaja. 

■ 

Tupa Koivisto 

Kettunen A: "Yllättäen asiahan on nyt näin ... " "Kurssi 
asento! Kurssi lepo." 

Kosonen MA: Kommando. Kaasulaivan kapteeni. 

Kuikka TJ· Asenneongelma. "Hei pankaa mun ase kolo
seen!" Lappeenrannan Fogorty. 

Kuisma JP: ALISTAJA. "URPOO! Ei noin." Kyyotsai
nen rukkari . 

Laaksonen MJ: 70-luvun tilannekatsaus. Erkki Klapton. 

Lahti VP: Päiväunet kaapissa. "Must tuntuu, et mul on 
kuumetta." 

Lehtinen PJ: Punkanvääntäjien ylipappi. 

Lehtonen IMK: "Hei, älkää nyt viitikö, olkaa hei hiljaa." 
Yllättäen vaiheessa. 

Lerto OA: ÄIJÄ. Töykee Johnny Logan. "STEAM!" 
Kuulunut edellisessä elämässä Abbaan. 

Metsola MM: Ei nappaa. "Ihan hirveetä ruokaa!" "Se on 
sitä heikompaa." Siivoojien esimies. 

Mäittälä MJ: Tuvan miehekkäin sukkahiki. Oppilass
mäidälä. Tosi röyhkeät äijätutkaimet. 

■ 

Tupa Bengtskär 

Naumanen MA: "Siis me ollaan aina 1. Ptri:lla". 

.. 

Nurmi MT: Suuntana sairastupa vai RUK? Allerginen 
mopille. 

Orkamo TEO: Orkku lentää kadikseen ilman rukkia. 
Partanen JM: Pähkinämies, unessa koko aukin. 

Perälä: AJ: Kurssin kerääjäkuningas. 

Rintakoski JS: Känninen yöhiippari, yllättää yöllä. 

Räntilä MM: Mr. Tappituntuma 1/95 - Allerginen kai
kelle toiminnalle. 

Saarinen SK: Potilas Saarinen potee asenneongelmaa. 

Salonen MS: Suunnistajakuningas. Eksyi matkalla elo-
kuvasaliin. 

Sarantila AA: Yskien rukkiin? Piilosärmä honkkeli. 

Siltanen MT: Mr. Moppi. "Eiks tupa oo vieläkään siivot
tu?!" 

■ 

Tupa Teikari 

Salonen VA: Himojen yrttitarha, bodari . 

Sassila TK: Kouvolan kingi . Tuvan ilman raikastaja, 
Wunderbaum. 

Saxen TP: Mieletön massan kerääjä. 

Seemer K-S: Real admiral pedaali varttia vaille kolme 
asennossa, perversioiden kruunaamaton kuningas. 

■ 

Siltanen MH: Suoraselkäinen lukuihme, joka on "jem
mannut rautakangen ... Erikoisala: Kaminat, kipinä-Mik
ko 

Sivulli JK: Myi munansa AuK I:n lopussa pääsiäisenä. 

Takkinen RT: ISI lähtee RUK:hon. 

Terävä TM: Turhan särmä, haisee liian hyvälle. 

Träskman JP: Herätys - esitutkinta. Herättää 1.Ptrin vän
rikit. 

Vehmas RA: Mr. Gona, ei paljon nappaa. 

Vuori JO: Kultakutri, kolli Keravalta, jolta tippui Itäkes
kuksessa. Limainen satusetä . 

■ 

, ~ 

KOUVOLAN RAKENNUSPALVELU OY 
Valokopiot - Mittakaavamuutokset - Suoramonistukset 

Suorakuvaukset - Värikopiot - CAD-tulostuspalvelut 

Valtakatu 21 
45100 KOUVOLA 

Puh. 951-375 4268 
Fax 951-375 5310 

LINNAKE 23 



V 
• 
1 

e 

s 

t 
• 
1 

1 
• 
1 

n 
• 

J 
a 

24 LINNAKE 

Viestilinja 

4. rivi: Mäntynen, Perkiö, Kurvinen , Wahlsten, Snellman, Niemi, Mäkinen, Palko, Germano, 

Rantala, Kivikoski, Kuuri 

3. rivi: Vuolanto, Jokisuu, Pekkonen, Pihlajamäki, Henttonen, Parviainen, Steenroos, Härkönen, 

Hovi, Lehtinen, Oksanen, Huuskonen 

2. rivi: Tuominen, Mäkinen T J, Heikkinen, Lönnberg, Kari , Korpinen, Launo, Naumanen, Laak

sonen TS, Korhonen, Ristola, Ehrlund 

1. rivi: Jaakola, Lundan, Ruskovuo, Laaksonen JH, Kylävainio, Päivänsäde, Majuri, Multimäki , 

Nurmi 

Istumassa: alik Falk, ylil Vesanen , alik Uusiheimala 

Linjajohtaja 
ylil Tomi Vesanen 

Kouluttaja 
vänrKaiKuosmanen 

Viestilinja oli jälkeenpäin monen TAS- ja TJ

linjalaisen kaihoisa aj<).tus: "Olisinpa valinnut vies
tin!". Monet kutsuivat viestilinjaa "härö- ja rötväi

lylinjaksi" -tämähän ei tietenkään pitänyt paikkaan
sa, koska muiden harrastaessa TST-leikkejään met

sässä ja tykeillä, harrasti viestilinja "herrasmiestet
sausta" viestiluokassa. 

Viestilinja on valinta, jolla tarvitaan valveillapy
symistaidon lisäksi laskupäätä, päättelykykyä, oma

toimisuutta ja -aloitteellsuutta sekä vastuuntuntoa. 
Eli siis toisin kuin muilla, hyvällä ulkonäöllä ja fy
siikalla läpivietävällä linjoilla. 

Myös linjamme kouluttajat olivat aivan omaa 
luokkaansa tiedoiltaan, taidoiltaan, kärsivällisyy

deltään ja nuuskankäyttökyvyiltään. Apukoulutta

jamme sen sijaan olivat "tiukkoja", särmiä ja aina

kin leireillä erittäin unisia. Linjallamme vallitsi hy
vä henki ja välillä huumorimme tavoitteli lähes us

komattomia ulottuvuuksia. 
Aliupseerikurssin ensimmäinen jakso on kuiten

kin päättynyt ja porukka hieman hajaantunut, mutta 

jos AUK 1/95:n viestilinjalaiset joskus tapaavat, 
riittää heillä varmasti juttua kurssin ajoilta. Joten ei 

muuta kuin hyvää jatkoa kaikille! 

Oppilaat Lehtinen ja Kari. 
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C 
Tupa Mustamaa 

Ehrlund SH: Yllättäen mies. 
Dr. Ehrlund 

Germano TP: Iso G. Tekno

jammaaja. 

Heikkinen MP: "Mä oon ihan 
rikki!" Vaihe-härö- kuningas 

Hovi TM: Tupamme astronaut
ti . Total space. Chaos. 

Huuskonen SH: "Esituvan sijai
nen" 

Härkönen SM: Fikkari vilkkuu 

ja punkka natisee. Mies , joka 
liimaa tyttöystävänsä pyyhkee
seen. 

Jaakola EO: Todella väsynyt, 
Nuuska Muikkunen. 

Jokisuu IT: Seksuaaliperversi
oiden ylipappi. (Löysä) 

Järvi S-P: Tekee punkan ja pu
keutuu alle ahmin 

Kari JM: Kari, kädet irti kivek
sistä. 

Tupa naissaari 

Kivikoski JP: Tuvan todellinen 
rautahermo, jolla tavarat ei py
sy käsissä. 

Koivula MO: Untuvikko, jota 
ei siivous nappaa. 

Korhonen PE: Särmä himo
moppaaja, joka ei edes 
malta syödä. 

Korpinen RA: Joo vain. 
VKV=l0=tuoppi. 

Kurvinen JP: Huomio! Heitän 
heittopaiiiiinon! 

Kuuri JO: Katse eteenpäin! 
LEPO. Ei todellakaan nappaa. 

Kylävainio PP: Moi! Mä oon 
Tikusta & Takusta Tiku. 

Laaksonen JH: Moi mä oon Ti
kusta & Takusta Taku. 

Launo HK: Hiusmuoti huipus
saan? 

Lehtinen VMS: Ei röökiä = ei 
hermoja. 

Lundan MP: Mies on 21 ja aina 
vaiheessa. Käyttää deodorant
tia! 

Tupa Ristiniemi 

Lönnberg N-JT: Kellään kysyt
tävää ... no Lönnberg. 

Majuri PK: Born to be BOSS! 
Mikä se arvo olikaan? 

Merjamo RP: Tuntematon soti
las. Onks Merjamoo näkyny? 
Multimäki Ml: Vapautustaiste
lija. Vemppavauhti. Keppejä ei 
näy . 

Mäkinen MT: Grande, kaasuhä
lytys, kuin Hendrix itse. 

Mäkinen TJ: Vaihelaatikko, 
nauttii ruokailussa. 

Mäntynen JA : Kuin uusi Nick 
Faldo. 

Naumanen PM: Huolto rules. 

Niemi JA: -ttu mä en ainakaan 
mitään tee. 

Nurmi HT: Nurmipora, tahtoo 
tetsaamaan, ei taas nappaa, mut 
kyl jaskarissa ... 

Oksanen JPA: Päivystäjä, päi
vystäjä, päivystäjä. 

Palko JS: Vastaanotolla. 

Tupa Suursaari 
(Tupa Showsaari) 

Parviainen PA: Missä lakki? 
-Noo, yllättäen kaapin päällä; 
ei näin. Vanha jäärä. 

Pehkonen KPM: VKS on koti
ni. Koneeton partamies, vetreä 
vanhus (kävelee ilman keppiä). 

Perkiö PS: Tuvan nakki/sii
vous/gines-kone tekee suihkus
sakin ristikoita. Voi niitä alok
kaita ... 

Pihlajamäki TK: Vaiheessako? 
Silti tuleva ylikersantti. Nääon 
pipareita eikä todellakaan mi
tään keksejä! 

Päivänsäde HEL: No gyll! Tu
pani on kaappini. Miss mun 
hengari on? 

Rantala KS: "Älkää jaksako 
pingottaa". Kirjoituskone ja 
show-mies. 

Ristola 11: EI-JUU-EI-JUU
RUK. Paras A-ryhmä, osaa 
nukkua silmät auki. 

Ruskovuo TE: Suorapuheinen 
etusissi. Tetsilee vapaa-aika

naan. 

Snellman PM: Nuuskamuikku, 
tuvan todellinen ESI... 

Stenroos HJU: Nakkisuojaan ! 
Nukahtaa missä/ milloin/ miten 

vaan. NO HUH HUH! 

Tuominen JA: "Onk mun loma
anomukses muka jotai vikaa 
V ... u s .. tana? Tuvan kuopus. 

Panu isälle ja pojalle, 
äidille ja tyttärelle 

PANU on Suomen tunnetuin ulko
maali , johon isät ja pojat, äidit ja tyttäret 
ovat luottaneet jo yli 30 vuoden ajan. 
Maalaa sinäkin talosi Panulla. 

Vuo/anto AT: Tuvan priimus, 
sika sisällään, häröksi yhdessä 
yössä. 

Wahlsten JP: Onk täs ny joku 
kiirus, vai? Ei napannut, junalla 
kotia: Diplomi-TKM. 

C 

-
RANNIKKO-

SOTILAS KOTI 
YHDISTYS 

-
HELSINGIN 

PUHELIN 

-

Herttoniemen 
0 t II kk Herttoniemen melro-

Hiihlomöenlie 14, 
mo -pe9-181o 10-13 . p II a ~mon vieressä, 

V 
• 
1 

e 

s 

t 
• 
1 

1 
• 
1 

n 
• 

J 
a 

LI NNAKE 27 



Tuliasemalinja 

4. rivi: Raunio, Tähtinen, Ervast, Lokki, Keljonen, Björk, Kadenius, Purho, Lampila, Taipale, Laan

ti, Alanen 

3. rivi: Raippo, Voutilainen, Kähärä, Ilvessalo, Lahti , Tykkä, Riionheimo, Peltomäki, Patanen, Tat
tari, Vannasmaa, Hämäläinen 

2. rivi: Mattsson, Salkala, Degerholm, Nikitin, Näräkkä, Niemi, Engström, Kaikkonen, Maila , Ka
nen, Suonsivu, Ohtonen 

1.rivi: Mikali , Veijola, Sarjala, Hallikainen, Paahtama, Jokirinne, Pulliainen, Kortesluoma, Söder

ström, Yli-Vainio 

Istumassa: alik Rauhamäki , ylik Aronen, vänr Merenlahti, ltn Ursin, vänr Pulliainen, alik Niemelä 

Linjajohtaja 
ylil Mika Dahlbo 
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Kouluttaja 
vänr Keijo Pulliainen 

Kouluttaja 
vänr Mika Merenlahti 

Humorikas, yhteishenkinen ja työntäyteinen. 
Näillä kolmella adjektiivilla voisi parhaiten kuvata 
saapumiserämme tuliasemalinjaa. Työtä tehtiin ko
valla tarmolla pitäen huumori kuitenkin aina muka
na. Kukaan meistä ei voi unohtaa yhteisiä unettamia 
öitä, hyytävän kylmäilmaisia ampumaleirejä eikä 
lukuisia kuuden viikon aikana kehitettyjä juttuja ja 
tarinoita, joita nukkumaan mennessä toisillemme 
sepiteltiin. 

Joukkomme oli todella kirjava, mikä sekin osal
taan pisti hymyilyttämään aika ajoin. Sitä voisi ver
rata jopa vaateyhtiö Benettonin puolen vuoden ta
kaiseen julisteeseen, jossa oli kuvattuna erikokoisia 
ja -näköisiä ihmisiä Jamaikalaisesta kastanjanpoimi
jasta Islantilaiseen varatumariin. Niin kuin aina tii
viistä joukosta, myös meidänkin keskuudessamme 
löytyi todellisia persoonallisuuksia, joista osalle ke
hittyikin lempinimensä. Oli sport-Goofya, hermo
rauniota, Dickinsonia sekä kaikkien nauruhermoja 
ilmeillään ja jutuillaan kutitteleva Risto. 

Kantahenkilökunnasta ei voi olla mainitsematta 
sotilaallisesti suoraselkäistä linja johtajaamme yli
luutnantti Mika Dahlbota. Kukaan ei voi olla muis
tamatta hänen eräänä lauantaiaamuna pitämäänsä 
oppituntia, joka alkoi jotensakin näin: "Saatanan 
lampaat!". 

Jaosjohtajina toimivat lempeä ja vähäsanainen 
vänrikki Pulliainen sekä todellinen huumoripommi 
vänrikki Merenlahti, joka Eteläkärjen leirillä oli rat
keta riemusta, kun asuimme samaan aikaan molem
piin maalilauttoihin. Apukouluttajina saimme nähdä 
pilke silmäkulmassa (toisinaan ei) komentavan ali
kersantti J-P Rauhamäen ja toisena, muttei suinkaan 
huo nompana leppoisen mukavan alikersantti Nie
melän. Kesken kurssia remmiin astui vielä kokelaat 
Leino ja Malmberg. 

On päivänselvää, ettei kaikkea kokemaamme voi 
mitenkään muistaa ja ajan saatossa loputkin tupaa 
väkisinkin unohtumaan. Toivon kuitenkin, että vii
meistään tätä kirjoitusta lukiessanne kykenisitte 
muistamaan yhdessä kokemamme hetket ja saattai
sitte jälleen nauraa niille . 

opp. Lampila 
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Tupa Seivästö 

Aatola TS: Nyt ei Aatolalla todella
kaan mene kovin vahvasti. 

Alanen TM : Hei, voinks mä poistaa 
sun juustot? Limukone lepo. 

Björk JA: RUK:hon alusta asti. 

Degerholm JA: Joka kodin pikku
natsi. Pinkka ja punkka " ja vähän 
muutkin" lepo. 

Engström MM: Enghanger, kuilun 
partaalla. 

Ervast MO: Hra ylil., korjaan Hra 
kapt., tykki on pystytetty, korjaan 
teltta on pystytetty. 

Hallikainen IJ: Orimattilan kuuran
kukka "sivistää" itseään pöntöllä öi

sinkin. 

Halme JP: Tuut tuut! Onks Kot
kaan menijöitä, juna lähtee. 

Hämäläinen JA: Ei napannut, eli 
tväl:liin. 

Ilves ST: VKS, KSS, KH, VP, 
VMTL, KP, VLV, HL. .. 

Ilvessalo HJ: Pinkka ja punkka ex
pertti, nukkumalla RUK:hon. 

Jokirinne ET: Jälki AuK, jälki RuK. 
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Kadenius SP: Sport Goofy 
forever. Läppä lentää 
unessakin. 

Tupa Someri 

Kaikkonen APO: Ikuinen 
oppilasjohtaja, Addo
mannekiini. 

Kanen TP: Tatu Petteri 
Dickinson, mieltymyksiä 
Turuun suuntaan. Paras 
oppilasvääpeli. 

Koljonen MSA: Nurmijär
ven pesiskunkku (Pinatu
bo ), Karate Kid, empty 
hand. 

Kortesluoma MP: Härötukka, ikui
nen vimistelijä/selventäjä. 

Kähärä JTI: Kährämä, kolmella 
äällä, naimisissa kolme vuotta. 

Laanti TA: Donkkiharris. 

Lehti Kf: Meijän muija, "Don tyh
mempi miltä näytän", väbän paju. 

Lampila TT: Vaihekone, Rauhamä
en bestis, Don Härö, Pepe. 

Lokki SA: Lokki ja lukko, tahditon, 
mielummin mäkkärissä kuin himas
sa, Malmberg II. 

Maila HYE: "Tää on ihan helvettiä" 
-hiihtäjä, "Lampila, ootsä lukenu 
paljon tänään?" 

Mattsson JM: Humppaveikko pis
salla ja kakalla, Matti ja Teppo II, 

Kaija Koo on in. 

Mussalo VV: Mussalosta, mies, joka 
asuu mökissä ja kuuntelee Metalli
caa. Nyrkkiä oveen puolen tunnin 
oppilasjohtajuuden jälkeen. 

Niemi AT: Jöröjamppa, ei puhu pal
joa, mutta sitten kun puhuu, puhuu 
asiaa. 

4i • 
Tupa Tytärsaari 

Nikali JJ: Syöpälapsi. Todisti mie
hisyytensä ( onko sitä?) Trocaderos
sa. 

Nikitin KK: Alapedin höylääjä tykit 
silmillä. 

Näräkkä AT: Näkkimies Tyräkkä. 
Tilkka forever. 

Ohtonen KM: Blues-bussi UPIN
NIEMI - HELSINKI. 

Paahtama ST: Äänekäs tupapoliisi, 
siviili ameba. 

Patanen TA: "Lukisinko vai meni
sinkö pesulle? Luen siis suihkussa". 

Peltomäki JT: Olkaa nyt hiljaa, mä 
löydän sen kenttälapion pimeässä
kin. 

Pulliainen SA: Paljon melua tyhjäs

tä!!! PAIIIKALLLLA!!! 

Purho TIE: Turhapuro, selventämi
sen mestari, rötväilyn kuningas, ku
lihuhujen oraakkeli. 

Raippo PA: Tuvan kilari. Ruoska jo 

syntyessään. 

Raunio EE: Rukki Raunio, Ihmis 
Raunio, Hermo Raunio. 

Riihelä SM: Kummeli kuminaama. 
Matti Meikäläinen. 

Riionheimo TK: Miks ostais omaa, 
kun saa muiltakin? Kaasukuningas. 

"' • 
Tupa Tuppura 

Salkali VP: Tuvan Playboy, Sonni 
Salkala. 

Salminen KT: Lasse Norres- look-a

like. 

Sarjala RT: Tulee pyörällä inttiin. 

Suonsivu TT: Jätkät, koht ollaan 
KEEPSHIT! 

Söderström MP: Ei nappaa RUKKI, 
tosi mies. 

Taipale PJ: Etunimi PEKKA, ei ai
heuta hymyilyä. 

Tattari JT: Herra Vänrikki, opp. 
Tattari, tuota ... aivan, imuri. 

Tykkä PT: Oppilasväbä särrnää, ei 
kai mun tarvii ilmoittaa. 

Tähtinen JP: Babyface, 
täytyy budzata ase ja but
ki. 

Vannasmaa NA: Nakki
vemppaaja yötä päivää. 

Veijola TP: Klaukkalan 
Psyko Mr. Bateman. 

Voutilainen AJK: Hi-
mohölkkääjä Porvoosta. 

Ylivainio JM: Ei viinaa, 
kahvia, tupakkaa tai 
naisia. 

Reilu bonus 
■ me1 

Suomen paras 

ja monipuolisin 

kanta-asiakaskortti 

•. 1 a. 

Bonus kertyy ihan kaikesta mitä ostat. 
Kanta-asiakkaaksi voit liittyä ilmaiseksi 

kaikissa toimipaikoissamme tai soittamalla 
maksuttomaan BonusPuhelimeen ma-la 9-18 

9800-85800. 
Bonusta saat kaikista näistä yli tuhannesta 

ostopaikasta ympäri Suomen. 
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