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Ajattelin kirjoittaa jotakin kohottavaa, ajateltavaa kaikille lukijoillemme, itse
näisyydestä jota juuri juhlimme. Pyöriteltyäni jotakin sopivaa sanottavaa itse
näisyydestä, matkasta sitä kohden ja uhrauksista sen saavuttamiseksi ja 
säilyttämiseksi , kohtasin ongelman-mitä lisättävää minulla olisi- mitä ei kym
menissä juhlapuheissa, haastatteluissa ja muissa yhteyksissä tänä itsenäi
syyden juhlavuonna olisi jo sanottu . 

Yksi ajatus nousi yli muiden- ja sen haluan jakaa teidän kanssanne. 

Nuoret Miehet, Tämä maa on maksanut verta, hikeä ja kyyneleitä-älkää myykö 
sitä halvalla! 

Eiköhän tähän ajatukseen kiteydy kaikki , mitä haluaisin sanoa. Kiitokset täs
tä ajatuksesta lähetän lehden välityksellä jalkaväen Kenraalille Adolf Ehrn
roothille sekä rykmentin entiselle komentajalle . Asko Kilpiselle. 

Lopuksi haluan toivottaa lukijoillemme, alokkaasta kenraaliin-kotiranta toki 
unohtamatta, rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 1998. 

i Lampinen 

Ryhmänjohtaja on sotaväen perusta 

Saapumiserän 2/97 aliupseerikurssi päättyi joulukuun alussa. Uudet aliupseerit , ryhmänjohtajat odottavat johtamistehtäviä. 

Ryhmänjohtajien näkyvin tehtävä tulee olemaan seuraavan saapumiserän alokkaiden kouluttaminen . Sekin tehtävä vain palve

lee aliupseerin perimmäistä tehtävää , mikä tietysti on oman joukkonsa johtaminen sodassa. 

Ryhmänjohtaja on sotilaan ; tykkimiehen , jääkärin , matruusin tärkein esimies. Ryhmänjohtajan tykkimies kohtaa monta kertaa 

päivässä, palveluksensa jokaisena päivänä. Ryhmänjohtajalle suuria vaatimuksia. Joskus unohdetaan, että ryhmänjohtajakin 

on saanut vain muutaman kuukauden pituisen koulutuksen , jonka perusteella hänet katsotaan valmiiksi ihmisten johtajaksi. 

Johdettavikseen saamiinsa alokkaisiin nähden ryhmänjohtajalla on merkittävä etu ; hänet on koulutettu juuri tätä tehtävää var

ten ja sotaväestä hänen tietomääränsä on ylivoimainen alaisiinsa verrattuna. Alokas saattaa siviilissä olla pitkällekin koulutettu , 

mutta puolustusvoimien yksityiskohdista hänellä ei voi olla esimiestään enemmän tietoa. Ryhmänjohtajien on syytä muistaa 

tämä ja tuntea tervettä luottamusta itseensä ja ammattitaitoonsa. Samalla alokkaat johdettavikseen saaneen ryhmänjohtajan 

on kuitenkin muistettava , että alokkaatkin ovat täysivaltaisia Suomen kansalaisia , joilla on oikeus odottaa paitsi täysipainoista 

koulutusta niin myös asiallista , oikeudenmukaista ja myönteistä kohtelua. 

Aliupseerikurssin suorittaneita odotetaan jo yksikköihin innokkaaksi uudeksi työvoimaksi. Edellytän. että heistä jokainen tulee 

saamaan palvelusaikanaan johtajatehtäviä siten , että jos isänmaan turvallisuus joskus vaatii heidän suorituksiaan tositilantees

sa, on heidän tunnettava itsensä valmiiksi johtamaan heille uskottuja sotilaita ja että he myös kykenevät näitä johtamaan 

esimiestensä ja alaistensa tyydytykseksi . Pääosa heistä tullaan sijoittamaan palvelusaikanaan siihen joukkoon, jossa he aloit

tavat-jos niin tarvitaan-sodan ajan tehtävänsä . Heidän alaisinaan tulee silloin olemaan samat sotilaat, joita he varusmiespalve

lusaikanamme kouluttivat ja johtivat. 

Kannustin aliupseerikurssin oppilaita heidän kurssinsa päätöstilaisuudessa rakentamaan oman johtamisprofiilinsa persoonalli

suutensa varaan. Johtaja , joka yrittää toimia itselleen vieraassa roolissa ei pitkän päälle voi menestyä. Näyttelemisestä tulee 

jäämään kiinni. Hyväksymällä itsensä sellaisena kuin on ja toimimalla itselleen ominaiselle tavalla saa myös aikaan parhaan 

tuloksen johtajana. On myös hyväksyttävä , etteivät kaikki voi olla luontaisia johtajia, karismaattisia esimiehiä. 

Kiitän rykmentin henkilökuntaa tunnollisesti tehdystä työstä kuluneen vuoden ja toivotan kestävyyttä ja menestystä tulevana 

vuonna, joka tulee tuomaan mukanaan merkittäviä muutoksia monelle. 

Arvostan korkealle Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuoden aikana tekemän vapaaehtoisen maanpuolustustyön. 

Toivotan kaikille Linnake-lehden lukijoille rauhallista joulua. 

Rykmentin Komentaja Eversti Hanno Strang 
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it'ukselt'a 

Hyvät Linnakelehden lukijat, 

Olen Linnake-lehden uusi varusmiestoimittaja Tkm Eero Wihuri. Palvelen toimittajana ensi vuoden huhtikuulle 
asti. 

Linnake-lehti kokenut muutoksen, nimittäin sivumäärä on kasvanut peräti kahdeksalla sivulla . Tämä luo leh
?elle u~sia mahdollisuuksia profiloitua kiinnostavaksi julkaisuksi. Linnake-lehti on Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
Ja rannikkotykistökillan varusmiesjaoksen tiedotuslehti. Eli lehden lukijakunta on varusmiespainotteista. Tämän tulee 
näkyä lehden sisällössä. 

Tavoitteen saavuttaminen vaatii aina työtä . Työtä voi helpottaa monin eri tavoin . Linnake-lehden toimittajana 
tavoitteeni on tehdä kiinnostava julkaisu, jossa näkyisi varusmiesten kädenjälki . Tähän tarvitsisin apua, nimittäin 
haluaisin palautetta Linnake-lehdestä. Palaute on paras tapa kehittää lehteä. Ottaisin kiitollisuudella vastaan raken
tavaa kritiikkiä, juttuvinkkejä, kehittämisideoita ym. Lehden toimittajan sekä lukijakunnan välisellä vuorovaikutuksella 
saadaan aikaan hedelmällinen yhteistyö, jonka avulla Linnake-lehdestä tulee entistäkin kiinnostavampi. 

Linnake-lehden toimituksessa työskentelee kerrallaan yksi varusmies. Hän on RTTK:n jäsen päätyönään 
tämä lehti. Yksi toimittaja tekee kaksi lehteä. Tämä käsissäsi oleva julkaisu on vuoden 97 viimeinen numero. Ensi 
vuonna Linnake 1/98 ilmestyy toukokuun alkupuolella. Siihen on vielä rutkasti aikaa. Eli minulla on aikaa pohtia miltä 
Linnake- lehti näyttää silloin . Toivon, että saisin palautetta tästä numerosta. Palautteen tuloksia näkyy varmasti jo 
ensi vuoden ensimmäisessä numerossa! 

Palautteen saa helposti perille . Minuun saa yhteyden puhelimitse numerosta 09-181 44819. Kolme ensim
mäistä numeroa voi jättää pois, jos soittaa puolustusvoimien sisäisestä verkosta . Lehden osoite on Linnake-lehti / 
SIRR PL 5 00861 Helsinki . 

Haluan lopuksi toivottaa kaikille lukijoille Hyvää Joulua sekä onnellista uutta vuotta! Lähettäkää palautetta! 
Tehdään yhdessä Linnake-lehdestä entistäkin parempi! 

■m Eero Wihuri 
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Rykrnentissä tapahtuu 

Ret'kiä Obuhoville 

Suomenlinnan rannikkotykistökillan aloittama perinne sai jatkoa, kun 1/97 
saapumiserän 285 vuorokautta sekä 330 vuorokautta palvelevat kävivät vuo
rollansa tutustumassa Kuivasaaren linnakkeeseen. Matkanjohtajana toimi jäl
leen RT-killan puheenjohtaja Mika Pyyskänen . Ohjelma oli perinteinen 285 
vuorokautisille: tutustuminen Obuhoviin sekä makkaranpaistoa. Lisäksi kilta 
palkitsi mustalla baretilla erityisen hyvin kunnostautuneita taistelijoita . Kilta 
järjesti myös kilpailun , jossa tuli arvata Obuhovin kantomatka . Sää oli retkel
le hyvin suosiollinen auringonpaisteineen , vaikka kylmä tuuli puhalsi suoraan 
etelästä. Retki onnistui hyvin ja monille jäi mieleen tykin massiiviset raken
nelmat. 
330 vuorokautta palvelevien retki Obuhoville sisälsi koeammuntojen seuraa
mista. Tykillä ammuttiin kaksi koelaukausta , jotka varmasti jäivät kaikkien 
mieleen. Paikalla oli runsaasti myös tiedotusvälineiden edustajia. Sumuises
ta säästä huolimatta tykin suusta näkyvä liekki näkyi komeasti . 
Molemmat retket onnistuivat. Kilta on aloittanut perinteen, jolle toivomme jat
koa , sillä on hienoa, että varusmiehet näkevät järeän tykin. 
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Rykrnentissä tapahtuu 

Mäkiluodossa voimailtiin 

Mäkiluodon linnakkeella järjestettiin voimamieskilpailut 30.10, jonka tarkoituksena oli yhteishengen kohottami
nen. Varusmiehistä oli koottu kymmenen kolmehenkistä joukkuetta koulutushaaroittain . Lisäksi kantahenkilökunta 
muodosti oman joukkueensa. Kilpailun järjestelyistä huolehti Luutnantti Keijo Pulliainen . 

Kilpailulajeja oli viisi : penkiltä nosto, kyykyltä nosto, 30 kilon vesipönttöjen nosto, farmarikävely 80 kilon tela
miinoilla sekä traktorin veto. Tiukan taistelun tuloksena voittajaksi selviytyi venemiesten joukkue, joskin kilpailun 
ulkopuolella kilpaillut kantahenkilökunnan joukkue keräsi enemmän pisteitä. 

Kilpailu sujui hyvin ilman havereita. Kilpailijoilla sekä katsojilla oli hauskaa ja yhteishenki koheni. Kaikki osanot
tajat palkittiin kunniakirjoin . Voittanut joukkue palkittiin yölomalla . Luutnantti Pulliaisen mukaan tarkoitus oli kilpailla 
tosissaan , mutta pilke silmäkulmassa. Tässä onnistuttiinkin hyvin. Kilpailusta on muodostunut perinne, jolle odotetaan 
jatkoa ensi vuoden puolella. Mikä koulutushaara on silloin vahvin? 

RTTK:lle vierait'a 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiestoimikunta eli RTTK sai 29.10 vieraita muista toimikunnista . Vieraaksi 
saapuivat Sodankylän varusmiestoimikunta , Kaartin jääkäritoimikunta sekä merisotilastoimikunta. Vierailun aikana 
vaihdettiin ajatuksia sekä kokemuksia VMTK-työstä , sillä toimintamuodoissa on erilaisuuksia. Tämä seikka tuli sel
västi esiin vierailun aikana. RTTK:n puheenjohtaja alikersantti Sintonen oli tyytyväinen vierailun tuloksiin ." Meidän 
varuskunta on Suomen eteläisin ja Sodankylän varuskunta pohjoisin . Tämän vuoksi on mielenkiintoista keskustella 
ajankohtaisista asioista. Lisäksi merisotilastoimikunta tuo mukaan oman mielenkiintoisen näkökulmansa.Kaartin jää
käritoimikunnan TOS-asiamies kaartinjääkäri Elo pitää vierailuja erinomaisena asiana. " Vierailu oli hyödyllinen kaikil
le osapuolille . On kiintoisaa vaihtaa ajatuksia toimintaperiaatteista, jotka jokaisessa toimikunnassa luonnollisesti ero
avat. Tälläisiä vierailuita kannattaa tehdä jatkossakin". Sodankylän varusmiestoimikunnan puheenjohtaja alikersantti 
Lintu oli myös tyytyväinen vierailun tuloksiin ." Vierailu oli todella antoisa. Saimme täältä muutamia uusia ideoita Täl
läisiä vierailuita tulisi tehdä lisää. Yhteistyön avulla voidaan kehittää varusmiesten asioita jokaisessa toimikunnassa". 
Tulevaisuudessa RTTK tulee vierailemaan muissa varusmiestoimikunnissa hakien uusia ideoita ja ajatuksia. Uusille 
ajatuksille on aina tilaa . 
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Rykrnentissä tapahtuu 

Sant'aha,ninalle ,nest'aruus 
Santahaminan varuskuntaurheilijat näyttivät ta itonsa läntisen maan puolustusalueen sal ibandymestaruuskilpailu issa 
voittaen turnauksen . Santahaminan joukkue pelasi viisi ottelua, jotka kaikki voitettiin . Joukkueet ol i sijoitettu alkuloh
koihin. Lohkojen kaksi parasta pääsi jatkoon . Santahaminan lohkossa pelasivat Niinisalon ja Kauhavan toinen jouk
kue. Santahamina selviytyi vaivatta jatkoon maalierolla 9-0. Pudotuspeli vaiheessa tulivat vastaan Kauhavan, Hä
meenlinnan sekä finaal issa Säkylän joukkueet. Tiukin ottelu oli Hämeen linnaa vastaan. Ottelu ratkesi vasta rangais
tuslaukaus- kilpailussa. Finaali oli tasainen taistelu , joka päättyi jännittävien vaiheiden jälkeen Santahaminan voittoon 
maalein 3-1. Santahaminan joukkueen pelaajamateriaali oli huippuluokkaa, sillä lähes kaikilla mukana olleilla on ko
kemusta miesten SM-sarjasta. Joukkueen valmentajina toimivat luutnantit Janatuinen ja Immonen. 

Turnauksen kuusi parasta joukkuetta valitti in valtakunnalliseen lopputurnaukseen , joka pelataan Lappeenrannassa 
12-13 joulukuuta. Siellä kohtaavat jokaisen maanpuolustusalueen parhaat joukkueet. Santahaminan joukkue muut
tuu hieman, koska osa pelaajista kotiutuu reserviin . 

Salibandy on vielä varsin nuori laji. Se on kuitenkin saavuttanut vahvan kannatuksen myös sotilasurheilulajina. Hyvä 
fyysinen kunto sekä ketteryys ovat hyvän sotilaan ominaisuuksia , joita salibandyn avulla voidaan kehittää . Lisäksi 
salibandy edistää sekä ryhmähenkeä että sosiaalisuutta. Nämä asiat kuuluvat myös armeijan jokapäiväiseen elä
mään. Salibandy onkin mainio sotilasurheilulaji. 
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Kersantti P-P. Sintonen 
pelasi hyvän turnauksen 
maalivahtina. 
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Vhdistämn1e 
Rannikkoviestimieskurssi 11.09-23.10.1997 

Suomenlinnan Rannik
ko rykmentt i järjest i rannikkoviesti 
mieskurssin saapum iserälle 2/97 
11.09-23.10.1997. Tälle historian kol
mannelle kurssille osall istu i 38 tykki
miestä, joista 12 oli komennettu Kot
kan Rannikkopatteristosta . 

Kurssin aloittaneet tykki miehet olivat 
kauttaaltaan ikäluokkansa parhaim
mistoa peruskoulutuskauden pisteis
täja motivaatiotasosta päätellen. Ran
nikkoviestimiehen arvostettua tehtä
vää lähdettiin havittelemaan tosis
saan-silmänpilkettä kuitenkaan unoh
tamatta . 

Juhlalliseen todistustenjakotilaisuu
teen mennessä rannikkoviestimieseh
dokkaat olivat läpäisseet puhelin- ja 
radiokurssin , sanomalaitekurssin 
sekä kaapel ikurssin. Taitoja oli sekä 
hiottu että testattu kolmessa suures
sa tapahtumassa : taisteluharjoituk
sessa 6.10-8.10, Bågaskärin koesta
misharjoituksessa 9.10-10.10 ja lin
nakkeen viestiyhteysharjoituksessa 
13.10-17-10. 

Arvokasta tukea kurssin läpiviennille 
saatiin Mäkiluodon linnakkeelta ja al i
upseerikurssilta. Viestimiehet saivat 
maistaa linnakkeen arkea ja toimivat 
samalla oppilaiden "maaliosastona" 
näiden testatessa ryhmänjohtajan ta i
tojaan. 

Olkoonkin kurssi kuinka hyvä tahan
sa, se ei anna kuin valmiudet työpaik
kakoulutuksen ja työskentelyn aloitta
miselle. On kuitenkin erittäin tärkeää, 
että rannikkoviestimiehet lnkoosta 
Kirkonmaalle ovat saaneet saman pe
ruskoulutuksen . 
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Parikaapeli suojaan. Kurssi harjoittelemassa tien 
alitusta. 

Kurssilaiset majoittuivat viestiharjoitusten aika
na tykkien miehistösuojiin. 

pteeni Juha-Antero Puistola 
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Läpi harmaan kiven 
Rannikkopioneerikurssi 3.11-3.12.1997 

Rannikkopioneerikurssin teoriajakso aloitettiin linnaketyöskentelyvaiheeb jälkeen 2.patterilla 3.12.1997. Kahdeksan 
käden taidoistaan tunnettua tykkimiestä ja kaksi Porin Prikaatista siirtynyttä ryhmänjohtajaa aloitti aherruksen perin
teikkäässä puukasarmissa. 

Nimitys teoriajakso on harhaanjohtava, koska pioneerien oppitunnit rajoittuvat muutamaan varttiin ja loppuoppi saa
daan maastossa. Herätys ja motivointi tehdään herrasmiesmäisesti yksikön nurkilla , mutta varsinaiset harjoitukset 
pidetäänkin laajalla alueella Kiikalasta Upinniemen eteläkärkeen . 

Kurssiin sisältyy kolme tärkeää harjoitusta. Sulutus- ja hävitysharjoitus pidettiin 12-13.11 , räjäytysharjoitus 14-16.11 
sekä linnoittamis- ja taisteluharjoitus 25-29.11 . 

Kurssilaiset olivat sillan alla Saukkolassa, panostivat Hilassa, louhivat Eteläkärjessä ja raivasivat sirotemiinoja kuor
ma-auton lavalta ampuen. Ammattisalaisuuksien verhot aukesivat, kun luutnantit Reijo Kaariste ja Pekka Saarela 
kouluttivat rannikkopioneerien moninaisia tehtäviä . 

Lyhyesti todettuna rannikkopioneerikurssi on yksi mielenkiintoisimmista miehistötehtäviin valmentavista koulutuksis
tamme. Kurssin jälkeen pioneeri on valmiina itsenäiseen ja vastuulliseen työskentelyyn , joka ei suinkaan tarkoita 
kaiken hävittämistä vaan valmiusrakentamista. Pioneeritoiminta on tärkeää työskentelyä rannikkotykistön kehittämi
seksi suuntaan, jossa teräksen ja tekniikan lisäksi on ripaus betoniakin. 

■pteeni Juha-Antero Puistola 
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Liikenne 

-kiihdytä niin , etteivät pyörät pyöri tyhjää . 

Ajautuminen vastaantulevien kaistalle on yleisin kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien onnettomuustyyppi. Ajo
kin hallinnan menetys onnistuu erittäin hyvin liian voimakkaalla kaasujalan liikkeellä joko lähtee sivuluisuun kesken 
kiihdytyksen-paina kytkin pohjaan-kaasu ylös-ohjaus luiston suuntaan ja jää odottamaan suojelusenkelin päätöstä. 

-säädä nopeus ajoissa 

Talvi kelin kitkakerroin on yleensä pieni. Se ei kestä voimakkaita liikkeitä. Talviajo on taitolaji. Sen tulee olla joustavaa
elastisista. 

-pidä kunnon turvaväli 

vartti pois nopeudesta puolittaa jarrutusmatkan. Reaktion parhaimmallaan on noin 1 sekunti. Kun nopeus on 80km/t 
autosi liikkuu sekunnin aikana n.22 metriä-rekallisen verran . Muista tämä tuijottaessasi edessä menevän perävaloja. 

-vältä lukkojarrutusta 

Lukkojarrutus on tehokkain tapa pysäyttää ajokki ja/tai leikata nopeudesta huippu pois, jolloin väistö ja muiden ohja
usliikkeiden suorittaminen on helpompaa-kun ensin muistaa luopua jarrusta ja saattaa pyörät pyörimään . Mutta luk
kojarrutuksen heikkous on ohjattavuuden menetys. Tiedät, että vain ja ainoastaan pyöriva pyörä ohjaa. Jps pito 
renkaiden alla on erilainen niin lukkojarrutuksess menetetään helposti ajokin hallinta ja ajaudutaan pahimmassa 
tapauksessa vastaantulevan kaistalle ja .. . Nuriin ajetut keskikorokkeiden liikennemerkit ja liikennevalot ovat myös 
usein väärin suoritetun lukkojarrutuksen satoa. 

-vältä voimakkaita ohjausliikkeitä 

Kuivalla kelillä hyvä pito antaa kuljettajan hölmöilyjä pitkälti anteeksi . Kun pito vähenee sen menettäminen käy hel
pommaksi ja esimerkiksi ohituksen jälkeinen paluu omalle kaistalle tulee suorittaa maltillisin ja hyvin pienin ohjausliik
kein . "Vastaheitto Vataset" eivät kuulu talviseen maantiekulttuuriin. 

-pidä auton lasipinnat puhtaina 

Näe ja näy ovat onnistuneen talvi liikenteen peruselementtejä. 

Hyvää Joulua ja turvallista talviliikennettä toivottelee 

Matti Sinervä Järjestöpäällikkö Autoliitto ry. 
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Huumeet 
Mökillä talveen totutellessa 
Aloha Kummipoikani-Alokas! 

Huomasitko , mu istin asemasi oikein . 
Täällä mökillä sähkölämmitys toimii ja ik
kunoista näkee järvelle. 

Toivottavasti saitte oikeanko 
teita , hyväkuntoiset muutkin 
ennenkaikkea jämäköitä, m 
ryhmyreitä. Tai miksi heitä s 
tekin , jotka osaavat olla nap 
jäitä kuitenkaan simputtama 
ei ole ollut vielä kovin sateisi 
näyttää kyllä lumisateet aika 
hän sitä riittää myös märkää 
han teillä olla sadevaatteita 
Vilua ja flunssaa taitaa oli 
Mummon villasukat ja kynsik 
olla jo tarpeen . Hän soitteli e 
löytänyt ohutta sammaleenv 
lankaa ja tekee taas uusia s 
sikkäitä odotellessaan uutisi 
täsi! 

Kuule , huumeet minua hirvit 

Ei kai teidän tuvassa ole niitä 
hiä. Repe kävi lomilla ja oli k 
hänen tuvassaan on pari ka 
kiinni hassiksen polttelusta . 
kokelas huomannut, kun oli 
la kyselemään ja pojat olivat 
sensä pussiin . Sii tä oli sitte 
tarkastettu päivän aikana ja 
lut jonkun korkeampi arvoise 
Kiinnijääneillä oli ollut siell · 
mukana jotain ainetta , jota 
muillekin tarjoilleet. Aikamoi 

Nyt heille on suunniteltu enne 
töä kaikille jotain seulaa. Ka 
huumetesteihin . Niinhän teh 
lemma monessa työpaikassa ja joissa
kin oppilaitoksissakin ennen harjoitteluun 
lähtöä. Minusta se on hyvä juttu . Armei
jassa ollaan koko ajan tekemisissä-siel
lä teilläkin-tarkkuutta vaativien välineiden 
kanssa. Eivätkä ne isommat koneet ja 
kulkuneuvot ole edes mitään halpoja veh
keitä. Sitäpaitsi , ampumaradalla aineiden 
vaikutuksen alaisena tai jälkitunteissa 
saattaa saada vaikka minkälaisia ajatuk-
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sia päähänsä. Toivottavasti osaavat ha
kea apua , jos ongelma tulee. Olen ym
mätänyt, että teidän kouluttajat ovat jo va
rautuneet akuutteihin huumeongelmiin . 
Hoitoonhakeutuminen ei aina merkitse 
varusmiesvaihtoehdon mahdottomuutta. 

asioita ja kauppa käy, mutta haitat ha
vaitaan vasta, kun ollaan vakavasti vaa
rassa sekä psyykkeen että fysiikan suh
teen . Vaikuttaa vaaralliselle . Niinkuin se 
poltettava heroiinikin , jota siellä kuulem
ma liikkuu niissä samoissa yö-juhlissa
mitä raveja ne olivatkaan . Sitten siellä on 
vielä jotain lääkettä, mikä ei kuitenkaan 
ole mitään varsinaisia lääkkettä. Niin, ja 

punttisalien roinat tietysti vielä. Niistähän 
menee vaikka norsu sekaisin , ja ihminen 
kun vielä vetää viinaa päälle. 

Huumeiden kanssa aina ei taida enää 
olla kysymys pelkästään kokeilusta tai 
käytöstä, jotkut ovat jo pahassa koukus

luavat tehdä bisnestä. Se 
ta kauppaa , että helpolla 
ahat että vapaus moneksi 

iesvapaudettomuushan 
taan vajaan vuoden , mi
io uralle. Oletko muuten 
. Eikös koulutusvaihtoeh
aistava jo alokasaikana . 
ssahan mietit sotilasuraa , 

ennen kutsuntoja tarkistit 
lut minkäänlaisia rikoksiin 
töjä poliisin rekistereissä. 
Ii kaikki kunnossa ja sitä-
ään harrastanut sitä Go'ta . 
tutustumaan alueeseen 
äin- ensin strategia sitten 
niissä mitään yhteneväi

in tuleva vuosi on merkit
trategian kannalta . 

panne nokkimisjärjestys jo 
Erityisasiantuntijat ovat tie
et, mutta älkää pelotelko 
i yllytäkö niitä toisia kaik-

illä tempuillanne. Toivotta
ulleille kerrotaan kaupun
' jotka saattavat vaikuttaa 
tta seuraukset ovatkin ar
Kaikki eivät ole tottuneita 
kaajia niinkuin sinä . Me
ä kannustus, sen olet op
ssa niin kentällä kuin vil

ajasi lähetteli myös tervei
·voimia tilallesi . 

eillä on keskustelevia ja 
kannustavia ryhmyreitä sekä koksuja , 
joilta saa ohjeita ja jotka osaavat kuun
nella, mutta myös itse olla esimerkkei
nä. Samaa toivon tietysti myös sinulta. 

Pärjää kummipoikani-terveisiä meiltä kai
kilta . 

na Kontula 

Rikosylikonstaapeli 
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Sosiaalikuraattorin palsta 

Aloitin Suomenlinnan Rannikkorykmentin sosiaalikurattorina 10. marraskuuta-97. Rannikkorykmentillä on mi
nua aikaisemmin ollut vain yksi oma kuraattori ( tässä puolen vuoden "pestissä" ). Vaikka kuraattori vaihtuukin , on 
asiantunteva apu silti samaa- tosin jokainenhan tekee työtään omalla persoonallaan . Kaiken kaikkiaan on rykmentti
läisten parhaaksi , että meillä on oma kuraattori : jokaiselle apua tarvitsevalle löytyy aikaa. 

Sosiaalikuraattorin työ on suurelta osin auttaa varusmiehiä ja henkilökuntaa selviytymään sosiaaliturvajärjes
telmän kiemuroissa sekä olla erilaisten ongelmien kuuntelijana ja apuna kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun 
löytämiseksi . Toivonkin ettei varusmiesten ole vaikeaa tulla juttusilleni- kynnys ovellani on tosi matala ja puhelinnu
meroni on helppo muistaa. (puh. 45111 ). 

Paras kiitos tästä työstä tulee varmasti siitä , että varusmies lähtee vastaanotoltani tyytyväisenä ja tietoisena 
siitä , että hänen asiansa otetaan vakavasti , koski se sitten mitä elämänaluetta tahansa. Tähän lopuksi toivon varus
miehille antoisia palveluspäiviä ja työn iloa kaikkia . 

"Minuun lensi metsätähti ja yhä se kukkii" ( en muista kirjoittajaa) 

■si Kaskinen 
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Kurssin johtajan tervehdys 

Aliupseerikurssi 2/97 toteutettiin ajalla 11. 9.1997-5.12.1997 Porkkalan Rannikkopatteriston 1. Patterilla . Kurssilla 
koulutettiin Suomenlinnan Rannikkorykmentin , Turun Rannikkorykmentin, Kotkan Rannikkopatteriston sekä Hangon 
Rannikkopatteriston varusmiehiä .. Kurssilla toteutettiin tulenjohto-, tuliasema- sekä viesti koulutus . Lisäksi kurssin 
eriytyvän jakson aikana toteutettiin merivalvontakoulutus Isosaaren linnakkeella sekä toimistoaliupseerikoulutus 1. ja 
2. patterilla. 

Aselajikoulutusjakson päätteeksi toimeenpantiin kaksi ampumaleiriä . 100 TK-leiri järjestettiin Bågaskärin linnakkeel
la 13.-17-1997 sekä 130 TK ampumaleiri Mäkiluodossa 20.-24.10.1997. 

Aliupseerikurssin taistelukoulutusleiri järjestettiin 10.-14.11 .1997 Upinniemen eteläkärjen linnakkeella. Leiri keskittyi 
linnaketaisteluun. Leirin aikana koulutettiin tärkeimmät taistelu-ja marssikoulutuksen sekä ase-ja ampumakoulutuk
sen aiheet. Oppilaat osallistuivat ryhmän puolustusammuntoihin . Lisäksi leirillä keskityttiin tukikohdan puolustusjär
jestelyihin ja pesäkkeen linnoittamiseen. 

Kurssi on nyt ohi. Loppuarvostelu oli 1.12.1997. Takana on tiivis ja työntäyteinen opiskelu ja harjoittelu. Kurssi on 
antanut valmiudet ryhmänjohtajan tehtäviin. Lopusta määrätte pitkälti Te itse tulevissa jatkokoulutusyksiköissänne. 

RYHMÄNJOHTAJAT! 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin menestyksellisestä suorittamisesta. 

Opitte paljon uusia asioita tiiviin kurssin aikana. Saitte lukuisia malleja sekä perusteita ryhmänjohtajan haastavaan 
tehtävään: saapumiserän 1/98 vastaanottamiseen . 

Suurin osa teistä saa paljon suoranaisia alaisia. Ryhmänjohtajan tehtävä on avaintehtävä juuri tästä syystä. Vaiku
tukset hyvässä ja pahassa ovat suorat ja tulokset heijastuvat pitkälle. Pitäkää tulevista alaisista hyvää huolta. Vaati
kaa paljon ja oikeassa suhteessa. Kannustakaa ja tukekaa alaisianne. Vaativan tehtävän hämärtyessä palatkaa 
mielissänne sotilasvalan velvoitteisiin . 

Aliupseerikurssinjohtaja 
Kapteeni 
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K 11/97 

Oppilaskunnan kuraattqrin tervehdys 

Parhaat onnitteluni uusille ryhmänjohtajille. Monipuolinen ja osittain erittäinkin raskas kurssi on nyt takana. 
Kurssin aikana muodostitte kiinteän ja homogeenisen joukon , jolle muodostui varsin hyvä yhteishenki . Se 
näkyi eritoten leirien aikana, joita kurssillanne oli useita. Yhteihengen luominen on myös yksi oppilaskunnan 
tehtävistä , ehkä sen toiminnan tavoitteista. Käytännössä tämä yhteishenki kiteytyy kurssijuhlan toteuttami
seen. 

Kurssin keskuudesta valittu oppilaskunnanhallitus toimii juhlan koordinaattorina. Tämä aktiivisista oppilaista 
koottu joukko aloittaa väsymättömän työn kurssijuhlan toteuttamiseksi heti kurssin alussa. Se törmää viikko
jen aikana moniin ongelmiin, joista suurimpana sopivan ja riittävän suuren tilan löytyminen juhlapaikaksi 
lyhyellä varoitusajalla . Ongelmista selvitään kuitenkin kovalla työllä ja uurastuksella. Oppilaskunnanhallitus 
tekee suurimman osan näistä kurssijuhlajärjestelyistä omalla vapaa-ajallaan iltaisin. Työtä tehdään pyyteet
tömästi kaikkien oppilaiden puolesta. 

Tänäkin vuonna onnistuttiin järjestämään hyvä ja näyttävä tilaisuus Mustikkamaalle. Kiitän kaikkia oppilas
kuntaan kuuluneita ja eritoten sen hallitusta hyvin järjestetystä kurssijuhlasta, joka varmasti säilyy kaikkien 
meidän muistoissa. 

Toivotan menestystä kaikille kurssin suorittaneille. Olkaa aktiivisia ja kehitäkää itseänne, jotta teistä tulisi 
hyviä ryhmänjohtajia. 

Oppilaskunnan kuraattori 

Yliluutnantti 

m Danielsson 
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T J-club de aristocratic 

Piip , piip .. , sanoma asemalta T J1 .. ,Tulikomentoja .. ,Tulenjohtaja T J1 , ampuvayksikkö TAS .. ,Mli VTI, 84 ke am. 
Herrasmieslinja käskytti , TAS hikoili ja VTI juoksi. T J ei toimistaan avautunut, muut tekivät tavoillaan , T J tyylillään. 

Valittamatta T J kantoi taakkansa, perusti erillisiä tulenjohtoasemia myrskyn pieksimälle luodoille, kärsi kylmää ja 
nautti sissimuonasta. 

T J-linjan sisäinen henki haki vertaistaan . Yhdessä rikoimme rajoja ja raajoja . Jalkoja menetettiin niin 2.Patterille kuin 
Kivelle. 

Erityvän koulutusjakson loputtua osa jo pienestä linjastamme siirtyi merivalvontaparatiisiin Paratiisisaarelle vain nä
köyhteyden päähän uljaasta pääkaupungistamme. He tiesivät luulevansa tai luulivat tietävänsä, että MeVa on jotakin 
paljon parempaa. Jäljelle jäänyt T J- eliitti jatkoi kovuuden hakemista, täyspakkaus tai lasu, sama tuska 

Tulenjoht'o 
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Kurssilaiset 
Hartman, Mikko Ilmari -77 Helsinki 

Silmälasipäinen Suomen Armeijan soti
las. Toimittaa VIS-nimistä lehteä kanta
henkilökunnalle. Mainoskanavanaan hän 
käyttää rannikkoviestiverkkoa ja uskoo 
täydelliseen menestykseen. Mikolla on 
tekohampaat. 

Huhtamäki , Henri Olavi -77 Kerava 

Kadetti on kireän maskuliininen sotilai
den sotilas. Rintakarvat ja miehiset jutut 
kakkosesta sai meitin kateelliseksi . Henry 
kestää 4 rynkyn luotia ." Perkele enna
koin ," totesi mies , kun 3.40 heräsi 

Jeskanen, Jussi Pekka -78 Porvoo 

JP:n unelma on myydä siemeniä kaupas
sa ja katsella ikkunan läpi kadulla käve
leviä mummoja, jotka kaatuvat jäiseen 
kadun pintaan , jota JP ei ole kjaksanut 
hiekoittaa. Big D saisi tästä siemensyök
syn . 

Karimaa, Tommi Markus -78 Espoo 

Pudasjoen lahja perhokalastukselle. 
Tommi viettelee etäisyydenmittaajan ko
mennolla:" Iske mittamiin". Tällöin Tarja 
vaistomaisesti huokaisee 
poroa .,,,, h rgööhrhg .. 

Koskenniemi , likka Juhani -77 Helsinki 

likka on puolalainen sianlihakauppias. 
Myyntialueinaan Kozel sekä Tigris Kuo
lema n laakson vasemmalla .. en 
keksi .. Jaska Jokusen salainen tahto viet
tää betonialall 

LINNAKE 

Kyrklund , Tuomas Petteri -77 Espoo 

T J-linjan epävirallinen kanttiini : evästä 
enemmän kuin skapparit sallivat, mut
ta aina ne loppuivat kesken . Mies, joka 
kävi suurimmat taistelut silmillään . 

Kärnä , Mikko Juhani -78 Porvoo 

Pikku talttahamppaan ulkokuoreen pii
loutunut todellinen tylyttäjä ." Suuntana, 
tonne!". 

Lähdevuori , liro Juhani -77 Vantaa 

Lähdevuori haki kovuutta viesti -linjan 
teltasta Lohen kadotessa yön pimey
teen. 

Kunnas, Peter Erik -78 Espoo 

Juppi+Mappi-Moppi= Aukotonta järjes
telmällisyyttä . Menestyksen takaa opis
kelu . 

AUK 
11/97 
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Pokela, Simo Jarkko Tapio -78 Por
voo 

Pokela oli omalaatuisen tahtimarssin 
kehittäjä ja sen isähahmo. Tähän 
kuuluu " lennokas käsienheilunta" . 
Simo on todellinen Porvoon omapoi
ka Poksu. POKSU oli todellinen in
nokas sakaramiinojen kaivaja NOT. 

Porkka ,. Raul i Kristian -78 Espoo 

Porkka on varmastikin jokin hallituk
sen salainen koe , sillä mies tuli va
paaehtoisesti hakemaan kovuutta 
AUK:sta RUK:in sijaan. Tämä mies 
ei vaaroja ja hikeä pelännyt eikä kyl
myys hänestä ollut mikään ongelma. 
Herätessään säikähtäen, Porkka eli 
alias JETIMIES, oli ärtyisä ja kangah
tava. 

Rautio , Pekka Juhani -76 Espoo 

Tuvan todellinen R-kioski , josta löy
tyi kaikkea mahdollista. Tuvan legen
dan heittäjä , jolta löytyi juttua mo
neen . JUMALA/Alikersantti , joka on 
tuleva tuomitsemaan niin eläviä kuin 
nukkuvia kasoja . 

Riihiranta , Tomi Heikki Lauri -78 Es
poo 

Tuvan todellinen HV sumuttaja. Kierti 
aidan alitse useammin kuin kerran , 
siirtyikin toimiston puolelle kyniä te
roittelemaan. Riihiranta täytti tupa
kaapin loma-anomuksillaan ja muo
tovaahdolla yms. Beauty tarvikkeille. 
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Sullström, Janne Kalle Antero -77 
Kirkkonummi " 

Hei anna yks" kuuluu usein tuvasta . 
Pieni mies, jolla on suuret jutut ja aina 
avautumassa. Toimi ensimmäisenä 
opp.johtajana ja sai heti muikun mai
neen, 1. Ptri :n tuleva tylyttäjä. Apukou
luttajien mukaan Kikka Sullström , 
mutta kuitenkin Kirkkonummen lahja 
Upinniemelle. Kova kalastaja ja per
hokarvat pöllyää pitkin tupaa. 

Suokko, Kimmo Juhani -77 Kotka 

Tupamme talttahammas ja Siparin ali
tuisen piikittelyn kohde. Onnistuu aina 
epäonnistumaan: kusella vartiossa ja 
tupamme ainoa essari . Kirkonmaan 
kulien tuleva tylyttäjä . Yleensä hiljai
nen , mutta suuttuessaan tulee suo
menkielen kovimmat sanat esiin . 

Syrjä, Jari-Jussi -74 Seinäjoki 

Helvetti mikä täällä haisee!!! Syrjä: " 
Ne on mun jalat ja se haju häiritsee 
muakin". Syrjä omaa AUK:n parhaat 
unen lahjat nukkumapaikasi kelpasi 
niin Mäkkärin rakohuone , kuin märkä 
sammalmatto. Syrjän ongelmana on 
myös hiljaisen tunnin häiriköinti mas
kuliinisilla örinöillään . Tästä syystä 
jouduimme varustamaan jokaisen tu
lalaisen EAR-korvatulpilla. KROOH!!! 
Pohjanmaan peräpeltojen peltopyiden 

AUK2/97 
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Merivalvojat 
Merivalvojat- Vapaan Suomen etuvartiotaistelijat 

Pimeän myöhäissyksyn ja sateiden alkaessa koetella Upinniemen puukasarmien huteria rakenteita 10 tulenjohto
koulutuksen saanutta taitavaa ja motivoitunutta taistelijaa kokoontui yhteen pohtimaan tulevaisuuttaan. Keskusteltu
aan tovin he huomasivat omaavansa jotain yhteistä. Heidät oli täyttänyt palava halu oppia lisää ja omaksua uusia 
haastavia taitoja. Niinpä he yksimielisesti päätyivät valitsemaan merivalvonnan tietoja ja taitoja . Merivalvonnan ylväät 
perinteet tulivat nopeasti tutuilsi ja kurssi eteni tiiviseen tahtiin . Tässä vaiheessa kaikki näytti vielä ruusuiselta. Sattu
man ja epäoikeudenmukaisuuden täyttämä maailma oli silti tuova heidänkin eteensä rutkasti itkua ja hammastenki
ristystä : sulkeiset, erillisten MV- asemien perustamiset syysmyrskyssä ja maastossa yööpymiset osaltaan lisäsivät 
teknisen ja teoriapainotteisen MV-koulutuksen kovuutta . Pienistä vastoinkäymisistä selvittiin kuitenkin merivalvojan 
työkirjastakin löytyviin ylväisiin , monella tasolla kulkeviin , ja tämän esittelyn sille todistetusti kuuluvalla ylpeydellä 
lopettaviin sanoihin: "Nykyajan lökäpöksyjen, sekä heikkojen ja raukkojen aikana tarvitaan vielä todellisia taistelijoita
meribalvontataistelijoita. 

Merivalvontakurssilaiset 
Hovi, Mikko Kalevi -78 Pernaja. Mies, 
joka ei turhia rehvastele . Tuleva kurs
sin priimus. Nörtti. Kuuleman mukaan 
kiroili kerran. 

Hyttinen, Lauri Seppo Tuomas-77 Kirk
konummi. Lsd-Hyttisellä on maailman 
suurin pää. Se on helppo todistaa kar
somalla tämän jenkkifutarin kenttäla
kin sisään : KOKO 61. Sanomalaite 
hallussa. MV-kurssin ainoa esitutkittu 
taistelija. Kutsuu vaatimattomaan tyy
liinsä itseään mieluusti nimikkellä King 
Meva. Väittää olevansa kurssin laiskin. 

Kaivo-Oja , Teemu Samuli -77 Helsin
ki. 130% härö. Avautumisen maailman
mestari . Kurssi juoksee ympäri viher
kolmiota Suihkuttajan olessa oppilas
johtaja, yllätys, yllätys. Tämä flipperif
riikki tunnustaa ylpeänä olevansa B
rapun jynssääjä no.1. " Mulla on niin 
vähän". 

Kapanen, Katja Johanna -77 Espoo. 
Etsii itseään armeijasta, teki suuren 
erehdyksen valitsemalla MV-kurssin . 
Puhuu partaansa . Kestääkö pää 5 
miehen, B-rappuporukan ja Robocopin 
kanssa? MV-kurssin ainut nainen .. kai. 
Lopetti tupakoinnin päivittäin . Kurssin 
kaunistus. 

Kunttu, Vesa Mikael-78 Helsinki. Tämä 
150% elämäntapakikkailija ajautui 
omien sanojensa mukaan vahingossa 
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MV-kurssille. Ltn Hasan: "Oli näis
sä sulkeisissa jotain positiivistakin : 
oikea idea, ei vaan osattu pitää" . b
rapun nuohooja no.2. 

Mokkila, Veli-Pekka -78 Tuusula . 
"Reservin matruusit ovat intohimo
ni!". Väittää saaneensa, tiedä sitten 
mitä . Suhtautuu pessimistisesti 
kurssimenestykseensä: kaapin 
ovessa lukee Ikuinen Oppilas. "B
rappu puhtoiseksi"-kerhon ylpeä pe
rustajajäsen. 

Nuosmaa, Tuomo Samuel -77 Es
poo . lkivemppa: yli puoli kurssia 
kepeillä = Robocop . Karvalakki 
päässä, nahkarukkaset kädessä
tottakai myös sanlaa operoidessa. 
Raahasi pariin oteeseen kitaran Iso
saaren sodesta tupaan ja terrorisoi 
tu patovereita. 

Raurala , Richard Jan-E -78 Helsin
ki. Mr.Elämäntapa kruisailee kesäi
sessä Kaivarissa Jaggen takapen
killä istuen valkoinen silkkipuku 
päällä, toisessa kädessä samppan
jalasi , toisessa sikari. Mies, jolle 
korpin natsat kolahtivat. Ei syö eikä 

nosta tankoa, mutta hyppii alas fly
garista. 

Saarilahti, Kari Juhani -77 Helsinki 
. Missä Saarilahti? Yllättäen kaapis
sa partakoneen ja keksien seassa. 
Rytmi veressä. Iltaisin pelattavat 
Nuosmaa vs. Saarilahti-lätkäottelut 
toivat Isosaaren kirjastohuoneeseen 
rutkasti jännitystä, kitarasessiot run
saasti lisää desibelejä. Mies, joka 
luuli , että Isosaaren kiertovartio ym
märtää venäjää. Yritti puolustautua: 
"Siis me niinku kato vaan testattiin 
niiden tarkkaavaisuutta!". Suullinen 
varotus. 

Simola , Antti Juhani -77 Helsinki. 
"Venäjää kiertovartiolle" mies no.2. 
Suullinen varoitus. Marssi omaa tah
tiaan eikä aina korvatulpiltaan tajua 
muiden höpinöitä . Villitsee tuvan 
trancella:"Kuunneelkaas jätkät näitä 
soundeja!". 

AUK 
2/97 
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Vain yksi voi olla paras 

Viestilinja aloitti AUK:nsa vääntämällä yömyöhään koulutuskortteja ja kuitenkin ne tulivat aina seuraavana päivänä 
"Uusiks Meni"-merkinnällä takaisin . Meille koulutettiin erilaista viestikalustoa juurta jaksain ja saimme mm. todeta , 
miten toimivat itä-saksalaiset puhelimet. Jos toimivat. Eriytyvän koulutuskauden ajan harjoittelimme runsaasti asioi
den kouluttamista edelleen alokkaille. 

Viesti linja haki aina retkeillessä kovuutta majoitusmuodoillaan. Siinä kun T J ja TAS loikoilivat leppoisissa sisätiloissa, 
viestin taistelijat harjoittelivat teltan pystystä ja yöpyivät vain niinkuin tosi sissit yöpyvät. Telttaöitä kuusin kertainen 
määrä muihin verrattuna! Linjan sisällä ei ollut pienintäkään epäillystä siitä , mikä oli kurssin paras porukka. Vaikka ei 
silti , varmaan muutkin sanovat samaa, mutta meidän väitteemme perustuu puhtaaseen todellisuuteen . 

Viest'ilinja 
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Autio , Antti Mikko -78 Porvoo. Asiantun
tija joka asiassa, mutta kuitenkin linjan 
ehdoton avautuja. Joskus myös "hie
man" vaiheessa. 100% tarinaa Starskas
ta. Ei mikään onnettaren kultapoika. 

Blom , Hannu A leksi -78 Espoo. My 
name is Blom, James Blom. Pelle mie
heksi. Aina sama sairas gestapo-virne 
päällä ... ja älytön suklaa-poika. 

Blomberg , Jussi Antero -78 Raisio . Ää
rimmäiset " kiukkutilanteet" olivat saa
da Jussin kilahtamaan . " Häää. .. moro 
poro, haist kusi i". Mä turkulainen oon ja 
laitan RAIDIA kainaloon .. . ja rasvaa let
tiin . Linjan mister cabdriver. .. 

Forsten , Mikael Harri Juhani -78 Pori . 
Tuhansien koulutuskorttien mies. Varti
oon telttapatja ja viltti mukana. Vapau
den hinta ol ikova ( 500 mk.). 

Jansen , Jean Michael Christer -74 
Turku ."Jaaaaaha ... "" No voi" "Hmmm ... " 
Otetaan rauhallisesti vaan , ei mitään kii
rettä . Stressi tappaa. 

Jokila, Janne Juhani -73 Kaarina. Kun 
Jokila "avautuu", niin tupa tyhjenee. 
Kurssin ikäloppu seniori , isähahmo Pap
pa-Jokila. Väitti olevansa kihloissa. 

Järvinen, Janne Asser -77 Harjavalta . " 
JÄRVINEN , VITSI!" "Vähä tarviikin hä
röillä". " Määkö Gona?" . Vartiovuoroja 
piristi pienet "tirsat". Aina pikku jäynä 
mielessä. Erittäin omituinen äänii ... UM
sankari punkan teossa. 

Kari , Antti Santeri -77 Espoo. Kun Kari 
antaa palautetta kavereiden sulkeisista, 
niin pakki täyttyy että lorisee ... " Älytön
tä !" Jätkä sluibaa KAIKESTA mahdolli
sesta. 

LINNAKE 

Kurssilaiset 

Ketonen , Marko Antero -78 Lohja. Ali
as: Majakka, Hangon suffelimies, Han
gon tolppa." Se on sillä saletti ". Yllä 
ikuisen lohjalaisen kirous: kireet pikku
mustat. 

Knupfer, Vesa Samuli -78 Helsinki. 
Sieg Samuli , diplomikusettaja . Kuskaa 
aina keskiviikkoisin tuoa Tiftön iltalo
malaiset Rellullaan Stadin yöelämään . 
FREIHERR VON KNUFFER. " Söpö" 
takamuksen keikutus. Dennis the Me
nace ... 

Koivaara , Pekka Aleksi -77 Somero. 
"Jos et näe, haistat". " Ai pitääks sini
sen kiertää?" Saa kuittailua tummu
vista laseistaan. " Niin meil Turuus! " " 
Tää on kivaa! ". P.koivaara ja mustat 
lasit. Gekko. 

Kulmala, Aki Matti Henrikki -78 Kark
kila . arkkilan kaataja . " Osaa puhua 
silloin kun muut haluavat olla hiljaa. " 
Hei loma-T J on ... " Leirielämään eri
koistunut metsien mies . 

Kähärä, Mikko Eelis -78 Kotka. " Sitou
tumaton". Osaa puhua silloin kun muut 
haluavat olla hiljaa. "Hei loma-T J on .. . " 
Leirielämään erikoistunut metsien mies. 

Lindfors, Tuukka Pekka -77 Vantaa. Tif
tön joo joo-mies . Onnistui keräämään 
kourallisen hylsyjä ennen kuin yhtään 
laukausta oli ammuttu . Hieno vehje juh
lakunnossa. 

Luhtamäki , Juha Mikael -78 Nuppulinna. 
Seurakuntanuori. " JUMALAUTA". Tolp
pakone. Punkka räjähtää joka päivä . 
Nakki napsahtaa aina kun sitä tarjotaan . 
Nick Nack. NUPPULINNAN PORNO
PRINSSI. 

Multimäki , Pekka Johannes -77 Hel
sinki. Diplomi herättäjä . PEKKAA! 
Multamäki viestin TAS- karhu , mur
kulan pukkaajan raamit , mutta henki
siltä ominaisuuksiltaan taattua vies
tin tasoa. Kovan onnen PEKKA. 
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stilinja 

Näreneva, Lauri Olli Petteri -77 Espoo. 
TOIMISTOSPEDE. Viidakkosanka . Teek
karispirit säilyy intissäkin. Vaihekone. 

Paronen, Pirkka Matias -78 Palojoki . Vies
tilinjan pahin pakkiinkusija. Se ... tun hymy 
pois lärvistä , ei elämä niin hauskaa ole. 
PSSS ja pakki täyttyy. " Paronen , onks 
autossa tilaa?" Särmäsi OJ : na , loppuai
ka meni häröillen . Sekoili valkoisen jau
heen kanssa. 

Peltonen , Jaakko Tapani -77 Espoo. Aina 
piparit sekaisin. Jos olisi itse leikkaamat
ta hiuksiaan ja kävisi välillä suihkussa, 
olisi heti siedettävämpi DARK HELMET. 
Niin niistä friikeistä ja nörteistä ... Ylil Tar
kiainen: " Oletteko väsynyt, aineissa , ot
tanut alkoholia?" " Hemmetti !" 

Ranta, Tuomas Juhana -77 Espoo. RAN
DY! Randy Me Nall. Hampaat piiloon ja 
nenä suoraksi. TAKATUKKA. Ei ikinä suu
tu kenellekään . Suuntana vessa, kun ai
kaa on pari minuuttia. " Tupa Kiikari val
miina ... " Suuntana suihku , kun aikaa kym
menen minuuttia! 

Salo, Ville Ilmari -77 Helsinki. Tuvan vii
meinen partiopoika ja todellinen G-mies 
lsosaaresta . Ei kertaakaan kusettanut 
HL- perusteluja . Löysi kutsumuksensa 
toimiessaan leirillä . Selvää ylikersanttiai
nesta. TYLYTTÄJÄ. Baxter-tilaston johta
ja pitkillä matkoilla! Böleboy. 

Sandell , Sauli Sakari -77 Salo. Vähiten 
aamuja koko kurssilta , 1/97 viimeisiä sis
sejä. Mies, joka ei koskaan tiedä missä 
on tai minne on menossa ... eikä ymmär
rä ." TÄ ?! " 

Sievilä , Jouni Pekka -78 Kerava . SIMP
PA SIMPUTTAA. " A-SEN-TO, LE-PO" ja 
kimeästi . KUKKO. Neiti Sika Sievinen . " 
Pojat, hei , taakse-mene ." 

Sjöholm, Juha Ilmari -77 Turku . Chokola
te mousseee. Sjönkka från Åbo. Turku
lainen Helsingis .... " Spåralla , jee jee ... " 
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Kurssilaiset 

Tanskanen, Tomi Kristian -77 Uusikau
punki . Heti ekana päivänä Raider poskes
sa käytävällä kirmaamassa ja jäi kiinni . 
Dänny, Big D, Iso D ja kultaiset pakoput
ket, Mr. Lohja , Pornojeesus, Rakkauden 
jumala , Ginesäijä Dänny från Uki. Dän
nylle tuli touhutippa tupakuvaa otettaes
sa . " Perhanan Perhana". 

Timperi , Juha Matti -76 Kotka. Timbero, 
huippumies teollisuudesta. AINA LOMIL
LE KOSKAAN SAA. Tuvan karvasin per
se kovan vertailun jälkeen. 

Tunturi , Timo Markus -77 Helsinki . Tuvan 
reikä. " No ei tod ." Haisee niin, että pol
ovet notkuu. " Mikä vitun topsy, homekor
va?" Harrastaa bondagea niin innokkaas
ti , että varastaa tupakavereilta jopa irto
hihnat. " Älytöntä kikkailua! ". Hallitsee 
sanlalla ( pervo) viestien lähettelyn . 

Tuominen , Sami Juhani -77 Pertteli . Tu
van perse, suuri sydän ja karvainen per
se. Muka vihanen . Liikkuu mieluummin 
baxterin lavalla kuin marssien . Linjanjoh
tajan vanha kalakaveri. Joka JAMPPA 
tarkkaan tahtiin ... 

Vaahteranoksa, Kimmo Tapio -78 Num
mi-Pusula. Tammenterho, tuvan kikkaili
ja. Ilahduttaa tupaa iltaisin pomppimalla 
ympäriinsä kalsareissaan ja kiipeilemäl
lä punkkien kaiteissa. Tasmanian tuho
lainen. ESSARIA? 

Viita ,Ville Tapio -78 Lohja. Blueboy, Tu
van vilukissa, Barbityttö. Gineksen hinta 
500,00mk. ESSARIA? 

Viljamaa, Timo-Pekka Olavi -78 Kirkko
nummi. Tuvan nilkki ja ilmiantaja , vasik
ka. " Kuka on rötvänny mun punkassa?" 
Tuvan " todellinen" sissi . Tuvan karvai
sin rinta ilman vertailua. Keräilijä . Mies, 
joka ei koskaan tehnyt mitään. 

Vouti , Atte Olli- Pekka -78 Hanko." KAS
SIT!" Hölisee paljon , välillä tulee jopa hel
miä. Velkakierre syvenee ... " Onks pan
nu kuumana?" " HIENO MIES, HIENO 
LAJI ". Linjan ainoa kuntsari hylsyjen ki
säksi , koprinnatsoista ei tietoakaan . 

LINNAKE 

Tuliasemalinja 

The Royal TAS 

Tuliasemalinjalle oli valittu alokaskauden jälkeen fyysisesti kovimmat, henkisesti vahvimmat ja sosiaalisimmat taiste

lijat. Tuliasemalinjalla tehdään massasta erottuvia todellisia taistelijoita. Tuliasemalinjan tavoitteena on murskata 
vihollinen, kun viesti yrittää selvittää itsensä piuhoista ja tulenjohto PALA:n ruuhkasta. Näistäkin tavoitteista tuliase

malinja selviytyi parhaiten. lnisevät muut linjat mitä tahansa , niin yksi asia on ainakin varma- tuliasemalinjan taisteli

joilla on suurimmat tykit. Muut linjat ovat tietysti katkeria TAS-linjalle , koska se on ylivoimainen , etuoikeutettu ja se 
käyttää 90 % kurssin määrärahoista. Rannikkotykistön toiminta on saumatonta yhteistyötä . Tuliasemalinjan ampues

sa T J- houkuttelee vihollisen tulen puoleensa ja viesti toimii jakolinjana. Mikäli haluat kuulua rannikkotykistön eliittiin 

ja tiedät, että sinussa on ainesta sankariksi , liity meihin! 

Tuliaserna 
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Tuliasemalinja 

Aho, Heikki Antero -77 Vantaa. Lokkien 
kuningas , haistoi herkut kilometrien 
päästä ja kuuli rapinan kahden oven läpi: 
" Aho, tykin johtaja!" " Voi v ..... , taas." 
Siviilikierre. 

men armeijalle.Mouse. 

Nyrhinen, Mika Jukka -74 Helsinki . Pap
pa Nyrhinen, Tupa Joensuun isähahmo. 
Rento sluibaaja , joka kuitenkin hoiti 
homman kotiin aina. Kävelevä seksin 
ABC , joka kertoi tuvan poikasille seksin 
salat. 
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Frisk, Pekka Johannes -78 Porvoo . 
Tuvan luotettavuus ja juoksijaihme. 

Hallavuo, Eero Olavi -77 Espoo. Hyvin 
salaperäinen , pinkkojen ja punkkien 
mestari, joka omaa yliluonnollisia kykyjä 
lukiessaan toisten ajatukset. 

Juutila inen , Marko Kalervo -77 Porvoo. 
Porvoon kita rasoolojen mestari . Seuraa 
varmasti Dave Mustainen ja Kirk Ham
metin jalanjälkiä. 

Kankaanpää , Anssi Ilmari -77 Vantaa. 
Tikkurilan katujen AI Pacino. 

Karvinen , Jukka Petteri -75 Mäntsälä. 
Todellinen Mäntsälän hurmuripoika. 

Kovalainen , Antti Olavi -77 Orimattila . 
Orimattilan tosimies, joka ei vähästä 
hetkahda. 

Orädd , Petri Mikael -78 Helsinki . Sta
din viuhahteleva poju . 

lhatsu , Jussi Petteri -78 Tuusula. Dai
hatsu , lhatsu . Kenopäinen ampuma
hiihtosuunnistaja. Kunto kova ainakin 
viikonloppuisin. Bågiksen jälkeinen vii
konloppu oli niin kiireinen , ettei ehtinyt 
poistua kasarmilta .GT J aina ajan tasal
la. Ilmoitukset hoituu aina kybällä . 

Karttunen , Janne Pekka Mikael -77 
Lohja . Zzzzzzz. TST 0. Kovaäänisin 
yöeläin linjalla . Nolla-nolla
nolla .... tulitauko. " Äh , kun on nokka 
tukossa". VLV:n alussa korvaamaton 
hessumobiilikuski . 

■ 

Kaski , Petteri Samuel -77 Helsinki . 
Toimistojehova. Tuvan toinen toimis
tohanu. " Helvetti jätkät, täällä haisee 
äijä. Ikkuna auki!!!! Matikka nappaa 
vain hieman enemmän kuin tetsaami
nen. Tekee punkan vähintään puoles
sa tunnissa. 

yskää!" Barbie-girl rules. " Hei lähe
täänks Iso -G:hen tai arkkuun?". Aika 
hiljaista. 

AUK 
2/97 

LINNAKE 

Tuliasemalinja 
Livson , Tim Daniel -78 Helsinki. Livson , 
todellinen tsto-taistelija . " Laita varustus 
kuntoon , minuutti tulee ihan kohta"." Öö, 
öö, öö joo mä vaan pelaan tän pelin , et
teks te tajuu , että mul on Tetris viel kes
ken ". Valittiin RTTK:n puheenjohtajaksi 
parhaana vaihtoehtona. Varusmiesten 
toivo. 

Loimaranta , Matti Ilmari -78 Helsinki. 
Loikan todellinen komentoääni : " KES
KIMMÄINEN JAJOLINJA, ASENTO ! 
MITÄ HELVETTIÄ, El OLE MITÄÄN 
KESKIMMÄISTÄ JAKOLINJAA!!!!" Ilta
vapaiden kuningas, Varellan tähti, For
tunan sisäkkö. Mr. Pinkka ja punkka löysi 
lomavarustuksestaan laatan ja hissin . 
Kurssin todellinen priimus ja tetsari . 
1.Ptri kutsuu . "Joo, joo ihan sama. " 
O'boy can you imagine, keep the faith , 
Born in Africa. Choose a career. 

Mäki, Tommi Kalevi -78 Kirkkonummi . 
Mäki on todellinen tetsaaja. 1.Ptri kut
suu. " Choose af ... king big television. " 
Todellinen kalastaja Jacques Cousteau . 
" Eihän tää tupa mikään ruusu ole, mut
ta kukkiihan se perunaakin. " Pääkau
punkiseudun pidättelemättömin asenta
ja, ehkä kovin valkoihoinen. 

Luhtala, Tommy Patrik Ilmari -76 Espoo. 
Wintzechter- Jenschenin tutkapari , jon
ka KVKK:n poimi keskeltä tietä kurssin 
johtaja huolimatta Luhtiksen selkeistä 
käskyistä. Pelasti Lokin siivet ja todelli
sena tykinjohtajana palkittiin kuntsarilla . 
Todellinen tetsaaja. 1 patteri kutsuu . 
Sickboy. 

Murremäki, Juha Markus -76 Espoo. 
Pieksee jampat pystypainissa, mutta otti 
osumia omalta aseeltaan asemarallis
sa. Kuolaa kännykkää toisten nukkues
sa. Skappareiden lemppari ja kalakave
ri? " Hä?" Murrella on sellainen outo tai
to saada inttikuteet näyttämään stikkaa
van rennoilta . My man in Amsterdam. 

Manninen , Mika Santeri -76 Espoo. 
Mansku, tuvan jamppa, iltojemme ilo, 
päiviemme ratto. Tuliasemalinjan kähi
sevä lihas. Kuulemma joskus avautunut, 
mutta kiistää. " Here I come Mäkiluoto!" 
lnisijä. 

LINNAKE 

Lundell , Ismo Juhani -78 Espoo. Be Hap
py, apu kaikkeen. Kurssin todellinen ko
rottaja . " Todella mahtavaa." Herra Sto
nebay. Klassinen säätäjä, oppilasjohta
juus yksilösuoritus ... . " Missä on Ruoko
nen?" . 

Pelkonen , Antti- Kristian -76 Espoo. To
dellinen sluibaaja ( sipa rulez). Paras 
nakkisuoja = naistentupa, kyllähän te tie
dätte! Get on your knees,,, Ps. ihan tosi . 
Ei ihan viimeisessä trimmissä , kuten sil
loin hiihtopummiaikoina Verbierissä. 

Pelkonen , Aki Markus -77 Espoo. Se 
kauniimpi ja tuoksuvampi . " Cantores Mi
nores." Guines ei napannut. PELTOEL
VIS. 

Piha, Antti Oskari Espoo. 140 kiloinen 
älytön säätäjä. Loma-anomukset eivät 
tuottaneet tulosta ja vielä rastat ( pääs
sä). Sulkaman valittu . Muut ulkona, Piha 
kaapilla . 

Raunio, Jukka Samuli -78. Kirkkonum
mi. Ylihintainen auto ei mennyt kaupak
si , on myös ollut hiukan kylmää Guines
ta. Nakkikone 

Ruokonen , Kari Petteri -78 Vantaa. Kot
kanpoikanen. Oppilasjohtajakausi oli 
Lundellin vastuulla . Gunther. Tuvan toi
nen korppi??? 

Tuomenoja, Antti Juhana -77 Espoo. Täy
dellisyyden tavoittelija , taitaa jäädä ta
voitteeksi!?. Pyhä Pietari . 

Saarikoski , Tuukka Tapani -77 Espoo. 
Auvo Niinikedon jalanjäljillä , kylläkin ek
syksissä . Taistelulähetti . Sunnuntai-ilta 
klo 23 .02: " Nyt mua ei vituta yhtään ." 
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Tuliasemalinja 
Saira , Henri Atte -78 Lappeenranta. 
1. Kotkan ruusu . " Ladattu , koro, huo
mio, KABOOM !" Vänr. Merenlahti : " 
Painakaa niitä nännejä älkääkä vain 
huutako KABOOM!!!! " 

Sarmanne, Mikko Tapio -78 Helsinki. 
Varuskuntasairaalasta soitettiin ja 
sanottiin , että hän kuuluu tähän tu
paan . 2/3 ajasta veksissä/kotihoidos
saNUP:ssa. Vaihtoi kerran varusteet 
ja kävi suihkussa . Ei paljon leirit na
pannu . 

Sirkkanen , Tero Tapio -77 Helsinki . " 
Mitä nyt, miks kaikki on ylhäällä , mi
hin me mennään, mikä on varustus, 
mihin mä meen?" · 

Sulkama, Jere Samuli -78 Loviisa. 
Mielellään pihalla . Tykkäsi jotenkin 
Pihasta. Kiersi varmaan " vähiten" tyk
kejä " somali " sylissä. Hyväili enem
män muita kuin itseään. 

Toivanen, Petri Risto J -78 Mikkeli . 2. 
Kotkan ruusu. " Huomio! Ammuks mä 
nyt? Huomio !!!! Mitä pitääks mun 
ampuu nyt ? Huomio !!! Herra Luut
nantti , mä ammun nyt?" " No niin .. . " 
Toivanen tuli vartiosta: " Winther-Jen
sen herätys!" W-J : " Mitä h ... ttiä , onks 
mun vartiovuoro?" Toivanen : " W-J , 
herätinks mä sut vai sä mut? Mä oon 
ihan kujalla. " 

Tyni , Sami Antero Esaias -75 Helsin
ki . Sami" tyhjälaukaus " Tyni = esitut
kinta. Avautui tupatovereiden lisäksi 
myös alik., kers ., kok., ja skappareil
le. Ylennettiin korpraaliksi? ( Alennet
tiin oppilaaksi?) Tuvan nakki. 

Vallinkoski , Jukka Ilmari Nurmijärvi. 
Tupa SPOL. Morkkasi kaikkia . Tukka 
aina kondiksessa. Lähti ehk yllättäen 
tvälläriksi Lahteen. Sai muuten tuvan 
2.esitutkinnnan. Älytön nauru!!! 

Winther- Jensen, Niklas -77 Helsinki. 
Tuvan todellinen Gunther. Hokkanen 
Jr. Tuli Tanskasta Upinniemen aikuis
koulutuskeskukseen . Sääli niitä, jot
ka joutuvat hänen alaisuuteen . Luh
talan tutkapari. 
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Naistaistel ijat 

Ahonen , Anna-Kaisa ( TAS) -76 Tampere. AUK ei herättänyt minkäänlaisia tun
teita : " Kyllä mua kerran vitutti , silloin maastojuoksukilpailuissa!" Oppilasjojtajan 
kauhu : " Siis mä en todellakaan kuule mitään , kun te mumisette tuolla toisessa 
päässä." Tuvassa : "Hiljaa nyt ! Mitä ne oikein sano? Ai , villasormikkaat?" 

Kärkkäinen , Elli- Maria ( VTI )-78 Kerava. Purki paineet nukkumalla. " Valmistau
tukaa ulos siirtymiseen aikaa 11 minuuttia." Kärkkäinen: " ZZZ." " Arvatkaa mun 
mies sai 3 päivää pekkaa , kun se nukku 11 minuuttia liikaa." Keravan misu . 

Suhonen , Liisa Pauliina (T J) -78 Lappeenranta. Maanpuolustusopisto kutsuu : " 
Terve Hani, tässä Perttu ." Saapui lomilta aina moninaisten postimerkein varus
tettuna. Lähettäjä: Perttu . Vastaanottaja: 1. Ptri , Upinniemi. 

Virtanen, Mari Johanna (T J) -77 Espoo. Todellinen taistelija- taisteli läpi yöpymi
sen ilman maastolakkia jäämättä siitä koskaan kiinni . Ajankäyttö hallinnassa, 
joskaan ei täysin YIPalv:n mukaisesti . Yksikössä siivouspalvelua: " Mul on oppi
laskunnan hallituksen hommia." Harjoitusvapaiden kuningatar= 5 kertaa viikos
sa siviilissä. " Mä en ole uskovainen, enkä uskoton. Mä olen uskomaton." 
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Yhteistyökumppanit 
Hewlett- Packard 
Piispankallio 17 
02200 Espoo 
Puh. 09-8872 2255 

ISS Suomi Oy 
Laulukuja 6 
PL74 
00421 Espoo 
Puh. 09-6818368 

Nurmitapetti Oy 
Aleksis Kiventie 11 
01900 Nurmijärvi 
Puh. 09-208 366 

Keskustan Fysiotera
pia 
Valtakatu 37 C 24 
53100 Lappeenranta 
Puh. 05-4514844 

lbertrans Oy 
Työpajan katu 1 0 C 
00850 Helsinki 
Puh. 09 7017373 

Fläkt Service Oy 
PL 108 
01 511 Vantaa 
Puh. 010-2228031 

Säkkiväline Oy 
PL26 
001 01 Helsinki 
Puh. 09 61 54 4530 

Kotka Control Oy 
Kauppakatu 5 
48100 Kotka 
Puh. 05-2181077 

Kone Oy Hissit 
PL 51 
00511 Helsinki 
Puh. 020-47551 

NCC Puolimatka Oy 
PL 77 
01601 Vantaa 
Puh. 09-50771 

LINNAKE 

Clean Maintenance 
Service Oy 
Lönnrotinkatu 45 
00180 Helsinki 
Puh. 09-1803797 

Outokumpu Mintec Oy 
PL 84 
02201 Espoo 
Puh 09-4212853 

Espoon Sähkö Oy 
Piispanportti 10 
PL 109 
02201 Espoo 
Puh 09-80480807 

Skanska Oy 
PL 114 
00101 Helsinki 
Puh. 09-61522300 

Suomen Levi Strauss 
Oy 
Kaisaniemenkatu 3 B 
Helsinki 
Puh. 09 625 955 

Neste Oy NAPS 
Sähkötie 8 
01510 Vantaa 
Puh. 020-4505768 

Nokia Oy 
PL 300 
00045 Nokia Group 
Puh. 09-51138157 

Kivikolmio Oy 
Tuotekatu 8 B 
TURKU 

Greensoil Oy 
Tuotekatu 8 B 
Turku 

Turku-rakennus Oy 
Vliopistonkatu 37 C 
TURKU 
Puh.02-2331411 

RMR-merirakenne Oy 
Pansiontie 48-52 
20420 Turku 
Puh.02-2405330 

Lohja Rudus Oy 
Ohikulkutie 577 
20660 Littoinen 
Puh. 02-411 0200 

MVR Juslenius Oy 
Vliopistonkatu 6 B 
20100 Turku 
Puh 02-2116500 

Valtatie Oy 
Sitomonkuja 4 
21200 Raisio 
Puh. 02-4371822 

Palovuoren kivi Oy 
PL 415 
21201 Raisio 
Puh 0400-740 675 

Viherpalvelu Ettala & 
Co 
Valurinkatu 11 
20360 Turku 
Puh. 02-2748700 

Varsinais-Suomen 
Auto Center Oy 
Allastie 2 
Raisio 
Puh. 02-4364 700 

Satumaa Oy 
Itäinen Rantakatu 58 
20810 Turku 
puh.02-2743333 

SF-Fennica Oy 
Kielotie 12-14 B 
01300 Vantaa 
Puh. 700 18290 

Oy Veikkaus Ab 
Karhunkierros 4 
01009 Vantaa 
Puh.09-85261 

Virke Oy 
PL 36 
16300 Orimattila 
Puh. 03-88891 
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Yht'eist'yöku1nppanit' 
TJ-Tieto Oy 
Piispanportti 5 
02240 Espoo 
Puh. 09-61337308 

Merita Kiinteistöt Oy 
Asemapäällikönkatu 7 
00020 Merita 
Puh. 09-82857922 

RAY 
PL 30 
02151 Espoo 
09-43702443 

Pohjola Yhtiöt 
Piispanportti 12 B 
02600 Espoo 
Puh. 010-5596350 

Neste Oy 
PL 20 
02151 Espoo 
Puh. 020-4501 

Kesko Oy 
PL 135 
00016 Kesko 

Polar yhtymä Oy 
PL 110 
01511 Vantaa 
Puh. 09-82591 

Pohjola 
00012 Pohjola 
Puh.01 0-5592396 

Adastra Oy 
Piispanportti 12 
02200 Espoo 
Puh.09-27090980 

Tasauspojat Oy 
Turku 
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Fujitsu ICL Compu
ters Oy 
Karaportti 8 
02610 Espoo 
Puh. 09-5696217 

Xerox Oy 
PL 5 
02601 Espoo 
Puh. 020-4685403 

Tapiola-yhtiöt 
02010 Tapiola 
Puh.09-4531 

Rautaruukki 
PL 860 
00101 Helsinki 
Puh. 09-41776243 

Seura 
Maistraatinportti 1 
Helsinki 
09-1566427 

Pamelux Oy 
Ruoholahdenkatu 8 
00180 Helsinki 
Puh. 09-6944577 

Metsäteollisuus ry 
Eteläesplanadi 2 
00130 Helsinki 
Puh. 09-1326655 

Oy Kolmostelevisio 
Ab 
Puh.00033 

Muumimaailma Oy 
PL48 
21101 Naantali 
Puh. 02-5111 111 

VR Osakeyhtiö henki
löliikenne 
Etelä-Suomi 
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TOS--asian7iehen palst'a 

Tervehdys varusmiestoverit ! Olen tykkimies Jani Nikkinen ja suoritan palvelustani Rannikkotykkimiestoimi
kunnan TOS-asiamiehenä. Oman toimikauteni aikana tulen kirjoittamaan tälle palstalle ajankohtaisia asioita.Vaikka 
ikää löytyykin vain 20 vuotta uskon, että kokemuksieni ja innostukseni avulla kykenen suorittamaan tehtäväni hyvin. 
Allekirjoittaneen nuoren espoolaisen taustasta löytyy lisää RTTK:n sivulta tästä lehdestä. 

TOS-asiamiehenä tehtäviini kuuluu auttaa varusmiestä opinto-, sosiaali-, oikeus- ja työasioissa . Minulta löytyy 
tietoa esim. eri opiskeluvaihtoehdoista palveluksen jälkeen, joita voimme halutessanne käydä yhdessä läpi ; tarvitta
essa voin tilata puhelimitse esitteitä suoraan jostakin oppilaitoksesta. 

Tämän lisäksi toimistostamme löytyy aina ajan tasalla olevat työvoimatoimiston listat uusista työ- ja oppisopi
muskoulutuspaikoista . Ne faksataan myös suoraan jokaiselle yksikköedustajalle , joten niiden pitäisi löytyä RTTK:n 
ilmoitustauluilta. Sosiaaliasioihin liittyen olen hankkinut erilaisia lomakkeita toimistoomme (esim. opintotuen korko
avustuslomakkeet yms.). Myös oikeudellisissa asioissa yritän antaa konsultaatiota (vaikka en vielä olekaan läpäissyt 
oikiksen pääsykokeita) ja jos en itse osaa auttaa, niin otan selvää kuka osaa ! 

Edellän mainittujen suunnattomien työurakoiden lisäksi olen Suomenlinnan Rannikorykmentin työsuojeluval
tuutettu . Eli , vastaan siitä, että esim. kasarmit ym. täyttävät kaikki niille asetetut turvallisuusnormit ja -asetukset. 
Huomattavaa on kuitenkin , että varsinaisesta koulutuksesta kantavat vastuun kouluttajat. Luonnollisesti keskustelen 
näistäkin asioista jos on syytä olettaa, että ei ole toimittu yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti . Muistakin asioista 
minulle voi tulla avautumaan jos haluaa keskustella jonkun kanssa tarvittaessa luottamuksellisestikin. 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä asiana haluan muistuttaa keväällä alkavasta yhteishausta . On 
erittäin tärkeätä , että jokainen varusmies, joka on kiinnostunut aloittamaan opiskelut osallistuu yhteishakuun . Yhteis
haulla voi hakea opiskelupaikkaa ammatillisiin oppilaitoksiin , muihin opistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Huomatta
vaa on se, että alle 25-vuotias nuori ei ole oikeutettu työmarkkinatukeen työttömäksi joutuessaan ilman ammatillista 
tutkintoa (siis eivät ylioppilaatkaan, vaikka monet toisin olettavat) jos ei ole osallistunut yhteishakuun ja täten aktiivi
sesti etsinyt opiskelupaikkaa. Oletettavasti armeijan jälkeen alkavat taas opiskelut maistumaan ihan vaikka vain 
mukavana vaihteluna ja kuten sanotaan : opiskelu kannattaa aina ! 
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Uusi uljas RTTK 

Niin ne päivät vierii ja vanha toimikunta on siirtynyt reserviin , mutta ei hätää. Uusi entistäkin uljaampi toimikun
ta on valmis esiteltäväksi . 

Linnake-lehden toimittajana häärää Tkm Eero Wihuri. Eero on 20-vuotias tuore ylioppilas, joka toimii toimikun
nan pelastusrenkaana auttaen kaikessa mahdollisessa toimikuntamme muita jäseniä lehden teon ohella . Hänen 
harrastuksiin kuuluuvat salibandy, lukion ruotsin kirjat, syöminen , nukkuminen , haahuilu sekä huonot vitsit. Intohimoi
hin kuuluu moottoriurheilu, jääkiekko, jalkapallo, musiikki. .. Eeron löytää aina, kun toimistossa on ruokaa ja musiikki
na joko punkkia tai Suomi-rokkia. Hän puolustaa HIFK:n kunniaa viimeiseen asti . 

TOS-asiamiehenä toimii Tkm Jani Nikkinen. Jani on 20-vuotias Espoon tulevaisuuden toivo . Hän auttaa kaik
kia varusmiehiä heidän huolissaan sekä murheissaan. Jani ottaa myös vastaan kaikkia toiveita . Hänen harrastuksiin 
kuuluu järjestötoiminta sekä erilainen vaikuttaminen, sillä hän rakastaa vaikutusvaltaa. Älä epäröi ottaa Ja niin yhteyt
tä , sillä hän on juuri teitä varten! 

Toimikuntamme puheenjohtajana toimii alikersantti Tim Livson. Tim on 19-vuotias ylioppilas, joka kävi aukissa 
the royal tas linjan . Livson harrastaa intohimoisesti musiikkia. Hän soittaa ja laulaa, laulaa ja laulaa, eikä lopeta sitä 
koskaan . Hän on myös aktiivinen urheilija. Livson toimii alikersantti Sintosen seuraajana ja parantaa oloanne -98 
kesäkuuhun saakka. Hänelle voit soittaa huolesi , murheesi , tunteiden tuskasi , sillä hän on MIES, joka sinua voi 
parhaiten auttaa. Lisäksi Livson edustaa RTTK:ta monissa eri paikoissa. 

Rannikkotykkimiestoimikunta on juuri sinua varten! Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin , sillä keskustelemme kans
sasi ehdottoman luottamuksellisesti ilman muodollisuuksia . Myös omaiset voivat ottaa meihin yhteyttä . Toimistomme 
sijaitsee Santahaminan sotilaskodin alakerrassa ja on avoinna arkisin klo .8-17. Tervetuloa käymään ja unohda toi
mistokäyttäytyminen! Otamme ilolla vastaan palautteen sekä erilaiset ideat. 

Meihin saa yhteyden helposti . Voit ottaa yhteyttä yksikköedustajaasi tai suoraan meille. Puhelinnumero toimis
tolle on 181 44819 ( ulkoinen) sekä 44819 ( sisäinen) . Postiosoite on seuraava: RTTK/ SIRR PL 5 00861 Helsinki. 
Pidellään yhteyksiä. Yhteistyö on voimaa! 
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LMPA:n VMTK-päivät Turussa 

Turussa 19-20.11 .1997 järjestettiin Läntisen maanpuolustusalueen VMTK-päi-

vät. Päivien tarkoituksena oli alustaa helmikuussa -98 järjestettäviä valtakunnallisia päiviä . 

LMPA:n varuskuntien osalta tavoitteeseen päästiin . Päivien tarkoitus oli myös "ajaa sisään" tehtäviinsä uudet 
VMTK:n edustajat. 

VMTK-päivien tehtävä on luoda aloitteita mahdollisista parannuksista ja muutoksista varusmiehen pal
veluksen , talous- ja sosiaaliaioden sekä vapaa-ajan asioden kehittämiseksi . Päivillä tehdyt aloitteet viedään 
edelleen valtakunnallisille VMTK-päiville ja hyväksytyt aloitteet jatkavat matkaa kohti pääesikuntaa ja sieltä 
edelleen eri ministeriöiden käsiteltäviksi , joissa päätetään aloitteiden lopullinen kohtalo. Näillä päivillä aloittei
ta eteenpäin vietäväksi kertyi jopa 26 kappaletta . 

Päivillä valittiin valtakunnallisten VMTK-päivien kolmihenkinen valmisteluruhmä, johon tuli edustajat 
maavoimilta, ilmavoimilta ja merivoimilta. Maavoimien edustajaksi valittiin RTTK: n uusi puheenjohtaja Aliker
santti Tim Livson. Ryhmän tehtävänä on valmistella helmikuussa pidettäviä valtakunnallisia VMTK-päiviä . 

VMTK-päivien järjestelyistä vastasi paikallisen varuskunnan ( VSltr) VMTK. 

Koulutuksen ja opastuksen tehtäviin antoi sosiaalipäällikkö Timo Lahti. Oikeudellisia asioita koskevan tiedon 
jakoi LMPA:n sotilaslakimies. Päivillä vierailemassa ja puheita pitämässä kävi mm. Kenraaliluutnantti Ranta 
LMPA:n esikunnasta sekä VSltr:n komentaja. VMTK-päivien puheenjohtajana toimi VSltr:n VMTK:n puheen
johtaja. 
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Vuonna 97 tapahtunutta 

SIRR:n komentajan vaihtoparaati 4.8.1997. 
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Vuoden aikana kaksi saapumiserää vannoi sotilasvalansa. 

Vuoden molemmat saapumiserät viettivät unohtumattoman viikon Syn
dalenissa. 
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Vuonna 9 7 t'a aht'unut't'a Vuonna 9 7 t'a aht'unut'a 
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Vuonna 97 t'a Ylennykset 
Vääpeliksi Korpraaliksi 

varastonhoitaja ( res ylik ) Timo Kalevi Kannusmäki 

ravitsemistyöntekijä Marko Juhani Haakana 

Ylikersantiksi 

varastonhoitaja Leif Olof Lönnqvist 

( res kers ) Kalle Jouni Lilja ( sah ) 

varastonhoitaja ( res kers ) Erkki Edward Suhonen 
asentaja Reima Tuure Aukusti Tuomista 

Kersantiksi varastonhoitaja Jorma Kalervo Haaranen 

( res alik) Kim Jussi -Iisakki Nurmela asentaja Paavo Olavi Kurvinen 

( res alik ) Toni Kristian Löppönen asentaja Pentti Kalervo Markovaara 

( res alik ) Kirsi Marika Päivärinta 
asentaja Tom Henrik Aalto 

( res alik ) Mika Henrik Räisänen 

asentaja Reijo Kalervo Rahikainen 

Alikersantiksi 

asentaja Keijo Olavi Revonkoski 

( res korpr ) Jussi Antero Laako ( sah ) 

koneistaja Veikko Armas Tiainen 

LINNAKE-LEHTI ONNITTELEE! 
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