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2 Linnake 

Hyvät Linnake-lehden lukijat 
Olemme rykmentissä viime aikoina puhuneet paljon koulutuksen 
laadusta. Miten mitata sellaista, joka mitataan vasta sodan julmien 
lakien mukaan? Meillä tulee olla kuitenkin tieto siitä , mitä me kou 
luttajat saamme aikaan ja millaista joukkoa me saamme reser
vi imme. 

Keskeisenä tuloksena, johon pyrimme on osuma. Se mittaa 
joukon ja yksittäisen sotilaan osaamistaidon ol ipa kysymyksessä 
kivääriammunta tai patterin taisteluammunnat. Osumaan liittyvät 
oleellisina tekijöinä tulenavausnopeus ja - tarkkuus. Osuma on si 
nällään itsestäänselvyys, mutta laatumittarina se on lahjomaton. 

Kun korostamme osuman merkitystä taustalla on myös se, 
että jokainen laukaus maksaa paitsi itse laukauksen hinnan myös 
työaikaa, pääoma- , varasto- ja maalin hinaajan kuiuja ja ni in edel 
leen. Laatutietoisuudesta päädymme näin myös hintatietoisuuteen, 
joka nousee supistuvien määrärahojen myötä entistä tärkeämmäksi 
kriteeriksi ka ikessa toiminnassamme. Kustakin laukauksesta tulee 
saada maksimaalinen hyöty irti ja kunnollinen palaute koko yksikölle. 
Jokaisen laukauksen tulee olla harkittu ja tarkoitettu osumaksi . 

Osumana voidaan pitää myös jotain muuta hyvää suoritusta. 
Huoltojärjestelmän toimiessa jossakin harjoituksessa erinomaisesti 
tai viestijärjestelmän toimiminen moitteetta ovat esimerkkejä toi
minnallisista osumista. Kun siihen lisätään kustannustietoisuus pää 
dytään tulosjohtamiseen. 

Jokainen meistä on osa osumaa . Mutta erityisesti nyt kurssinsa 
päättävistä ryhmänjohtajista riippuu viime kädessä osuma. Tykin 
johtajan suoritus, suuntaajan tarkkuus, tykkimiehistön osaaminen, 
viestimiehen huolellisuus ja monet muut tehtävät muodostavat 
ketjun , josta muodostuu taisteluammunnoissa lautan upottava osu
ma. 

Hyvät ryhmänjohtajat, johtakaa alaisianne samalta tasolta kuin 
millä itse seisotte, silmän korkeudelta. Ei toisen yläpuolelle asettuen 
vaan toista avustaen ja opettaen. Uudet alokkaat ovat kaltaisianne 
rehtejä suomalaisia nuoria. Hakekaa heidän kouluttamisestaan ja 
ohjaamisestaan toiminnallinen osuma; se joka upottaa lautan ja 
synnyttää reiän tauluun. 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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Päätoimittajan tervehdys 
Hyvä lukija, 

Tahdon tämän lehden välityksellä toivottaa sinulle Hyvää Joulua ja Menestyksekästä 
Uutta Vuotta. 

Vuoden '96 painopistealueena Linnake-lehdessä on varusmiesten yhteishengen 
lujittaminen. Tähän pyritään uudella alokasmatrikkelilla. Toivonkin, että jokainen 
palvelukseen astuva 1/96 alokas säilyttäisi lehden seuraavan numeron tulevaisuut
taan varten. Tämä siitä huolimatta, vaikka palvelus ei aina tunnukaan mitä mielek
käimmältä. Aika kuitenkin kultaa muistot, ja usein juuri alokasajan rankimmat ko
kemukset tuovat parhaat muistot. 

Asennoitumalla alokasaikaan oikein voikin kokea suuria onnistumisen tunteita: 
"Minä selvisin siitä!" Tämä ominaisuus realisoituu oikeaksi Suomalaiseksi Sisuksi. 

Sisulla läpi harmaan kiven. Terveisin, 

Päätoimittaja Olli Lampinen 

Kilta ja varusmiehet 
Minulla on ilo lähettää Parhaat Jouluterveiset ja toivottaa Kaikkea Hyvää Vuodelle 
1996 Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puolesta. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan toiminnasta varusmiehiä koskettavat lähim
min varusmiesjaoksen asiat. Varusmiesjaos toimii tiiviissä yhteistyössä Rannikko
tykkimiestoimikunnan kanssa. Yhteisin voimin on tänäkin vuonna toteutettu työvoi 
matoimiston oppitunteja kotiutuville, saunailtoja varusmiehille ja puuhattu jouluna 
kiini oleville jotain ylimääräistä ... Voitte itse vaikuttaa siihen, mitä hankkeita keksimme 
ruveta pyörittämään -parhaat ideat syntyvät usein ruohonjuuritasolla. Olkaa aktiivisia 
ja välittäkää terveisenne meille RTTK:n kautta. 

Jouluterveisin, 

Killan varusmiesjaoksen puheenjohtaja 
Mika Pyyskänen 

~VALMET 
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RTTK esittely 
Puheenjohtaja Alik Juho Lönnblad 

Toimikunnan kruunamaton kuningas saapui tähän maailmaan 28.2.1975 Helsingin 
Kätilöopiston katon alla. Lapsuutensa herkät vuodet Juho vietti onnellisesti pihalla 
Helsingin Pukinmäessä, ja lukionsa hän kävi Töölössä . Sitten alkoi hänen elämäs
sään tasaisempi, joskin vähintään yhtä nopeatempoinen vaihe: viime vuoden Juho 
kaahaili ympäri Helsinkiä taksin puikoissa samalla kun teeskenteli pyrkivänsä opis
kelemaan oikeustieteelliseen tiedekuntaan Helsingin Yliopistoon. Heinäkuun 10. 
päivänä kuitenkin 1. Patteri kutsui alokastaan. Peruskoulutuskaudella Juho viihtyi 
niin hyvin, että jäi vielä aliupseerikurssille päästäkseen tetsaamaan hieman leppoi 
sammissa merkeissä. Sissin sielun sisimmästään löytänyt Juho kertookin haikein 
äänenpainoin hänen ja kevyen konekiväärin välillä vallinneesta suhteesta, joka sai 
alkunsa alokasleirillä Syndalenissa. AUK:n lopussa Juho vaihtoi kuitenkin KVKK:nsa 
kirjoituspöytään ja kävi toimistokurssin kyetäkseen vastaamaan RTTK:n lähipuo
lustuksesta. 

TOS-asiamies Tkm Tomi Nummi 

SIRR:n varusmiesten työ- opinto ja sosiaaliasioiden väsymätön hoitaja näki loiste
putken valon ensi kertaa Rauman aluesairaalan synnytyshuoneessa 20.1.1969. 
Jo peruskoulussa hän kiinnostui muiden asioista ja kansantansseista. Sama kehitys 
jatkui lukion jälkeen: matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan kautta Tomi jenk
kasi tiensä OKL:n helmoihin luokanopettajaksi opiskelemaan. Kovan, mutta kivan 
koulutuksensa Tomi sai päätökseen varusmiesaikanaan, jonka hän aloitti monien 
muiden lailla 1. Patterin hellissä hoteissa. Monet omakohtaiset kokemukset ongel
mista niin töiden, opintojen kuin ihmissuhteidenkin saralla saivat Tomin hakemaan 
paikkaa RTTK:n toimistosta - josta käsin hän juuri nytkin sekaantuu varusmiesten 
henkilökohtaisiin asioihin minkä tanhuamiseltaan ehtii. Ennen nykyiseen majapaik
kaansa, Huoltopatterille, saapumistaan Tomi poikkesi yhdessä Tkm Siivolan kanssa 
lääkintämieskurssilla Lahdessa. 

Linnake-lehden toimittaja Tkm Teemu Siivola 

9.8.1975 putkahti näennäisen terve poikalapsi maailmaan Eiran sairaalassa - tu 
leva Linnake-lehden toimittaja oli syntynyt. Varhaisista vuosistaan Teemu selvisi 
päämärättömästi harhaillen, mutta ilman merkittäviä traumoja. Peruskoulussa hän 
löysi elämälleen suunnan, jossa hän on pysynyt tähän päivään saakka: opiskelun. 
Lukiota ei malttamaton toimittajamme kuitenkaan jaksanut käydä kertaheitolla lop
puun saakka, vaan vietti välillä vuoden Itävallassa tutustuen paikallisiin alkuasuk
kaisiin. Ulkomaankomennukselta palattuaan Teemu kirjoitti itsensä ensin ylioppilaaksi 
ja sitten Teknilliseen Korkeakouluun opiskelemaan tietotekniikkaa. Ennen kuin jatko
opinnot ehtivät alkaa, vei armeija kuitenkin miehen mukanaan 2. Patterille Upinnie
meen, josta käsin hän pyrki nykyiseen toimeensa. Matka Upinniemestä Huoltopat
terille kulki Lääkintämieskurssin kautta, jossa huolestutti palvelustovereitaan ta 
vanomaisen epätasapainoisella käytöksellään -yksikään potilas ei kuitenkaan kuollut. 
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Tuleva yliluutnantti Juha-Antero 
Puistola syntyi Helsingissä Herran 
Vuonna 1967. Laajalle yleissivis
tykselleen hän sai pohjan Käpylän 
lukiossa, josta hän kirjoitti itsensä 
ylioppilaaksi 1987. Armeijan pal
velukseen hän astui varusmiehe
nä vielä samana vuonna ja päätyi 
kokelaaksi Russarön linnakkeelle. 
Pian kotiutumisen jälkeen hän kui
tenkin palasi takaisin firman rivei
hin vänrikkinä. Suunnitelmissa oli 
pyrkiä vielä oikeustiedettä luke
maan -vänrikkielämä vei kuitenkin 
miehen mukanaan. Syksyllä 1988 
Puistola hakeutui kadettikouluun, 
josta valmistuttuaan hänestä tuli 
vuosiksi 1991-92 ensin jaos- ja 
sitten linjanjohtaja Koulutuspatte
rille. Koulutuspatterin muuttues
sa 1. ja 2. Patteriksi tuli hänestä 
2. Patterin varapäällikkö vuoteen 
1995 saakka. Tämän vuoden lop
pukesästä hänet nimitettiin 2. Pat
terin päällikön virkaan. 

Linnake: Mitä kuuluu tulevaisuudensuunnitelmiinne? 

Puistola: Nyt on ajatuksena jatkaa jossain muodossa siviiliopiskelua, sillä yleissi 
vistystä ei koskaan ole ihmisellä liikaa. Oikeustieteellinen kiinnosti aikoinaan ja 
edelleenkin kiinnostaa, mutta olen saanut sen käsityksen, että siellä opiskelu on 
aika rankkaa ... 

Tämä kun on täysipäiväistä työtä varsinkin -jo- päällikkötasolla, jolloin ollaan 
töissä 24 h vuorokaudessa. Kun tulee vuorokaudenkin mittaisia, niin siinä kärsii 
joko työ tai opiskelu, yleensä jälkimmäinen. 

Pitää harkita, lähteekö opiskelemaan kieliä -mahdollisia tulevia ulkomaantehtäviä 
varten, niitähän meiltä löytyy YK:n kautta -vai historiaa, joka olisi toinen vaihtoehto. 

L: Kuten sanoitte, olette täysipäiväisessä työssä. Samalla olette myös per
heellinen mies ja tasapainottelette sotilasuraa ja perhe-elämää. 

P: ... no mikäänhän ei tasapainota perhe-elämää paremmin kuin että viettää välillä 
sotilaselämää! Senhän takia meille tulee kertausharjoituksiinkin niin mielellään vä 
keä. Ihan näin viittauksena: välillä tuntuu hienolta lähteä kotoa rentoutumaan töihin 
ja sitten taas kotiin rentoutumaan töistä - siitä syntyy aika hyvä balanssi. 

L: Mahtuuko elämäänne uran ja perheen lisäksi harrastuksia? 

P: Täysipäiväisen työn ja täysipäiväisen perheen lisäksi jossain määrin liikunta ja 
pistooliammunta - se kulkee ammatin mukana. Aloitin ampumaharrastuksen jo 
huomattavasti ennen varusmiespalvelustani ja olen jatkanut sitä sittemmin. Tahti 
on tosin hellittänyt. Jostain syystä ei löydä aikaa harrastaa töihin kuuluvia asioita. 

Ai miksi pistooli? No sehän johtuu siitä, että kun mies on sokea kuin lepakko, 
niin parempi ampua lähelle. Kun varusmiehet kolmensadan metrin radalla väittävät, 
että he eivät näe eivätkä osu, niin olen sanonut että tehkää niinkuin minä: piipittäkää 
ja ampukaa kaiun mukaan. Kyllä se todistettavasti osuu silläkin tavalla. 

Lisäksi kirjallisuus. Luen paljon ja luin huomattavasti enemmän silloin, kun ei 
vielä ollut näitä ipanoita ... Jos lähdetään katsomaan mitä nykyisellään tulee luettua, 
niin se on science fictionia ja historiaa. Tietysti ammatin puolesta tulee luettua 
sotahistoriaa. Se sisältää niin paljon käsittämättömyyksiä, joita ihmiskunta on puu
hastellut, että sitä on hyvä silloin tällöin vilkaista ja toivoa ettei niin käy uudestaan. 

Suomen lisäksi tulee luettua varsin paljon myös englanninkielisiä kirjoja, ruot-
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sinkielen taitoni sen sijaan ei kanna kovinkaan pitkälle. Mielestäni kirjoista saa 
enemmän irti alkuperäiskielellä. 

L: Armeija on muuttumassa. Naisten vapaaehtoinen asepalvelus on alkanut ja 
Yleinen Palvelusohjesääntö muuttuu. Mikä on teidän näkökulmanne näihin muu
toksiin? 

P: Muutokset ovat mielestäni hyvään suuntaan. Armeijaa muutetaan varusmiehelle 
mielenkiintoisemmaksi ja miellyttävämmäksi paikaksi . Se on hyvä asia, koska iloisella 
mielellä varusmies oppii paremmin. 

Naisten tulo armeijaan taasen ... minulla on sellainen näkemys, että kun he 
tulevat rannikkotykistöön, niin meidän pojat joutuu koville. Poislukien 100 TK:n 
lataaja, naiset saattaavat olla hommassa kuin hommassa pätevämpiä. Motivoitunut, 
nuori, esikarsittu nainen joka tulee tänne saamaan tätä koulutusta, voi joka pis
teessä ohittaa varusMiehen aliupseerikurssille pyrittäessä. Siinä en toivo mitään 
kiintiöajattelua, vaan parempi mies tai nainen voittakoon. 

L: Kuinka syvällisiä nämä muutokset ovat? 

P: Nämä eivät ole mitään muutoksia muutoksen vuoksi, vaan ovat lähteneet orga
nisaatiossa työskentelevistä ihmisistä. Tunnen paljon nuoria upseereita, joita uusi 
malli kuvastaa sen sijaan, että he kuvastaisivat mallia. Sen vuoksi uskon, että 
muutokset ollaan valmiit hyväksymään. 

Vuosi sitten käytiin julkisuudessa YIPalvo:n uudistamisen verrattain laajaa kes 
kustelua siitä, saako varusmies pitää koritakorua vai ei. Silloin kaivettiin koko hie
nosta muutoksesta yksi asia, joka ei mitenkään liittynyt itse muutokseen, siihen 
onko se hyvä vai huono ... . korvakoruasiassa oli muutenkin kyse työturvallisuudesta. 
Sen ymmärtävät reserviläisetkin: kertaajat pistävät kiltisti tukan ponnarille ja ottavat 
korvikset pois , etteivät jäisi joka risuun kiinni. 

L: Ovatko varusmiehet muuttuneet? 

P: Eivät. Samanlaisia haahuilijoita mekin olimme. Sanoin aikanaan AU -kurssi lleni , 
että heidän on turha yrittää "sluibata" sillä he eivät voi keksiä mitään mitä minä en 
olisi itse yrittänyt. He ymmärsivät... 

Vaikka ihmiset eivät ole muuttuneet miksikään, niin elintilanteet ovat: nykyään 

"Onko jotain 
kysyttävää? 
Aivan mitä 
tahansa, 

kunhan se ei 
koske elämän 
tarkoitusta tai 
jotain muuta 

sellaista, mihin 
en voi antaa 
tarkempaa 

vastausta, kuin 
että se on 42." 
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joutuu kotiuttamaan ihmisiä kortistoon, ja se tekee kipeää. 
Kun itse kotiuduin, oli minulla kolme työpaikkaa mistä valita -
ja valitsin sen neljännen, armeijan. Onneksi tilanne tuntuu ole
van taas paranemassa. 

Vielä varusmiehistä: haluaisin onnistua motivoimaan miehet 
kunnolla. Jos mies ei ryntää yöllä täyttä vauhtia asemaan hä 
lytyksen tullessa, vaan ottaa hieman hitaammin, niin ei se ole 
mikään syy sanoa miestä huonoksi mieheksi. Kukin toimii luon
tonsa mukaan, kyse on motivoinnista tai sen puutteesta. 

L: Onko teillä mitään muuta viestiä varusmiehille? 

P: Kaksi asiaa. 
Ajotyyli lomamatkoilla: en kammoa mitään niin kuin sitä 

päivää, jolloin saan poliisilta soiton: "Täällä kaavitaan yhtä 
teidän varusmiehistänne irti Länsiväylän kaiteesta ... " Upin
niemen tie on aikanaan vaatinut monta uhria , enkä halua yh 
tään uutta . 

.. . ja tulkaa kakkospatterille, meillä on täällä avoin ilmapiiri 
ja innostunut henkilökunta. 

L: Kiitoksia haastattelusta. 

Unelmista 
totta. 

VEIKKAUS 
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Kurssi julkaisu 
Toimittaja: Juho Lönnhlad 

Ulkoasu: Teemu Siivola 
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Kurssin johtaja 
Kapt Auvinen 

Kurssin varajohtaja 
Yli! Herrala 

Kurssin vääpeli 
Ltn Tarkiainen 

Kurssin johtajan 
tervehdys 

Ensimmäiseksi haluan vielä kerran onnitella kaikkia 2 / 95 saapumiserän uusia ryh

mänjohtajia menestyksekkäästä kurssin suorittamisesta. Kurssinnne oli tiivis ja si

sälsi paljon erilaisia asiakokonaisuuksia ja harjoituksia. Tästä huolimatta jokainen 

teistä jaksoi kulkea ryhdikkäänä ja opinhaluisena läpi raskaittenkin päivien. 

Kurssinne oli ensimmäinen aliupseerikurssi, jolle valittiin oppilaat perus

koulutuskauden jälkeen ilman, että jatkomahdollisuutta ru-kurssille olisi ollut 

olemassa. Tämä alkuun huolestutti minua, koska pelkäsin, että yksi motivaatiotekijä 

olisi menetetty. Te osoititte kuitenkin pelkoni turhaksi. Opiskelumotivaatiossanne ei 

ollut mitään huomautettavaa ja kurssin henki muodostui mielestäni eritttäin hyväksi. 

Tämän totesin parhaiten kurssin leirien aikana, kun keskellä yötäkin toiminnan jat

kuessa teitte parhaanne, antamatta periksi väsymykselle. 

Jokaisella tulee olemaan vastuullinen tehtävä edessänne ja olette saaneet niistä 

jo hyvän kuvan tätä lukiessanne. Toivonkin, että säilytättä saman yrittämisen hengen, 

joka leimasi kurssianne opiskelujen aikana. Koska siinä vaiheessa, kun alaisenne al

kavat väsyä teidän tulee vielä jaksaa ja löytää keinot, jolla väsyneelläkin joukolla ky

kenette toteuttamaan tehtävät. Muistakaa johtajan vastuu alaisistaan: niin hyvänä kuin 

huononakin päivänä seiskää ryhdikkäänä joukkonne edessä. Tällä tavoin te lunastatte 

miehienne kunnioituksen ja teillä on ansaittu asema heidän johtajanaan. 

Kiitän kurssin kouluttajia vastuuntuntoisesta ja tavoitehakuisesta opetuspa

noksesta. Samalla esitän lämpimän kiitoksen kaikille kurssin koulutukseen 

osallistuneille yhteistyökumppaneillemme. Tukenne on ollut meille tärkeää ja 

toivomme yhteistyön jatkuvan yhtä antoisana tulevillakin kursseilla. 

Tunnen suurta ylpeyttä siitä, että minulla on antoisa tehtävä suomalaisten 

nuorten miesten kouluttajana ja opastajana. Siksi jätän viimeiseksi mieleenne yhden 

johtajalle tärkeän käsitteen, esimerkillisyys. Siinä on uskomatonta johtamisen ja 
koulutuksen voimaa. 

Parhainta menestystä ja antoisaa ryhmänjohtajakautta! 

Aliupseerikurssin johtaja 
Kapteeni Veijo Auvinen 
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Oppilaskllllllan kuraattorin 
tervehdys 

Parhaimmat onnittelut Teille aliupseerikurssin onnistuneesta suorittamisesta. 

Teillä on takananne erittäin vaativa kurssi, joka jakautui koulutuksen osalta 

kahteen varsin erilaiseen jaksoon. Ensin oli yhtenäiskoulutusjakso, jossa painopiste 

oli jalkaväen taistelukoulutuksessa. Tätä seurasi eriytyvän koulutuksen jakso, joka 

valmensi teitä toimimaan rannikkotykistön ryhmänjohtajina. Kummallakin jaksolla 

oli omat erityispiirteensä ja tapahtumansa, jotka eivät varmastikaan häviä mielestä. 

Tästä eteenpäin olette omalta osaltanne vastuussa hyvän hengen luomisesta 

omissa joukoissanne. Mikäli tuore ryhmänjohtaja tuntee olonsa epävarmaksi, niin 

kannattaa muistaa perinteiset johtamisen kulmakivet: oikeudenmukaisuus ja alaisten 

tasavertainen kohtelu, tinkimätön käskyjen ja määräysten noudattamisen valvonta 

sekä reilun kilpailuhengen luominen niin fyysistä kuntoa kuin myös tietopuolista tai

toa vaativiin koulutus- ja vapaa-ajan toimintoihin. 

Oppilaskunnan jäseniä ystävällisesti tervehtien, 

Oppilaskunnan kuraattori 
Yliluutnantti Mauri Vierola 

SlRR-ZIPOT, T-PAIDAT SEKA COLLEGET 
Riihitie 8, 00330 Helsinki, 90-458 2014 Fax 90-458 2015 
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Toliasemalinja 
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The Royal TAS 

Aliu pseerikurssin ensimmäisen vaiheen aikana metsissä ja pöpeliköissä juostessamme 
mietimme, onko tämä nyt se oikea paikka rannikkotykkimiehelle, kunnes joku apu
kouluttajista vihjasi, että harjoittelemme ryhmän johtamista. AUK II:n alkaessa 18. 
lokakuuta alkoi jo tuuli heiluttelemaan huulia hymyn suuntaan, eikä edes kasarmilta 
Eteläkärkeen juostessa tullut mieleen kysymys "Miksi?!" Sydänyön hämärinä hetki
nä takaisin Patterille juostessa linjamme henki kasvoi kasvamistaan - kun (lue: aina) 
kun mentiin lujaa ja joku ei jaksanut, niin varustus siirtyi kummasti kaverin selkään. 
Ja kunto nousi kohisten, sehän näkyy jo erinomaisista velj esmarssituloksista: kolme 
ensimmäistä oppilastupaa oli TAS-linjalta. 

Elämme nyt aikoja, joiden moni meistä ei ikinä uskonut tulevankaan: AUK 
on viimeisillään 12 viikon odotusajan jälkeen, ennen uusien uljaiden alikersanttien 
syntymistä. Huolimatta lukuisista aivan "pimeistä" öistä maastossa, sadoista kaive
tuista ja sitten sortuneista ja veden valtaamista poteroista, rännästä, loskasta, pyörryt
tävän pitkistä TVÄL-tarkastuksista ja apukouluttajien tarpeista purkaa omaa sisintä 
330-tuskaansa oppilaisiin (korjaan: korpraaleihin) TAS-linja kulkee silti vielä leuka 
ylhäällä, häröilemättä. "Sodanajan joukot" - sanonta kuvaa hyvin linjallamme vallin 
nutta henkeä: tositilanteessa ei muita tarvita, sillä tykkimenetelmä puhuu omaa tylyä 
kieltään. "Ei ne viestiyhteydet kumminkaan toimi." Isänmaan kohtalo on siis meistä 
kiinni! Hyi meitä: olihan muistakin linjoista hyötyä ja seuraa (esim. siivouspalvelun 
aikana, toisinaan). 

Niin kliseemäiseltä kuin se kuulostaakin, yksi tosiasia on ollu t linjamme hen
kenä ja sädekehänä: me vain yksinkertaisesti olemme paras linja. Ei sitä ole tarvinnut 
toisille vakuuttaa. Oli kysymyksessä hikiset liikuntakoulutukset tahi kiperät pul
matilanne harjoitukset, niin TAS on aina selviytynyt voittajana. Ei ehkä ensimmäi
senä, mutta parhaana. Henki on ollut niin vahva, että nyt se jo tuoksuu. 

Lopussa kiitos seisoo. Takana on raskaat, mutta ah, niin mielenkiintoiset 12 
viikkoa. Hyvillä mielin voivat ihanan koulutuksen antaneet kouluttajat ja apu koulut
tajat lähettää meidät takaisin joukko-osastoihimme ympäri Suomen rannikkoa, joten 
kiitos heille ... 

11.11.1995 Upinniemen Sotilaskodissa, 

Korpraali A Jokinen 
Korpraali T Hannonen 

TAS-linjajohtaja 
Ylil Mauri Vierula 
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Tupa Someri 

Jännäri: Tiedustelu hallussa, uskomaton nakkikone, 

Matinkylän sissi. Uskomaton nauru. 

Kankk7lnen: Ajaa k7lin kaimansa kunnes tie loppuu. 
Spuge-lasit + pipo rules! "Pidetään jo tauko" 

Kouvalainen: Gruusialainen pallosiili. Suojeluhälytys! 
"Huaaah!" kiipeilee iltaisin seinillä. 

Luukka: Kotkan Bruce Lee. Ei nappaa särrnätä, kamat 

mahtuu kolmeen kaappiin. 

Lönnblad: Tykkää !etsata. Hoitaa hommat himaan, 

varsinkin Operaatio Suklaamoussen. Hakemassa ko
vuutta RTTK:sta. 

Lyly: Kestää mitä vaan paitsi lintua tuvassa. 

Oksa: Komentoteltan todellinen kipinä. Nukkuu kor
keassa polviasennossa. 

Oksanen: "Mitääh!?" "Miten palveluspuvun housut 

voi vaihtaa kun ne on aina päällä?" 

Laubach: Kotkan suklaapoju, lähti maitojunalla. 

Jokijärvi: Ei napannut, tkm. 

Tupa Seivästö 

Ahola-Luttila: "Huomio! Heitän Ahola-Luttilan!" 

"Hampti-Damtti, ei pyöritä!" "Ja taas sama mies pyö

rii!" "Mykistävää, Ahola-Luttilallakaan ei ole mitään 

kysyttävää. Mykistävää!" 

Auro: Unissaan:"Huomio! laitan korvatulpat! Kone
kivääri on rikki! Asemiin!" Hiljaa! 

Hakkarainen: "Siihen tais jäädä mun veljesmarssi." 

Nilkka sanoi naks. "Hra ylikersantti, on k7lrjaa tuijottaa 
opp Auron selkään". 

Hannonen: Liian vanha häröilemään ... 

Haukkamaa: Hra Ylimoppi, k-uiv-a.ushuonekouluttaja, 

Jamppa, Hade, Töyhtö. Tosikova jätkä. 

Huiko: "Oikealle poistu!" .. .Sillikulien edestä! 

Helve: Lakissa melkein yhtä paljon pahvia k'llin päässä. 

Hemrning: Hämminki, Tuvan sodekaappi, todellinen 

korpr. "Katse on suoraan eteenplybgh .. . !" 

Jokinen MA: Tuvan ghettoblaster & soundmachine/ 

synthesizer. Limukone, jääkaappi. Mitä vielä puuttuu? 
"Yksikössä siivouspalvelua!" - missä Jokinen on? 

Tupa Tuppura 

Parkko: Tekno Parkolla on "chappia" 

Pirjola: Suojeluhälytys! Kuittaa kutsun huutamalla 
"joo" tai "mitä". 

Planting: Aina vaiheessa. Mmm, ei näin. Tm-a.n eka 
ja vika korpraali. 

Ruottinen: Imatran lahja SlRR:lle, pitkätukka. Mar

koa naurattaa kännissä ja silloin tällöin selvänäkin. 

Saarinen: Kuka? Kelpaa palvelukseen v-a.in nimensä 

perusteella. Jäniksenä l.Ptrille. 

Savolainen: Missä mun avaimet on? Nikkilän poika, 
Kotkan ruusu. Aina "näkö" huulessa. 

Siitonen: Ei öitä metsässä. Ei veljesmarssia, maasto
juoksun reitti vieläkin epäselvä. 

Tupa Tytärsaari 

Siltaniemi: "Maistuisko iltatee vanhanpiian kanssa?" 

• "No totakai, sehän on 45 minuutin homma!" 

Sivonen: Tm-a.n ainoa normaali yksilö. 

Sobott: Joka sunnuntai todella pettynyt lomiltapaluu

ilme, mutta kerran sitäkin autuaampi ... " 

Susi: Sulkeisten kapellimestari, jää suustaan kiinni jo

ka paikkaan. Suti on mieleltään k'llin Aittoniemi kon
sanaan. Nakkikone. 

Tervo: Kuulapäiden prototyyppi. Somalien kaveri. 

Tiainen: .. .Ja muutenkin ihan OK kaYeri. 

Tolvanen: Vempan toinen perintöprinsessa, vapautet

tu kaikesta paitsi selventämisestä. 

Turunen: Sillin kauhu, uimareiden ykkönen, mielessä 

vain kakkonen! 

Väänänen: Suomalaisten perusarvojen mies: Viina, ha

nuri ja naiset... tiedustelijoiden kuningas. Äijä. 
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Tulenjohtolinja 
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TJ-linjajohtaja 
Vänr Pulliainan 

Todellinen johto 

Kuninkaallinen Tulenjohtolinja toimi sekä sunnan- että etäisyydennäyttäjänä läpi koko 
Aliupseerikurssin, tosin uudesta koulutuskokoeilusta johtuen etäisyydennäyttäjänä 
ainoastaan AUK II:ssa. Toiminnallamme ja ulkoisella olemuksellamme rikoimme rajoja 
ja raajoja, sekä asetimme vaatimukset aivan uudelle tasolle, joka ei ollut kuin meidän 
saavutettavissa. Itseriittoinen omahyväisyys ei ole linjallamme hyve. ainoastaan 
valitettava seuraus vallitsevista ominaisuuksista, jotka tulen johtoasemassa ovat yleensä 
märät, kylmät ja vaativat. 

Kurssimme oli ensimmäinen koulutusuudistuksessa, jossa RUK:uun pääsevät 
valittiin jo peruskoulutuskauden lopulla. Jokainen oppilas tiesi siis jo kurssin alussa 
sen lopulliseksi kohtalokseen. Tulenjohtolinjalla tilanne oli kuitenkin hieman 
poikkeava, sillä merivalvontaparatiisiin (merivalvonta AUK) pääsevät valittiin AUK 
l:n ja II:n vaihteessa, joten AUK l:n lopussa käytiin kiivas kamppailu siitä, ketkä 
olisivat riittävän selkärangattomia läpäistäkseen särmättömimmänkin seulan: 
taistelijoita vaivasi totaalinen yrityksen puute. Rannalle jäi ruikuttamaan entistäkin 
pienempi joukko tulevia meritulenjohtoaliupseerioppilaita. Kurssin alkupuolisko oli 
kaikille oppilaille lähes samanlainen: rasti-, marssi-, ja tst-koulutusta sekä tst-leiri ; 
toisin sanoen mielenkiinnotonta jalkaväen taistelijan perustietojen omaksumista. 

Kurssin ensimmäisen puoliskon ryhmänjohtajakoulutuksen jälkeen 
aselajikoulutuksen kausi oli niin henkisesti kuin ruumiillisestikin helpotus -
luunottamatta helvetillistä tulenjohtokaluston kantamista, viimaennätyksiä 
tulenjohtoasemassa ja märkiä matkoja Mäkiluodon leiriltä erilliselle tj -asemalle. 

Linjamme johtajana toimi aina oikeudenmukainen ja tulenjohtoasemassa sekä 
vahingossa että tarkoituksella jopa julman humoristisiin suorituksiin yltänyt vänrikki 
Pulliainen. Hänen rinnallaan linjamme linjan säilymistä valvoi AUK 11:ssa mittamies
ten kruunamatonta kuningasta ja täyteohjelmien keisaria edustava vänrikki Laxen. 
Virkeiden vänrikkiemme ohella linjamme kantahenkilökuntaan kuuluivat kotiutuvat 
ylikersantit Ekebon ja Ranki. Heidän kurssin alun kova kurinsa heltyi ensin 
inhimilliseksi ja myöhemmin melkein toverilliseksi huolenpidoksi, mistä kenelläkään 
ei todellakaan ollut mitään valittamista. Linjamme apukouluttajia olivat sotilaallista 
järjestystä vaaliva ja huumorinkin saralla kunnostautunut kokelas Salonen sekä aina 
sanavalmis kevennysten mestari kersantti Saxen. He pitivät tiukasti huolen siitä, että 
kuivahkossa iltakoulutuksessa ei huumorin kukka päässyt kuihtumaan. 

yt 12 viikon urakka on takana ja edessä odottavat uude t haastee t 
mahdollisesti uusissa yksiköissä. 
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Tupa Koivisto 

Liljemark: Jaaaa ... Liljemark! " Finnilä, ei 
näin , kohta lätisee" . Tulen johdon ainoa 
todellinen keppimies. " yt loppuu se spe
deily, helvetti! " 

Penttilä: Linjan priimus. Vaihekone nro 
1, jota ei todellakaan napannut. 

Mikkola: Finnilä:"Mikkolalla on pepus
saan ihana sydän ... " akkikone, jonka 
särmäämisestä ei meinaa tulla loppua. 
"Ampukaa vaikka, l.Patterillehan mä en 
jää alikessuksi ." 

Kujala: Homma hanskassa , hanskat 
hukassa . Onneton oppilasväbä. "No eihän 
se nyt kovin vahvasti mennyt" 

Niemi: Käden lento, reipas rento ... Lu
kutoukka. "Laskelmieni mukaan torstai
iltana on järjestymisharjoitus ja perjantai
na hälytys." "Minäkö muka pessimisti?" 

Melander: Melanderoos. Vemppa on hie
no keksintö, etenkin silloin, kun leirille 
lähtö koittaa . 

Kotkas: Vemppamachine. Ikuinen virnui
lija, joka piti linnuista. Vapautustaistelija. 

Tupa Bengtskär 

Finnilä: Miljon! Nintendo on kaunis peli 
ja siivouspalvelu on todella hieno asia. Esi
miehen arvovalta perustuu pelkoon ... ja 
silloin juoksee. 

Hieta: "Mä tapan kaikki ja haen vemp
paa!" -"Yks nappaa, kaks nappaa, mua ei 
nappaa." Yksikön todellinen leijan heittä
jä." 

Bamford: Sillon käärii sätkää ... Panvoorti 
vai oliko se samvoorti? Kurssin ainoa to
dellinen vapaaehtoinen taistelija 

ku Kessi olisi varmaan ollut ihan siisti jut
tu ... " 

Juva: Sissi. Särmäämällä Mevaksi. Mies, 
joka teki tetsauksesta taidetta. 

Haapajoki: Pikkuvelj eä punottaa ... taas. 
Harjoitusvapaalla vähän väliä. 

Kahilainen: Mielummin kala sa kuin kas
sulla. Ja käytetään sitä komentoääntö! Sät
kätehdas nro 2. Vei Mikkolan lomalipun 
(mevapaikan). 

Tupa Lavansaari 
(yksikön todellinen Joo-Joo -tupa) 

Salmi: Ja kaverin kaappiin ei sitten kusta, 
ei liene kysyttävää tämän suhteen? ... Sal
mi? Tuntiaktiivisuu kunniaan. 

Saario: Saarion kaulaan ilmestyi lltava
paalla kummallista punotusta. "No niin 
Mikkola, ei näin" Kun leiri lähestyy, jalat 
kipeytyy. 

Saarinen: Joo-joo -mies lsosaaresta, jota 
eivät nakit inspiroi . Löysä, velttoja vetelä. 
Saarisen hötkyntä saa Raution repeä
mään. "Ja tuvan esimies ei todellakaan 
osallistu siivoamiseen ." 

Rautio: Kurssin ainoa todellinen härö. 
Viihtyy paremmin leirillä kuin kassulla . 
Apukouluttajien kauhu , vääpelin toimis
ton kanta-asiakas . .. .Ja sillon pettää pok
ka ... 

Savolainen: "Sssh, sssh, hiljaa valmistau
tumisaikana" Jos ei mitään muuta niin 
linjan pisin taistelija. 

Tähtinen: Hiljainen mies Stadista, lähti 
ilomielin (yllättäen) mevaksi. " Pitäiskö
hän ... en mä tiedä." 

Pilsari : " En mie tiiä, mie käyn kyssyy." 
Kotka rules! "Voi että mie vedin viinaa 

Ellonen: Ei tätä tahtia kestä, suuntamies Kotkan meripäivil. " 
hidasta, miun munat ratkee. Yksikön 
todellinen kalu-AU. 

Jokelainen: " Ei täällä mitään perseitä 
ole!" TJ:n grand old man -"Tää intti on 
aivan syvältä, ei täältä pääse edes lomil
le" inttiin liian myöhään : "7-vuotiaanajo-
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Viestilinja 
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AUK:n herrasmiehet 

... 

TAS, rannikkotykistön nyrkki. TJ, rannikkotykistön silmät. Lähestulkoon valmis 
sotakone, mutta jotain taitaa puuttua? Aijuu - aivot. .. Luoja paratkoon, onneksi 
rannikkotykistön AUK:ssa on viestilinja, rannikon herrasmiesjoukko, joka kaikesta 
harjoittelustaan huolimatta ei ole oikein sopeutunut marssi- ja taisteluharrastusten 
pariin. Siksi viestilinjalla onkin kehitetty huippuunsa jalostettu "herrasmiestetsaus", 
jonka aikana voimme muistella peruskoulutuskauden kauhuja kuitenkaan liikoja 
porku.ttelematta. 

Juuri tämä herrasmiesurheilu on aiheuttanut muissa linjoissa niin suurta 
närää, että se ylittää kaikessa katkeruudessaan jopa toimitusalikersantteja kohtaan 
tunnetun kateuden. No, syyttömiä me siihen olemme, että tuliasemalinja juoksee pää 
punaisena Eteläkärkeen, vaikka sinne traktorillakin pääsisi . Valitettavasti tämä närä 
on kopsalhd ellut aina ajoittain vies tilinjalais ten nilkkoihin ruokailuj ärjes tys tä 
pohdittaessa, mutta ... se parhaiten nauraa joka ... Vai mitä, Mäkäläinen? 

Muttei koko koulutushaaran toiminnasta tulisi annetuksi väärää kuvaa, niin 
pitää muistaa se tosiasia, että silloin kun kaikki toimii ei kukaan muista meitä 
sanallakaan kiittää . Toisaalta: jos jokin asia ei toimi, niin auta armias meitä viestilinjan 
poloja. Myönnämme kyllä, että vika on täysin meissä, mutta aina emme valitettavasti 
mekään ehdi vahtia tulen johdon urhoja ja juuri silloin se kaapeli pääsee vilahtamaan 
kuorimalta koneeseen. 

Hyviä yhteyksiä toivottaen, 

Alikersantti Ruuskanen 

VTI-linjajohtaja 
Ylil Kuosmanen 
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Tupa Mustamaa 

Aaltonen: Viis)nyt Vehmaalainen. Aivosähköä alokkaille. 
"Nappaispa vielä ,ähän enemmän." 

Fagerlund: Färjestad, Frölunda, Ylpalvo, Fagitnäs, 
F'ågitholm. Kävele\'ii yleispalveluopas. 

Hakanen: Tosi taistelija, soveltuu maastoon Imin Hakka
peliitta-rengas tiehen, oli sää mikä tahansi. 

Halenius: Ei lapsena kavereita, eikä tullut niitä täältä ha
kemaan. Mars.sit ja nakkikioskihuumori. 

Jokinen JK: "No ei me Hangos. .. " Muistoja Pohjolasta -
Pohjois-Suomen rnars.5ilaulun sanoilla. 

Kankaanpää: Germaaninen kotil='l!tus. "Opp Kankaan
pää ilmoittautuu muodossa, mutta kaikki on hyvin." 

Karvonen: Raision "nallekarhu", joka osaa nakittaa. "Mua 
viisyttää, mä lähen veksiin nukl.lJlllaall." 

Kas.5li.n: Gäslin, smells like teen spirit, alokkaiden nakki
kone. 

Tupa N aissaari 

kailija. 

Tupa Suursaari 

Sarkkinen: Kilahtaa gineksessä, sumee ren'l!US ja kikkaiJu, 
tetsaa ampiaisten kanssi. 

Sireni: Nukl.uu missä \'l!all ja millon \'l!all. Pilli. 

Siukkola: Magic people voodoo people. Jokereiden luotto
pakki jo vuosia, nyt eläkkeellä intissä. 

Sääksjärvi: "Taä ei oo enää reiluu." Matista ja Teposta Tep
po. "Kaiken takana on nainen ... " 

Söderberg: Kurs.5in isoin mies, 1%cm, kenkä 49. Iso S, 
delegoinnin mestari, käske\'ii sävy. 

Uusitupa: "Simrnottis, lmrnmottis, tämmöttis?" Matista 
ja Teposta Matti. "Mä näitä pollmja tallaan ... " 

Varis: "Taas menee herneitä nenään." Suomenruotsalainen 
surtfari. "Varis, nyt se herne pyörimään." 

Viinarnäki: "Älä käy kurttuilee." Klo QS.00: "Kuka täällä 
ennakoi?'' "N)t loppu se naamailu." 

Öster: Siviilissä Rättäri, kuuntelee käsilaukl.uteknoa. Herr 
Jokinen TJ: M.t Sammalpylly. His Toyota is fantastic. "Jo- Untersturmfuhrer, Osteri, kulien kauhu. 
kinen!" "Kerro!" "Ei Tod." 

Tupa Tei.kari 
Kiljander: Välttyi armosta esitutkinnalta ... lepäili väärään 
aikaan ,iiärässi paikassa. Niemi: Korpinjämien jälkeen: Mikäs kiiru täs ny on? Auk 

U:n härö. "Emmää varmaan oo viittiny." 
Koivula: Rumpalipojassa on jotain se.xyä, kun postia tulee 
lapioittain! 

Kokkala: HMPH! Ei jumalauta tätä touhua, onko tässä 

mitään jäikeä7! 

Koskinen: Naama puhtaaks ja menoksi! "Voinksmä pi
rauttaa sun kännykällä?'' 

Kättö: Turn1,')'Ö voi pelastaa henkesi myös öisin! Kättö hei
lumaan! Asento. .. Leppoo. .. Kättö lippaan! 

Lummaa: Mullako laboosi-intoleranssi? Suojeluhälytys! 
Haluaako kukaan ,'listata? No, Lummaa. 

Maisila: Muna-Maisila, Vähän kotona. "'fämmöttii, täm

möttii." "Semmottii, semmottii!" 

Murtomäki: M.t Vapautus, mies joka ei tetsannut kertaa
kaan aukis&i. Särmä härö. 

Mäkäläinen: Duracell -mäkäläinen, tuvan todellinen kik-

Nordvall: Loman aikaista ja & autonsiirtelijä. Kahta en ,'l!il1-
tais. .. jäkistä ja pitkävetoa. 

Paatelma: Lisä,'l!fllste: Nakkisuojakepit. Teki malidotto
man: AUK kepeillä. ATK-aamulaskuri 

Partala: Kaveri, jolla on ,'llloku,'l!muisti, ilmapuntaripolvi 
ja railakas iltavapaa. 

Pirinen: Matkalla Rukkiin nousi ,'iiäräänlinja-autoon. Mistä 
se taas tonkin tiesi? 

Pohjalainen: Kipinälistan laatija, joka ei etsi valtaa, loistoa 
vaan yöunta. "Poijjaat ... antakaas kun mää ... " 

Polkko: ... ja sitten vänrikin käsky kajahti ... "Vapaaehtoisia? 
Haittaako VMTL, OKKV, NKV, EVVK, VMMT?'' 

Pättiniemi: AUK:n aikana kerran ilta,'lllivarissa. Tuvan lus
mu taistelijaksi. 
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Veneenkuljettajaknrssi 
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Gustaffson: Mies, joka oletti pystyvänsä 
anomaan lomat 10 viikon kestona. Hänen 
mottonsa onkin : " Kunnon lepo ennen 
laiskottelua." 

Hongisto: Upinniemen Jimi Hendrix . In
nostunut kaveri, paitsi silloin kun nukkuu 
tunneilla ja nauraa muiden sähläyksille. 

Laaksonen: Tkm, joka päätti hankkia ka
verei ta poksauttamalla TV- ja lukulomat 
kolmeksi viikoksi. "Laaksonen naps! Lu
kulomat poks!" 

Lahtinen : Mies jota ei masenna edes viisi 
pässin vuoroa kymmenessä päivässä. 

Limo: Yllytyshullu - innostuu helposti , 
mutta muuten rauhallinen. TV-lukulo
mat poks! 

Marttinen: Varattu monitoimikone. "Hei, 
miltä puolelta itäviitta kierretään?" 

Moijanen: Myyrmäen cowboy vaihtoi pui
murin ällään ja auton jalkapatikkaan (61 

km/h) . Neutri, aina äänessä . 

Nisonen : P-Pasin mielikuvituksen siivit
tämät iltatuokiot saivat kyyneleet paatu
neimmankin so tilaan silmiin. Friisilän 
lahja Suomen puolustusvoimille. 

Pohto: Karjuen kuorsaava kaappihärö, jo
ka lu e ttelee harrastuksikseen LIVE 
FULLHÄRDELLI-MORTAL-KOMBA
TIN ja keilailijat. 

Ristolainen: Tupahiiri. Lukee lehtiä, jois
sa on paljon kuvia .. . kaloista. Mies jolla 
ei koskaan mene kovin vahvasti. 

Salden: " Herra ... ÖÖÖ ... " 
"Majuri? ... " 
" ii majuri ... tota ... käsi ttelem-

me laivaselvitystä." (Levosta ja tuli punai
sena.) 

Stengård: Miehen kierrosmittari aina pu
naisella . 16 solmua jo tyhjäkäynnillä ta
kaavat Loviisan hurjapäälle vankan suo
sion tietyissä piireissä. 

VAMM puolustusvoimaa 
tj\ 
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SIEMENS 

Siemensin 
langaton maailma. 
Siemensin johdottomat puhelimet ja GSM-matkapuhelimet 
antavat sinulle uuden vapauden liikkua . Olet aina tavoitettavissa 
työssä ja vapaa-aikana. 

Siemens S4 GSM-puhelin 
Ympäristöystävällisen litium-akun 
ansiosta Siemens S4 GSM-puhelimen 
toiminta-aika on maailmanennätys, 50 
tuntia valmiusaikaa ja jopa seitsemän 
tuntia puheaikaa yhdellä latauksella . 

Siemens S3 com 
GSM-puhelin 
Siemens S3 com GSM-puhelin on 
takuuvarma valinta normaaliin matka
puhelinkäyttöön. S3 com mahdollistaa 
mm. lyhytsanomien, faxien ja datan 
lähettämisen ja vastaanottamisen . 

Siemens Gigaset 910 
johdoton puhelin 
Siemensin Gigaset 910 on uusi joh
doton, digitaalinen puhelin, joka sopii 
kaikkiin kodin puhelinliittymiin. Se 
yhdistää liikkumisvapauden käyttö
mukavuuteen. Mahdollisuus usean 
luurin kotikeskukseksi . 

Siemens Osakeyhtiö. Telejärjestelmät 
PL 60. 02601 Espoo. Puhelin (90) 51 051 
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16.10.1995 havisivat historian siivet Lahden 
Urheilukoulun ja Kuoreveden Teknillisen koulun 

käytävillä - naiset tulivat armeijaan. 

Nämä 25 uudisraivaajaa ovat vain jäävuoren huippu: 1996 
astuu armeijan harmaisiin yhteensä 300 naista. Tulijoita olisi 
ollut enemmänkin: isänmaallisuuden, työelämässä saatavan 
hyödyn ja sotilas - sekä turvallisuusalan ammatteihin suun 
tautumisen kannustamana haki puolustusvoimiin yli 1000 va 
paaehtoista naista. 

Valintatilaisuuksissa naisille tarjottiin informaatiota asepal
veluksesta, haastateltiin hakijat, selvitettiin heidän terveyden
tilansa ja suoritettiin psykologiset testit. 

Hakijoista 50% oli opiskelijoita, 25% työssä käyviä ja 20% 
työttömiä. Kutsutuista 75% oli ylioppilaita ja hakijoista 20%:lla 
on takanaan ammatillinen koulutus. AUK / RUK halukkuutta 
taasen ilmaisi kaksi kolmasosaa naisista. 

Naisilla on kasarmeilla omat tuvat ja pesuhuoneet, mutta 
leireillä toimitaan yhdessä sukupuoleen katsomatta. Vaate
tuksen asiallisen järjestämisen vuoksi naiset saavat 2 mk vaa-

terahan päivässä ja heille varatuissa pesutiloissa on pesu
kone. 

Naisten koulutuksen sisältö ja vaatimukset ovat samat kuin 
miehillä - myös erikoistehtävissä , joihin vaaditut ominaisuu
det on tarkasti määrätty. Naisten fyysiset erot miehiin näh
den on kuitenkin huomioitu, laatimalla heille kokeiluluontoi
sesti oma luokitus kuntoindeksiä, lihaskunto- ja juoksutestiä 
varten. 

Ensi vuonna naiset voivat hakea varusmieskoulutukseen 
kaikkiin aselajeihin ja erikoisjoukkoihin, lopullisen tavoitteen 
ollessa kaikkien vapaaehtoisten ja asekelpoisten naisten pääsy 
sotilaskoulutukseen. Lisäksi varusmiespalveluksen suorit
taneet naiset voivat hakeutua sotilasammattihenkilöiksi ja eri
koisupseereiksi samoilla ehdoilla kuin miehetkin tai pyrkiä opis
kelemaan sekä maanpuolustusopistoon että maanpuolus
tuskorkeakouluun - naiset ovat tulleet armeijaan jäädäkseen. 
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Kuolinsyy: 
KALLONMURTUMA 
Suora tie 

Vuosi 1994. Tiesuoran lämpötila +5 C, 
poutainen sää. Auton kojetaulun kello 
näytti 05:39 kahden varusmiehen olles 
sa matkalla varuskuntaan. Toisella heis
tä oli minuutti elinaikaa jäljellä. 

Väsymys 

Matkustajan paikalla istuva harmaisiin 
pukeutunut nuorukainen nukkui univel
kaansa, vieressä hänen toverinsa ajoi 
isänsä omistamaa Mercedes Benz 190 
E autoa. Kuljettaja taisteli väsymystään 
vastaan . edellisenä iltana oli ollut jää
kiekkotreenit, eikä hän ollut ehtinyt nuk
kua kuin muutaman tunnin. Silmät mei 
nasivat väkisinkin painua kiinni, mutta oli 

kiire takaisin !omilta. Myöhästyä ei saa 
nut. Ei voinut. 

Epäonnistunut vaistöyritys 

Lopulta väsymys vei vallan ja kuljettaja 
torkahti. liman ohjaajaa Mercedes har
hautui loivasti vastaantulevien kaistalle, 
jolla eräs nainen oli juuri Toyotallaan työ
matkalla. Toyotan kuljettaja huomasi toi
sen auton siirtyvän väärälle kaistalle ja 
väisti oikealle jarruttaen voimakkaasti. 
Se ei kuitenkaan riittänyt. 

Törmäys 

05:40 törmäsivät autot väistöyrityksestä 
huolimatta penkalla päällysteen ulkopuo
lella, jolloin Mercedes ajautui tien reu 
naan poikittain ja kääntyi oikean kautta 

katolleen. Toyota suistui törmäyksen jäl
keen oikealle ojaan. 

Kaksi kuollutta 

Mercedestä kuljettanut varusmies kuoli 
välittömästi iskeytyessään auton murs
kaantuviin osiin. Kuoleman aiheuttivat 
kallon murtumat ja aivoruhjeet. Turvavyö 
ei riittänyt pelastamaan hänen henkeään. 

Kuljettajan toveri oli onnekkaampi: 
turvavyö säästi hänet pahimmalta. Hän 
selvisi kallonmurtumalla ja aivovammalla 
palaten tajuihinsa sairaalassa vajaan 
viikon kuluttua. 

Toyotaa kuljettanut nainen kuoli suo 
liliepeen repeämiin ja sitä seurannee
seen verenvuotoon vatsaonteloon. Tur
vavyö oli käytössä. 

26 Linnake 

.. 

Riskiryhmä 

Varusmiehet ovat huomattava riskiryh
mä liikenteessä: he joutuvat siviilihenki
löitä useammin kuolemankolareihin. Hei 
dän liikenneonnettomuutensa ja hirviko
larit ovat saman suuruisia ongelmia. Lii
kenneonnettomuudet ovatkin ainoa kuo
linsyy, jonka kohdalla nuorten kuolleisuus 
on armeija-aikana suurempi kuin siviilis
sä • ikäryhmän 18-20 liikenteessä kuol
leista neljännes on varusmiehiä. 

Miksi? 

Mikä tekee varusmiehestä saman ikäistä 
siviiliä riskialttiimman kuljettajan? 

Rattiin nukahtaminen on kuolon 
kolarien syynä varusmiehillä kuusi ker
taa yleisempi kuin siviileillä. Nukahta
misen vaaraa lisäävät niukaksi jääneen 
yöunen ja palvelusväsymyksen lisäksi 
myöhäinen ajaoika; varusmiehet liikku
vat keskivertokuljettajia useammin pi 
meän aikaan . 

Varusmiehet käyttävät myös tur
vavyöta harvemmin kuin muu väestö: 
kuolonkolareihin joutuvista varusmiehis 
tä vain 60%:lla on turvavyö käytössä · 
vyön käyttö pelastaisi neljänneksen heis
tä. 

Väärä tilannenopeus on toinen tyy-

pillinen piirre varusmiesonnettomuudel 
le; varusmiehet ajavat keskimäärin 
l0km/h muita tielläliikkujia nopeammin. 

Monet yliarvioivat oman ajotaitonsa 
. usein jopa huomattavasti paremmaksi 
kuin kokeneemmilla kuljettajilla. Tästä 
seuraava agressiivinen ajotapa ja näyt
tämisen halu yhdessä vauhdista ja kiih 
tyvyydestä nautiskelun kanssa on 
omiaan lisäämään onnettomuusriskiä. 

Vastoin yleistä harhaluuloa ei alko
holilla yleensä ole osuutta varusmiesten 
liikenneonnettomuuksissa. Rattijuop
pous on varusmiesten kohdalla harvinai
sempaa kuin nuorilla kuljettajilla yleensä. 

Useimmat tunnistavat vaaratekijät 
oikein, mutta kokevat itsensä niille im
muuneiksi, palvelustoverien ottamat ris 
kit sen sijaan tiedostetaan. Kukapa 
meistä odottaisi itse ajavansa kolarin, 
sehän tunnetusti tapahtuu jollekin toisel
le ... 
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SIRR:n palveluspaikat, osa 1 

Mäkiluoto, mikä se on? 

Mäkiluoto on Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin eteläisin valmiuslinnake, joka si
jaitsee 6 km luonaaseen Porkkalannie
men kärjestä. Siellä palvelee 60-140 va
rusmiestä ajankohdasta riippuen, palka 
tun henkilöstön määrän ollessa 22. Nor
maalista poiketen myös kantahenki
lökunta viettää viikot linnakkeella yhdes 
sä varusmiesten kanssa. 

Linnakkeen tehtävä on merivalvonta 
ja alueloukkausten torjunta sekä tar
vittaessa varoitustulen ampuminen: Mä
kiluodon valmiuspatteri on ympäri vuo 
den valmis tuleen tunnin varoitusajalla. 

Valmiuslinnakkeena Mäkiluoto kou 
luttaa ainoastaan omat tuliasemamie 
hensä kahden kuukauden pituisella kurs
silla, muiden miesten siirtyessä saarel
le vasta erikoiskoulutusjakson päätyttyä. 

Palvelusolosuhteet Mäkiluodossa 
ovat karut mutta koruttomat: merival
vonnan pyhän kolminaisuuden tutkan, 
tähystyksen ja vesikuuntelun ylläpito on 
rankkaa työtä. Kenties juuri ulkoisten 
puitteiden niukkuuden ansiosta ovat 
Mäkiluodon varusmiehet tavallista ak
tiivisempia järjestämään omaa toimin
taa: linnakkeella on mm. ilmestynyttä
män vuoden ajan oma lehti "Linnakkeella 
kajahtaa". 

Syrjäistä sijaintia kompensoivat li
säksi kasarmilla oleva huippuluokan kun
tosali - epäilemättä SIRR:n modernein -
ja tuvissa pidettävät televisiot, videot ja 
stereot. Lisäksi linnakkeella on kirjasto, 
minigolf, darts ja biljardi. 

Mäkiluodossa ei koskaan pääse 
kauaksi luonnonvoimista, niinpä saarella 
viihtyvät yleensä parhaiten ne, jotka 
muutenkin nauttivat luonnosta. 

■ 

Historia 

Varmasti ei tiedetä, mistä Mäkiluoto on 
saanut nimensä. Nimi on kansanomai 
nen väännös muinoin saarella maihin 
nousseesta McElliotista, joka erään ta
rinan mukaan oli Virosta keskiajalla kar
koitettu lähetyssaarnaaja. Toisen, hie 
man dramaattisemman version mukaan 
saarelle haaksirikkoutui vuonna 1 794 
skotlantilainen merikapteeni. Tarinan mu
kaan kapteeni perheineen kuoli, mutta 
miehistö jäi henkiin. Mäkiluodossa on vie
lä tänä päivänä olemassa McElliotin hau
ta , jonka todellinen sijainti on tosin epä
varma, ja skotin muistolle suomalaisten 
toimesta pystytetty muistomerkki. 

Saaren sotilashistoria alkaa varsinai
sesti 1913, jolloin venäläiset pakkolu
nastivat saaren. Venäjä oli tuolloin me
nettänyt liki koko Itämeren laivastonsa 
sodassa Japania vastaan, ja Pietari oli 
jäänyt suojattomaksi . Syntyi ajatus Pork
kala-Tallinna puolustusaseman luomises
ta, joka oli osa suunnitelmaa "Pietari Suu
ren Merilinnoitus". Mäkiluodosta oli tar
koitus tehdä eräänlainen kiinteä taiste
lulaiva. 

Kansalaissodan aikana Kirkkonum 
melta Upinniemeen siirtyneet valkoiset, 
ns. Sigurdin kaarti kävi kauppaa saa 
resta ja sen aseista n. 60 Mäkiluotoon 
jätetyn työmiehen kanssa. Sopimukseen 
ei kuitenkaan päästy, jolloin kaarti 
hyökkäsi saarta vastaan . Rynnäkkö 
kuitenkin torjuttiin. Linnakkeen joutu
minen käyttökunnossa valkoisille estet
tiin räjäyttämällä se raunioiksi. 

Talvella 1930 saari heräsi 12 vuo
den unesta: jälleenrakentaminen alkoi. 
Talvisotaan mennessä saatiin valmiiksi 
12" kaksoistornitykki, 8" patteri, tu-

■ 

lenjohtotorni, kasarmi ja kantahenkilö
kunnan asuintalo. Syksyllä tilanne kiristyi 
ja reserviläiset kutsuttiin ylimääräisiin 
harjoituksiin, joiden ansiosta linnakkeen 
ilmatorjunta oli toiminnassa jo ennen tal 
visodan alkua kahden 7,5 ja 4 cm tykin 
turvin. llmatorjunta jäikin linnakkeen pää
asialliseksi tehtäväksi talvisodassa me
rimaalien jäädessä satamiin. 

Välirauhan aikana taisteluasemia 
linnoitettiin kiivaasti, vähän ennen jat
kosodan alkua vahvennettiin linnake so
tavalmiuteen: järeän, raskaan ja kolmen 
IT-patterin ynnä torjuntakomppanian 
yhteenlaskettu vahvuus oli 670 miestä. 
Jatkosodassa osallistui linnake tosi
toimiin niin meritaisteluiden kuin ilma 
torjunnankin saralla. 

Kunnes ... 1944 tuli yllättäen käsky 
tyhjentää linnake uusia isäntiä varten. 
Siitä hetkestä eteenpäin vuoteen 1956 
saakka, jolloin suomalaiset saapuivat 
takaisin saarelle löytääkseen linnakkeen 
raunioiksi räjäytettynä, onkin paikan 
historiassa liki musta aukko - niiltä 
yhdeltätoista vuodelta jotka Mäkiluoto oli 
Neuvostoliitolla tiedetään vain vähän. 

Mäkiluodosta tuli aluksi vartiolinnake, 
jonne sijoitettiin ensimmäiseksi me
rivalvonta -asema. Tulenjohtotorni valmis
tui vuonna 1959, kahden vuoden kulut
tua siitä olivat vuorossa sähkö ja kolmi
tykkinen 6" patteri. Välttämättömien kor
jaustöiden valmistuttua tuli Mäkiluodos
ta koulutuslinnake, jollainen se oli ikä
luokkaan 11/76 saakka. Siitä alkaen on 
saari ollut valmiuslinnake, jolla annetaan 
ainoastaan erikoiskoulutus. 
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■ .. . ja mehän 
ollaan täällä! 

SA-kuva 

Päällikön 
puheenvuoro 
Yliluutnantti Jukka Alavillamo 

Luonnonkarulle saarellemme siirtyy 
vuosittain noin 300 varusmiestä. Tuli 
asemakurssi toimeenpannaan heti pe 
ruskoulutuskauden jälkeen vahvuuden 
vaihdellessa 25-45 taistelijan välillä. 
Kurssi kestää kahdeksan viikkoa . 
Kurssilla opetetaan persutiedotja -tai
dot päätykkikaluston käsittelystä. 
Kurssi huipentuu taisteluammuntoihin 
jalkaväen ja tykistön aseilla. 

Osa aliupseeri - ja reservinupsee-

rikurssilta valmistuvista siirtyy suoraan 
linnakkeellemme valmiuskaudelle ja 
tuliasemamieskurssin apukouluttajiksi . 
loput varusmiesjohtajat saapuvat seu
raavan ikäluokan aliupseerikurssin ja pe 
ruskoulutuskauden jälkeen. 

Viikko -ohjelma sisältää mm. valmius
RT-patteri - ja linnakkeen taisteluhar
joituksia sekä jokaisen taistelijan 
erikoisalan kertaavaa ja täydentävää 
koulutusta . Linnakkeella palvelee varus -

miehiä lukuisissa eri tehtävissä: me
rivalvonta , merenkulku, tulenjohto, tu 
liasema, viesti , ilmatorjunta, talous, 
lääkintä, huolto ja esikunta. Linnak
keelle ollaan hankkimassa yksikkövii
riä. Kasarmi on juuri maalattu sisäti
loistaan ja varusmiesten vapaa -ajan 
viihtyvyyteen on panostettu paljon yh 
teistoiminnassa Rannikkosotilaskoti 
yhdistyksen ja RTTK:n kanssa. 

Erilaiset yhteiset tapahtumat ja kil
pailut varusmiesten ja henkilökunnan 
kesken ovat myös arkipäivää saarel
lamme. Varusmiesten mielipiteet ote
taan myös huomioon. He saavat osal 
listua itse !omiensa ja kiinniolojensa 
suunnitteluun sekä erilaisten tapahtu 
mien toteuttamiseen . 

Tervetuloa palvelemaan Mäki
luodon linnakkeelle! Tarvitsemme reip
paita ja riuskaotteisia rannikkotykki 
miehiä, el i juuri Teitä. 
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Rykmentissä tapahtuu 

Isosaaren ampuma
radan harjakaiset 

Omaa vapaaseen tahtiin ... 

Erinäisiä vuosia sitten sattui Isosaaressa 
läheltä-piti tilanne pahimmasta päästä: 
muutamia satoja metrejä ampumaradan 
takana olevilla tykeillä olleen miehen lä
helle iskeytyi takavallin ylitse lentänyt luo
ti. Tapauksen johdosta määrättiin liki 
puoli saarta käyttökieltoon turvallisuus
syistä aina kun ampumarataa käytettiin 
-järjestely, joka luonnollisestikin vaikeutti 
koulutuksen mielekästä järjestämistä. 

Tätä jatkui useita vuosia, kunnes bud
jetista löytyi rahaa tilanteen korjaami
seen. Keväällä 1995 alkoi radan suw
remontin suunnittelu, ja työt oli tarkoitus 
päästä aloittamaan kesäkuussa. Osoit
tautui kuitenkin, etteivät kaikki lupa-asiat 
olleet aivan selviä, eikä töitä päästy aloit
tamaan ennen kuin syyskuussa. Näytti 
siltä kuin hanke ei valmistuisikaan ajoissa 
- aikataulu oli sinänsä kunnossa, mutta 
linnakkeilla tapahtuvien töiden aikataulun 
voi "saarikitkan" ansiosta kertoa kolmel-

la ... Pahin mahdollinen skenaario ei kui- noittamista, josta osa jää vuoden 1996 
tenkaan toteutunut, vaan työt etenivät puolelle, kuten myös radalle vievän tien 
hyvin, päästen tämän vuoden osalta pää- parannus ja sivuvallien väliin tuleva aita. 
tökseen lokakuussa. Lopullisesti työt val-
mistuvat ensi vuoden puolella. ...ampukaa! 

... kymmenen laukausta... Töiden tauottua talveksi, kerääntyi lo-
kakuun 28. päivänä ampumaradalle ne 

Remontissa siirrettiin tuhansia kuutioita litoistapäinen joukko Rykmentin komen
maata uusien vallien rakentamiseksi: ra- tajan, eversti Ossi Kettusen, johdolla har
dan takavallia korotettiin huomattavasti jakaisiin -mukana olivat mm. osa rataa 
ja radalle tehtiin sivuvallit saaren puolel- rakentamassa olleista työmiehistä, ra
le. Uusien vallien ansiosta koko saari on dan suunnittelija Kimmo Saarikivi ja se 
turvallista aluetta myös radalla ammut- kä teknisen että rakennustoimiston 
taessa. Remontin yhteydessä taulut edustajat. Harjannostajaisväki ampui 
myös valaistiin: nyt on 20 ampumapaik- vanhan RK-3 ammunnan leikkimielisesti 
kaa, joista viidellä myös 300m ammun - kilpaa ja vihki siten radan käyttöön. Kisan 
nat ovat mahdollisia, voidaan käyttää tar- voitti Isosaaren varusmiehiä edustanut 
vittaessa ympäri vuorokauden. Töissä kokelas Heikki Ilvessalo 89:llä pisteellä. 
käytettiin urakointiliikkeen lisäksi myös 
varusmiestyövoimaa, poineerejä oli ra-
taa rakentamassa kerrallaan kahdesta 
kuuteen henkeä. Itse radan lisäksi ura -
kan yhteydessä tehtiin myös valmiuslin-
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