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KYL!VlÄ KIVI . uusi sarjakuva 

Kansi : SA-kuva mäkiluodon linnakkeella 

Kansalaiset -
Medborgare ! 

Rykmentissä RYTisee 
Kevään myötä kirjoitettiin uusi luku vapaaehtoisen maan

puolustuksen historiaan. Toivon vastasyntyneelle pienimuo
toisen alun jälkeen vakiintuvaa ja alati kasvavaa jatkoa, eri
tyisesti tämän lehden lukijoiden keskuudesta. 

LINNAKE-lehti on pessyt kasvonsa perusteellisesti ku
luneen vuoden aikana. Uusi taitto, uusi sisältö ja uusi toi
mittajakunta, melkoisia muutoksia - mutta mihin suuntaan . 
Pyydän koko lukijakunnalta, juuri sinulta , palautetta LIN
NAKE-lehden ensimmäiseen välitodistukseen. Vain tällä 
tavoin voimme kehittää lehteä palvelemaan lukijoitaan en
tistä paremmin . 

Kesän nyt virallisestikin saavuttua haluan toivottaa kai
kille lukijoille lämmintä kesää. Tämä varmasti pitää paik
kansa ainakin heinäkuun alun saapumiserän kohdalla , il
moihin katsomatta . 

Päätoimittaja Olli Lampinen 
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Arvoisat lukijat, 

Veteraanimme kysyvät silloin tällöin millaisia ovat tämän päi
vän nuoret sotilaina ja johtajina. Kestävätkö he sodan paineet 
ja kykenevätkö he johtamaan alaisiaan tiukoissa paikoissa. 
Kysymyksen asettelusta kuultaa epäilys nuorisomme fyysisestä 
ja henkisestä kunnosta. Sodan lait ovat vähintäinkin yhtä jul
mat kuin ennenkin. Veteraanimme eivät tässä mielessä tur
haan huolehdi asiasta. He kertovat, kuinka monissa tukikoh
dissa muodostui avaintaistelijoita joukkueesta, ja heidän avul
laan ja esimerkillään joukkue kesti tiukimmatkin paikat. Tällai
set avaintaistelijat olivat aina viimeisinä jättämässä ylivoiman 
edessä asemansa. He myöskin olivat esimerkkeinä muille ja 
heihin myös muut luottivat. 

Tällaisia esimerkillisiä avaintaistelijoita oli yleensä vain kou
rallinen joukkuetta kohti , muutama mies ryhmästään . Usein joh
tajat ja heidän mukanaan nuo muutamat miehet muodostivat 
"luottomiesten" ryhmän , joka pantiin tiedustelemaan tai van
ginsieppausoperaatioon. Ryhmänjohtaja oli hyvin usein tällai
nen taistelija tai tällaisesta miehestä muodostui aikaa myöten 
myös ryhmänjohtaja. Avainsotilaiden merkitys on ratkaiseva 
joukon hengelle ja sen tuloksille. Avaintaistelijaksi kasvetaan 
aikaa myöten, mutta hänen avujaan ovat erittäin korkea moti
vaatio ja vastuunkantamisen aulius. Lisäksi heillä on terve it
seluottamus, jonka peruselementtinä on korkea ammattitaito, 
osaaminen . liman sitä ei synny mitään järkevää tulosta . Pie
nen maan tulee satsata koulutukseen ja sen laadukkuuteen . 
Vain siten voidaan saada aikaan avaintaistelijoita ja kestää 
sodan raskaat hetket. 

Hyvät nyt valmistuvat ryhmänjohtajat ja kokelaat; muodos
tatte oman joukkonne avainsotilaiden rungon. Olette saaneet 
koulutuspääoman ja teillä on korkea motivaatio tehdä työnne 
esimerkillisesti , nyt on harjaantumisen aika. Käyttäkää nyt nämä 
jäljellä olevat kuukaudet hyväksenne. 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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rykmentissä tapahtuu 

ENTIN VUOSIPÄIVÄ 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
78:tta vuosipäivää juhlittiin aurinkoise
na äitienpäivän sunnuntaina 12.5.1996. 
Tänä vuonna ohjelmassa oli lipunnosto 
Suomenlinnan Kustaanmiekalla ja 
seppeleenlasku Talvisodassa kaatunei
den muistolle. Rykmentin henkilökunta 
vietti vuosijuhlaansa illalla Suomenlin
nan päällystökerholla. Isosaaren Lin
nakkeella muistettiin eversti Rikamaa . 
Hänen merkittävää työtään rannikkoty
kistön hyväksi kunnioitettiin laskemalla 
seppele Rikaman muistomerkille. 

Lipunnosto Suomenlinnassa 

Vuosipäivän vietto alkoi lipunnostolla sunnuntaiaamu
na kello kahdeksan Suomenlinnan Kustaanmiekalla . Ryk
mentin oman lipun saapumisen jälkeen Suomen lippu nousi 
hulmuamaan salkoonsa vapaan maamme merkiksi. Ryk
mentin komentaja, eversti Kettunen, käänsi puheensa aluk
si katseemme itsenäisyytemme alkuaikoihin ja niihin uh
rauksiin, joiden tähden olemme taloudellisista vaikeuksis
tammekin huolimatta vielä eurooppalainen hyvinvointival
tio. Hän käsitteli puheessaan myös tämän hetken puolus
tuspoliittista keskustelua : 

"Tänään me ajattelemme siten, että Suomi on liittoutu
maton maa ja puolustamme itse maatamme. Mutta samal
la me keskustelemme avoimesti liittoutumisesta joko 
NA TO:on tai Länsi-Euroopan unioniin, WEU:hun. Tänään 
meidän tulee ottaa huomioon turvallisuuspoliittisissa ratkai
suissamme entistä enemmän myös muiden Euroopan Uni
onin maiden kantoja . Sen lisäksi edelleen Venäjän mielipi
teet ohjaavat myös politiikkamme muotoutumista. Me olem
me keskellä turvallisuuspoliittisia valtavirtoja halusimmepa 
tai emme. Tilanne ei siis ole yksinomaan riippuvainen mei
dänjulistuksestamme tai ratkaisuistamme. Tässä suhtees
sa meitä tarkkaillaan ja tarkastetaan sekä idän että lännen 
suunnasta. Asemamme maailmanpolitiikassa on reuna-alu
eella, mutta emme ole syrjästäkatsojan asemassa." 

Alikersantit Lahtinen (vas.) ja Murtomäki sekä 
kersantit Sivonen ja Hannonen palkitaan Ryk
mentin ristein . 

Puolustusvoimat tekee työtään paitsi eurooppalaises
sa ilmapiirissä myös suomalaisessa taloudellisessa tilan
teessa osallistuen omalta osaltaan valtiontalouden sääs
tötalkoisiin . "Se on tuntunut meillä vähentyneinä kertaus
harjoitusvuorokausinaja lyhentyneinä leireinä . Se vaikut
taa aikaa myöten vääjäämättä sodan ajan joukkojen tais
telukykyyn", varoitti eversti Kettunen. Hän muistuttikin tässä 
yhteydessä koulutustehtävän haasteellisuudesta, joka 
merkitsee panostamista laatuun. Nykyisessä taloudellises
sa tilanteessa joudumme hänen mukaansa entistä tarkem
min miettimään työn tuottavuutta ja pyrkimään työvoiman 
säästöihin . Komentaja kiitti puheensa lopuksi sekä henki
lökuntaa että varusmiehiä vuoden aikana tehdystä tulok
sekkaasta työstä. 

Ennen marssia Suomenlinnan kirkolle , eversti Ket
tunen jakoi paikallaoleville palkituille varusmiehille rykmen
tin ristit. Vuosipäivän juhlallisuuksia jatkettiin seppeleen
l~skulla Talvisodassa kaatuneiden muistolle Suomenlin
nan kirkon kupeessa. Mukana näissä tilaisuuksissa oli jouk
koja Santahaminan huoltopatterilta ja RU-kurssilta sekä 
edustajia Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta , joka va
littiin viime vuonna vuoden killaksi. 
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Eversti Kettunen laski seppeleen Talvisodassa kaatuneiden muistolle Suo
menlinnan kirkolla. Komentajan seurassa, seppelettä laskemassa, olivat 
RTTK:n edellinen puheenjohtaja, alik Lönnbladja ltn Hakkila, 2. Ptrin vää
peli. 

Suomenlinnan iltajuhla 
Illalla Rykmentin juhliva väki ja kutsuvie

raat kokoontuivat Suomenlinnan päällystöker
holle. Tilaisuudessa palkittiin sekä rykment
tiläisiä että sitä tukeneita esimiehiä ja sidos
ryhmiä . Kenraalin kannu luovutettiin 1.Patte
rin päällikölle , kapteeni Veijo Auviselle ja 
RSKY:n haarikka luutnantti Seppo Kangas
mäelle. Eversti Laaksosen lautasen sai vuo
deksi haltuunsa toimistosihteeri Mirja Sten
berg. Lisäksi palkittiin mm.rykmentin ristein 
lukuisia ansiokkaasti rykmentin toimintaan 
osallistuneita . 

Eversti Ossi Kettunen totesi juhlapuhees
saan rykmenttimme voivan hyvin ja aselajim
me saavan varauksetonta tunnustusta kehit
tyneisyydellään ja ajantasalla pysymisellään. 
Tästä tulee hänen mukaansa myös tulevai
suudessa pitää huolta: "Rykmentti tekee tu
lostaan joukkona, mutta yksilösuorituksista 
riippuu, kuinka uusia ajatuksia saadaan ryk
menttiin ja kuinka kehitämme omaa työym
päristöämme". Komentaja kiitti rykmenttiläis
ten lisäksi sidosryhmiä arvokkaasta toimin
nastaan joukko-osastomme hyväksi . 

Vuosipäivä Isosaaressa 
Isosaaren linnake muisti vuosipäivänä 

eversti Johannes Rikamaa (1895-1954). 
Eversti Rikama ansioitui rannikkotykistöaseis
tuksen ja koko aselajin uudistajana. Hän ke
hitti teknisiä parannuksia tykkeihin ja julkaisi 
useita ohjesääntöjä, mm. Rannikkotykistön 
ampumaopin viisi osaa, sekä toimi opettaja
na puolustusvoimissa. Rikama toimi Talviso
dassa Laatokan meripuolustuksen Kannak
sen lohkon komentajana ja Jatkosodassa 
Rannikkoprikaatin komentajana. Majuri Nys
ten laski seppeleen, vuonna 1955 pystytetyl
le , eversti Rikaman muistomerkille Isosaaren 
rantakallioilla . "Rikaman" tornin eteläpuolel
la. Tämän jälkeen kukkatervehdyksen laski
vat eversti Rikaman poika ja pojanpoika. ■ 
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rykmentissä tapahtuu 

LUODOLLE 

A YKSIKKÖLIPPU 

Mäkiluoto on ensimmäisenä rannikkotykistöyksikkönä saanut oman 
lipun ja tunnuksena käytettävän yksikkövaakunan. Lippu ilmentää Mä
kiluotoa, sen tehtävää ja historiaa. Se lisää yksikköön kuuluvien yh
teenkuuluvuutta, kunnioittaa perinteitä ja tuo tilaisuuksiin arvokkuut
ta . Taiteilija Harri Rantasen suunnitteleman lipun juhlallinen luovu
tustilaisuus pidettiin Mäkiluodon linnakkeella keskiviikkona 15.5.1996. 

Ulkona järjestetyssä sotilaallisessa luovutusjuh
lassa soitti Uudenmaan sotilassoittokunta. Tämän 
jälkeen linnakkeen ruokasalissa järjestettyyn juhlati
laisuuteen oli kutsuttu arvovaltainen vierasjoukko: 
Rykmentin henkilökuntaa, Kirkkonummen kunnan 
edustajia, tukijoita ja varusmiehiä. Tilaisuudessa jaet
tiin 47 ainutkertaista , numeroitua pöytälippua. Mer
kittäville vieraille ja saaren omalle henkilökunnalle luo
vutetaan tulevaisuudessa tunnustukseksi yksikkö
vaakunasta teetettyjä pöytästandaareja 

Linnakkeen päällikkö yliluutnantti Jukka Alavilla
mo (kapt 4.6 . lähtien , toim huom) kertoi yksikkölip
pua käytettävän linnakkeen juhlapäivinä tai meriam
muntapäivinä: "Tykistön juhlapäivähän on aina kun 
ruuti palaa". 

Viiri lautakunnan puheenjohtaja , linnakkeen vara
päällikkö yliluutnantti Marko Merenheimo valotti lipun 
suunnittelun historiaa viime kesältä , jolloin rykmen
tin komentaja eversti Ossi Kettunen antoi linnakkeen 
silloiselle päällikölle , kapteeni Timo Säyriselle käs
kyn viiritoimikunnan perustamisesta. Toimikunta hoiti 
rahoituksen, etsi taiteilijan ja teki suuren työn lipun 
toteuttamiseksi . 

Kirkkonummen kunnan johtaja Kaj Gustafson piti 
Mäki luotoa tärkeänä osana kuntaa ja sen historiaa. 
Linnakkeen yksikkölipun toteutustyö yhdisti hänen 
mukaansa merkittävästi juuri sotilas- ja siviiliyhteisö
jä toisiinsa . 

Rykmentin komentaja, eversti Kettunen , kertoi so
talipun olleen vanhastaan suunnannäyttäjä ja 
kokoonkutsuja . "Tänään ajattelemme myös niin, että 
lippu omaa samaa henkistä pääomaa kantavaa sa
nomaa kuin on sotilasvalassa. Se velvoittaa meitä, 
ja auttaa meitä kestämään silloin kun on kaikkein 
rankinta", Kettunen tiivisti . ■ 

• 

Lippu kulkee marssivan joukon edellä. Lippuvartiossa kok Lasse 
Vatanen (vas.) , kers Jukka Haapajoki ja kok Aki Teppo. 

6 Linnake 

•• •• 

ISTENPAIVA 

MÄKI LUODOSSA 

Mäkiluodon linnakkeella palvelevien varusmiesten 
omaiset saivat lauantaipäivänä 18.5.1996 tutustua lin
nakkeen tuulisiin olosuhteisiin. Mäkiluodossa tuolloin 
palvelevien 85 varusmiehen lähes kolmesataa per
heenjäsentä saivat päivän aikana käsityksen linnak
keen toiminnasta ja rannikkotykistöstä aselajina . 

Jo aamukymmeneltä suunnattiin yhteysaluksilla 
Upinniemen laiturista kohti rykmenttimme eteläisintä 
linnakesaarta . Se sijaitsee 6 km lounaaseen Porkka
lanniemen kärjestä Kirkkonummen kunnassa . Matkan 
aikana valotettiin saaren historiaa. Vierailijat saivat kuul
la mm. taustaa Mäkiluodon nimestä, joka on kansan
omainen väännös saarelle nousseesta McElliotista. 
Oliko saarelle haudattu McElliot keskiajalla Virosta kar
kotettu lähetyssaarnaaja, vai vuonna 1794 saarelle 
haaksirikkoutunut skotlantilainen merikapteeni , ei tie
detä. 

Vieraille oli järjestetty monipuolista ja mielenkiintoista 
ohjelmaa linnakkeella. Sulkeisnäytös oli tuttu jo alokas
ajan omaistenpäivistä . Taistelunäytös, aiheenaan tyk
kitornin takaisinvaltaus, tapahtui nyt edellisiä kesäisem
missä olosuhteissa. Isät saivat maistella omia armeija
muistojaan hernekeittolautasen ääressä. Kenttälounas
ta sulateltiin tykkitulen säestämänä. Ruuti paloi 76 mm 
ilmatorjuntakanuunalla, 12. 7 ilmatorjuntakonekivääril
lä ja raskaalla konekiväärillä ammuttaessa. Iltapäivällä 
suuri osa varusmiehistä saattoi lähteä viikonloppuva
paalleen mantereelle läheistensä kanssa . ■ 

Rykmentin Tapahtumakalenteri 

heinäkuu - syyskuu 

2.-4.7. Ammunnan sotilas-SM-kilpailut Porin 
Prikaatissa 

9.7. 11/96 saapumiserä astuu palvelukseen 

18.7. Yleisurheilun sotilas-SM-kilpailut Mikke
lissä 

23.-24.7. HelltR:n järjestämät valtakunnalliset ar
meijataitokilpailut Tuusulan urheilukes
kuksessa 

29.7.-1. 8. LMPA:n suunnistusmestaruuskilpailut 
Parolannummella 

15.8. Suomenlinnan Rannikkorykmentin 11/96 
valatilaisuus 

24.8. Rannikon Puolustajain päivä Isosaares
sa ja Kuivasaaressa sekä Rannikkotyk
kimiestoimikuntien tapaaminen 

26.-29.8. Suunnistuksen sotilas-SM-kilpailut Ou
lun ympäristössä 

Elo-syyskuun vaihteessa Isosaaren kou
lun 50 v.- ja linnakkeen yksikkölipun luo
vutusjuhla 

3.9.-4.10. Rannikkotykistöjen yhteisleiri Hangossa 
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SIRR:n palveluspaikat, osa 111 

L TOPATTERI -

ÄÄ PYÖRÄT PYÖRIMÄSSÄ 

Järjestää, keittää, kouluttaa, korjaa, kuljettaa, majoittaa, ra
kentaa, siirtää sekä viestittää, valvoo ja vartioi! Mikä se on? 
Oikea vastaus - Huoltopatteri! 
Huoltopatteri on SIRR:n monipuolisin yksikkö, ainakin majoit
tamiensa varusmiesten palvelustehtävien puolesta, jotka ulot
tuvat aina sotilaspoliisista laivakokkiin ja asesepästä veneen
kuljettajaan. Tällä hetkellä huoltopatterin varusmiehet edus
tavat niin maa-, ilma- kuin merivoimiakin. Palveluspaikkana 
Huoltopatteri on pidetty, johtuen mm. keskeisestä sijainnistaan 
lähellä Helsingin keskustaa. 

Esikuntapatterista Huoltopatteriksi 
Huoltopatteri niminen yksikkö syntyi 1.1.1990 oltu

aan sitä ennen Esikuntapatteri, joka nimenä kuvastaisi
kin paremmin yksikön olemusta tänä päivänä. Perus
huollolliset tehtävät kun ovat vähentyneet muutamaan 
ja niiden varusmiesmäärä kouralliseen . Esikuntapatteri 
sijaitsi Santahaminassa ns. Tykistökasarmin (nyk EKI 
UudJP) alakerrassa. Vielä 80-luvulla Esikuntapatteris
sa annettiin SIRtR:in saapuville alokkaille peruskoulu
tuskauden koulutusta alokasvahvuuden ollessa n. 120. 
Vuosien -89 ja-90 vaihteessa patteri muutti nimeä ja siir
tyi Santahaminassa nykyiseen kasarmirakennukseen
sa C30. Punatiilinen , 1800-luvulla rakennettu kasarmi
rakennus on suojeltu kohde. Se peruskorjattiin vuosien 
-94 ja-95 aikana moderniksi , nykyajan vaatimukset täyt
täväksi yksiköksi , jossa on miellyttävä palvella . Korja
uksen yhteydessä sisätilat saivat uuden ilmeen ; varus
tuksesta mainittakoon mm. keskuspölynimuri. 

Huoltopatteri järjestyy ripeästi kasarminsa järjestymispaikal/e. 

Tehtävät ja henkilöstö 
Huoltopatteriin kuuluu Komento- ja huoltojaos, Soti

laspoliisijoukkue, Santahaminan aluevalvomo, Merikul
jetusjaos, Orrengrundin linnake sekä vartiolinnakkeet. 
Kantahenkilökuntaa on Huoltopatterissa kirjoilla n 50 ja 
varusmiehiä n 100. Huoltopatteri suorittaa eri velvoittei
den mukaisia valmius- , huolto- ja varuskunnallisia teh
täviä Santahaminassa, sekä antaa sotilaspoliisi- ja lin
naketaistelijan koulutusta suoraan SIRR:n komentajan 
alaisuudessa. Huoltopatterin, suurimmaksi osaksi ulos
päin suuntautuneet, tehtävät auttavat lähes koko ryk
menttiä! ■ 

Huoltopatterin päällikkö, 
Kapteeni Kari Tapala 
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AI i upseeri kurssi 
1 / 96 

Kurssijulkaisu 

Toimittajat: 
Mika Heinonen / Samuli Miettinen 
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CD 
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Kurssin johtaja 
Kapt Auvinen 

Kurssin varajohtaja 
Ylil Herrala 

Kurssin vääpeli 
Ltn Tarkiainen 

Kurssin johtajan 
tervehdys 

Arvoisat 1/96 aliupseerikurssin ryhmänjohtajat 

Kurssinne päättyi jo toukokuun lopussa ja kun tämä lehti ehtii käsiinne , olette 
jo ehtineet saamaan tulikasteenne vaativassa ryhmänjohtajan tehtävässä. 
Tehtävien ja koulutuksen luonne tietysti vaihtelee sijoituspaikkanne myötä, 
mutta yksi asia on kaikille sama . Ryhmänjohtajana te kannatte tärkeän 
osavastuun yksikkönne tehtävien ja koulutuksen toteutuksessa. 

Johtaminen on puolustusvoimien toiminnoissa korostetun tärkeää. 
Johtajan on kyettävä tiukassakin tilanteessa säilyttämään malttinsa ja 
väsyneenäkin kyettävä näkemään toiminnan onnistumisen kannalta olennaiset 
asiat. Tämä pätee niin sodan kuin rauhan aikanakin. Johtaminen yhdistetään 
usein tiukkaan käskytykseen ja tarkkaan valvontaan . Ei pidä kuitenkaan 
unohtaa, että tiedottamalla asioista alaisille etukäteen ja informoimalla heitä 
tiedossa olevista asioista, saadaan aikaan paremmin toimiva kokonaisuus . 
Tällöin jokaista asiaa ei tarvitse käskeä tiukasti, vaan alaiset voivat saamiensa 
tietojen perusteella lähteä valmistelemaan tulevaa koulutusta ja pääsevät 
helpommin toivottuihin tavoitteisiin . Tämä on tärkeää muistaa , kun osa teistä 
heinäkuussa aloittaa vastuunalaisen ja vaativan alokaskoulutuksen . 

Vaikka organisaatiossamme tehtävät ja vastuut on jaettu eri johtoportaille 
on hyvä muistaa, että toiminnan onnistuminen on kiinni yhdestä käsitteestä . 
Ja se on luottamus esimiesten ja alaisten välillä . Esimies lunastaa alaistensa 
luottamuksen olemalla esimerkillinen ja alaisistaan huolehtiva, sotilaallisissa 
asioissa aina tarkka ja sääntöjä noudattava johtaja. Alainen saa luottamuksen 
esimiehiltään tekemällä tinkimättömästi tehtävänsä ja olemalla avoin sekä 
ryhdikäs esimiehensä edessä. Kun molemminpuolinen luottamus on kunnossa 
organisaatio kykenee uskomattomiin suorituksiin ilman suurempia ongelmia. 

Näillä mietteillä ja saatesanoilla toivotan teille , arvoisat ryhmänjohtajat , 
vaativaa , antoisaa ja opettavaista ryhmänjohtajakautta. Muistakaa aina ja 
kaikkialla asettaa joukkonne tehtävät ja hyvinvointi oman itsenne edelle. Minä 
luotan teihin . 

Kurssin johtaja 
Kapteeni Veijo Auvinen 
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Oppilaskunnan kuraattorin 

tervehdys 

Onnitteluni tuoreille ryhmänjohtajille . Toivottavasti muistatte, että te ette vielä 
ole valmiita , vaan teidän on tulevissa tehtävissänne kehitettävä itseänne 
jatkuvasti . 

Viekää mukananne jo kurssin aikana kehittynyt hyvä yhteishenki , sillä 
ilman yhteishenkeä ei mikään joukko saavuta tavoitteitaan. 

Kiitän oppilaskuntaa ja ennen kaikkea oppilaskunnan hallitusta 
miellyttävästä yhteistyöstä ja toivotan menestystä kaikille kurssin oppilaille. 

Oppilaskunnan kuraattori 
Yliluutnantti Mauri Vierula 

Oppilaskunnan kuraattori, 
T AS-linjan johtaja 

Ylil Vierula 

VTl-linjan johtaja 
Ylil Kuosmanen 

T J-linjan johtaja 
Vänr Pulliainen 
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Ylärivi: 

2. rivi: 

3. rivi: 

Alarivi: 

Berg , Malkakorpi , Toivanen , Alanko, Salonen, Hakala, 
Santanen, Janhunen , Lukander, Kulmala 

Heinonen, Halttunen, Granberg, Lehto , Hiisvirta, Salo, 
Mäntyvaara, Oinonen, Löksy 

Vilpponen, Marjunen, Kilpinen, Mäkelä, 
Veijalainen, Heino, Aspelin 

Kers Lummaa, kok Karvonen, vänr Kuosmanen, ylil 
Kuosmanen, ylik Ruskovuo, kers Niemi. 
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VTI - club for Gentlemen 

Elämme nyt aikoja , joiden moni meistä ei ikinä uskonutkaan tulevan : 12 viikon 
odotuksen jälkeen AUK vetää viimeisiään ja moni on kääntänyt katseensa 
kohti aurinkoista kesää ja tulevaa ryhmänjohtajakautta . 

TAS = RT:n tulivoima, T J = RT:n haukankatse, VTI = RT:n hermot ja 
äly. Tosiasiahan on , että ilman viestiä koko rannikkotykistö olisi pulassa. T J:llä 
on hienot pelit ja vehkeet, Tumila ja LaSu, joilla mitata etäisyys, mutta entä 
miten data toimitetaan? Huudetaan : Tuliasemaan! , kranaattien viheltäessä? 
TAS:lla puolestaan pimeällä nollat pyörii taulussa , minne suunnata putki , kun 
T J:n data ei tule? Tai sauva-akuista loppuu virta . Onneksi on olemassa tuttu ja 
turvallinen viestitaistelija, joka hoitaa yhteydet kuntoon ja asettaa akku lippaan 
oikeinpäin paikoilleen. 

Aliupseerikurssin ensimmäisen puoliskon ryhmänjohtajakoulutuksen jäl
keen erikoistumiskausi oli niin ruumiillisesti kuin henkisestikin helpotus, lukuun
ottamatta helvetillistä viestikaluston raahaamista paikkojen A (Aarne) ja B 
(Bertta) välillä sekä puuduttavia oppitunteja heti aamutuimaan. 

Mutta loppu hyvin , kaikki hyvin. Takana ovat raskaat, mutta opettavai
set kuukaudet. Hyvillä mielin voivat kouluttajat lähettää meidät takaisin jouk
ko-osastoihimme ympäri rannikkoa . Viestilinja tulee kirjaimellisesti "hajoamaan 
eri puolille Suomen rannikkoa" . 

Mäkiluodossa 23.05.1996 

korpraali Heinonen MT 
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Tupa Teikari 
Ahlquist AM :"KATTETETTENPÄIN!" Ei Nap
paa - taistelija Jumalan armosta. "Noo, kun
dit. ... hiljaa nyt . joo ko ?" Valkoiset sukat 
AINA jalassa. 

Alanko MT : Luolamies, "Ei todellakaan 
Genenkään !" Mies harrastaa sanan
muunnoksia ( Matalaa hullun naurua ). 

Aspelin TPJ : "Anon HL-lomaa, syy keilaus", 
ja läpi menee kerta toisensa perään, Tom "Us
komaton" Aspelin , niin lähellä todellista 
kilahdusta ettei edes löytänyt suihkuun koko 
kurssin aikana ... 

Berg MJ : Ikuinen optimisti "Kuule hei ! Ajatte
le, jos.. Eiks ois upeeta !" Tupa muistuttaa 
Beirutin slummia - Berg vastuussa 
siivouksesta ... 

Granberg JM : "Ryhmittäinen varustarkastus 
ohi havaitut virheet korjaten ... " Teknosissi
neonkeltaiset HIP HOP -housut palvelus
pukuun. Opp. Joht. Granbergin selvitys tapah
tuneesta : "No, tota, osasto vain ajautui päin 
ruokalan seinää. .. " 

Hakala HT : Hullu mies Huittisista. Todellinen 
tykkimies todistetusti : ainoa viestistä, joka lä
päisi TKM -testin. H .. . vetin terävä kieli tarvitta
essa - ja silloinkin kun ei tarvittaisi . 

Halttunen TA : Tuvan särmin kaappi - sisältö 
aina lattialla , Hybrid -Halttunen. Väärä sielu 
terveessä ruumiissa, h ... vetti. H .. .VETTI ! 

Hannula : eräs oppilaan kuukausi lntissä : 
VKS + VLV + VKS + VLV + VKS + VLV => 
maitojuna kohtalona. Tykimiäs 330. 

Heino PA : Laulaen tahtimarssia, laulaa muu
tenkin väärässä paikassa väärään aikaan , 
mutta oikealla nuotilla . "Siis hetkinen .. 
MITÄ?!". Elämäänsä kyllästynyt sotahullu . 

Heinonen MT Tosi särmääjä , 
kurssijulkaisukin hoitui komeasti vänrikin hie
man auttaessa. Nukkuu missä vain , milloin vain 
- paitsi oppitunneilla. 

Tupa Tuppura 
Hiisvirta : Oppilasjohtajana VKS :ssä , 
Veljesmarssi VUP:ssä. Ja pimppimusa soi .. 

Janhunen : MINÄ ! Minä särmään kaappia , 
Minun mummon synttärit, Minun lomat, Minun 
vanutuppo Minun korvassa . Tuvan todellinen 
narsisti. 

Kilpinen : Työntää tunkkia ja treenaa penkkiä. 
Senaattorin kaljat nappas enemmän kuin 
neekerisoppa. Maailman nopeimmat aamu
toimet. 

Kulmala : Konsta Kulmaväbälä. Jälki - AUK. 
Kooma n kuningas, jolla karvasormikaat ja pakki 
mukana. "Vähiin käy ennenku loppuu." 

Lehto : Keep on smiling! Hymy ei hyytynyt 
Veljesmarssilla , eikä edes muiden lähtiessä 
lomille. 

Lukander : Särmä vapaustaistel ija. Saattaa 
löytyä valmistautumisaikana vessasta . "Lainaa 
hammastahnaa ... ja muijaa". 

Löksy : "Löksy ! Lööksyy .. LÖKSY ! ... No 
mitä ?" nollat pyörii taulussa . Motivaatioruuvin 
haltija , mies suoraan Kummelista , aina vai 
heessa. Osaa teoriassa , ei käytännössä . 

Malkakorpi : tuvan ikioppilas päkiä-asennos
sa. Särmä kaveri , jota ei kokeet paljon napan
nut. Hajoaa helposti . 

Marjunen Pessim isti - Hymypoika . 
Venttiseiskan kanssa Veljesmarssilla : "V. .ttu , 
nyt mennään!" 

Tupa Tytärsaari 
(Koskeeks tää Tytärsaarta?) 

Mäkelä : Ainoastaan Mäkelä jaksaa pysyä he
reillä ja vielä näyttää innostuneelta viestioppi
tunneilla (Ymmärtääköhän jotain ?) . 

Mäntyvaara : Harjavallan Gines -kone, tuvan 
todell inen ÄIJÄ. Aina tupakalla. 

Oinonen Kaneeeett i ! ! Tuvan valesärmä 
lusmu. Suuret puheet, pienet teot! 

Salo : Siivouspalvelua - ei ikinä. Saloa ei tun
tunut ikinä oikein nappaavan mikään, tulokse
na äksiisinomainen tetsaus V. Auvisen johdol
la. Suoritti AUK:n nukkumalla. "Hi , l'm freed , 
Valfrid ." Saloko tahdissa ? - ei ikinä 1 

Salonen : Aluksi tuvan särmin jätkä, mutta 
gonahtaminen alkoi eriytyvällä kaudella . "Hei 
jätkät, nyt ne puheet komentoon ." 

Santanen : Tipi . Viestilinjan tdellinen kytkijä . 
Aina äänessä (vars inkin yöllä) . KOSKEEKO 
TEIHIN ? 

Toivanen : Aaaaaaaargh !! Todellinen käsi , 
joka Halusi takaisin TuRRiin . 

Veijalainen : Toimistospede. Todella lapselli
nen 23 -vuotiaaksi. Singahtaa ainoastaan 
nakki suojaan . 

Vilpponen : Vapautuksia ? "Joo: VPO, VUP, 
VMTL !" Ei nappaa - eiku veksiin . 
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Tulenjohtolinja 

Ylärivi: 

2. rivi: 

3. rivi: 

Alarivi: 

-......... C.0 
0, 

Pärssinen, Välkki , Nyberg , Mulari , Rouhiainen, Matikainen , 
Wegelius, Pirtama 

Vainio, Virkki, Orivuori , lindfors, Tuominiemi , Hellström, 
Jaskari, Karpo 

Ansamaa, Ristolainen , Pursiainen, Savolainen, Lehtonen, 
Kanto, Huhtala 

Alik Niemi AJ, vänr Pulliainen , ylik Heikkinen , alik Liljemark 
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Tupa Bengtskär 
Ansamaa : Joo joo no 1. "Ei jaksa !etsata." 
Yllättäen MEVA:aan. Piilokoomikko. 

Boijers-Poof : Powerpooh tetsasi itsensä 
lankaosaston kautta MEVA-mieheksi. Rambo. 

Hellström : Asennejälkä. Teki niinkuin käsket
tiin , eikä pölissyt. "Pärssine mene autta 
Pursiaine." Svenska iski finskan läpi, mikä toi 
käskyihin tiettyä komiikkaa . 
Veljesmarssita istelija . 

Huhtala : Diplomitykäri . "En vastaa levosta, 
herra kokelas", vastaa Huhtala levosta VKV:n 
jälkeen. Mäntsälässä jyrää. 

Jaskari : Rokki kantis no 2. Kikkailija K-maal
ta hylkäsi MEVA:n. Veljesmarssitaistelija. 

Kanto : "Oppilas Kanto niin." T J:n hiiri , pieni , 
mutta pippurinen. Oppituntien kauhu: "Eikös se 
oo niin , että kun ... " ja MEVA:aan. 

Karpo : MEVA kuningas ja siitä niin pollee. 
Löytyi VKV:lla Kirkkonummen Rokista Väinön 
ja oluen kanssa. "Olin kerran Samoalla ... " 

Lindfors : "En kyllä juokse enää metriäkään!" 
MEVA kutsui lusmuhommiin . 
Veljesmarssitaistelija. 

Lehtonen : Todellinen minä-mies. "Vanhempi 
korpraali kävelee edessä. " "Ei elämää." Toi
mistoon ja all the way to the RTTK. 

Rouhiainen : "Phooh, phooh" puhina kuuluu 
kun Rouskis saapuu. Särmä hiipii AUK l:n jäl
keen . Fiksumpi kuin luultiin . 

Tupa Koivisto 

Nyberg : Tähtiproffa. Mr Urga. MEVA kutsui 
tätäkin herrsmiestaistelijaa. 

Matikainen : Eipä turhaa hössäillyt. Kävi 
Ubiksessa piipahtamassa, jonka jälkeen (AUK 
1) häipyi MEVAksi. 

Mulari : Äänetön Kalu.AU tst-leirillä. Rauhalli
nen. Kuuli MEVAn kutsuvan ja siellähän ja vie
läkin vaikuttaa. 

Orivuori "Nyt meni he rneet ne nään !" 
Spaddulleeee ... ! ! Suomen nopein röökin vetä
jä, pervojen juttujen mestari. Tulenjohdon pie
ru! 

Pietiläinen : VMTL-linjan teknohirmu. "Ufotkin 
nauraa kitaramusiiki lle." "Hei tää on ihan hyvä 
biisi, venaa mä kelaan sen. Ja sit tää ... " Tu
vassa voidaan kuunneli'a mitä vaan, kunhan 
se on teknoa ja Pietiläinen määrää sen. "Her
ra alikersantti, voinko selventää?" Nuuskahuuli . 

Pirtamo : Kylvettäjä. Orivuoren avulla on myös 
tällä taistel ijalla mennyt yksi jos toinenkin her
ne nenään. Päätti ottaa Scorpionsin CD:n mes
siin , jos vaikka tuvan loput 20 CD:tä menisivät 
rikki . 

Pursiainen : Tulenjohdon todell inen selventäjä. 
Norssiruusu. "V. .. u mä olin kännissä !" Pinkan 
ja punkan muna. 

Pärssinen : Mie, Sie, Höpönpöppöö. Pärssinen 
selittää ja selittää ja siitä ei alkuun päästyä tule 
loppua. Yksikön todellisten tulenjohtajien todel
linen sähläri. "No kun mie ... " Gooman Kunin
gas. "En mie tiiä ... " Matofasaanifarmari . 

Ristolainen : Isosaari. Ehdoton MEVA-mies. 
Ei tehnyt kurssin aikana mitään ylimääräistä. 
Vakaa kuin kermaviili . 

Tupa Lavansaari 
Savolainen :Tupa Mustamaan vakioasiakas. 
Runkkupukua ei vaihdeta. 

Tamminen : Yksikön todellinen MEVAtynnyri . 

Tuominiemi : Kautta aikojen ensimmäinen 
"taistelija", joka haki siirtoa Mäkiluotoon. 

Vainio : Vietti viikonloput Wegeliuksen isoäi
din luona. 

Virkki : Keskeytettiin opinnot. Otti 141 pv HSL. 

Välkki : Nummelan kuningas. Viettää viikon
loput "raveissa". 

Wegelius : Kurssin viimeinen korpraali. 
Kikkaili itsensä Mäkkäriin . 
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Tuliasemalinja 

Ylärivi: 

2. rivi : 

3. rivi: 

Alarivi: 

-........ CO 
en 

Ekholm, Mäkelä, Tuomi , Saarisalmi , Huovinen , Jokinen , 
Henriksson T JM, Jäppinen , Vuorikoski , Salminen 

Aschan , Vahter, Tivinen, Kunttu , Luusua, Heikonen , 
Nikman, Kleemola , Räty, Luoma-aho 

Henriksson SVP, Harjunpää, Katz, Heikkinen, Luhta
niemi , Koskinen , Lauren, Niemi MJP, Bothas 

Al ik Tiainen , kok Huotari , vänr Merenlahti , ylil Vierula , 
vänr Vartiainen , kok Poski parta , alik Sobott 
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The Royal TAS 

Jo alusta alkaen oli selvää, että meidän linjamme tulisi olemaan kaunein ja 
voimakkain . Aikaa myöten tämä käsitys vain vahvistui . Kun muut linjat 
pullamössöil ivät ja saivat suklaata, TAS haki kovuutta ja vahvisti jo ennestään 
teräksenkovaa luonnettaan. No, onhan muistakin linjoista rauhanaikana jotain 
hyötyä, esim. viestispedet pitivät kanttiinia pystyssä aika-ajoin ; jopa ansiok
kaasti . 

Pääsääntöisesti T AS:n toimintaa leimasi selkeä motivoituneisuus. Pieniä 
hienoja asioita jaksettiin opetella joskus jopa hiljaisuuteen asti (poikkeukselli
sesti muutaman kerran ennen koulutöitä , jopa sen ylikin) . Opiskelu tuotti tulos
ta, leireilläkin pahimmat virheet olivat vain n.100 piirun luokkaa, eikä se loppu
jen lopuksi nyt niin hirveästi ole. Mäkiluodon leirillä toimintamme ja tarkkutemme 
tuotti ansaitut kiitokset: T J:n ja VTl :n mukanaolosta huolimatta ammuimme 
maalilautan ns. atomeiksi. Tykkimenetelmällä ammuttaessa upotimme myös 
lukuisia Kresta luokan risteilijöitä sekä muutaman Hamburg-luokan hävittäjän . 

Juoksunopeutemme ja -kuntomme kasvu kurssin aikana kertoo osaltaan 
apukouluttajiemme loistavista motivointikyvyistä ja -keinoista . Vanha 
fennialainen sananlaskukin sanoo:"TAS-linjan oppilas on metsän nopein eläin ." 
Toisin kuin T J:lla ja VTl :llä , ei eläimellisyydestä muuten voida meidän osal
tamme puhua. 

Nyt kun kurssi on jo ohitse ja hajoamme pitkin rannikkoa , voimme ylpeänä 
todeta , että me pystyimme siihen, mitä meiltä odotettiinkin : pysyimme koko 
kurssin ajan sen voimakkaimpana , rohkeimpana , kauneimpana ja 
motivoituneimpana linjana. VENI , VIDI , VICI ! 

Upinniemessä 29.05.1996 

Alik Ekholm 
Alik Katz 
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Tupa Ristiniemi 
Kuninkaallisista särmin 

Aschan: Sipoon sissi . Mies, joka sekoaa sään
nöllisesti viikon välein . "Hierokaa jalkojani! 
Toimisto !" Kurssin tiukin BeBa! "Yöpala etelä
kärjessä klo 03.00 !" 

Bothas: Mis mun korvalappustereot on? Mis 
mun tetsarit on? Mis mä nukun? Onx ny häly
tys?_Miks? Aina vaiheessa. 

Ekholm: Yl ikorpraal i VMTL:n armosta, vavis
kaa VMTL-alokkaat. Natsi , onko natsoissani 
pölyjä ??!! NATSAT KALSA-REISSAKIN ? 

Harjunpää: Unissaan " ... on toi oppilasjohtajan 
homma tavallan ihan siistii ... " Pornaisten 
seittisinko, kurssin puppeli-kuningas. nimensä 
näköinen mies, Tarkiaisen bestis. 

Heikkinen: Raju jätkä. IV:ltä palattuaan ryömi 
pöydän alla roskista etsimässä. .. "joo, ei mull 
oo paha olo ... " "Ryhmä valmiina ristille ... "Sipaa 
pöydän alla "Hei mä löysin pölyä!" 

Henriksson T JM: The better brother of the 
blues brothers ! Jämerä ryhti. Ei herännyt edes 
hälytykseen eikä löytänyt kaapilleen .. 

Huovinen : "Mä nukkusin tänään tollattii 
huanosti " joka paikassa ja koko ajan 
RAAPS ... RAAPS! ja nahatkin lähtisi. 

Jokinen : Menossa sukupuolitestiin , kyll mä 
voisin suostuu 5000 mk:sta .. . Pamela Anders
sonin poikaystävä. Todell inen soderaketti. 

Jäppinen: O yötä metsässä = täydellinen 
toimistotaistelija häröjä hiuksiaan myöten. "Mä 
tungen sen sulkeisten arvostelulapun sen ... " 

Henriksson SVP: (Jesus) , Ristiniemen kiro
us, asui virallisesti Seivästössä, Todellinen tu
pajumi. 

Tupa Seivästö 
Henriksson SVP: "Nyt ollaan ykköspatterilla !" 
Hermoilee aina ja kaikkialla "Mä haen kohta 
apuvalvojan ja päivystäjän !" "Herrä kokelas, 
oliko se piippu vai putki ?" 

Katz : Ei koskaan saatu kiinni itseteossa 
koomailusta . Tuvan todellinen joogaaja-riistä
jä. "Nyt se musiikki kovemmalle!" 

Kleemola: "Töihin , Mars!" "6 askelta taakse
päin , MENKÄÄ!" Ei sunnuntaita ilman krapulaa . 

Koskinen : Kurssin todell inen rallikuski. 
VLV = Viskilesti Lopuksi V iikon. Myyrmäen 
Romario. 

Kunttu : Kurssin unikeko, ei asentoa missä ei 
nukahtaisi minuutissa, nukkuu aina ja kaikkial
la. VLV = muija jätti , turpiin tuli , rahat loppu, 
auto hajos. Hälytys ! "mitä Helvettiä ?!" "Ei hy
vää päivää !" 

Lauren : "Emmä jaksa !" Suomala inen 
rasistinen vinoileva mies, jolla rytmi veressä. 
Luhtaniemi: "Mua ei tod nappaa" => Mäkkäri 
kutsui Teemua. Kurssin juniori. 

Luoma-aho: Kuningasselventäjä "Nyt sitä 
hernettä pyörimään, Mäkelä !" VLV = neonpuku 
päälle ja reivaamaan . "No mutta 
kakkospatterilla ... " 

Luusua: Yksikön todell inen Pera Pervo. Kipu 
on kivaa ! "Heippa tytöt !" Joka aamu kello 
05.30 "Paljon kello on ?" Vempaton vemppa. 

Mäkelä LVJ: (Kivelä/Mäkylä/Kämylä) sammal
pylly , tuvan tuhero. Mies joka ei pyörittänyt 
hernettä kuin kokeissa. 

Tupa Someri 
Niemi: Pulska poika Mäntsälästä , rakensi 
sotilasuransa VKS:n varaan . 

Räty: Ei ole olemassa mitään Rätyä , on vain 
ryhmänjohtaja ... Tämä oppilasvänrikki Kotkan 
viinirypä)eviljelmiltä raiskasi teltan ja leikki 
simpanssia 130:n lukolla. 

Saarisalmi: Mäkiluodon diplomitykkimies, 
paukut eivät riittäneet loppuun asti , kurssin 
paras hylsyvarasto. 

Salminen: Arvomerkkiasiantuntija, joka käyt
tää norjalaista astmalääkettä ennen urheilu
suorituksia . 

Tivinen: "Se pallo-lumi-heitto-loppu-nyt !" ko
mentaa oppilasjohtaja Tivinen, ja silloin pallo
lumi-heitto-loppuu ! !! 

Tuomi: Jos ei nappaa, niin ei tod nappaa. Aina 
unessa, puhuu päivisin vähän , yöllä sitäkin 
enemmän . Kuntotest issä O vatsalihasta , 
nukahtiko kesken suorituksen ? 

Vahter: Nihkeä turha särmääjä, säätäjien su
kulainen. 

Vuorikoski : Esimerkill inen tuvan esimies, joka 
ensin , huutaa seuraavaksi ja repee nauramaan 
lopuksi - eikä si inä ole mitään yllättävää. 

Wikm_an: Keravan kollilla ikuinen VSP (=va
pautus siivouspalvelusta) , ainakin omasta mie
lestään. Löytää nakkisuojan paikasta kuin pai
kasta . 
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Veneenkuljettajakurssi 

Ylärivi: 

Alarivi: 

Ltn Puittinen, Antikainen , Muranen, Peltonen, Laaksonen, 
Suontakanen, sotmest Seppälä 

Matikainen , Hyle, Taivassalo , Kantanen , Speeti 
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FORSSA SANOMALA VARKAUS 

Marja-Liisa Aho 
myyntipäällikkö puh. I 22 39 I 2 

Maritta Evers 
myyntipäällikkö puh. 122 3911 

Jorma Kekki 
tuotepäällikkö puh. I 22 39 13 

Paavo Oksanen 
markkinointipäällikkö puh. 122 3910 

Martinkyläntie 9 01770 VANTAA 

Antikainen : "Pekka" on kuuluisa runkkupuvustaan ja rap isevasta 

hammasharjasta. 

Hyle : "Missä on mun tuoppi?" 

Laaksonen : Kiukkunen äkäpussi (entäs sitten?) 

Matilainen : Mies, jolla on ikuinen sänki , ja joka osaa (ainakin omasta 

mielestään) tehdä täydelliset rantautumiset. 

Muranen : "Kahta en vaihda: Marjaa ja RK:ta." Hermostunut Basil-hiiri 

Peltonen : "Ihan tosi, en mä pierassu." 

Speeti : Klaukkalan nuuskahuuli 

Suontakanen : Espoon lahja salibandylle ja naisille ?? 

Taivassalo : "Kiitti mulle riitti. " ... ja sukat haisee. 

Mihin sltoudut? 
Mihin käytät aikasi? 

Alkaa perheelle, 
mlelekkäämpl työ. 

Parempi ymmärrys, 
laajempi tieto, 

kehittävät harrastukset. 

Vapautesi on omasi. 
Käytä sitä ja tee mitä tahdot. 

Jätä rutiinit sähkölle. 

TURKU ENERGIA 
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~VALMET 

Innovaatioita 
muutenl<in 
lUlin paperilla. 

Valmet-konserni on maailman johtavia 
paperinvalmistustcknologian ja prosessi
teollisuuden automaatioratkaisujen 
toimittaj ia. Konserni valmistaa myös 
ku ljetustekniikkaa vaativaan käyttöön. 

Valmet jalostaa innovaatioista as iakkaansa 
toimintaa edistäviä huipputuotteita. 
Innovaatiot auttavat asiakasta vasta, kun 
ne on sovellettu käytännön ratkaisuiksi. 
Kun niistä tulee parannuksia prosesseihin 
ja toimintoihin. Siksi Valmet-laatua ei 
mitata suunnittelu pöydällä, vaan 
asiakkaidemme prosesseissa. 

Valmet Oy, Konsernijohto, Panuntie 6, PL 27, 00621 Helsinki . Puhelin (90) 777 05 1, telefax (90) 77705 580. 
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maanpuolustust,a 
Yksilön toimintamahdolli$,uuksia ', 
ei enää ratkaise sotilasarv~ vaan 
maanpuolustustahto 
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Reservin Aliupseerien Liitto · Reservistförbundet r.y.. 
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• Yrityksen asiakas-
palvelutaso on usein 
suoraan verrannol
linen sen puhelin
järjestelmän tasoon. 

• Siksi Tele Yritysvies
tinnän liikeideana on
kin: 
"Tarjota puhelinvaihteita 
ja -järjestelmiä asiakkail
lemme kommunikaatio
tarpeiden tyydyttämiseksi 
siten, että heidän kilpailu
kykynsä ja palvelutasonsa 
paranee". 

Kartoitamme asiakkaan 
tarpeet, siis SOITA! 

• puhelin 020401 

• 

• 

• 

• 

• 

TYV Tele Yritysvies
tintä Oy pähkinän
kuoressa: 
100%:sesti Telecom 
Finland-konsernin 
omistama tytäryritys 

liikevaihto v.-95 140 mmk 
ja henkilöstön määrä n. 80 

toiminta-alue: Suomi, 
Balttia, luoteis-Venäjä 

Päämiehet: 

Nortel, Kanada 

GPT, Iso-Britannia 

L.G. Electronics, Etelä
Korea 

DeTeWe, Saksa 

OLEMME MARKKINA

JOHTAJIA SUOMESSA -

JA OLEMME SIITÄ YL
PEITÄ! 
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Herttoniemen 
0 Ptl, 1' kka ~h7:~~~;t 

mo pe9-18lo 10-13 

Santahaminan 
SOTKU 
-siistein saluuna 
-maistuvimmat munkit 
-halvimmat hinnat 
-nakkeja vain lihiksissä 
-kuin kotona konsanaan 

ark 08.30 · 15.00 et 
17.00 - 20.30 i~ ~ 

guinness 14.00 - 20.00 ~-, ~ i 

.,JJ,11011110 s1111ristoon! 
Pääkaupungin upea saaristoluonto ja sen monet 

kasvot odottavat Sinua 
-aivan kaupungin keskustassa. 

jätä Sinäkin kiireesi Kauppatorille ja lähde pariksi 
tunniksi rentouttavalle risteilylle meren sinisille 
aalloille . Suomenlinnan merilinnoitukset, tutut 
kaupunginosat, Villingin vanhat huvilat ja uljas 

saaristoluonto avautuvat erityisen upeina eteesi 
saaristoristeilijän kannelta. Haluamme myös 

muistuttaa miltä pariloitu lohi viinilasillisen kera 
maistuukaan raikkaassa meri-i lmassa .. . 

M/S DORIS ja 
iloiset kielitaitoiset risteilyemäntämme ovat Sinua 

vastassa Kolera-altaan Kauppahallin puolella 
joka päivä, klo 1 1 .45 ja 14. 15, 25.8.96 saakka. 

Kesällä myös iltaristeilyjä, soita pöytävaraus! 

~!flc,J¾uA (jlf 
Meritullintori 6, 00170 HELSINKI, 

Puh. (90) 879 5343, Fax (90) 879 5217 
Myös tilausristeilyjä omien toiveidesi mukaani 

® 
..T-paita, vaaleanharmaa, koot: S-M-L-XL-XXL- 85, - 65, -
(98% cotton/2%polyester) 
.. College, SA-harmaa,koot:S-M-L-XL-XXL-- 140, - l 20, -
(70%cotton/30%polyester) 
Paidat toimitamme postiennakolla tilousjörjestyksessö n 10 vrk :n kutues.sa tilauksen saapumisesta 

10 vrk:n töysi vaihto- }a palautusoikeus. TIiauksen hintaan lls6t66n vain todelllset postikulut 11 

Möörä Koko Määrä Koko 
Imi (kpl) (kpl) 

1-polfO 

Osoite 
Colege 

Postlnumero Ja -toimipaikka 

VAMM 
puolustus

voimaa 

l -poito 

College 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta Q 

Reserviyksikkö- ja paikallisosastotoiminta 
I 
käynnistyivät 

Rannikon puolustajat harjoittelivat vapaaehtoisesti Isosaaressa, jossa 
harjoitukseen oli kutsuttu kahteen rannikkotykistöpatteriin sijoitettu hen
kilöstö. Harjoitus liittyi puolustusvoimien ja maanpuolustusjärjestöjen 
yhteiseen reserviyksikkö- ja paikallisosastotoimintaan, jossa reservi
läisten vapaaehtoisuus ja oma panostus ovat avainasemassa . Nyt to
teutettu harjoitus oli ensimmäinen tässä muodossa ja mitassa toteu
tettu harjoitus maassamme. Reserviläiset tulivat harjoitukseen ilman 

, reserviläispalkkaa ja päivärahoja. Kertausharjoituskäskyn asemasta he 
saivat kutsun ja sen mukana harjoituksesta kertovan kirjeen . 

Reserviläisiä myös koulutus
ja tukitehtävissä 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta sekä puolustusvoi

mien uuteen vapaaehtoiseen alueelliseen maanpuolustus
järjestelmään kuuluva Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
paikallisosasto tukivat vapaaehtoista harjoitusta. Killan ja 
paikallisosaston jäsenistä koottu tukijoukko vastasi reser
viläisten varustamisesta , viestinnästä sekä toimi harjoituk
sessa koulutustehtävissä. "Olemme olleet mukana harjoi
tuksen suunnittelussa ja toteutuksessa alusta lähtien", 
kertoi Suomenlinnan RT-killan varapuheenjohtaja Sami 
Halme, joka osallistui harjoitukseen koordinaattorina ja re
servikouluttajana . "Myös naisilla ja reservikouluttajilla on 
merkittävä rooli tässä harjoituksessa, jossa paikallisosas
to on ensi kertaa tukemassa varsinaisten reserviyksikkö
jen toimintaa", jatkoi SIRR:n Paikallisosaston apulaispääl
likkö Jouni Gröönroos, reserviläinen hänkin . 

RYT-harjoitus 26.-27 .4. 
Perjantai-aamuna 26.4. saapui lsosaareen harjoituk

sen etujoukko, johon kuuluivat yliluutnantti M Laaksonen, 
vänrikki J Myntti ja aseasentaja Esa Piisilä sekä kymme
nen reserviläistä , joille päivän aikana annettiin valmiudet 
toimia harjoituksen kouluttajina . Samoin perjantaina kou
lutettiin viisi harjoitukseen osallistunutta naista viestittäjän 
tehtäviin ja reserviläisten varustamiseen . 

Varsinaisen harjoituksen alkaessa lauantaina 27.4. 
saapui lsosaareen 54 rerserviläistä. Varusteiden vaihdon 
jälkeen joukko jakaantui viidelle koulutusrastille: 1.rasti Rk
ammunta, 2, ja 3. rasti 12.7 ITKK sekä 4. ja 5. rasti KvKrh. 
Asekäsittelyrasteilla tutustuttiin aseiden rakenteeseen, am 

pumakuntoon laittoon, tuliaseman vaatimuksiin sekä am
pumatoimintaan. Rasteilla järjestettiin myös kilpailu , jossa 
testattiin ryhmien taitoja ja nopeutta aseiden käsittelyssä . 

RYT:ssa tapaa vanhoja tuttuja 
Reserviläiset Johnny Helström, Mika Paasonen , Tom

mi Kinturi , Jarkko Kuismiaja Aleksi Pihkanen toimivat RYT
harjoituksessa omana ryhmänään . He olivat harjoitukseen 
tyytyväisiä ja totesivat, että kynnys saapua seuraavaan 
mahdolliseen harjoitukseen laski suuresti , kun todettiin, että 
mukana olleet olivat jo vanhoja tuttuja . Osa oli entisiä va
rusmieskavereita ja osaan oli tutustuttu edellisessä kerta
usharjoituksessa. Harjoitukseen suhtauduttiin kaiken kaik
kiaan hyvin positiivisesti ja mahdollisutta asetaitojen ker
taamiseen pidettiin erittäin hyvänä. Varsinaisen harjoitus
kokoonpanon ulkopuolella oli mukana myös viisi naista. 
He olivat Maanpuolustuskoulutus ry:n järjestämällä lisä
kurssilla, jonka aiheena oli viestintä . Naiset opiskelivat LV 
217:n käyttämistä ja toimivat RYT-harjoituksessa viestit
täjinä sekä varustajina . 

Iltapäivällä harjoitusta kävi seuraamassa vapaaehtoi
sen maanpuolustuksen johtohenkilöitä SIRR:n Komenta
jan Ossi Kettusen johdolla. ''Aktiivisten reserviläisten ja puo
lustusvoimien etu ja tavoitteet yhdistyvät vapaaehtoisissa 
kertausharjoituksissa", totesi eversti Kettunen, ollen ilmei
sen tyytyväinen käynnissä olleeseen harjoitukseen . 
· Illansuussa aseiden luovutuksen , ruokailun ja sauno
misen jälkeen alkoi kotimatka mantereelle. Harjoitus on
nistui odotusten mukaisesti ja reserviläiset tunsivat reser
viyksikkötoiminnan omakseen. Mielialat olivat korkealla ja 
uutta tapaamista odotettiin innolla. ■ 
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teksti ja kuva 
Suomenlinnan RT-killan tiedottaja 

Anu Vuorinen 

RYTtiläiset asentamassa 12. 7 ITKK:ä tuliasemaan. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
KUIV ASAARESSA 24.8.1996 

KLO. 10.00 ALKAEN 

Kaikki RT-kiltaveljet ja -sisaret toivotetaan tervetulleeksi 
viettämään toiminnallista päivää Kuivasaaren linnakkeelle! 

Tarkempia tietoja kuljetuksi sta ja hinnoista 
kiltasihteeri Kimmo Ylitalo 90-506 1142 

tai Ens io Selin 90-783 475 

JA ILTA-JUHLA ISOSAARESSA KLO. 17.00 ALKAEN 

Obuhofin kaksi tonnia painava lukko liikkuu ketterästi. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö
killan varusmiesjaos tarjosi 11/95 
saapumiserän varusmiehille tutus
tumisretken Kuivasaareen ja sen 
museotykkeihin. Päivä oli sateinen 
tiistai 28.5.1996. Vanhat 305 mm 
Obuhof-tykit tekivät vaikutuksen 
karuinpaankin kersanttiin. 

Peräti 70 varusmiestä 330 päivää palvelevista 
oli päässyt lähtemään mukaan . Killan puolesta 
museotykkejä sekä killan ja RYT-toimintaa olivat 
esittelemässä Mika Pyyskänen, Esko Järvi ja Kim
mo Ylitalo . Vierailupäivästä ei muodostanut kui
vaa niin kohteen kuin säänkään puolesta. 

Kasematin sisällä esiteltiin tulenjohtamisen his
toriaa : keskiötä ja Radal-järjestelmää sekä tykin 
toimintaa sen viidessä kerroksessa . Jo panos-ja 
ammuskellareissa saatiin käsitys tykin huomatta
vasta koosta. Kranaattien painaessa 420-470 kg 
vaaditaan tykin lataamiseen useampikin mies. 
Syöttökerroksesta luikerreltiin ylös kääntyvän tyk
kitornin kolmeen yläkerrokseen . Ylimmässä , tyk
kikerroksessa, nähtiin kahden järeän 12" tykin 
putket. Niiden pituus on lähes 16 metriä ja paino 
50 tonnia ilman lukkoa. Lukko painaa vaivaiset 2 
tonnia . Kasematin ulkopuolella oli nähtävillä "pie
nempää" kalustoa, kuten 1 O" ja 6" tykit sekä 6" 
Canet. 

Kilta tarjosi tutustumiskierroksen jälkeen sau
nomisen ohella purtavaa rekrytoiden samalla ko
tiutuvista miehistä jäseniä monipuoliseen toimin
taansa. Paluumatkalla sade kasteli vierailijat. Ret
kestään väsyneet miehet nuokkuivat keinuvassa 
lautassa matkallaan kotiin . ■ 
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Rannikkotykkimiestoimikunta 

RTTK ja kesäilme 
Rykmenttimme varusmiestoimikuntaa kutsutaan aselajin mukaan rannikkotyk

kimiestoimikunnaksi (RTTK). Se on osa puolustusvoimien virallista organisaatio
ta ja kaikissa joukko-osastoissa suoraan komentajan alainen. Tämä kaikkien ka
nuunamiesten etuja ajava kolmipäinen elin on jälleen korvattu uudella. Kersantti 
Lönnblad, viimeinen vanhan vuosimallin varusmiesjäsen, vapautui kesän korval
la . Uudet sudenpennut jatkavat toimintaa verstaalla ja pyrkivät myös näkymään 
yksiköissä . Koordinaatit ilmaisevat konsonanttikonttorin sijainnin Santahaminan 
sotilaskodin alakerrassa, jossa on tarjolla toiminnan ohella teetä ja sympatiaa. 
Yhteyden saa myös puhelimella numerosta 4819; ulkoa soitettaessa eteen koodi 
161. Puhelinvastaaja toimii uupumattomana päivystäjänä vuorokauden ympäri. 

Veljessarjan vasemmanpuoleinen 
on LINNAKE-lehden vääräkätinen toi
mittaja, tkm Samuli Miettinen . Tämä 
toimikunnan vaari ja vararengas vas
taa pääasiallisesti rykmentin lehden 
numeroiden 2/96 ja 3/96 artikkeleis
ta , valokuvista , taitosta, ilmoitushan
kinnasta, painatuksesta ja jakelusta. 
Jo kolmattakymmenettä vuottaan taa
pertava taiteilija on paitsi ikäloppu 
myös valmis arkkitehti ja yhden vai
mon mies. Nuorena nokialaisena (lue: 
saapas, toim . huom) Miettinen lykkä
si varusmiespalvelusta opiskelukii
reissään ja törmäsi siihen vanhana 
helsinkiläisenä . "Minkä taakseen jät
tää, sen edestään löytää". Miettinen
kin löysi itsensä Upinniemen 1.patte
rilta taistelemassa. Kunnon kohotus 
sopi vuosien toimistotyön nuudutta
malle miehelle kuin nyrkki silmään . 
LINNAKKEELLE hänen tiensä kävi 
lääkintämieskurssilta , jossa toimitta
jamme hinasi TOS-asiamies Söder
holmia paksussa umpihangessa. 

Varusmiestoimikuntamme pu
heenjohtaja valottaa kuvan keskiosaa . 
Alikersantti Harri Lehtonen on 
RTTK:n itseoikeutettu kuningas, jon
ka elämä on aamusta iltaan täyttä teat
teria. Hän syntyi parikymmentä vuot
ta sitten Helsingissä kätilöiden opin
näytteenä. Nykyisin Espoon Kivenlah
dessa vanhempiensa luona asuva 
taistelija harrasti nuorempana kiih
keästi potkupalloa. Harrastusinnon 
laannuttua sai näyttämötaide Lehto
sen taikapiiriinsä. Pyöriessään espoo
laisissa ja helsinkiläisissä harrastaja
teattereissa hän otti tavoitteekseen 
Teatterikorkeakoulun opinnot. Mies 
valmistui ylioppilaaksi Kallion kaupun
ginosan ilmaisutaidon lukiosta vuosi 
sitten . Sotilasuransa Suomenlinnan 
Rannikkorykmentissä hän aloitti Upin
niemen 1. patterilta , jossa myös jatkoi 
aliupseerikurssin tulenjohtolinjalla . 
Vapaa-aikoinaan Lehtonen harrastaa 
salibandya ja ulkoiluttaa Einari-nimis
tä, 9-vuotiasta mäyräkoiraa. 

Toimikunnan TOS-asiamiehin lie
nee kuvan oikeassa reunassa myhäi
levä tkm Max Söderholm. Tosiasias
sa TOS tarkoittaa miehen hoitavan tar
mokkaasti varusmiesten työ-, opinto
ja sosiaaliasioita. Suuri osa hänen 
ajastaan kuluu myös varusmiesten 
vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen. 
Ensimmäiset 19 ikävuottaan hän viet
ti Vantaan Rajatorpassa . Sittemmin 
mies on muuttanut pääkaupungin puo
lelle yhteiseen kotiin morsiamensa 
kanssa . Ylioppilaaksi Söderholm val
mistui viime vuonna Hämeen kylän lu
kiosta . Max Robert on kolmikon kuo
pus ja pelinrakentaja . Jo kuusivuoti
aasta jääkiekkoilulle omistautunut 
uros aloitti teräsvartalonsa sotilaallisen 
harjoittamisen Isosaaren linnakkeella, 
jossa ansaitsi kannuksensa toisten 
asioiden hoitamisessa jo yksikkönsä 
alokasedustajana. Peruskoulutuskau
den jälkeen hänet komennettiin Lah
teen lääkintämieskurssille ahkion 
painoksi. .. ja käsky kuului Max Max. 
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ilapatterit kaatuvat 

Oppilaat Aspelin (vas.) ja Savolainen näyttävät mallia. 

RTTKjärjestää kesän ja syksyn aikana 

Rykmenttimme varusmiestoimikunta järjestää miehistölle 
kulttuurielämyksiä virkistykseksi ja yhteishengen ylläpitimik
si. Q-teatterin Saatana on lehden ilmestyessä jo saapunut Mos
kovaan Suomenlinnan kesäteatterissa . SIRR:n teatterinnäl
käiset kävivät maistamassa tapausta . Syksymmällä järjeste
tään vastaavaa herkkua tai lähdetään kauhistelemaan oop
peran koloratuurisopraanoja . 

Jalkapallo on kesän ajankohtaisinta urheilukulttuuria. Yk
siköiden mahdollisuuksien mukaan pääsee osaan FinnPan ot
teluista 20mk asevelihintaan. Seuraavat ottelut ovat To 4. 7. ja 
La 13.7. Asiasta kiinnostuneena ota yhteys yksikköedusta
jaasi. Syksyllä jatketaan keilailuja Tapiolan Keilahallissaja tal
vikauden alkaessa joukkuelajin ystävät vaihtavat pallon kiek
koon. Viime kaudella lomapukuiset tykkimiehet pääsivät kättä 
heilauttamalla pelaajasisäänkäynnistä HIFK:n kotiotteluihin. 
Sama käytäntö neuvoteltaneen ensi kauden otteluihin. 

Uudet alokkaat, saapumiserää 11/96, on synnytetty 9.7 .96 
ja tiivis tykki miehen muokkausohjelma alkanut. RTTK on mu
kana vastaanottamassa alokkaita näkyen yksiköissä ensim
mäisinä päivinä. RTTK: n alokasoppitunti valaissee toimintaam
me. Perinteinen alokkaiden huumeinfo järjestettäneen myös 
ensimmäisten viikkojen aikana. Muiden pääkaupunkiseudun 
VMTK:ien kanssa valmistelemamme alokastukihenkilöiden 
koulutus ilmeisesti sulautettaneenkin rykmentissämme aliup
seerikurssin 11/96 opetuskokonaisuuteen !! ■ 

Upinniemen 1. Ptrin aliupseeriop
pilaat kokeilivat keilojen kaatamista 
Tapiolan keilahallissa tiistai-iltana 7.5. 
Miehet innostuivat mukavasta lajista 
heti. Opittuaan tekniikan tuloksia syn
tyi jo ensimmäisillä heitoilla. Leikkimie
linen kilpailu lisäsi mielenkiintoa. Ide
an isä, Suomenlinnan Rannikkotykis
tökillan puheenjohtaja, Mika Pyyskä
nen oli lajin innokkaana harrastajana 
johdattamassa taistelijoita keilauksen 
alkeisiin . Ja patterit kaatuivat. .. 

Tapiolan Keilahalli Oy tarjoaa 
SIRR:n varusmiesryhmille ilmaisia 
keilailtoja, joihin yksiköiden halukkail
le ryhmille järjestyy mahdollisuus 
RTTK:n kautta hallin kesäloman (28.7. 
asti) jälkeen. RTTK: n puh 4819. ■ 

lsosaaresta Rykmen
tin Sählymestari 1 /96 

Santahaminassa pelattiin tiistaina 
2.4.1996 onnistunut rykmentin sähly
turnaus . Joukkueita osallistui viidestä 
SIRR:n yksiköstä . Isosaaren ja Mäki
luodon linnakkeiden lisäksi mukana 
olivat joukkueet 1. ja 2. Patterilta sekä 
Santahaminan Huoltopatterilta . Tiu
koissa kamppailuissa nähtiin hyvää 
yhteispeliä ja mallikkaita yksilösuori
tuksia. Tasaväkisen sarjan voitti tap
pioitta pelannut Isosaaren linnakkeen 
joukkue. Viime vuoden mestarijouk
kue, Huoltopatteri , nousi lopulta hyvin 
taistellen toiseksi. Maalintekijäkunin
kaiksi kruunattiin tykkimies Alanko ja 
kokelas Hintikka Isosaaren linnakkeel
ta . Molemmat upottivat yhdeksän 
maalia . ■ 

Sarjataulukko: 

lsos lke 4 0 0 8 31-17 
HPtri 2 1 1 5 23-17 
Mäkil lke 2 0 2 4 14-12 
1.Ptri 1 1 2 3 18-21 
2.Ptri 0 0 4 0 16-33 
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Ylennykset ja virkanimitykset 
Kapteeniksi 1.4.1996 

Yliluutnantti 
Kari Aapro 

Yliluutnantiksi 4.6.1996 

Luutnantti 
Jari Andersson 

4.6.1996 

Yliluutnantti 
Jukka Alavillamo 

Luutnantti 
Jarmo Pihlman 

Kadettialikersantti Kadettikersantti 
Jyri Kopare Tuomo Mero 

Teknikkoyliluutnantiksi 4.6.1996 

Teknikkoluutnantti 
Antti Moisio 

Luutnantiksi 4.6.1996 

Vänrikki 
Reijo Kaariste 

Alikersantiksi 1 .4 :1996 

S-Korpraali 
Jukka Ketola 

Majurin virkaan 1.4.1996 

Majuri 
Jari Ylitalo 

Vänrikki 
Harri Sorvisto 

Opistoupseerin perusvirkaan 20 .6 .1996 

Vänrikki Markku Kekkonen 
Vänrikki Sami Salmela 
Vänrikki Mikko Terä 
Vänrikki Ville Tynkkynen 

Linnake onnittelee 

Lukro·1ta 

Kesän Omena 

Onni omenapuun 
on hedelmä tuo. 

Kesään valoisaan 
se kauneuden suo. 
Kiinni oksassaan 

vahvasta varrestaan. 

Kohta kypsyy, tipahtaa 
kauas oksastaan. 

Vastaanottaa pojan kämmen 
hellä sekä lämmin. 

Tahtoisi puraista, 
halua ei kajota 

kauniiseen hedelmään, 
punaisen vihreään. 

Laittaa kauniin omenan, 
taskuun oman pusakan. 

"T.Kuula" 

Hyva luk1Jal KlfJOlta lehden LuklJOllta-palstalle 
pak1no1ta tai palautetta , runoJa tai proosaa, m1e
les1 mukaan rykmentt1la1sen nakokulmasta 

Onko nurkissasi 
vanhoja LINNAKE

lehtiä? 

Löytyykö arkistostasi tai vintiltäsi men
neiden vuosien LINNAKE-lehtien nu
meroita? Lehden omaan arkistoon on 
päässyt vuosien kuluessa syntymään 
aukkoja. Etenkin vuosien 1990-1994 
väliseltä ajalta on numeroita vähänlai
sesti. Lisäksi aivan ensimmäisiä nume
roita 70-luvun lopusta ja 80-luvun alus
ta ei löydy lainkaan. Jos varastossasi 
on kyseisiä tai muitakin lehtemme nu
meroita, joista voisit luopua, ota yhte
ys toimituksen numeroon p.1614819 
tai osoitteella: 

LINNAKE-lehti/ SIRR 

PI 5, 00861 Helsinki 

30 Linnake 

LINNAKE-lehti 

numerossa 3/96: 
-Tuntematon sota valkokankaalla! Mi
ten sotaa ja armeijaa kuvataan eloku
vissa? Asiaa varusmiesten suosikki
ajanvietteestä . 
-Millainen oli Rannikon puolustajain 
päivä Iso- ja Kuivasaaressa? 
-lsosaaresta palveluspaikkana 
~Alokasmatrikkeli saapumiserästä 11/96 
-Ajankohtaista huumeasiaa! 
-RSKY:n Riitta Kiviselle myönnettiin 
tunnustuksena Ritarimalja. Eeva Vilja
nen kertoo Ritarimaljasta ja sen saa
jasta. 

Gregory Peck ja David Niven tihutöissä 15" kanuunan kimpussa 
kaikkien rannikkotykkimiesten elokuvassa Navaronen tykit (1961). 
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