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Pääkirjoitu 

RYT-PAT-PUM 
Vapaaehtoisen maanpuolustustyön 

uudet tuulet 
Tavoite meillä kaikilla on sama - parempi puolustus- ja pelastusvalmius va
paaehtoistyön kautta . Kaikki toiminta vaatii organisaation - tämä lienee itses
täänselvyys. Ongelmia tuleekin päällekkä isyyksien kautta - samaa asiaa ei 
kannata tehdä kahdessa paikassa. Maanpuolustuskillat ovat ruohonjuurita
son kokoavia toimijoita , kiltajäsenten keskuudesta kumpuaa sen pidemmälle 
viety muoto - RYT - reserviyksikkötoiminta. Viimeisin lenkki tässä ketjussa on 
PAT - eri aselajeja ja toimintoja asianomaisella alueella yhdistävä tekijä. 

Suunta on oikea - viimeinkin aselajikeskeinen nokittelu on jäämässä taka
alalle, ja keskitytään olennaiseen, valmiuden harjoitteluun ja ylläpitämiseen . 
PAT on toimintana avoin kaikille, sekä kiltojen jäsenille että ei-jäsenille. Yksi 
toiminnan mahdollinen kompastuskivi löytyy juuri tästä . Yhteenkuuluvaisuus 
on tärkeää, mikään ryhmä ei saa tuntea itseään ulkopuoliseksi . Kiltatoimin
nassa mukana oleminen ei voi , eikä saa, olla itseisarvo - jokainen asiasta 
kiinnostunut tulee ottaa avosylin mukaan . Tähän asti olemme kaikki herttai
sen yksimielisiä , mutta ... 

Avoimuus on kaksisuuntainen tie - kaikkien kiltatoiminnassa mukana olevien 
tulee toivottaa uudet, verekset voimat tervetulle iksi - mutta myös näiden uusi
en toimijoiden tulee hyväksyä kiltalaiset - järjestöineen, baretteineen ja tun
nuksineen. Joitakin aikoja takaperin Helsingin ltäkeskuksessa pidetyssä alan 
katselmuksessa oli killan jäseniltä ehdottomasti kielletty kiltatunnusten käyttö . 
Miksi ? - jokaista tähän toimintaan mukaan tulevaa tulee kohdella samalta 
tasolta, eikö? 

Taakse ovat toivottavasti jääneet ne ajat, jolloin nuorten saaminen mukaan oli 
viittä vaille mahdotonta ja viittaukset maanpuolustustyöhön - etenkin vapaa
ehtoiseen sellaiseen - lähes kirouksen arvoisia. Tällä hetkellä toiminta kiin
nostaa, ja uusi aktiivinen sukupolvi on kasvamassa toiminnan sisältä. Älkääm
me tappako tätä tilaisuutta etupiirijaolla ja keskinäisellä nokittelulla - yhteis
työssä edeten saavutetut asemat ovat vasta ensimmäinen luku maanpuolus
tustyön uuden tulemisen historiassa. 

Kiltatoiminnan yhtenä perustana on tasa-arvo alokkaasta kenraaliin , PAT toi
minnassa voinemme laajentaa sitä muotoon tasa-arvo siviilistä kenraaliin . 

Kesäterveisin 

OL 
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Ko1nentajalta 

Rannikon Puolustajat 

Aselajimme tulee lähiaikoina olemaan suurien muutosten piirissä. Merivoimat ja rannikkotykistö on päätetty yhdistää 
yhteisen johdon alaisuuteen. Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tiedossa muuta kuin se, että yhdistäminen tulee tapahtumaan 
rivakasti ja työ alkaa jo tänä kesänä. Yhdistyminen herättää luonnollisesti paljon kysymyksiä ja ennakkoluuloja 
tulevaisuudesta. Tilanne ei meille ole mikään uusi , sillä olimmehan jo viime sotien aikana yhteisen johdon alaisuudessa. 
Hallinnon ja johtamisen rationalisoinnille täytyy aina olla järkevät perusteet. Muutosta ei tehdä vain muutoksen takia . 
Tämän muutoksen yhtenä tärkeimpänä tavoitteena näen itse toiminnan tehostamisen kaikilla sektoreilla - olemassa 
olevilla voimavaroilla . Me - merivoimat ja rannikkojoukot - toimimme molemmat merirajamme turvaajina . Meillä 
molemmilla on omat erikoisalamme, jossa olemme ammattitaitomme osoittaneet. Sitä ei kukaan kiistä . Tavoitteena 
tulee olemaan tämän erikoisosaamisen yhdistäminen yhteisen johdon alaisuuteen. Me tulemme yhdessä luomaan 
tämän uuden järjestelmän ja siinä lienee tämän muutosprosessin vahvin puoli . Voitaneen siis sanoa, että tulevista 
merivoimista muotoutuu pitkälti sellaiset kun me itse haluamme. Luonnollisesti tämä edellyttää sitä, että rakennamme 
tätä uutta järjestelmää tasa-arvoisina osapuolina ottaen huomioon toistemme kokonaismaanpuolustuksen kannalta 
tärkeät tekijät. Uskon, että näin tulee myös tapahtumaan. 

Varusmiesten ja -naisten palvelusaikoja ollaan pikapuoliin tarkentamassa. Uudet palvelusajat tulevat olemaan 6, 9 ja 
12 kuukautta . Palvelusaikamuutosta ei tehdä tarvittavien säästöjen takia . Päinvastoin. Osin lyhenevä palvelusaika tuo 
mukanaan luonnollisesti säästöjä. Näitä säästöjä ollaan kuitenkin kohdentamassa varusmieskoulutuksen tehostamiseen, 
mikä on todella ilahduttavaa. Koulutus taistelukentän olosuhteissa - maastossa - pyritään kaksinkertaistamaan . 
Maastovuorokaudet pyritään nostamaan nykyisestä noin 30:stä lähes 60:een. Koulutus painopisteistetään taistelu-, 
ase- ja liikuntakoulutukseen. 

Vapaaehtoinen maanpuolustoiminta on lähtenyt rannikkojoukoissa kiitettävällä vauhdilla liikkeelle - kiitos aktiivisten 
reserviläistemme! Ensimmäinen mittava harjoitus - Porkkala 97 - toimeenpantiin Mäkiluodon linnakkeella kesäkuun 
alussa. Osallistujia oli kaikkiaan yli 200. Toimintaa oli ilo seurata ja harjoitukseen osallistuneiden palaute oli varsin 
myönteistä. Tästä on hyvä jatkaa! 

Lopuksi haluan kiittää niin omaa henkilökuntaamme, sidosryhmiämme, reserviläisjärjestöjä sekä varusmiehiä hyvästä 
toiminnasta . On ollut jälleen kerran ilo seurata toimintaa eri tapahtumissa, missä tärkeimpänä elementtinä on ollut 
pyyteetön tehtävien täyttäminen! 

Rykmentin komentaja 

Everstiluutnatti 
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Jarmo Jaakkola 
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RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 

Vuosipäivä 
Kevätleirin puol iväl issä, 12.5., vietet
tiin Isosaaren linnakkella rykmentin 79. 
vuosipäivää. 

Päivä aloitettiin juhlallisin lipunnostoin, 
linnakkeen päällikkö kapteen i Pekka 
Varjonen kertasi puheessaan linnak
keen historiaa ja lopussa totesi senaat
tori Svinhuvudin sanat Kustaanmie
kassa 12.5.1918: "Älköön vihollinen 
koskaan vetäkö alas tätä lippua , vaan 
liehukoon se tässä aina". Samassa 
tilaisuudessa palkittiin kokelas Pispa 
Rykmentinristillä ja merivalvonta-auk: n 
kirkkain kärki ylennetti in korpraale ik
si. 

Kevään lämpöennätyksien rikkoutues
sa linnakkeen väki siirtyi "Rannikkoty
kistön Nenosen" eversti Rikaman (s. 
1895, k. 1954) muistomerkille. 

Muistomerkin kohdalla vuonna 1954 
laskettiin eversti Rikaman tuhkat me
reen , josta kivipaasi on muistona. Kapt 
Varjonen laski seppeleen ja linnak
keen varapääll ikkö ylil Jukka Mustola 
piti puheen. 

Aamupäivän ja juhlallisuuksien lopuksi 
nautittiin muonituskeskuksessa mai
nio ja maittava lounas, tähän voisi to
deta ltn Kursin vanhan kirjoituksen .. . 
" olen iloinen, kohta kakssataa kiloi
nen". 

Hyvällä linnakkeella jo vuodesta 1971 , 
Ville Tynkkynen 

1 2 

Oikaisu Palkitut 

■ 5 ■ 1997 

Viime numerossa (1 /97) 
SIRR :n palveluspaikkoja 
käsittelevässä jutussa , joka 
kertoi 1 .Patterista , oli virhe . 
Yliluutnatti Janne Herralan 
nimitys patterin pääliköksi ei 
ole väliaikainen .eikä hän 
myöskään siirry esiupseeri 
kurssille tänä vuonna . Myös 
reservin korpraali Rusasen ja 
Tkm Viljasen kuvat olivat 
menneet ristiin .Linnake-lehti 
pahoittelee . 

Sotilasansiomitali 4. 6. 199 7 
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Everstiluutnantti 
Ove Enqvist 

Yliluutnantti 
Kalle Reponen 

S-Ylik 
Teppo Joukamo 
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RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 

Kuivasaareen 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta toteuttaa unelmaa siitä , että jokaisen ran
nikkotykkimiehen olisi nähtävä Obuhov-tykki palvelusaikanaan . Rann ikkoty
kistökilta järjesti 11/96 saapumiserän 285 ja 330 vuorokautta palvelleille varus
miehille tutustumiskäynnit Kuivasaaren linnakkeelle. Matkanjohtajina toimivat 
Rt-killan puheenjohtaja Mika Pyyskänen ja Obuhov-tietäjä Hannu Vasiljev. Oh
jelmassa oli tutustumiskierros 
Obuhovin saloihin ja päätteek-
si letkeää makkaranpaistoa 
Mika Pyyskäsen informoides
sa killan monipuolisesta toi
minnasta. 

Kauniina kesäisinä päivinä 
lämmittivät sotureita auringon 
ohella myös Obuhovin mysti
sen suuret mittayksiköt. Han
nu Vasiljevin tiedot Obuhovis
ta saivat 'kaiken kokeneen so
turinkin ' haukkomaan henke
ään . "Jos pelkkä lukko painaa 
kaksi tonnia , ni in mitä ... " Ko
tiutuvien ta istel ijoiden mieles
sä käväisi varmasti kuinka hel
posti heidänkin tuleva T J-ris
teily päättyisi Obuhovin pusus
ta . 

Rannikkotykistökilta on aloitta
nut perinteen, jolle to ivomme 
vain jatkuvuutta , sillä jotkut 
rannikkotykistössä palvelevat 
eivät välttämättä näe tykin tyk
kiä koko palvelusaikanaan ja 
vielä harvemmat Obuhovin 
massiivisia rakennelmia . 
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Ylennykset 
Majuriksi 

Kapteeni 
Ahti Kannisto 

Yliluutnantiksi 

Luutnantti 
Matti Sainio 

Luutnantti 
Juha 
Hirviniemi 

Teknikkoyliluutnan
tiksi 

Teknikkolnt. 
Hannu Ahola 

Teknikkolnt. 
Jarkko 
Lauttanen 

Teknikkolnt. 
Anssi Ojala 

Luutnantiksi 

Vänrikki Mika 
Mäkinen 

Vänrikki Keijo 
Pulliainen 

-, -L-1 N_N_A_K...;;E;;;;,;;I 
t. 

Onnittelee 
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RVKMENTISSÄ TAPAHTUU 

RUK:n upseerioppilaat 
meriammuntaleirillä 

Rannikkotykistökoulun upseerioppilaat pääsivät näyttämään kyntensä meriammuntaleirillä 18.5 - 23.5.97 Porkkalan edustan lin
nakkeilla. Tämä laajamittainen har-
joitus vietiin läpi keväisessä sääs-
sä noin 260 henkilön voimin Por-
sön-, Bågaskärin-, Kalbådanin- ja 
Mäkiluodon linnakkeilla. Mäkiluo
don toiminnasta vastasi harjoituk
sessa mukana olleet Suomenlin
nan Rannikkorykmentin aliupsee
rikurssin oppilaat. Kalbådanilla si
jaitsi ainoastaan erillinen tulenjoh
to, jonka huolto perustui sissimuo
niin. Leirillä harjoiteltiin eri linjojen , 
tulenjohdon , tuliaseman ja viestin , 
toimivuutta yhtenä kokonaisuutena 
ammuntatilanteissa . Upseerioppi
laat viettivät kuusi päivää henkisen 
paineen alla. 

Linnake-lehden toimittaja osallistui 
harjoitukseen lääkintämiehenä ja toimi osana huoltoryhmää Porsön linnakkeella. Kovapanosammunnat olivat maallikon silmissä 
vaikuttava näky horisontissa pilkottavine maalilauttoineen ja valtavine vesipatsaineen . Tykeissä ja tulenjohtotornissa tapahtunutta 
toimintaa pystyi vain kuvittelemaan , kun taas jyrähtelyt tunsi vaivatta omassa vatsassa saaren toisella puolellakin. Jakolinjalla ei 
juuri näkynyt tympääntyneitä taistelijoita , sillä tiivis ohjelma ei antanut aikaa tylsistymiseen. 

Veneenpäällikköku 
Todennäköisyyden lait murtuivat, kun veneenpäällikkökurssin 1/ 
97 oppilasvalintoja tarkasteltiin jälkeenpäin. Yhdeksästä taiste- ' 
Iijasta peräti kolme oli syntynyt 06 .04.1997. 

Suomenl innan Rannikkorykmentin järjestämälle veneenpäällik
kökurssille ei oppilaita kuitenkaan valittu pelkästään syntymä
päivän perusteella, vaan kolmiviikkoisen opintojakson pääsivät 
aloittamaan erityisen kunnostautuneet veneenkuljettajakurssin 
läpäisseet tykkimiehet sekä , yhdistymisen hengessä, yksi mii
nakoulutuksen saanut matruusi . 

Veneenpäällikkökurssi on yksi heikoimmin tunnetuista ja ehkä
pä siksi vähiten mainostetuista Suomenlinnan Rannikkorykmen
tin järjestämistä erikoiskursseista . Kyse on itse asiassa aliup
seerikurssin veneenkuljettajalinjasta , jossa erikoiskoulutuskau
si on huomattavasti tavallisen aliupseerin vastaavaa pidempi ja 
yhtenäiskoulutuskausi vastaavasti lyhyempi . Erikoinen piirre on 
myös se , että varsinaiselle aliupseerikoulutusjaksolle hyväksytään vain erikoiskoulutuksessaan hyvin menestyneet oppilaat. 

Saapumiserän 1/97 veneenpäällikkökurssi jakautui kolmeen viikon mittaiseen koulutusjaksoon . Ensimmäinen viikko oli yliluutnantti Tomi Laitisen 
johdolla tapahtunutta perusteiden ahkeraa opiskelua 2. Patterin luokkatiloissa. Tutuiksi tulivat johtajan moninaiset velvollisuudet muutamine 
oikeuksineen sekä linnakekomppanian kivääriryhmän koukerot. 

Toisen jakson muodosti linnaketaisteluharjoitus Bågaskärissä kurssin johtajan kapteeni Juha-Antero Puistolan johdolla . Viiden vuorokauden 
mittaisessa harjoituksessa keskityttiin erityisesti kuljetusveneryhmän toimintoihin linnakkeen huollossa ja taistelussa . Kohokohtana voidaan pitää 
keskiviikon ja torstain välisenä yönä pidettyä maastouttamisvaihetta , jossa L-vene piiloteltiin rantakallioon . Kurssilaisten "maaliryhmänä" toimivat 
ansiokkaasti 1. ja 2. Patterin tuoreet ryhmänjohtajat , jotka muodostivat täysivahvuisen kiväärijoukkueen kurssilaisten johdettavaksi. Kaikista leiriin 
osallistuneista henkilöistä kurssilaisten lämpimimmän kiitosmaininnan hankki kuitenkin 1. Patterin lääkintämies Pia Hannuksela, joka muonitti 
harjoitusjoukon erinomaisella ammattitaidolla. 

Kolmas ja viimeinen jakso oli teoriapainotteinen kertausviikko , jonka osana järjestettiin myös loppukoulutyöt. Aherrus ja vaiva palkittiin päätösti
laisuudessa, jossa kurssilaiset ylennettiin alikersanteiksi 4.7.1997. Kurssin kiistämättömäksi priimukseksi kohosi laivastonsinisissä palvellut Mar
kus Juhana Tarkka , joka löylytti RT-veljensä lähes kaikilla osa-alueilla . 

Seuraavan kerran kurssi järjestetään saapumiserälle 1/98. Tuolloin on jälleen odotettavissa kolmiviikkoinen rutistus kohti priimustaulua ja rautaista 
ammattitaitoa . Kapteeni Juha-Antero Puistola 
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RVKMENTISSÄ TAPAHTUU 

Porkkala .. 97 

LINNAKE 

6.6.1997 saapui Mäki luodon linnakkeelle noin kaksisataa hen
kilöä osallistuakseen kolmipäiväiseen Porkkala-97 vapaaeh
toiseen maanpuolustusharjoitukseen . Vaikka aurinko paahtoi 
kuumasti pilvettömältä taivaalta , ei tämä joukko tullut viettä
mään leppoisaa lomaviikonloppua meren äärelle, vaan antaak
seen oman panoksensa uuden tyyppiselle ja vaativalle harjoi
tukselle. Yhteensä harjoitukseen osallistui varusmiehet ja hen
kilökunta mukaanlukien noin kolmisen sataa henkilöä. Kun vie
lä mukaan lasketaan rannikkotykistön kovapanosammunnat 
ja taisteluammunnat rynnäkkökiväärillä , niin tässä kokoluokas
sa Porkkala-97 on ensimmäinen vastaava vapaaehtoinen har
joitus ja esimerkki uudesta järjestelmästä , jossa pyritään hyö
dyntämään vapaaehtoista maanpuolustushenkeä. Tulevaisuu
dessa vastaavat harjoitukset viedään läpi Porkkala-97:n vii
toittamaa tietä . 

Porkkala-97 oli myös ensimmäinen iso vapaaehtoinen maan
puolustusharjoitus , jossa oli mukana samaan aikaan sodan
ajan sijoitettuja joukkoja ja paikalliskomppanian joukkoja. Pai
kalliskomppania on uusi organisaatio, joka muodostuu vapaa
ehtoisista siviilihenkilöistä , jotka ovat harjoituksissa tukitehtä
vissä eli perustamassa joukkoja, vastaamassa muonitukses
ta ja käytännön järjestelyistä. Paikalliskomppaniaan voivat 
osallistua kaikki yli 15-vuotiaat Suomen kansalaiset sotilasar

voon ja sukupuoleen katsomatta . 

Harjoituksessa kouluttajina toimivat reserviläisistä koottu jouk
ko, jota koulutettiin kevään ajan. Harjoitus toimi heille erään
laisena käytännön kokeena. Ideana oli , että sodanajan jouk
kojen omat johtajat kouluttaisivat omat joukkonsa meriammun
taan kykeneväksi ryhmäksi. 

t l, 

Porkkala-97 -harjoituksen 
, suunnittelusta vastasi Ranni

kon paikallisosaston johto 
Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin henkilökunnan kans
sa. Kunnianhimoisen harjoi
tuksen läpivientiin osallistuvat 
kaikki vapaaehtoiset harjoi-

• tukseen osallistujat. Vapaa
ehtoisen harjoituksen mielek
kyyden puolesta kertoi jo pel
kästään osallistujien määrä. 
Vauhtia ja meininkiä ainakin 
riitti. Kolmeen vuorokauteen 
mahtuu yllättävän paljon toi
mintaa , kun kalliit minuutit 
käytetään tehokkaasti hyväk
si. Kehitykseen tarvitaan 
malli , jota hyvin mennyt Pork
kala-97 edustaa erinomai

__ _, sesti . 
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"Huumeita käytetään, kun ei osata olla iloisia eikä olla surullisia selvin päin. " 

-
Teille varusmiehille on selvitetty puolustusvoimien virallinen tehtävä . 
Varusmiesaikanne on myös koulua aikuisuuteen. Olette päässeet omista 
erilaisista ympäristöistänne yhteisöön , jossa teillä on mahdollisuus kan
tahenkilökuntaan kuuluvien ja varusmieskouluttajien tuella yhdessä va
rusmiestovereidenne kanssa oppia vastuuseen omasta ja muiden elä
mästä. 

Kutsunta karsii käyttäjät kasarmilla eikä kauppiaitakaan kiin
nosta mitättömät päivärahat ja turha puskissa pönkiminen . 
Näin yleisesti ajatellaan , mutta huumeiden suhteen to
tuus taitaa olla toinen lähes kaikissa varuskunnissa . 
Huumepoliisi tutustuu yleensä juuri tuohon noin viiden 
prosentin karsiutuneiden joukkoon : ongelmakäyttä
jiin ja kauppiaisiin sekä heidän omaisiinsa. Lähes 
viisi prosenttia myös palveluksensa aloittaneista 
keskeyttää . Osa keskeyttäneistä on jo kutsuntati
laisuudessa harkinnut siviilipalvelua vaihtoehto
na, mutta syystä tai toisesta ei silloin ilmaissut 
todellista haluaan. Osa keskeyttäneistä on huu
meongelmaisia , jotka ovat luulleet selviävänsä 
ongelmansa kanssa varusmiespalveluksesta . 
He huomaavat sen mahdottomaksi , vaikka pe
rimmäisenä tarkoituksena olisi saattanut olla 
katko käytössä tai jopa lopettaminen. Varus
miespalveluksesta on harvoin vieroitushoidok
si. 

Huumeita kokeillaan ja aloitetaan käyttää en
tistä nuorempana, siksi jo kutsuntaikäisenä 
lopettamispäätös saattaa olla henkilökohtai
nen tavoite . Mikäli varusmiespalvelu tarjoaa 
mielekästä, tehokasta toimintaa , elämän muu
tos voi hyvinkin onnistua. Etenkin siinä tapa
uksessa, että nuori saa tukea päätökselleen . 
Tuki voi olla kotijoukkojen lomahuoltoa tai kou
luttajien kannustusta, eikä heidän edes tarvit
se tietää ongelmasta . 

On syytä muistaa, että lähes aina huumeiden käy
tön aloittamiseen ja käytön ongelmaksi kehittymi
seen liittyy jonkin asteisia henkilökohtaisia kriisejä . 
Entiseltä käyttäjältä kuultu määritelmä, "Huumeita 
käytetään , kun ei osata olla iloisia eikä olla surull isia 
selvin päin", vaikuttaa varsin paikkansapitävältä mo
nessa tapauksessa . 

Palvelukseen astuu myös heitä , joille huumeet eivät näytä 
olevan ongelma. Heillä saattaa olla mahdollisuus jatkaa var
sin säännöllistäkin käyttöään löysän päiväohjelman tarjoamilla 
tauoilla sekä ilta- ja viikonloppuvapailla . Näissä tilanteissa huume 
saattaa olla hasista tai marihuanaa, mutta sitäpä ei olekaan hauska 
pössytellä yksin . Jos ei onnistu pääsemään vapaille, kaveri on löydyt
tävä mieluiten tupatovereista . Myös marssisankariksi saattaa päästä 
kielletyllä piristeellä. 

Käyttäjä tunnistaa kummasti ka ltaisensa . Pieni pi iri kasvaa ja kauppakin 
alkaa kannattaa . Yhden ongelma kasvaa yhteisön ongelmaksi. Tällöin 
mukaan voidaan vetää kokeilunhalunsa ilmaisevat, mistään mitään tie
tämättömät ensikertalaiset, sekä joskus kokeilleet, odottamattomista 
paineista kärsivät, muka kaiken kokeneet konkarit. Syyt kokeiluihin ovat 
moninaiset, mikäli tilaisuus on tarjolla . Muiden rehentelevä kehuskelu 
omista kokemuksista "ei siitä mitään seuraa" -tyylillä voi harkitsematto-
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man johtaa ikäviin seurauksiin . Puheet ja kokemukset ovat miesten maa
ilmassa kaksi eri asiaa. 

Mikäli varusmies itse, hänen tupatoverinsa, kouluttajansa tai omaisen
sa havaitsevat huumeiden käytön olevan ongelma, tilanteeseen on puu

tuttava . Huumausaineiden fysiologiset sekä psyykkiset vaiku-
tukset ovat puolustusvoimissa ennen muuta turvallisuus- ja 

työturvallisuusriski , mutta käyttö on myös kriminalisoitu . 
Käytön kriminalisointi osoittaa lainsäätäjän huolen käy

tön yhteiskunnallisesta vaarallisuudesta , ennen kaik
kea käyttäjää itseään kohtaan . Siksi laissa on ko

rostetusti painotettu hoitoonhakeutumisen tärke
yttä . Lähin kouluttaja ja esimies ovat ongelman 
tunnistamisen suhteen avainasemassa. He voi
vat myös kannustavalla suhtautumisellaan vai
kuttaa ryhmäänsä niin , ettei siellä ongelmia 
pääse edes puhkeamaan. 

Varusmiespalvelunsa hoitoonhakeutumisen
sa takia keskeyttänyt pääsee hoidon läpi
käytyään takaisin palveluaan suorittamaan 
ja voi selviytyä siitä erinomaisin tuloksin . 
Hoitoon pitäisi tietysti mieluummin hakeu
tua jo ennen kutsuntatilaisuutta . 

Poli isi tekee huumevalvontaa varuskun
nissa yhteistyössä puolustusvoimien tut
kintaosaston kanssa . Huumerikostutkin
nan hoitaa aina poliisi . Mikäli varusmies 
vapaa-aikanaan syyllistyy huumausaine
rikokseen , siitä ilmoitetaan joukko-osas
toon . Huumausainerikoksesta epäillyn va
rusmiehen käyttämissä puolustusvoimien 
hallitsemissa tiloissa saadaan suorittaa ko
tietsintä . Kasarmi- ym. tilojen ja -alueiden 
tarkastuksessa käytetään apuna huumaus
aineiden etsimiseen koulutettuja poliisikoiria. 
Mikäli varusmiehen epäillään käyttävän tai 
käsittelevän huumeita , joukko-osaston ko

mentaja voi määrätä varuskuntaan suoritetta-
vaksi kotietsinnän . 

Varusmiespalvelu ja huumausaineet eivät sovi 
yhteen . Samaan sopimattomaan yhtälöön kuulu

vat myös hormonit sekä turha lääkitys. Pysyvää 
kuntoa , kestävyyttä ja harkintakykyä on haettava re

hellisellä harjoituksella . Mielialakaan ei parane pillereil
lä . Leiriringissä kiertävästä , makealta tuoksuvasta join-

tista tai piipusta on uskallettava kieltäytyä, vahvemmasta 
vauhdista puhumattakaan. Seuraavaksi varusmies joutuu ky

symään, pitäisikö tällaisesta tarjouksesta ilmoittaa esimiehelle. Miksi , 
mikä on ilmoittamisen tarkoitus? 

Suomessa toteutettava huumevalvonta perustuu kansainvälisiin sopi
muksiin , joiden yhtenä päämääränä on kokonaisvaltaisesti tukea ihmis
ten tervettä ja hyvää elämää. Ongelman havaitseminen vaatii toimintaa. 
Haluatko ohjata tykkivenettä , kun koordinaatteja antaa huumeita käyttä
vä toverisi , tai luovuttaisitko ladatun rynnäkkökiväärin pillereiden voi
malla pystyssä pysyvälle väijylle? 

Rikosylikonstaapeli Leena Kontula 
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AUK 1/97 

Kurssin iohtaian tervehdys 
Aliupseerikurssi 1/97 toteutettiin ajalla 13.3.1997-28.5.1997 Porkkalan Rannikkopatteriston 1. Patterilla. 
Kurssilla koulutett iin Suomenlinnan Rannikkorykmentin , Turun Rannikkorykmentin, Kotkan Rannikkopat
teriston sekä Hangon Rannikkopatteriston varusmiehiä . Kurssilla toteutettiin tulenjohto- , tuliasema- sekä 
viestikoulutus. Lisäksi kurssin eriytyvän jakson aikana toteutetti in merivalvontakoulutus Isosaaren linnak
keella sekä toimistoaliupseerikoulutus 1. ja 2. patterilla. 

Aliupseerikurssin taistelukoulutusleiri järjestettiin 7.-10.4.1997 Upinniemen eteläkärjen linnakkeella . Lei
ri keskittyi linnaketaisteluun. Leirin aikana koulutettiin tärkeimmät taistelu- ja marssikoulutuksen sekä ase
ja ampumakoulutuksen aiheet. Oppilaat osallistuivat ryhmän puolustusammuntoihin. Lisäksi leirillä keski
tyttiin puolustusjärjestelyihin ja pesäkkeen linnoittamiseen. 

Aselajikoulutusjakson päätteeksi toimeenpantiin kaksi ampumaleiriä. 100 TK -leiri järjestettiin Upinniemen 
linnakkeella 12.-16.5.1997 sekä 130 TK -ampumaleiri järjestettiin Mäkiluodon linnakkeella 17.-23.5 .1997 
RTK:n merileirin yhteydessä. 

Kurssin aloitti 96 oppilasta . Kurssin aikana kolmen oppilaan opinnot keskeytyivät terveydellisistä syistä. 
Yksi oppilas anoi opintojensa keskeytymistä sekä kahden oppilaan opinnot keskeytettiin huonon 
opintomenestyksen takia. 

Kurssin keskiarvo oli 51.50. Kurssin parhaan loppu pistemäärä oli 67 .00 ja huonoimman 35.25. Arvo
sanajakauma oli : Kiitettäviä 6 kpl , hyviä 74 kpl , tyydyttäviä 10 kpl. Hylättyjä suorituksia ei ollut. 

Kurssilla jaettiin 15 muistutusta sekä 4 varoitusta opintojen tehostamiseksi. Kurssilla valmistui 90 
alikersanttia. 

Linjoja ei voi varsinaisesti asettaa paremmuusjärjestykseen, koska koulutustulokset eri linjoilla aselajikou
lutuksen aikana eivät ole realistisesti yhteneviä tai keskenään vertailtavissa kuolutussisällön takia. 

AVAINTAISTELIJAT ! 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin menestyksellisestä suorittamisesta . 

Opitte paljon uusia asioita tiiviin kurssin aikana. Saitte lukuisia malleja ja perusteita ryhmänjohtajan vaati
viin tehtäviin . Nyt on aika täydentää opittua jatkokoulutusjaksolla ja valmistautua haastavaan tehtävään : 
saapumiserän 11/97 vastaanottamiseen . 

Suurin osa teistä saa paljon suoranaisia alaisia. Ryhmänjohtajan teh
tävä on avaintehtävä juuri tästä syystä. Vaikutukset hyvässä ja pahas
sa ovat suorat ja tulokset heijastuvat pitkälle. Pitäkää tulevista alaisis
tanne hyvää huolta . 

Vaatikaa paljon ja oikeassa suhteessa . Kannustakaa alaisianne. Tyy
tyväinen asiakas palaa astialle yhä uudelleen. 

Aliupseerikurssin johtaja 
Yliluutnatti 
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Janne Herrala 
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AUK 1/9 

Oppilaskunnan kuraattorin tervehdys 
Parhaat onnittelun i uusille ryhmänjohtajille . Toivon , että muistatte omalta kurssiltanne erityisesti sen hyvän 
yhteishengen. Yhteishengen luominen kurssille on ehkä tärkein oppilaskunnan toiminnan tavoitteista. Käy
tännössä tämä yhteishenki kiteytyy kurssijuhlan toteuttamiseen . 

Kurssijuhlan koordinaattorina toimii oppilaskunnan hallitus. Tämä aktiivisista oppilaista koottu joukko tekee 
suurimman osan kurssijuhlajä rjestelyistä omalla vapaa-ajalla iltaisin . Työtä tehdään pyyteettömästi kaikki
en oppilaiden puolesta. 

Tänäkin vuonna onnistuttiin järjestämään hyvä ja näyttävä tilaisuus hotelli Lordin 
tunnelmallisiin tiloihin . Kiitän kaikkia oppilaskuntaan kuuluneita ja eritoten sen halli
tusta hyvin järjestetystä kurssijuhlasta , joka varmasti säilyy kaikkien meidän muis
toissa . 

Toivotan menestystä kaikille kurssin oppilaille. Olkaa aktiivisia ja kehittäkää itseän
ne, jotta teistä tulisi hyviä ryhmänjohtajia . 

Oppilaskunnan kuraattori 
Yliluutnantti Kim Danielsson 

Excimer-laserleikkauksen ansiosta yhdeksän kymmenestä 
pääsee kokonaan eroon silmä/aseistaan. 

Laserleikkaus soveltuu liki-, kauko- ja hajataitteisuuden hoitoon. 

Leikkauksia tehdään Turun Silmälaserissa alan viimeisintä 
tekniikkaa edustavalla Excimer-/aserlaitteella. 

Lääkäritalo Pulssi, Humalistonkatu 11, Turku, puh. (02) 250 7350. Ajanvaraus silmälääkäriffe myös Silmä
Pulssista puh. (02) 250 7340 ja Pupiffista puh. (02) 250 7300. Excimer-laserfeikkauksia tekevät silmätautien 
erikoislääkärit L T, dos. Minna Sandberg-Lall, LL Sauli Forsman, LL Hannu Jyrkkiä ja LL Antero Salo . 
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Lisää tietoa! Tilaa esite, puh. (02) 250 7350. Vastaava silmälääkäri Minna Sandberg-La// antaa tietoja 
leikkauksesta keskiviikkoisin klo 16-17, ja silmälääkäri Sauli Forsman maanantaisin klo 15-16. 
Lisätietoja myös internetistä: www.pulssi.fi 
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TAS-LINJA 

Ylärivi: Kers Pesonen NC , Linkinen , Wolhlström , Hokkanen , Korhonen , Kauppinen , 
Kurkela, Back, Paalo , Sintonen , Hyvönen, Lähteenmäki 

Keskirivi: Vänr Merenlahti , Alik Rajakallio , Kers Ahola , Kok Kanerva , Kok Ebeling , 
Vaskola , Bergman , Ritala , Tarsa , Matilainen , Tuominen , Väisänen , Mansnerus , Mink
kinen , Karttunen , Karhinen 

Alarivi: Ylil Vierula , Vänr Kekkonen , Ryynänen , Talvila , Mattila , Malinen , Kujala , Mäke
lä , Boijer-Spoof, Kiiski , Lokki , Ahtola , Vainio 

Puuttuu : Einonen , Heinonkoski , Ahokas , Saarinen , Saaristo , Taimela 
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THE ROYAL TAS 

Tuliasemalinja ei esittelyjä kaipaa . Fyysisin, haastavin ja ennen kaikkea ylivoimaisin. Kurssimme 
alkoi tiukalla opiskelurytmillä ja kaikille tulivat yön pikkutunneilla tutuksi suunnastustaulukot. Ko
keita tuli ja meni, mutta koko porukka selvisi kunnialla visaisimmistakin pulmista. Kun sitten vih
doin pääsimme tykeille, näytti TAS todellisen luonteensa. TAS-henki huokui taistelijasta toiseen 
niin, että sitä olisi riittänyt muillekin linjoille murkula tolkulla. Muiden linjojen hakiessa kovuutta 
bäksterin lavalta juoksi TAS Eteläkärkeen muutaman kerran päivässä. "Luonnollisesti", totesivat 
kouluttajat. 

Kurssi onnistui mainiosti ja TAS-linjalta valmistui 39 täydellistä tykin johtajaa . Kurssin parasta antia 
olivat ylivoimaisesti leirit, joilla TAS-henki jyräsi ja pocahontas pauhasi. Oli sääli tuhota valtion 
maalilauttoja, not. Leireillä tehtiin selvä nukkumisjako; muut nukkuivat ja TAS valvoi. Koko AU
kurssi tottui järjestykseen TAS, T J, VMTL, VTI. Siinä on kiteytettynä RT:n tärkeysjärjestys. 
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Tupa Someri -hylättyjen suoritusten 
koti 
Taimela : 
Valkealan oma poika. Ei uskoisi , että 
tulee Kotkasta . Poistui SI PAiie pika
marssin aikana ja oli ensimmäisten 
joukossa perillä . 
Talvila : 
Ned Flanders sotapäälikkö. Hei kuka 
mä oon? Mitä mä teen? Metsän no
pein eläin -Kenian lahja Suomen ar
meijan juoksulle. 
Tuominen : 
Alfred Milhouse, mies omaa luokkaan
sa. Potta sitä kokoa ettei alta näy mi
tään . Missä mun peitto on? Tavarat 
aina kateissa . 
Vainio: 
Tuvan taiteilija . Muut: "Piirrä pornoa!" 
Vainio: "Emmä ny." Tuvan ekat korpin
jämät. Tuvan hiku? 
Vaskola: 
Vuoden vasenkätinen siperialainen 
painijalataaja, Bundes-liigan pronssi
mies. Hylättyjen suoritusten klubin 
puh. joht. Aromit hallussa. 
Väisänen: 
Roban eka apupäivystäjä. Tuvan nais
ten mies? "Onks brian hyvin?" Aikau
tusavain hallussa . Voinko korjata? 
Aina äänessä. 
Wahlström: 
Jännityksen mestari. lkkunasulkeisten 
pitäjä. Selkeä lukutoukka -näkyi ko
keissa. 
Tirronen "in memoriam" 
#@!"#Tänne hajoo! Hengenluoja, pää
si pois astman takia . 

Tupa Mustanaamio 
Kauppinen(Antti Ruoska) : 
Kurssin SM nro 1 
Karhunen: 
Kiitoradan moppitukka, gona jo tulles
saan. Me Guinness. 
Karttunen: 
Laukesi kaksi kertaa ennen aikojaan. 
Korhonen: 
Lattia kiiltää , eikä pölyä missään. Ei 
tiedä edes miltä moppi näyttää. 
Kiiski: 
Ava intaistelija toimistosta , tosin Mäc
cärissä nykyään. 
Kujala: 
"Toimisto , VAPAA! " 
Hyvönen: 
Ruokalaan kipitetään , mutta juosten, 
Suuntamies 1997 
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Huotari: 
Kotona hoidettu pilotti , poissa joka 
käänteessä . Kuli . 

Tupa Naissaari 
Ahokas: 
Särmä pinkka, särmä punkka 
Ahtola: 
Roban 2. apupä ivystäjä . Tykkimene
telmän uranuurtaja. KPS:n tulos Kal
lelle Vespaa. 
Back: 
Lataajien aatelia . Taistelijan vi ikonlo
pun budjetti n. 11 000 mk 
Boijer-Spoof: 
"Onks vastaanotolle mänijöitä?" -Joo, 
Boijeri! Tuvan pirtein sipaaja , putken 
jynssäämisen taikalaulu . 
Einonen: 
Mies, jonka Bundesli igan voitto kylläs
tytti miehen ja sai siirron alempaan 
330-päiväisten sarjaan . 
Heinon koski: 
Toimistospedehanu. Vapautustaisteli
ja a' la VMTL. Tomaatti. 
Hokkanen: 
Kaappi aina kondiksessa . "Mitä sä 
jännität?"Gonien gonahtanut gona , 
joka fixailee maata. 

Tupa Seivästö 
Saaristo: 
"Helvetti Sintonen!" Samoilla lakanoil
la läpi AuK:n.Luule olevansa lahja imi
toinnille . Käyttelee runkkupukunsa 
housuja mieluiten sepalus takana. 
Sintonen: 
Sipan keisari (ei ikinä siivonnut) . 
RTTK:n sielu . Nukkui enemmän mui
den sängyssä kuin omassaan. Stevie 
Wonder Jukolan viestissä (veljes
marssi) . 
Saarinen: 
"Ajohalli", tuvan isä, iltasatujen kunin
gas, hali aina PL:lää? Isä Camillo, pe
lästyttää alokkaat gorillamaisuudel
laan . Tangokuningas. 
Paalo: 
Jännärien huippu, "Ei paha rasti". JAU
HIS, lainaa minkä kerkiää . 
Ritala: 
Aluspaita vai T-paita? Kotkan lahja 
rannikkopuolustukselle , Orimattilan 
ajokoira . Osti siskolle tangat sodesta. 
Minkkinen: 
Mäkiluoto, Masalan pastori , kofeiinita
builla ja UT:llä läpi kurssin . Tykkileiril
lä nännit pohjassa . 

Mäkelä: 
Mikki Hiiri -käsi , Hakaniemen peso
nen . Keräsi suklaapalleroita veljes
marssilla . 
Ryynänen: 
Petti TAS :in, val itsi toimiston . "Saari
nen , tupakalle?" 

Tupa Ristiniemi 
Lokki: 
AuK:n paras parturi, lataajien aatel ia 
ja 1.ptrin tuleva tylyttäjä . 
Kurkela : 
Toimiston marvelmies. nro 17, etsii 
kuumeisesti hämähäkkimiehiään . 
Malinen: 
lkihiki , jolla mukamas ihan sikana nai
sia. Tupa on kaappini . 
Lähteenmäki: 
Vemppaajien kuningas, joka ol i enem
män veksissä kuin kassulla . Pen ikat 
vaivasivat todella pahasti. 
Matilainen: 
Lonkkavikainen vemppaaja , aukki ke
pit kainalossa . Päävartion miehiä . 
Linkinen: 
Puhelias kettulija sai sipauksesta pal
kinnoksi Kultaisen mopin. Kotka ... 
Mattila: 
ZZtop, Mattilalle huomautettiin sän
gestä joka toinen tunti . 
Mansnerus: 
Yritti olla NC henkeen ja vereen . Epä
onniselta vietiin peittokin punkasta. DJ 
Tapi. 
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TJ-LINJA 

Ylärivi: Alik Punkka , Kers Räty, Kok Urrila , Määttänen , Toiminen , Mattsson , Tukiai
nen , Numminen , Riuttala , Koskinen , Maikki , Puolanne, Korpunen , Hjelt , Grönfors , 
Kiiskinen , Pekari ,Nieminen 

Keskirivi: Nieminen , Åström , Koskim ies , Lauraeus , Huttunen , Einsalo , Hakala , Ansa
la 

Eturivi: Ou-opp Kaipia , Ylil Danielsson , Vänr Pulliainen 

Poissa : Hämäläinen 
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T J - TÄYDELLISET JOHTAJAT 

Tulenjohtolinjalle saapui huolella valikoituja yksilöitä, jotka olivat osoittaneet kelpaavansa ehdot
tomasti tärkeimpään tehtävään - johtamiseen. Tulenjohto jakoi täsmällisesti käskyjä , joita muut 
linjat orjallisesti noudattivat. Itse kurssimenestys linjalla oli erinomainen. Kurssin paras keskiarvo, 
2. paras ja 4. paras löytyivät juuri tulenjohdosta. Vaikka koulutettavat asiat olivat todella haastavia 
ja vaativia , etenkin jos niitä vertaa muihin linjoihin, selvittiin niistä kunnialla. TAS keskittyi sykki
mään ja viesti puhelimiin jättäen T J:lle älyllisen toiminnan, joka ei näkemämme mukaan muilta 
linjoilta olisi millään muotoa luonnistunutkaan. Ryhmämme koosta johtuen yhteishenki kasvoi jo 
alusta asti eksponentiaalisesti ja sitä ei yhtään vähentänyt 8 linjamme oppilaan siirtyminen meri
valvontakurssille lsosaareen. On hyvä tietää, että jokaisen riutuneen TAS:laisen ja viestilinjalai
sen arpojen katseiden taakse kätkeytyy kuva T J:stä korkeana vuorenhuippuna, jolle he kaikki 
pyrkivät, mutta jolle vain harvat ja valikoidut pääsivät. 

Alussa oli T J sitten vasta muut. 

1 J 
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T A 
Tupa Lavansaari -voittajatupa 
Mattsson: 
Viipyi joka toinen yö lukutuvassa ja 
palasi takaisin tyytyväinen ilme naa
mallaan, mitähän lie ollut tekemässä ... 
Määtänen: 
TST-Määttänen gonalasta. Gines kas
vattaa ja aina röökillä . Euromörkön 
voimalla jalsoi grillibileisiin asti , ei ke
rennyt edes kissaa sanoa ... 
Nieminen: 
Muut joivat viinaa viikonloppuisin , Nie
minen hieroskeli autoaan. Artikuloin
nin esitaistelija ja todellinen tylyttäjä : 
"Sitten kun mnä olen 2. Patterilla , niin 
siellä ei noita kauaa nykerretä :" Irwin 
ääni .. . 
Numminen: 
Ei löytänyt ikinä kurssijuhlasta grillibi
leisiin . Jorasi tuvassa pallit solmussa. 
Nieminen VM 
Lähti mevaan lusmuamaan, ylienergi
nen merivalvoja 
Puolanne Erkki Oskari: 
Ei ollut oikein varma onko kadikses
sa vai aukissa. (Kaksoisolento löytyi 
Mäccärin leiriltä) Poistui pelokkaana 
mevaan ja Mäkiluotoon. 
Pekari: 
Koitti koko ajan pysytellä tuntematto
mana skappareilta . Rohiseva , luonno
ton nauru kuitenkin paljasti. Ehdotto
masti lsosaarta ja lsosaarta .. . 
Riuttala: 
Tuvan oma maajussi , pani pellot pa
kettiin ja tuli AuKkiin . Nukahti alle 2 
minuutin . Auto n. viikkoa ennen lo
mautusta käynnissä . 
Toiminen 
Kurssin priimus: "Miksen mä saanu 
rahaa vaan nää kiikarit??" Ainoa joka 
innostui aurinkomittauksesta. 
Tukiainen: 

Tupa Koivisto 
Ansala: 
Tupamme kukkakaal i. Taistelija , joka 
tavattiin huutamasta Örre Örre tais
teluhuutoa kädet housuissa. 
Einsalo: 
Hoitotunti . Tulee puolen vuoden pääs
tä takaisin ... 
Grönfors: 
Tulenjohtolinjan henkinen johtaja ja 
tupa Koiviston selkäranka, sekä tuki
pilari , jolle jopa kok Urrila nauroi . 
Hjelt: 
Mies, joka haluaa tehdä jakolinjan ka
sematin päähän. Näyttää hyvältä, että 
taistelija onnistuu suuressa haavees
saan. 
Hovi: 
Vemppaava viheltäjä. Mevamies, joka 
väittää tuntevansa kesselin . 

Kiiskinen: 

Nykertelevä piereksijä . 
Korpunen: 
Mies, joka ei todellakaan pidä turhaa 
kiirettä ja kyselee silloin tällöin mikä 
maksaa. 
Koskimies: 
Mr. sulkeinen . Tuntee vain kaksi ko
mentoa. 
Koskinen: 
Mies, joka sai rakosammaleen kas
vamaan varpaidensa väliin . 
Lauraeus: 
Tuleva opettaja , jonka tunneille ei vält
tämättä mennä ainakaan oppimismie
lessä. Diplomitykkimies a'la 330 päi-

Isosaari on paras paikka, koska siellä vää. 
on linnakel isä ja tullaan maanantaina Maikki: 
!omilta ja uimaranta ja linnakelisä ja Viilipyttymäinen kovis. 
sode ja varusvarasto ja linnakelisä. 
JEP JEP, päänahka hellänä (puhui 
unissaan uskomattoman paljon). 
Aström: 
100% härö, aina vaiheessa ja vessas
sa puhumassa itsekseen . Jos ei 
Aströmiä nähnyt, niin tuhinasta tunnis
ti . 
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Tupa Bengtskär (naistupa) 
Tarsa: 
Tarsa taistelee tunteella . 1. Patterin 
lahja Alcatrazille. Lääkintäpuolen lah
ja The Royal Tas:lle 
Pitkänen: 
Topakka tylyttäjä. Jumaleissön . Mega 
särmääjä n:o1-> Mäkiluoto kutsuu . 
... saan slaagin. Rasvaprosentti-10%, 
kylmänsietokyky 0 
Luukkonen: 
Kova kaipuu Kotkasta Helsinkiin. Si
sukas pimu, joka komentaa kaverit 
polvilleen .Suuri dena-> kymppi
säkkiYP:tä 
Hämäläinen: 
Nyt mie veen zetorii. Suurpiirteinen 
savolainen, haitanneeko tuo mittään . 
Ei koskaan valita. 
Hotti: 
Uskomattomat unenlahjat omaava 
kovan onnen kurssienvastaava . Tiuk
ka hottentotti. HOTTI , PUHELU! 
Hakala: 
Aina ensimmäisenä kaikessa muka
na, ei jätä väliin yksiäkään "kissanris
tiäisiä". Usein "vähän" vaiheessa , il
meisesti tyypillistä TJ:n naisille : Muu
rahaisten katkera vihaaja . Isosaaren
lahja 1. Patterille. 
Bergman: 
Isosaaren lahja 1.Patterille. Hämää 
luontaisella särmyydellään . Kovan luo
kan businessnainen, hihamerkit kiin
ni kympillä linjaan katsomatta .... ja var
maan ... 
Huttunen: 
"Tää on niin ihanaa!" 
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\IIESTILINJA 

Ylärivi: Pitkänen , Erke , Heikkilä , Hyyppä , Valo , Vanhanen , Pyysing 

Keskirivi: Alik Pesonen LIW, Virtanen , Lehtinen , Honkaniemi , Vänr Kuosmanen , Sam
sten , Ou-opp Sillanpää , Airaksinen , Vikman , Vallenius , Haarala 

Alarivi: Alik Mitjonen , Ronkainen , Luukkonen , Hotti , Jämsen , Lehtonen JP, Lehtonen 
TT, Mäkinen , Ukskoski 

Poissa : Värri , Auvinen , Salmela 
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VTI-VIISAAN VALINTA 

Rannikkotykistössä viestin, tulenjohdon ja Tas:n yhteennivoumaa voidaan verrata helposti esi
merkiksi ihmiseen: Tuliasema toimii ihmisen lihaksina ja rasvakudoksena , tulenjohto aisteina ja 
viesti kokonaisuuden aivoina ja hermostona. Yhtenäiskoulutuskausi alkoi linjan osalta kuten muil
lakin koulutuskorttien nykertämisellä ja valvotuilla öillä. 

Erikoistumiskaudella viestilinja keskittyi siihen olennaiseen - käytäntöön ja harjoitteluun - jättäen 
pois turhat kujanjuoksut yhtenäiskoulutuskaudelle. Pahaksi onneksi muutamia puuduttavia oppi
tunteja oli eksynyt aamupäiville . 

TK-leirit kuluivat viestin osalta lähinnä koulutuksen merkeissä kapteeni Hujasen ja vänrikki Kuos
masen ohjaksissa. Öisin viestin raskaaksi osaksi oli langennut tutka-aseman filmnetin vartiointi ja 
tietenkin aseman päivystys. Päivystys oli niinkin mielenkiintoista, että viestilinjan oppilaat vapaa
ehtoisesti lisäsivät vartioiden määrää. 

Kurssi 1/97 on nyt ohitse ja linjamme on pirstoutunut ympäri rannikkoa. Yhteydet kuitenkin säily
vät. 

V STIL 
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Tupa Teikari 
Airaksinen: 
Aina äänessä, ei tiedä koska vaieta . 
Auvinen: 
Rykmentin komentaja kurssijuhlassa 
Auviselle :"Jos aikoo jaksaa koko 
yön , ei pidä juoda omasta pullosta ." 
Erke: 
Tupla hylsy alle 30 sekunnin. 
Haarala : 
Suoritti veljesmarssilla uimataito
merkin . Hyväili myös hevosen 
ulostetta. 
Heikkilä : 
Pitkä sätkähuuli , hindersboy, jolle 
kettuiltiin jopa apukouluttajien 
taholta. 
Holopainen: 
VKS, TILKKA, IKIVMTL, 240 ... 
Honkaniemi: 
Terve kaverit mä oon RAUMALTA. .. 
nojoo ... 
Hyyppä : 
Todella särmää. Särmää jopa 
munakarvansa suoraksi joka aamu. 
Jämsen: 
Värrin kalakaveri , Lohjan häröjä, 
päätyi kuitenkin 1. Ptrille. 
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Tupa Tuppura 
Lehtinen: 
Veljesmarssilla kävelevä apteekki , 
haluuks joku ketoriinii? 
Lehtonen JP: 
Kurssin pahin härö, mikään ei 
luonnistu . Mää sanosi taas ennenku 
ajatteli. 
Lehtonen TT 
Monty Burns. Kirjakiel i ja teoriapuoli 
hyvin hallussa. 
Lindström: 
Pihvi , joka dilaa essoa. 
Mäkinen: 
Ikimuistoisten tanssiesitysten pitäjä . 
Taitaa pöytä olla vieläkin hieman 
säleinä. 
Pyysing: 
Useimmiten vaiheessa oleva 
kranaattispesialisti . (Heittokunnossa 
kranaatissa eo ole sokkaa.) 
Ronkanen: 
Poju, joka odottelee vielä äänenmur
rosta tulevaksi , ohittelee ruokaloita 
muotojen sijasta. 
Salmela: 
Pyrki jokaiseen hommaan mitä oli 
tarjolla . Esikunta ei sällistä mitään 
tiennyt, joten erehtyivät ottamaan 
leipiinsä. 
Samsten: 
Piilohärö, jonka pierut saivat aikaan 
suojelu hälytyksiä. 
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Tupa Tytärsaari 
Toropainen: 
Hajosi totaalisesti vastuunsa alle. 
Melkein jo teekkari. 
Ukskoski: 
Amiksen priimus, TAS vihaaja n:o1. 
Haiseva jazzmies. 
Vallenius: 
Someron härvä , joka menee fikkarin 
kanssa nukkumaan. 
Valo: 
Korvaamaton veljesmarssisuunnis
taja , joka vaatimalla vaati ohjattuja 
aamutoimia. 

Vanhanen : 
Pornokeisari lampaan vaatteissa. 
Jäi kaipaamaan omaa suttaan. grrrr 

Vikman: 

Numeiroita osaamaton toimisto auz. 

Virtanen: 
Tuli Aukkiin pakolla , innostui ja siirtyi 
särmien ihmisten klubiin. 

Värri: 
Parrakas sluibaaja , "hajoitusvapaal
la" joka ilta . Hyväili teltassa erään 
naispuolisen alikersantin reisiä 

unissaan. 

LINNAKE 

EE KULJETTAJAKU 

Ylärivi: Huldin , Björkroth , Joutsenlahti , Hagqvist, Linden , Heikkurinen, Finne 

Keskirivi: Lilja , Vanakoski, Sammalniemi, Salovaara , Väisänen , Friipyöli , Marjomaa , 
lndren , Tervonen 

Alarivi: Kortelainen , Pönttönen , Lnt Fagerström , Lnt Ramberg , Alik Niinimäki , Töntsi 
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JOS 
VARITULOSTI M EN 

•• 

OSTAJAN 
TEKEE 
MIELI 

•• 

MYOS 
FAKSIA, 

ON 
KAKSI 

TAPAA: 

VASEN 
JA OIKEA. 
Canon MultiPASS C30 on pait
si väritu lostin ja faksi myös 
kopiokon e ja skanneri. Eli 
ainoa oikea ratkaisu pieneen 
tilaan ja ahtaaseen budjettiin. 

AUK 1/97 kurssijulkaisu 

Canon 
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SECl TR11'AS OY 
Elirnäenkatu 30, 00520 lrIEI~STNKI 
P1.1h . 0204 911 

1 LINNAKE 1 

ALMISTA RUOKAA 
Saarioinen tekee työtä nykyaikaisen, valmiin ruoan 

hyväksi. Tuotannossa on päivittäin kymmeniä eri 

ruokalajeja ja kehitämme uusia jatkuvasti. 

Kaikille tuotteillemme ovat yhteistä puhtaasta 

luonnosta tulevat, ensiluokkaiset raaka-aineet, 

huolellinen valmistus ja kotoisa maku. 

Juuri niinkuin perinteisessä suomalaisessa 

, kotiruoassa. 

SAARIOINEN 
Puhtaasta luonnosta hyvää valmista ruokaa 
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Älä huido. Ota Ohvi ! 

LEPO! 
Off torjuu hyttyset joka tilanteessa. 
Metsällä, patikkaretkellä, marjassa, 
mökillä, puutarhajuhlissa ... 
jotoksella! 

Ja nautit kesästä 
- ilman ininöitä! 

--~· CiRI 

Oy Trans-Meri Ab 

Sähköliike 

M. Minkkinen 

A - RYHM Ä N 

SÄHKÖURAKOITSIJA 

Hommaksentie30 02440 Luoma 

puh: 09/29778 0400/ 774089 

ERKKI KUPARI-YHTIIT 
Sähkö- ja talotekniikan 

suunnittelua ja konsultointia 

* Kupari Engineering Oy 

* Kupari Consulting Oy 

* Kupari Mittaus Oy 

* Kupari Data Oy 

* Kupari Invest Oy 

* Etelän Voima E.V.O Oy 

Liesikuja 4 A, 01600 VANTAA 
puh. (09) *530 540, fax (09) 5305 4301 

the good 

af 1 

- Krtchen 
I .,·· 1s Creo i cafe 
Ltrd nf, Bar 

Resfauro 

Olutta,Pihvejä,Viiniä,Salaatfeja 

Kahvia,Kakku ja,Cockf aile jo 

Jääfelcä,Siideriä,Kanaruo~ia 

Jalojuomia,Kala jo ÖLJr>iäisr>uokia 

sekä paljon muuta 

huokeaa jo maukas+ a 

Lönkka 29 ( Wanhc Poli ) 
~ Ti La .Klo 15-01 Puh. 615 815 
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ILMATORJUNTAMIESTEN 

LENTÄVÄT MAALITAUL T 

lsosaarelaiset ovat havainneet ilmator
juntamiesten läsnäolon lähinnä aamus
ta iltaan kuuluvasta korkeasta ja läpitun
kevasta pärinästä. Ääni on peräisin ilma
ammuntojen maalitauluna käytettävistä 
radio-ohjatuista maalilennokeista. Seu
raavassa kerrotaan hieman tarkemmin 
ilmatorjunnan pienistä maalilennokeista. 

Maalilennokkien pääasiallinen tehtävä on 
toimia apuaseammuntojen maalina. Apu
aseeksi kutsutaan rynnäkkökivääriä, joka 
on kiinnitetty ilmatorjunnan perusasee
seen , 23 ltk 61 Sergei 'hin niin , että se 
toimii muiden tykin toimintojen mukana. 
Ammuttaessa valojuovilla tykin johtaja, 
suuntaaja ja asettaja näkevät luodin len
toradan ja voivat korjata tulta aivan ku
ten ammuttaessa 23 mm ampumatarvik
keilla . Säästöä tulee ampumatarvikkeis
sa ja lennokeissa, sillä osumasta lennok
ki ei suinkaan räjähdä elokuvien tyyliin 
kappaleiksi , vaan useimmissa tapauksis
sa lennokista löytyy helposti paikattava 
7,62 mm reikä . 

Lennokkeja voidaan käyttää myös suun
tausharjoitteluun tai maalilentoihin, jolloin 
oikean lentokoneen käyttö ei ole mah
dollista esim. huonon sään vuoksi . 

Ilmatorjunnan käytössä on kahta eri len
nokkityyppiä , suomalaisvalmisteinen AT 
87 sekä englantilaisvalmisteinen Snipe 
MK 15. 

Lennokkien rungot ovat lasikuitua ja sii
pi sekä peräsin styroksia , joka kotimai
sessa lennokissa on päällystetty lasikui
dulla ja englantilaisessa lennokissa va
nerilla sekä kontaktimuovilla . Lisäksi Sni
pe MK 15 on varustettu laskuvarjolla , jota 
voidaan käyttää sellaisissa paikoissa , 
joissa ei ole riittävää laskeutumispaikkaa. 
Laskuvarjo toimii automaattisesti radio
häiriötapauksissa ja estää näin lennokin 
tahattoman karkaamisen . 

1 LINNAKE 1 

AT 87 lentoonlähdössä. Molemmat pienet maalilennokit 

heitetään ilmaan. 

Snipen heittäminen vaatii tekniikkaa. Heittämässä Tkm Lauri 
Mali/aja vasemmalla koneen ohjaimissa Tkm Miika Inkinen. 

Lennokkien lennättäjinä , huoltajina ja korjaajina käytetään varusmiehiä , 
joilla on siviiliharrastuksena radio-ohjatut lennokit. Aivan alusta lennättä
jien koulutusta ei siis aloiteta. Helsingin llmatorjuntarykmenttiin on len
nättäjiä saatu sopivasti , 2-4 saapumiserää kohti , mutta muissa ilmator
juntajoukko-osastoissa on ollut vaikeuksia saada päteviä lennättäjiä. Len
nokkimiehen palvelusaika on 8 kk, josta lennättäjänä n.6 kk, jona aikana 
varsinaisia lentotunteja kertyy 10-20 kpl. 
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llmatorjunta-aselajin käytössä on 
myös suurempi maalilennokki , MALE 
82 , jota käytetään vain Lohtajan ilma
torjuntaleireillä ilmamaalien hinaami
seen. 

Yleiset ominaisuudet: 

AT 87 Snipe 

Siiven kärkiväli 180 cm 230 cm 
Paino 4 kg 11 kg 
Moottori 15 cm3 62 cm3 
Maks.nopeus 200 km/h 200 km/H 
Lentoaika 30 min 30 min 

Teksti ja kuvat : 

Ltn Mikko Mäkinen 
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Maa/ilennokki 82 ja kirjoittaja Lohtajalla. Moottori on 1600 cm3 ja 90 hv. 

Nopeutta lennokki saavuttaa parhaimmillaan yli 400 km/h. 

H iä 
fi1 iksiä. 

VEIKKAUS 
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Boomerang on Telen 
yleisöpuhelin, johon voi 

myös soittaa. 

Numeron näet puhelimen 
käyttöohjetaulusta. 

Lisätietoja maksutta: 9800 -11011 

~ ®TELE 
yhdistämme 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

Kilta hankki veneen 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta on hankkinut veneen. 
Alus on tyypiltään G-vene, sama jota Ruotsin rannikkoty
kistö käyttää. Veneen hankintaa on jo pitkään suunniteltu , 

mutta nyt se vihdoin toteutui . 

Killan johtokunta on jo muutaman vuoden tutkinut eri mah
dollisuuksia aluksen hankkimiseksi. Alkusyksystä 1996 
hanke varmistui , kun kilta sai lahjoituksen alusta varten . 
Nyt alus on valmis ja se on jo ollut suuren yleisön tutkitta
vana Maanpuolustus-97 messuilla Helsingin messukes

kuksessa. 

Nopeutta ja tekniikkaa 

Alus on nopea ja ketterä käsitellä , onhan se varustettu 
propulsioperällä . Vene pystyy kulkemaan matalissa vesis
sä . Runko on alumiinia ja se kantaa mukanaan kahden 

hengen miehistön lisäksi kahdeksan matkustajaa. 
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Navigointilaitteisto on korkeatasoinen . Veneessä on tut
ka , elektroninen merikartasto, hyrräkompassi , satelliitti
navigointilaite sekä selektiivinen VHS-radio. Tällä varus
tetasolla pyritään tuNallisuuteen sekä monipuoliseen kou
lutukseen. Alus on kotimainen ja sen on valmistanut Ma

rine Alutech Oy. 

Killan toiminta on useiden projektien kautta laajentunut 
pääkaupunkiseudun saaristoon. Kulkuyhteydet vesillä ovat 
kuitenkin usein muodostaneet pullonkaulan toiminnalle. 
Venehankinta helpottaa huomattavasti juuri Kuivasaaren 
huolto- ja henkilökuljetuksia. Myös JäNön käyttö tulee te

hostumaan alushankinnan myötä . 

Navigare necesse est 

Rt-miehen ja -naisen perustaitoihin kuuluvat merenkulun 
alkeet. Alushankinnan myötä kilta on aloittanut monipuo
lisen merenkulkukoulutuksen. Koulutus on kaksijakoista . 
Ensinnäkin alukselle koulutetaan ammattitaitoinen mie
histö, joka vaativissakin olosuhteissa hallitsee tuNallisesti 

veneen. 

Miehistö pystyy myös huolehtimaan aluksen 
tekniikasta ja sen ylläpidosta . Toiseksi kaik
ki kiltalaiset voivat ottaa osaa kursseille, joil
la annetaan eriasteista koulutusta. Kursseja 
on aivan vasta-alkajille suunnatuista aina so
tilasveneenkuljettajatutkintoon asti tähtää
viin . Kurssit toteutetaan yhteistyössä Sinisen 

reseNin kanssa . 

Yhteistoiminta Rannikon Paikallisosaston 
kanssa veneen käytössä tulee varmasti ole
maan tiivistä. Vene miehistöineen ottaa paik

kansa paikallisosaston toiminnassa. 

Alus voi toimia vapaaehtoisissa harjoituksis
sa, kuten Porkkala -97, kuljetuksia avusta
massa . Alukselle on suunniteltu myös meri
pelastuskäyttöä. Olisihan alus nopeutensa
kin takia omiaan erilaisiin etsintä- ja pelas

tustehtäviin. 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

G-VENEEN YLEISTIETOJA 
Pituus 
Leveys 
Paino 
Nopeus 
Moottori 

8m 
2,1 m 
1,8 t 
n. 30 solmua 
230 hv turbodiesel 

propulsioperä 
Henkilöluku 2+8 

Pekka Ahtola 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta, 

onneksi olkoon! 

Suomenlinan rannikkotykistökilta valittiin jo toisen kerran vuoden 
killaksi! 
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onnittelee 
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---------® RSKV 

RANNIKKOSISAREN MIETTEITÄ 

Parikymmentä vuotta sitten menin ensimmäistä kertaa Mäkiluodolle sotilaskotiin päivystämään. Ei siellä monta varusmiestä ollut, ei siis 
kiirettä eikä työpaineita . Kahvia keitettiin ja suklaata myytiin . Kirjastakin löytyi yläkerran kulmakomerosta , jonne navakka merituuli puhalteli 
ikkunanraoista ja kirjat olivat hyllyissä sekaisin . Olihan se ankeata , mutta sotilaskodin toimiala näyttäytyi tyypillisin muodoin . Salissa istuttiin 
pöytien ääressä penkeillä ja ikivanha , mahtava kiinanruusu(puu) seisoi nurkassaan. Biljardia pelattiin ja televisiota katsottiin . Ihan niin kuin 
kaikissa sotkuissa. Pojilta sai silloin usein kuulla nihkeitä kommentteja saaresta , ja vaikutti siltä , että he olisivat palvelleet mieluummin jossain 
muualla . 

Miksiköhän monet meistä sisarista haluavat tehdä oman osuutensa nimenomaan Mäkiluodolla. Joitakin näkökohtia voin keksiä helposti: 
poissa mantereelta , kesällä auringonpaisteessa merta tähyillen , sama syksyisin tuulessa ja viimassa tai talvisen eksotiikan kynsissä. Ikävä vain , 
ettei tuulen suojassa kykkiviä kaneja enää ole. K-vene kuljetti keikkuen perille - usein tunnin verran . Sitten tuli Ihalainen ja matka taittui nopeasti. 
Muistan kuinka kerran vuodenvaihteessa sunnuntai-illan pimetessä tulin ainoana matkustajana kohti Upinniemeä. Jäätä oli muodostunut koko 
päivän ja ajoreitti oli ohuen pintajään peitossa. Piti mennä aluksen kannelle ja lampun avulla tutkittiin merkkien sijaintia. Siinä istuin , mutta onneksi 
alusta kuljettivat osaavat miehet. Tietenkin bussi oli mennyt, Upinniemessä sotilaskoti oli kiinni ja seuraava bussi kulki vasta kahden tunnin 
kuluttua. Pakkasessa oli kylmä odotella , kävelin kohti Kirkkonummea, mitäpä muuta siellä metsässä olisi voinut tehdä ... ja nousin bussiin , kun se 
aikanaan tuli. .. ja palel(n . 

Tapauksia on monia, mutta ainutlaatuisin oli auringonpimennys heinäkuussa puoli viiden aikaan aamulla . Hiukan pilveä oli edessä, mutta 
siitä huolimatta kuolemankaltainen seisahtuminen luonnossa pysähdytti myös silloisen kodinhoitajan ja itseni päälaiturin viereiselle sileälle kalliolle . 
Istuimme ja näimme, kuinka meren pinta liikkui hitaasti loivin aalloin edessämme, yksi ohutjalkainen vesilintu juoksi hätääntyneesti sinne tänne . 
Tumma raudanharmaus tosiaan painoi meitä kiinni kallioon . Istuimme tummat lasit silmillä , kunnes aurinko taas alkoi näkyä punaisena varjon 
reunan takaa . Luin ihmisistä , jotka olivat hankkiutuneet näköalapaikoille tekemään havaintoja. Meidän edessämme hieno näytelmä oli varmasti 
puhtaimmillaan - ei tungosta eikä hälinää, oli vain meri ja unohtumaton ihme. 

Rannikon sisaret tekevät työtä erilaisissa olosuhteissa kuin sisaret kuivalla maalla . Jotkut meistä ovat valinneet yhdistyksen juuri siksi , ettei 
tarvitse lähteä risteilylle päästäkseen vesille. Mäkiluotoa ovat viikonloppuisin hoitaneet Helsingistä käsin Suomenlinnan paikallisosaston sisaret, 
koska meitä on enemmän kuin Porkkalan osastossa ja koska joidenkin sisarten mielestä Mäkiluodolla on ehdottomasti paras sotku . 

Miksi sitten kirjoitan tuosta pienestä eristyneestä linnakkeesta? Vietin kuukauden sotilaskodissa Kroatiassa ja näin paljon maastopukuisia 
eri maiden sotilaita sekä monien kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä , jotka olivat tulossa tai menossa Bosniasta ja Bosniaan . He palasivat 

Sarjakuvaa tukee Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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aina takaisin käytyään jossakin kohteessa, he puhuivat vähän , mutta jokainen halusi kotiin . Helikopterimiehet istuskelivat sotilaskodissa ikävystyneinä 
odotellen tehtävää, poliisit kävivät tutkimassa liikenneonnettomuuksia, joskus monen päivämatkan päässä, ja usein myös murheellisin tuloksin . 
Siellä on nyt rauha , mutta joukkoja tarvitaan sen säilyttämiseksi. Sinne joudutaan Euroopan maista , joissa on palkka-armeijat, ei kysellä huvittaako 
vai ei . Hollantila issotilas, tuskin 20-vuotias tyttö, ajelee raskaalla kuorma-autolla pitkin huonoja ja turvattomia teitä . Ajattelin siellä omia poikia ja 
tyttöjä , Mäkiluotoa, jossa on niin helppoa hallita ymmärryksellään koko kiveä , on rauhallista ja tornissa valvotaan . Ajattelin valvontakomissiota 
Suomessa (1944-47) ja torjuvia asenteita , kun seurasin tunnelmia kroatialaisella kadulla . Eivät ole sotilaat tai muut tunkeilijat suosiossa. Niinpä 
vapaa-aikana ei oikein voi olla oma itsensä. Suureksi osaksi pysytellään leirillä , asutaan kukaties kontissa ja käydään ruokalassa ja sotilaskodissa 
tai messissä. Koti in lähdetään viikoksi kolmen kuukauden kuluttua , palvelus kestää 6 kk. Ei kyllä naurata. 

Nuo neljä viikkoa olivat pikakurssi mielipiteenmuodostuksessa. En juuri muistele sodan jälkeisiä vaikeuksia , mutta ne ajat tulivat mieleeni ja 
mietin kuinka helposti ja huomaamatta näemme maailman "mäkiluotonamme", joka uinailee häiriintymättömässä rauhassa . Kun matkustin 
Herculeksen telttatuolissa ja kuuntelin Sarajevosta mukaan tulleiden saksalaissotilaiden kuvausta paikall isista oloista , ajattelin , ettemme ehkä 
kotona osaa arvostaa varusmiespalveluksen suorittamista , kun emme ole 50:een vuoteen sotilaall ista tietoa ja taitoa todella tarvinneet elämäm
me turvaamiseen. On hyvä tietää , mitä kauheutta maailmassa osataan saada aikaan; on hyvä, että ihminen mykistyy ja miettii ... ja nauttii 
vaikkapa epäterveellisestä munkkikahvista . 

Eeva Viljanen 
RSKY, Suomenlinnan paikallisosasto 

RTTK 

RTT#<:n 
UUSI KOKOON~ANO 
RTTK eli Rannikkotykkimiestoimikunta työskentelee kuin jal
kapallojoukkue. Vanhojen toimikunnan jäsenten siirryttyä 
jäähdyttelemään reservisarjoihin , ottivat uudet jäsenet paik
kansa kentällä. Vanhaa pelitaktiikkaa kunnioitaen , mutta tuo
reiden vaihtomiehien innolla syöksyy uusi RTTK komeasti 
kentälle. 

Piilokärjen lailla porautuu TOS-asiamies eli Työ-, Opinto- ja 
Sosiaaliasiamies Tkm Janne "Faija" Viljanen (kuvassa oikeal
la) varusmiesten huoliin , murheisiin ja toiveisiin . Janne on 
29-vuotias oikeustieteiden kandidaatti , joka vastailee innolla 
kaikkiin puheluihinne. Älä koskaan epäröi soittaa sinua vai
vaavista palvelua hankaloittavista ongelmista tai iloista. 

Joukkueen maalivahtina toimii Linnake-lehden toimittaja Tkm 
Matti Riikonen (kuvassa vasemmalla). Matti on 19-vuotias, 
jota ei tarvitse pelätä , sillä karskin ulkokuoren alla lymyilee 
leppoisa mies. Hän on toimikunnan viimeinen lukko, joka 
auttaa muuta toimikuntaa Linnake-lehden tekemisen ohella , 
kun omassa päässä meinaa soida. 

Joukkueen pelaavana managerina toimii puheenjohtaja Alik 
P-P Sintonen (kuvassa kyykyssä), jonka hellässä huomassa 
joukkue kulkee läpi toimintakauden. Pelin tökkiessä hän ei 
epäröi hyppäämästä itse kehiin . 20-vuotias Espoon Oilers
sissa salibandya pelaava Sintonen ei jännitä. Hänellekin voit 
huoletta kertoa murheesi tai heittää vaikka huulta hänen Pe
ter Andre -olemuksestaan . 

Muista, että Rannikkotykkimiestoimikunta on juuri sinun jouk
kueesi. Me olemme olemassa teitä varten . Syöttöpelillä syn
tyvät komeimmat maalit. Pistetään pallo pyörimään! 
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