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UUDET KOKEMUKSET 
KOROSTUVAT 

Kädessäsi on nyt Linnake-lehden toinen numero. 
Lehti painottuu viime kuukausien tapahtumien 
käsittelyyn . Sisältö on tarkoitettu kaikille Ryk
mentin toiminnassa tavalla tai toisella mukana 
oleville. Tällä kertaa lehti täyttää myös yhden 
erityistehtävän - lyhennettyä aliupseerikurssia 
koskevien oppilas- ym. tietojen esittelyn ja tal
tioinnin. 

Oman RAu-kurssini julkaisussa noin vuosi sitten 
kirjoitin asevelvollisuuden yhteiskunnallisesta mer
kityksestä ja sen osuudesta maamme turvalli
suuspolitiikan, aktiivisen rauhantahtoisen puo
lueettomuuspolitiikan oleellisena perustana. Voi
makkaimat henkilökohtaiset mielikuvat varusmies
palveluksesta näin jälkikäteen liittyvät kokemusten 
monipuolisuuteen. Missä muualla elämäni ku
luessa olisin voinut kokea kaikkea tuota, niin 
myönteistä kuin kielteistäkin. Yllättävät ja pit
kästyttävätkin kokemukset, uusien asioiden ja 
tilanteiden läpikäynti, oppiminen muodostavat 
merkittävimmän annin, uskoisin lähes jokaiselle 
varusmiehelle - ainakin jälkikäteen arvioiden. 

Markku Markkula 
Päätoimittaja 
res.vänr. -79 
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Reijo Telaranta. Rt-Killan puheenjohtaja 

RT ON TERÄSTÄ - VIELÄ SIVIILISSÄKIN 

SA-kuva 

Rannikkotykistössä on paljon sellaista, mikä luo 
vankat perusteet sanonnalle KERRAN RT-MIES, 
AINA RT-MIES. 
Rannikolla on aina ollut tärkeä asema tämän 
maan puolustuksessa . Jo vuosituhannen alussa 
otettiin tanskalaisista ja ruotsalaisista mittaa ran
taviivalla . Ruotsi -Suomen aikana toi taistelu Itä
meren herruudesta usein sodan myös meidän ran
noillemme ja vastaavia esimerkkejä on historia 
täynnä aina Oolannin sotaa ja viime sotia myöten. 
Palvelu rannikolla on usein myös taistelua luon
non rajuimpia voimia vastaan. Hurjaksi yltynyt 
meri ja jäätävässä tuiskussa liukkaana kiiltelevä 
rantakallio ·ovat kaukana postikortti-idylleistä ja 
kesäisillä kallioilla lojuvista auringonpalvojista . 
Monet ovat ne sanomalehtien vuosikerrat, jotka 
on tungettu palveluspuvun alle suojaamaan pak
kasta ja jäätävää viimaa vastaan. 

Kutina, jota ei voi raaputtaa 
Monille meren suolainen tuoksu, karut kalliot ja 
linnakkeiden suljetuissa oloissa viriävä me-henki 
aiheuttavat pysyviä oireita. Kiinnostus rannikkoa 
ja rannikkotyksitöä kohtaan kehittyy sisäiseksi 
kutinaksi, jota ei voi edes raaputtaa. Tauti ei ota 
parantuakseen edes silloin, kun aamukammasta 
on viimeinenkin piikki poikki. Pikemminkin se vain 

2-putkinen järeä tykki 

vuosien myötä pahenee. 
Ajoittaista lievitystä vaivaan saa pistäytymällä 
aina silloin tällöin haistelemassa suolan tuoksua, 
kuuntelemassa tyrskyjen ääntä ja katsomassa 
mitä kaikkea uutta tutulla linnakkeella tai tutussa 
patterissa on meneillään. 
Helsingin Rannikkotykistökilta ry on täynnä tällai
sia taudinkantajia. Ja lisää on tulossa koko ajan . 
Porukalla käydään seuraamassa ammuntoja, sau
nomassa, harrastamassa liikuntaa, teatterissa, tu
tustumassa erilaisiin kohteisiin, rentoutumassa 
jne. 
Voimakkain kiltalaisia yhdistävä tekijä on maan
puolustustahto. Se on käytännön isänmaallisuut
ta, joka haluaa tehdä tästä maasta mahdollisim
man monille turvallisen ja rakastamisen sekä 
puolustamisen arvoisen . Kiltatoiminta on epä
poliittista . Sen vankkoina selkänojina ovat ,Suo
men kansan eduskunnan hyväksyminen, YK:n 
peruskirja ja yya-sopimus. Yksityiskohtaisempia 
tietoja Rt-Killan toiminnasta ja kevään ohjelmas
tamme saa Viljo Markkaselta Kontulankaari 11 C, 
Helsinki 94, puh. 309 501 . 
Helsingin Rannikkotykistökilta toivottaa kaikki Rt
miehet sotilasarvoon katsomatta tervetulleiksi ri
veihinsä . Kerran Rt-mies, aina Rt-mies! 
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SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN 
11 PATTERISTO TÄNÄÄN 

Kuluvan vuosisadan alkupuolella todettiin ensimma1sen kerran alueemme 
merkitys ja tänään Porkkalan varuskunnassa toimii muiden joukkojen ohella 
piinkova II Patteristo. 
Tällä hetkellä on keskitytty mantereen puolella peruskoulutukseen ja Mäki
luodossa valmiuskoulutukseen, jossa mm. uudenmuotoisen reservialiupseeri
kurssin suorittaneet ryhmänjohtajat ovat saamassa oppia käytännön teh
tävissä. 

T upiin - lepo, tupiin - mars 

Patteriston esikunta on vahvistunut ja toiminta
kapasiteettia alkaa olla . Toimistoapulaisemme 
Terttu Huikko istuu yhä tiiviimmin kirjoituskoneen 
ääressä . Tervetulleena lisänä olemme äskettä in 
vastaanottaneet yliluutnantti Jaakko Hännisen 
esikuntaamme rykmentin liikuntakasvatusupseeri
na. Äskettäin aloitti Koulutuspatterilla yli 170 
alokasta varusmieskautensa . Ensimmäiset perus
tiedot on jo annettu ja koulutus jatkuu t iiviinä 
uuden jämerän päällikön majuri Heikki Tiilikaisen 
johdolla . 
Kouluttajatilanne on myös verrattain hyvä enti
siin aikoihin verrattuna, on saatu " uutta verta" . 
Myös patterin pitkäaikainen vääpeli , yl ivääpel i 
Erkki Orava on siirtymässä uusiin tehtäviin ja yli
kersantti Kari Oksa on juuri vastaanottamassa 
vääpelin tehtäviä . Toivotamme menestystä uu
dessa tehtävässä. 
Mäkiluodon linnake tuntuu jälleen olevan taval
lista kauempana . Jäätilanteen takia liikenne hoi
detaan Porkkalan luotsiaseman kautta leasing
pakettiautolla , yhteysalus Purhalla ja yhteysvene 
Hauella . Aikaa kuluu huomattavasti enemmän ja 

onpa ollut pieniä vaikeuksiakin. Tällä hetkellä alus 
ei pääse linnakkeen laituriin saakka, vaan jää noin 
kilometrin päähän, josta tavarat kuljetetaan lumi-
kelkalla ja tulijat sekä menijät kävelevät. Linnake 
on myös saanut " uutta verta", ylikersantit Jukka 
Kauppila ja Hannu Nuutinen. · Lisäksi odotetaan 
hartaasti uutta sotilaskodin hoitajaa sekä ruokala
apulaista . 

Muistoja entisajoilta sulkeiskentän laidalla 

Talvileiristä kertoo varmasti RAuK 111/79 oppilas
kunta enemmän, mutta mainittakoon kuitenkin, 
että leiri oli varsin onnistunut vaikka olot olivat 
kovat kylmyyden vastatessa pahimmillaan mante
reen pakkasta - 42°C. Läänin komentaja ja ryk
mentin komentaja olivat suorituksiimme tyytyväi
siä . 
Patteristo tulee komentajansa majuri P Uskin 
johdolla tekemään parhaansa jotta kaikki tavoit
teet saavutetaan käsketyllä tavalla . 

Kapt A Järvinen 

RSKY: 

PORKKALAN PAIKALLISOSASTO 20 VUOTTA 

Osa venäläisillä olleesta Porkkalan vuokra-alueesta luovutettiin suomalai
sille takaisin syksyllä 1955 ja otettiin puolustusvoimien käyttöön. Varuskunta 
perustettiin Obbnäsin niemelle 1956 tammikuussa. Sotilaskotikin oli paikalla 
ja aloitti toimintansa tilapäistiloissa sekä Harjukylässä että ns. Tallbergin 
huvilassa. 

Varuskunnan laajetessa huomattiin myös lisään
tyvä tarve niin sotilaskodin , kuin työvoimankin 
suhteen ja niin pidettiin paikallisosaston perus
tava kokous helmikuun 5. päivänä 1960. Mainit
takoon , että mm. rouva Anna-Liisa Rewell, joka 
voidaan katsoa sotilaskotityön uranuurtajiksi , oli 
tullut mukaan perustavaan kokoukseen . Ensim
mäiseksi puheenjohtajaksi valittiin rouva lima 
Juntunen ja innostuneita jäseniä liittyi runsaasti 
mukaan. Vajaan vuoden joutuivat vapaaehtoiset 
vihreät sisaret toimimaan tilapäistiloissa, sillä uusi 
silloin ajanmukainen sotilaskoti vihittiin käyttöön 
28.8.1961 . Sotilaskodin oli suunnitellut arkkitehti 
Lappo. 
Nykyinen puheenjohtaja Katri Laurila on toiminut 
vuodesta -73 ja jatkaa edelleen toimintaansa . 
Vihreitä sisaria paikallisosastossa on tällä het
kellä 36. Tuntuu kuitenkin siltä, että uusia jäseniä 
on tulossa, koska kiinnostus työtämme kohtaan 
on lisääntynyt . 

Runsaasti onnittelijoita 
Juhliva paikallisosasto sai monenlaista huomiota 
osakseen 20-vuotispäivänään . 
Juhlivaa paikallisosastoa kävi ensimmäisten jou
kossa onnittelemassa varuskunnan päällikkö ko
mentaja Seppo Hirvonen, Toimiupseerikerhon pj 
Veikko Vanhamäki, Kirkkonummen kunnan edus
taja, joka puheessaan toi esille Vihreitten sisarten 
työskentelyn myös varuskunnan ulkopuolella. On
han paikallisosasto käynyt varusmiesten kanssa 
viihdyttämässä niin Kirkkonummen vanhuksia, 
kuin myös sotainvalideja . Yhteistyötä on siis ollut 
ja sitä myös tarvitaan . 

Erikoisen huomion kohteiksi joutuivat myös pai
kallisosaston sisaret, kun Teikarin Ristin Veljes
kunnan suurmestari , rannikkojääkäripataljoonan 
komentaja, evl Antti Juutilainen nimesi Marja
Leena Oksasen ja Salme Törneblomin veljeskun
nan jäseniksi, luovuttaen heille Teikarin ristin . 
Saman huomion kohteeksi joutui myös RSKY:n 
puheenjohtaja Liisa Österlund. 
Huomionosoitukset jatkuivat, kun pj Katri Laurila 
luovutti edelleenkin vireästi toimivalle perustaja
jäsenellemme Eila Jokelalle RSKY:n plaketin . 
Eri joukko-osastojen komentajat toivat myös 
oman värinsä onnittelijoiden joukossa, samoin 
paikalliset yhdistykset ja yhteisöt. Kukkasia, lah
joja ja sähkösanomia saapui runsain mitoin ja 
ilmassa oli todellista juhlantuntua. Kun vastaan
otto oli ohi, oli mukava todeta ystävien suuri 
määrä ja se, että työmme on arvostettua . 

Juhlasta arkeen 
Juhlan jälkeen taas arki koitti ja niin meilläkin . 
Oli vain neljä tuntia aikaa hengähtää, kun oli taas 
astuttava estraadille. Samana iltana ol i HelLAs:n 
alokaskahvitus, joka sitten tapahtuikin kukkien 
keskellä . 
Kun ilta päättyi "Ankkurin nostoon" ja esirippu 
sulkeutui, oli onnellinen olo . On pyörähtänyt 
kaksi vuosikymmentä tämän paikallisosaston " har
tioilla" , ikä on vasta kuin nuoren neidon. Toivoa 
saattaa, että se nuori neito pitää selkänsä suora
na ja ryhtinsä uljaana, niin työmmekin saa sen 
arvostuksen joka sille kuuluu . 
Onnea ja menestyksellisiä vuosia - niitä meille 
toivottiin - kiitos - niitä me tarvitsemme! 

Salme Törneblom 
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NMKY:N UUSI SOTILASKOTI SANTAHAMINASSA 
Santahaminassa palvelevien varusmiesten mielis

sä on käynyt ihmetys siitä, miksi NMKY, Nuorten 

Miesten Kristillinen Yhdistys, on mukana soti

laitten kuvioissa . Kysymys on noussut pinnalle 

maaliskuussa valmistuvan yhdistyksen uuden soti

laskodin myötä. 
Kun NMKY toista sataa vuotta sitten aloitti 

toimintansa, tulivat siihen pian mukaan ne nuori

soryhmät, jotka palvelivat armeijassa . NMKY pani 

alulle eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja soti

laskotitoiminnan, joka ilmiönä tunnetaan niemellä 

YMCA in Army . Sotilaskoti-idea levisi myös 

Suomeen Saksassa olleiden jääkäreiden ja toi

saalta Tukholmasta Helsingin NMKY:n silloisen 

pääsihteerin Werneri Louhivuoren vaikutuksesta 

ja niinpä Suomen ensimmäinen sotilaskoti perus

tettiin keväällä 1918 nykyisen Helsingin NMKY:n 

pääyhdistyksen tiloissa Vuorikatu 17. Toiminta 

levisi pian Santahaminaan, josta yhdistys hankki 

alueen vanhimman puurakennuksen ja rakensi 

siihen miehistösalin v. 1920. Tämä nykyisinkin 

tallella oleva punainen "sotku" samoin kuin 

NMKY:n nimissä olevat UudJP:n sotilaskoti ja 

Kenttäkauppa lakkautetaan uuden sotilaskodin 

auetessa. NMKY:n sotilaskotitoimintaa jäi vain 

Helsingin Santahaminaan, kun sensijaan pian syn

tyneet sotilaskotiyhdistykset ottivat muualla työn 
omiin käsiinsä . 
Uudessa sotilaskodissa on viihtyisät tilat eri toi

minnoille. Talosta löytyy posti , kioski , kirjasto, 

hiljainen huone, kaksi musiikkihuonetta , televisio

huone, tupakkahuone ja tietysti kaikkein tärkein 

eli sotilaskotisali, jossa on paljeovilla erotettava 

koroke näyttämöä tai kantahenkilökunnan tarkoi

tuksia varten . Lisäksi rakennuksessa on vain 

henkilökunnalle omistettuja tiloja, kuten keittiö, 

leipomo, sotilaskotisisarten huone, sosiaalitilat, 

huoltotilat ja talonmiehen asunto . 

Näin se sotku syntyy 

Rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Rainer 

Hackman. Pääurakoitsijana on Helsingin NMKY, 
aliurakoitsijoina Putkivuorio Oy (LV-työt) , Lou

naislämpö Oy (ilmastointi), ltäpasilan Sähkö Oy 

(sähkötyöt), Consensio Oy (ohjaus- ja säätö

laitteet) . Rakennuksen tilavuus on 6840 m3, ker

rosala 1645 m2 ja rakennusala 911 m2 • 

Varusmiehen vapaa-ajan ongelmien yksi ratkaisu

vaihtoehto, sotilaskoti, on - ainakin varusmiehet 

niin väittävät - kasarmialueen tärkein rakennus; 

uusi sotilaskoti laajempine toimintamahdollisuuk

sineen muodostunee entistä keskeisemmäksi vir

kistyksen antajana Santahaminan varuskunta

alueella . 

SELKÄSAUNA KASKISAARESSA 

Kolmastoista marraskuuta 1979 teki seitsemän 

kantahenkilökunnan edustajaa ja kaksitoista oppi

lasta Isosaaren RAuK:sta (11/79) vierailun Sota

invalidien Veljesliiton Kaskisaaren kuntoutumis

laitokselle tarkoituksenaan pelata näyttäviä ja voi

tokkaita debyyttiotteluita istumalentopallossa. 

Vierailu alkoi leppoisan tervetuliaiskahvihetken 

merkeissä. Suuren juhlan tuntua tilaisuuteen toi

vat puolin ja toisin pidetyt kiitospuheet ja annetut 

ja vastaanotetut huomionosoitukset. Sotainvalidit 

ilmaisivat kiitollisuutensa Isosaaren RAuK:n avus

ta Veljesliiton tämänvuotisen ja monen aikaisem

man syyskeräyksen toimeenpanemisessa . Liiton 

Helsingin piirin puheenjohtaja Ensio Hukkataival 

kiitti eritoten RAuK :n johtajaa majuri Iivosta 

monivuotisesta ja erittäin hedelmällisestä yhteis

työstä . Ansaittua kiitosta saivat myös oppilaat, 

jotka niinsanotusti olivat ottaneet keräysasian 

omakseen tänä syksynä, kuten varmasti aina 
aikaisemminkin . 

Kahvikupin ääressä ku itattiin myös vierailun vi

rallisempi puoli - oppilaskunnan keräyksellä an

saitsema 10 prosentin "provision" luovutus ja 

vastaanotto . Outo rahanluovutustilaisuus siinä 

mielessä, että sekä rahojen antaja että saaja 

vaikuttivat erittäin tyytyväisiltä . 
Kahvin ja herkullisten korvapuustien jälkeen teh

tiin toiminnanjohtaja Alvar Sandströmin johdolla 

pikatutustuminen paikkoihin, ns. suurlähettiläs

kierros, joka päättyi voimistelusaliin - päivän 

jännittävien otteluiden tapahtumapaikkaan . 

Helsingin Amputoitujen Kerhon II joukkue peli

tilanteessa. Takana odottavat I joukkueen pelaajat 

vuoroaan. 
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Joukkueet suorittivat pikaisen verryttelyn mieles

sään voitto ja hienon pakkikello-kiertopalkinnon 

haltuunsaaminen. Oppilaskunnan hallituksen vah

vistettu joukkue tosin suhtautui mahdollisuuk

siinsa hieman realistisemmin antamalla jo etu
käteen itselleen nimen " Kähmyt" , joka sivu

mennen sanottuna kuvastikin ryhmän pelitaitoja 

oikein hyvin . 
Vaan eipä pärjännyt sen paremmin kantahenkilö

kunnan joukkue eikä oppilaskunnan edustusmie

histökään - kaikki ottelut hävittiin niukasti 3 - 0. 

Tosin on syytä mainita , että oppilaiden " parempi 

joukkue" saavutti yhdessä erässä peräti 10 pis

teen maagisen rajan - erävoitto oli siten suoras

taan käden ulottuvilla (lue: saavuttamattomissa). 

Tänä vuonna kaiverruttavat siis kiertopalkintoon 

puumerkkinsä sotainvalidit; ja mikäli minun mieli

pidettäni kysytään, näin tulee tapahtumaan myös 

tulevina vuosina . Sillä rehell isyyden nimessä on 

tunnustettava sekä oppilaiden että kouluttajien 

tarvitsevan kokolailla paljon harjoitusta "pylly

pallossa" pystyäkseen tarjoamaan edes mainitse

misen arvoisen vastuksen näille veteraaneille. 

Peleissä kärsimistään tappioista huolimatta lähti

vät vierail ijat tyytyväisinä paluumat.kalle - olihan 

vietetty miellyttävä iltapäivä miellyttävien ihmisten 

seurassa, pelattu, saunottu, uitu ja juteltu; sanalla 

sanoen oli rentouduttu . 
Siispä vielä kerran näin mutkan kautta : KIITOK
SET ISÄNTÄVÄELLE! 

Alikersantti Ari Kurki 

EVERSTI A E HUKARIN MUOTOKUVAN PALJASTUS 

Eversti Aarno Ensio Hukarin muotokuvan paljas

tus suoritettiin 13.12.1979 Santahaminan upseeri

kerhon juhlasalissa. Paljastustilaisuuteen osallistui 

rykmentin korkeinta henkilökuntaa, siviilityönteki

jöiden ja värvättyjen edustajat, kutsuvieraita ja 

Rannikkotykkimiestoimikunnan edustajat. Muoto

kuvan on maalannut taiteilija D. Wallensköld

Lindeman . 
Tilaisuuden alussa kuultiin Helsingin Varuskunta

soittokunnan esittämä alkusoitto, jonka jälkeen 

rykmentin komentaja , eversti Vehmas piti paljas

tuspuheen . Muotokuvan paljastusta ja rykmentin 

kunniamarssia seurasi kahvitarjoilu , jonka aikana 

kuunneltiin HelSK:n esittämää sotilassoittoa. 

Kahvitarjoilun yhteydessä oli myös mahdollisuus 

vapaaseen sanaan. 
Eversti Hukari syntyi 14.7.1920 Kuopiossa . Aktiivi

upseeritutkinnon hän suoritti Merisotakoulun 16. 

Merikadettikurssin rannikkotykistölinjalla v. 1944, 

kenttätykistön kapteenikurssin tykistölinjalla 1950, 

merivoimien kapteenikurssin Merisotakoulussa 

1953 ja Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Sota
korkeakoulussa v. 1963. 
Eversti Hukari oli mukana sekä talvi- että jatko

sodassa, mm. Viipurinlahdella, Åänisellä ja Han

gon rintamalla . Sotien jälkeen hän toimi rannik

kotykistön eri komentajan tehtävissä . Kotkan 

Rannikkopatteriston komentajana hän toimi w . 
1967- 72. Sieltä hän siirtyi Pääesikuntaan ran

nikkotykistötoimiston päälliköksi w . 1972- 76. 

SIRtR :n komentajaksi hänet nimitettiin v. 1976. 

Everstiksi hänet ylennettiin v . 1975. 

Ilmavoimien DC-3-tyyppinen kuljetuskone syöksyi 

maahan 3. lokakuuta 1978 klo 21 .30. Kone iskey

tyi Juurusveteen, Rissalan lentokentän läheisyy

teen . Tapahtumassa kuolleen eversti Hukarin 

muistoa kunnioittaen maalattu muotokuva sijoi

tettiin Rykmentin Esikunta l:een. 
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RAu-kurssi 
Upinniemessä 
RYHMÄNJOHTAJAT 

Te olette juuri päättyneellä aliupseerikurssilla saaneet rannikkotykistön 
uuden koulutusjärjestelmän mukaisesti ryhmänjohtajan perustiedot. 
Kurssilla on taottu alulle ja perustaksi johtamistoiminnan periaatteet, 
joita Te pian pääsette käytännössä soveltamaan toimiessanne ryh
mänjohtajina ja kouluttajina tai jatkaessanne opiskelua edelleen . Olkoot
pa tulevat tehtävänne millaisia tahansa toivon teidän muistavan, että 
hyviin tuloksiin pääsemisen ehdottomana edellytyksnä ovat luottamuk
selliset suhteet esimiesten, palvelustoverien ja alaisten kesken. Oikeu
denmukaisuuden noudattaminen, hyvänä esimerkkinä oleminen, huo
lellinen valmistautuminen palvelukseen ja tämän tuonnollinen suorit
taminen ovat ensimmäisiä askeleita luottamuksellisten suhteiden syn
nylle. 
Reservialiupseerikurssi on joukko-osaston hengen ja sotilaallisen kurin 
ahjo. Siellä luodaan perusta kurinalaiselle käyttäytymiselle, yhteen
kuuluvuuden tunteelle ja asevelihengelle, joka parhaimmillaan muo
dostaa hyvän joukko-osastohengen ja luo pohjan joukon toiminta
kelpoisuudelle . Toivon, että te olette tämän perustan saavuttaneet. 
Johtamistaidon ja sotilaallisen kurin lisäksi tarvitaan myös aselajin 
ammattitaitoja . Uuden koulutusjärjestelmän mukaan alkaa Teillä nyt 
jakso, jossa te joudutte harjoittelemaan rannikkolinnakkeen erilaisissa 
ryhmänjohtajatehtävissä. Lyhyen kurssin antama perustietous ei aina 
riitä, joten te joudutte edelleen opiskelemaan itseopiskeluna tarvittavan 
ammattitaidon. Uskon, että nyt päättynyt kurssi on antanut siihen 
hyvän pohjan . 
Onnittelen teitä kurssin suorituksen johdosta ja toivotan menestystä 
tulevissa tehtävissänne. 

OPPILAAT! 

Rykmentin komentaja 
Eversti O Vehmas 

Ruo,salainen "korpraaleille ja sotilaille" tarkoitettu ohjesääntö vuodelta 
1836 sanoo, että "Voiton jälkeen sotilaan pitää kiittää Jumalaa eikä 
hän saa olla kiukkuinen eikä ylimielinen" . Koulutuspatterin Aliupseeri
kurssi 111/79:llä on epäilemättä voitto takanaan - niin kurssin koulut
tajilla kuin sen oppilaillakin. Uutta järjestelmää kokeiltaessa ja sisään
ajettaessa ovat kaikki kokemukset tärkeitä, ja niinpä myös ne vaikeu
det, joita kurssin kestäessä kohdattiin, ovat nyt jo rakennuspuina 
käytössä uutta kurssia kaavailtaessa . Kielteisetkin kokemukset ovat 
siis osa voittoa . 
Kurssin päättäjäistilaisuudessa luotiin suppea katsaus niihin osatekijöi 
hin, joihin kurssin menestyksekäs läpivienti nojaa. Jotkut näistä teki
jöistä ovat kurssin johdosta riippumattomia - sairastilanne esimer
kiksi - kun taas joidenkin kohdalla voidaan määrätietoisella suun
nittelulla vielä edetä pidemmälle. Opetusohjelman läpi onkin selvästi 
muotoutumassa eräänlainen " kriittinen polku", jonka mutkat ja kapei
kot on selvitettävä pätevästi ja oikea-aikaisesti, jotta kokonaiskoulutus 
saadaan hallitusti etenemään. Kurssin lyhyys asettaa aivan erityiset 
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vaatimukset koulutuksen ja kasvatuksen tehokkuudelle. Perinteiset 
miehistökoulutuksen keinot eivät yksinomaan riitä; nykyaikaisia aikuis
koulutuksen opetusmenetelmiä olisi välttämättä sovellettava entistä 
laajemmin. Näiden käyttö edellyttää kuitenkin korkeata opiskelumoti
vaatiota. On ollut myönteistä havaita, että te olitte pääosin onnistuneet 
ohittamaan varusmiehen sammakkoperspektiivin, ei-markkaakaan-kiinni 
-vaiheen. Te töskentelitte kouluttajien kanssa rinta rinnan. Meidän 
kaikkien päämäärä on sama - maanpuolustusoikeuden täysimääräinen 
hyödyntäminen isänmaan parhaaksi nyt ja tulevaisuudessa . 

Hyvää jatkoa - älkää unohtako, että opiskelu on aina alussa! 

Kurssin johtaja 
Majuri Heikki Tiilikainen 

HYVÄT OPPILASTOVERIT! 

Ensimmäisen uuden koulutusjärjestelmän mukaisen kahden kuukauden 
RAu-kurssin nyt päättyessä voimme todeta , että uusi , lyhyempi kurssi
aika on tuonut mukanaan paljon muutoksia, paitsi koulutukseen, 
myös oppilaskunnan toimintaan . Alkuhankaluuksia oli runsaasti , joh
tuen mm. toimitilojen siirtymisestä lsosaaresta Upinniemeen ja pahim
paan järjestelyvaiheeseen sattuneista joulu- ja uudenvuodenlomista. 
Tiiviin kurssin ja ajanpuutteen vuoksi monet perinteiset toiminta
muodot jouduttiin jättämään pois, näiden joukossa omaisten päivä , 
kurssijuhla ja erilaiset retket, joita aikaisemmilla kurs~lla on ollut 
tapana järjestää. Samoista syistä ei myöskään ole voitu hankkia oppi
laskunnalle lisää varoja, mutta edelliseltä kurssilta periytyneen varsin 
kohtuullisen summan ansiosta ei rahallinen puoli ole tuottanut ongel
mia. Varainkäytössä on kuitenkin noudatettu varovaista linjaa, jotta 
seuraavatkin oppilaskunnat voisivat toimia ilman taloudellisia rasitteita . 
Toiminta tullee tulevaisuudessa muutenkin olemaan tehokkaampaa, 
kunhan uusi koulutusjärjestelmä on asettunut uomiinsa. 
Tavalliselle kurssilaiselle oppilaskunnan toiminnan tärkeimmät ilmene
mismuodot tuntuvat liittyvän mat!lriaalisiin hyödykkeisiin, kuten kurssi
puukkoihin ja leiri-illan makkaroihin, mutta työhömme liittyy toki 
paljon muutakin . Urheiluvälineiden lainaamisen ja kurssijulkaisin toi
mittamisen lisäksi oppilaskunta on mm. tehnyt useita aloitteita, näiden 
joukossa ehdotukset oleskelutilojen ja puhelimien saamiseksi oppilai
den käyttöön, joista tulevat hyötymään vasta tulevat RAu-kurssit. 
Eräs oppilaskunnan hallituksen tehtävistä on myös pitää yhteyttä 
päällystöön ja tuoda päättävien tahojen tietoon tavallisia "ruohon
juuritason" ongelmia . Pyydänkin tässä yhteydessä saada kiittää yksik
kömme kantahenkilökuntaa, erityisesti sen päällikköä, majuri Tiilikaista , 
oppilaskunnan kuraattoria, luutnantti Kopraa ja ylivääpeli Oravaa sekä 
kersantti Rantalaa erittäin myönteisestä suhtautumisesta oppilaskun
nan toimintaa kohtaan. Patterin päällikön ja oppilaskunnan hallituksen 
välit olivat alusta alkaen erittäin lämpimät ja luottamukselliset, mikä 
helpotti suuresti hallituksen työskentelyä. 
Tämän kurssijulkaisun aikaansaamisesta haluamme lisäksi kiittää 
Linnake-lehden päätoimittajaa, res.vänr. Markkulaa, alik . Sorvaria ja 
erityisesti lehden "isää" SIRtR:n komentajaa, eversti Vehmasta . 

Jarmo Kankaanpää, 
oppilaskunnan puheenjohtaja 



10 

TULENJOHTOLINJA 

Vääpeli Heino: 
Hoiti tj-linjalla maatulenjohdon ja tst-puolen kou
lutuksen. Pätevä kouluttaja , joka osasi soveltaa 
sopivasti huumoria opetukseen. 
Vääpeli Heinon murjaisuja kurssin varrelta : " Ase
maan pitää mennä nopeasti, mutta vikkelästi", 
" Very well, niinkuin ruotsalaiset sanovat", "Ko
keeseen tulee paljon kysymyksiä, mutta vasta
painoksi ne ovat vaikeita", "Tää meriammunta 
on semmonen juttu, että karvainen metsäsika 
joutuu miettimään pariinkin otteeseen ennenkuin 
heittää komennon eetteriin". (Ps. vääp Heino 
johti ampumaleirillä ensimmäisen meriammun
tansa.) 

Yliluutnantti Aronen: 
Asiallinen kouluttaja, joka piti linjan apukoulut
tajatkin tiiviisti oppitunneilla mukana, oppitun
neilla, joilla välillä nukahdettiin ja äänen nous
tessa taas herättiin . 

Kersantti Hirviniemi: 
Tuima mies, mutta hallitsi meritulenjohdon . Ei 
osoittautunut niin vaaralliseksi kuin huhut kertoi
vat. Tuli kuvioihin mukaan vasta kurssin loppu
puolella . 

Alikersantti Soukko: 
Ensisilmäyksellä pelottavan näköinen, mutta 
osoittautui jatkossa rauhallisemmaksi , peräti lep
poisaksi . Äänivaroja kuitenkin riitti aina tarpeen 
mukaan. 

Alikersantti Jaakonaho: 
Alik Soukon pitäessä oppitunteja alik Jaakonaho 
toimi innokkaana kuunteluoppilaana . Naputteli 
matolaatikolla oikein näppärästi . 

TYKKILINJA 

Yliluutnantti Hänninen: 
Ystävällinen ja isällinen linjanjohtaja, joka oli 
tarkka ohjesääntöjen sanamuodosta, mutta tun
nusti suoraan, milloin käytännöntieto ei riittänyt 
ja pani apukouluttajat töihin . "Kyllä te varmasti 
tarkoititte aivan oikeata vastausta ." 

Vääpeli Uusitalo: 
Entinen rannikköjääkärikouluttaja, joka hoiti pä
tevästi linjan JV-koulutuksen. Hiljainen ja asialli
nen, kuten linjanjohtaja. Kumisaappaat oli poikaa 
pakkasessa. " No eipäs nyt ... mennä asioiden 
edelle" . Päivystäjä : "Herra vääpeli , patteri järjes
tynyt iltavahvuustarkastukseen" . Uusitalo: "Kii
tän, katse eteen . . . (puolen minuutin tauko) 
päin . 

Alikersantti Sinkko: 
Leppoisan kolmikon viimeinen lenkki . Yleisin lau
sahdus " kuten muillakin apukouluttajilla" . Kur
kunpäästä sorautettu terävä " ÄH". Toimi koko 
ampumaleirin ajan kamina-aseman valvojana . 
"Kuka siellä vaihtoi jonoa . . . haa, Sunia." " Opp. 
Sunia : "No en varmaan!" 

KESKIÖLINJA 

Luutnantti Taavitsainen: 
Asiallinen ja pätevä kouluttaja, todellinen taiste
lija . Vaati linjalta melkoisesti, sai iloksemme jopa 
todeta, että keskiölinjan aseiden kuntoluokka 
nousi viimeisen asetarkastuksen yhteydessä. 

Kersantti Villa: 
Kouluttaja joka mielellään käytti häiriöhalkoa, on
neksemme magnum jäi kokematta . " Puita kami
naan, täällähän jäätyy." 

Alikersantti Sorvari: 
Rauhallinen ja miellyttävä apukouluttaja. "Heikko 
päänkääntö, katse minuun päin." 

VIESTI LINJA 

Luutnantti Kopra: 
Herrasmies, joka valmentaa hiihtämään vaikka 
maailman ympäri . Linjanjohtaja, jonka harvoin 
tapasimme. 

Vääpeli Tuukkanen: 
" Hei tää on hyvä homma .. . " Kouluttaja, joka 
saapui kurssin alun _jälkeen, ja poistui, tehokkaan 
opetuksen jälkeen, ennen kurssin loppumista. 

Kersantti Paakkari: 
"Cergeant Baker": " Töttöröö taistelijat - väijy
tysinkkarit ." Tunnit kuluivat rattoisasti viesti kalus
ton parissa. "Rajajääkärit ovat tehokkaita miehiä." 

Alikersantti Kurki: 
Otsa rypyssä kurssin alussa, hymy leveä jat
kossa . Kurjen kaikkiin iskeytynyt sanonta: "ÄH 
SCHWEIN" . 

TOIMISTO 
Ylivääpeli Orava: 
Patterin tarkkasilmäisin vääpeli. " Katse on suo
raan eteenpäin! Molempien korvien pitää näkyä! 
Kyllä sen nyt pitäisi isojen miesten osata pitää 
huolta itsestään." 

Kersantti Rantala: 
Tiukka asevaraston hoitaja ja vääpelin s1Ja1nen . 
" Jaaha, mitäs miehiä nämä sitten ovat? Ovatkos 

nämä niitä oppilaita?" "Miehet e1vat näköjään 
halua lähteä lomille . Tämä ei mennyt ollenkaan 
niinkuin minä olin suunnitellut. Päivystäjä, otta
kaa miehet takaisin tupiin ." "KTSTEEN PIN!" 
"SUT KIINNI! " 

Alikersantti Pönni: 
Aina saappaanmitan edellä. Katsoi maailmaa ruis
kukan sinisten lasien läpi. Juoksutti päivystäjää, 
mutta joutui itse kers Rantalan juoksutettavaksi. 
Olisi halunnut santsariksi santsarin paikalle. " Ja 
sit' vielä . .. " 

Tukom, meam, men MT, raiv s 02-00, et 5 . .. 

Suunta seuraa - tulimittaus 

Lukkomies ja lukko (Tampella) 
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Onks siel joku? 

Vedellään tässä linjoja 
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KoulPtrin hiihtokilpailut 

Veke alta, mä maastoudun 

lima-ammuntaa, heko vasemmalta oikealle 

Piippu ja lukko - irroita ja kiinnitä 

Laulu RAu-kurssi Il//79:lle 

Sävel: Seitsemän miehen voima 

Kirkkonummen kainalossa 
Upinniemen allikossa 
:,: luovittu kurssi on julma :,: 

Päällikkömme Tiilikainen 
vääpe/imme Ora11ainen 
:,: Rantala kersantti tuima :,: 

Tj:n pojat rantaan ryntää 
laatikossa laiva kyntää 
:,: piano iskemät näyttää:,: 

Tykk(iu/lit tuuri rinnass' 
rasvassa on pää ja kinnas 
:,: klunkkia putkehen syöttää :,: 

Villa huutaa, luokka raikaa 
keskiös on outo taika 
:,: viivaimet laskimen voittaa :,: 

Kela pyörii, tapsi kääntyy 
kelaniskan selkä vääntyy 
:,: häiriöt /aitteirsa soittaa :,: 

Toimistossa Pönni häärii 
lomakortit nippuun käärii 
:,: huonosti tietoomme luottaa :,: 

Mäkiluodoss ' kurssi hurja 
vaikka oli sääkin kurja 
:,: ryynärit terva/la juottaa .·,: 

TUPA 1 TULENJOHTOLINJA 

Tallberg Mathias Julius 07.03.1960 KoulPtri 
Hylsy-Mathias, tuvan star, erikoistui etanointiin 
järjestäytymisessä . Motto: " Ei aiheuta mitään 
katkeruutta" . 

Tamminen Kari-Matti 25.09.1958 EPtri 
Mies, jolla ol i " ne", nimittäin tuvan kiiltä'vimmät 
saappaat. 

Lehtimäki Heikki Yrjö 29.05.1951 KoulPtri 
Tuvan nestori , " Babyface", joka nappasi kiitettä
vän melkein joka kisasta . 

Kallonen Asko Pertti 09.03 .1960 KoulPtri 
Hymypoika. Pit i jopa villavaatepinkkansa aina esi
merkillisessä ojennuksessa : 

Nortamo Ari Kimmo 18.10.1959 EPtri 
Aina levyttämässä, " hämähäkkimies", kaipasi 
Santahaminan vkv:ta. 

Pulkki Kimmo Veli 27.11 .1959 KotRPsto 
Muutti Tilkkaan, koska Upinniemessä " ei kulkenu 
niinku meil Kirkonmaal" . 

Muttonen Esa Antti Sakari 11 .07.1960 KoulPtri 
Mr Digital, VMTL-Muttonen, joka tunsi SulkO:n 
lisäksi linnut. 

Kallinen Urpo Tapio 19.08.1959 KotRPsto 
Parturi-Kallinen - James Bond mallinen ke-
hitti outokumpuaan hyvällä menestyksellä . 

Vekki Jari Kalervo 14.08.1961 KoulPtri 
" Jari perusjätkä", joka tunsi Vänrikki Stool in ta
rinat paremmin kuin YIPalvO :n. 

Kapanen Jaakko Kalervo 28.09.1959 KoulPtri 
Rokkivaari-Kapanen, ei luopunut mällistään edes 
päivystyksessä. 

TUPA 2 TULENJOHTOLINJA 

Sandberg Tapio Jorma Antero 20.10.1957 
KoulPtri 
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Jokailtainen " lottovoittaja" , jonka roskakori seko
si muihin kaappeihin. Vastarannankiiski, periaat
teesta aina eri mieltä. 

Kahiluoto Atro Kaarlo 12.03.1959 KoulPtri 
" Ei tätä sänkyä kyllä ikinä kerkee duunaa". "Hei 
pojat auttakaa, mulla jäi partakone jumiin leu
kaan". 

Rantala Kari Antti 07.07 .1959 KotRPsto 
Tuvan siilipää, joka " haluaa jäädä armeijan palve
lukseen kantapeikoksi" . 

Pettinen Paul Asser 22.08.1959 KoulPtri 
"Levyluumu" , motto: "En mä mitään tee, mä 
oon ampumahiihtäjävalmennettava". 

Gesterberg Timo Juhani 20.05.1959 KoulPtri 
"Etana". Mies, joka sammutti tuvan valon ja lait 
toi oven kiinni useimmiten. 

Melkas Ari Teini Olavi 25.02.1959 KotRPsto 
Tuvan hiljaisin mies, joka ei ollut liikaa esillä . 

Palosaari Arto Johannes 27.10.1959 RannJK 
"Ette kundit usko kun me RannJK:ssa painettiin 
skuugessa kuin pienet eläimet." 

Alikoski Aarno Johannes 07.09.1959 KoulPtri 
"Ali" . " Odottakaahan kundit, kun seuraava levyni 
ilmestyy" . Odotti maitojunaa, mutta ei saanut 
enää " istumapaikkaa". 

Karonen Kari Kauko 31.07 .1959 KoulPtri 
" Konsta" . Poli isikouluun pyrkivä, " tähdet kerto
vat" -mies. 

Hovivuori Jyrki M arkku Johannes 10.03.1959 
KoulPtri 
Pasifisti , joka asui VKS:ssä tai KSS1 :ssä. Ei 
osannut sanoa ei . 
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TUPA 3 TULENJOHTOLINJA 

Saari Pauli Kullervo 28.05.1959 KoulPtri 
Tunsi outoa vetovoimaa Mäkiluodon tunturipöl
löön. 

Renlund Esko Rainer 09.09.1959 KotRPsto 
Omisti patterin huonoimman kaapin sekä puolet 
tupakaapista . Parempi Pyhtään pojista . 

Lindström Pasi Teuvo 10.12.1959 KotRPsto 
Aamuisin halusi aina jotakin rauhallisempaa kuin 
Henrixiä . 

Vinnamo Hannu Aulis Juhani 06.10.1960 
KotRPsto 
Tuvan kuopus ja paras pinkan tekijä. 

Ahtola Ari Sakari 20.07.1958 KotRPsto 
" Heil Ahtola". Piti huolen tuvan ominaishajusta 
ja omisti lukemattomia "nippanappoja" . 

Palomäki Hannu Juhani 10.02.1960 KotRPsto 
"No kun me Kirkonmaalla." Onnellinen Hämy. 

Haranko Petri Jukka 24.11.1959 KoulPtri 
Ei paljon painaneet siivoukset eikä puntit. Luu
muili muut paitsi kokeet. 

Lappalainen Heikki Pekka Juhani 03.03 .1959 
KoulPtri 
Kestovempula, joka ei paljon juossut . Tuvan kar
vaisin oppilas. 

Kinnunen Erkki Veikko Aslak 31 .03.1959 
KoulPtri 
Pieni suuri mies från Wasa . Motto: "Onks 
kukaan nähny mun kamoja?" 

TUPA 4 TULENJOHTOLINJA 

Heiskanen Jukka Tauno Ensio 01 .09.1959 
KoulPtri 
Tuvan kovin nauraja : - Heiskanen, toimitte 
siivoojana. - He-he. - Ettekö te ymmärtänyt? 
- He-he. 

Lehtinen Arto Juhani 12.04.1959 KotRPsto 
Tuvan rauhallisin mies. Ei ollut hiljainen, muttei 
pahemmin mesonnutkaan. Totesi useimmiten: 
" Joo joo". 

Virta Urpo Tapio 16.02.1959 KoulPtri 
Tuvan kovin viisastelija: - Virta, olette ruuan ja
kaja, mikä olette? - . . . . - Vastaatte toista
malla. Noniin, olette ruuanjakaja, mikä olette? 
- Herra alikersantti, olette ruuan jakaja, mikä 
olette? 

Virkamäki Erkki Juhani Mikko 20.01.1959 
KoulPtri 
" Hei kundit, tää musiikki räjäyttää tajuntaa . Et
teks te tajuu? Joo jätkät ei tajuu." 

Speeti Teo Atro 02.03.1 951 EPtri 
Oppilastoveri vihaisena: "Hei Speeti, ota reppus 
veke punkalta." Speeti : " Hei sulia ei taida mennä 
oikein hyvin ." Opp.toveri: " Joo mut ota toi rep
pus veke." Speeti: "Joe suli' ei todellakaan mee 
hyvin ." 

Leppänen Matti Ilmari 28.06.1959 KoulPtri 
Teki mitä vain mielellään. "Hei kaverit lähdetään 
uimaan." Päivystäjä: " Leppänen, toimitte sitten 
uimahallin puhelinpäivystäjänä." Leppänen : 
"Hmh, no kai se sama on mitä siellä tekee. " 

Kalliokoski Seppo Juhani 26.06.1959 KoulPtri 
Piti huolta hygieniapuolesta, metsäkeikoilla muit
tenkin edestä. 

Willgren Markku Juhani 26.05.1959 KoulPtri 
Periksi antamaton mies, yritti vaihtaa saappaita
kin uusiin kolme kertaa s_aman päivän aikana . 

TUPA 11 TYKKILINJA 

Dahlman Henry Harald 07 .01.1956 KoulPtri 
Tuvan ukkomies, aina ikävä kotiin. "No niin kuka 
siellä kuikuilee? Dahlman, taas sama mies!" 

Helminen Kari Johannes 09.06.1959 KoulPtri 
Tuvan fiksuin mies, ei turhia stressaillut. Punner
rusmestari, joka opp Neiraman kanssa vaali van
hoja urheiluperinteitä . 

Karikorpi Matti Tapani 23.11.1959 KotRPsto 
" Röökinpihtari." "Häh, kuka käski , miksi , minkä 
takia???" 

Lehtovirta Olli Pentti 10.06.1960 EPtri 
Kuopus, joka herätti pahennusta värikkäillä kal
sareillaan ja joskus ilman, sekä jyrkän räikeillä 
mielipiteillään. 

Neirama Fred Antti Olavi 30.05.1954 KotRPsto 
"Närvi-Neirama", tuvan nestori . Rauhallinen ja 
säyseä, mutta pinnan palaessa huusi miehen kuin 
miehen kumoon . 

Parvio Risto Sakari 31.01.1958 KoulPtri 
"Yön lintu", pop pop pop ... 

Virsu Antti 22.07.1959 KotRPsto 
" Kaasuhälytys." Tuli, näki, koki ja katso : haltioi
tui. " Kumma juttu, on yksin tai seurassa, niin 
aina haisee. " Tuvan hitain punkantekijä . 

Yliniemi Tom Ahti 08.08.1959 KoulPtri 
Upseerimies nyt ja tulevaisuudessa . Äidin poika, 
joka mussutti mansikkaleivoksia , kun muut söivät 
sardiineja . 

TUPA 12 TYKKILINJA 

Aaltonen Mika-Heikki 08.04.1959 KoulPtri 
"Vähä päivii ." 
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Gardemeister Ari Pekka 16.03.1959 KoulPtri 
Teki öisin metsätöitä . Alkoi epäillä omaa mielen
terveyttään hokemalla " aivot pehmenee" . 

lsoranta Tuomas Urpo 25.05.1960 RannJK 
"Kun meillä kotona RannJK:ssa ... " Hullun lailla 
tautista levytystä vastaan. " Kersantti Rantala? 
Mielenkiintoinen persoonallisuus." 

Kiili Pekka Kari 26.06.1959 KotRPsto 
Sai puolikurssinahkasaappaat. Evp jääkäri. 

Larjo Martti Lauri 23.06.1959 KoulPtri 
Tuvan herrasmies, sai puolikurssijämät kaulus
paidalla ja skrakalla . 

Niskanen Matti Juhani 31 .03.1959 KotRPsto 
" PK maistuu pitkään. " "Mitä? Taas tupapalvelija, 
justhan mä eilen olin ." 

Parikka Timo Tapani 09.05.1959 EPtri 
" Mun pitää ennakoida, muuten ei ehdi ." Maa
pähkinät suurinta herkkua. 

Ruhanen Keijo Hannes 15.08.1959 EPtri 
Kurssin levytysmestari . Härski herjanheittäjä, 
vaikka pultti olikin aina kireällä . 

Ruonala Juha Tapani 03.05.1960 KoulPtri 
Kurssimme ahkerimpia siivoojia , nähtiin kaksi ker
taa harja kädessä. 

Sundholm Harri Juhani 14.10.1959 KotRPsto 
Tuvan tuuletusmestari , tunnettiin myös nimellä 
Yrjö. 
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TUPA 13 TYKKILINJA 

Puhakka Juha Kalevi 23.06.1959 EPt ri 
Patterin paras ruokavarasto kaapissaan. Otti eväät 
mukaan ruokalaankin. Motto: "Älkää yhtään yrit
täkö selittää." 

Kuusela Veli-Matti 24.05.1960 KotRPsto 
Hiljainen, tutki jatkuvasti linja-autojen aikatauluja . 
Tuvan kuopus. " Missä mun kirja on? Onks joku 
nähnyt mun lukkoa?" 

Kankaanpää Jarmo Kalevi 15.03.1953 KoulPtri 
Tuvan vanhus, homekorva horisko. Mikä kolisi 
tuvassa juuri ennen herätystä - Kankaanpää 
palasi lukulomilta . " Turpa kiinni, suoja-asemaan!" 

Mäkinen Erkki Tapani 25.05.1959 KoulPtri 
Ei rasittanut itseään RAuK:n riennoilla . Patterin 
törkein punkka. "Kuka mussuttaa? Älä luulekaan, 
että teen, tee hommas itte." 

Hämäläinen Kimmo Tapani 01.04.1959 KotRPsto 
Kurssin nopein aseräpistelijä sekä kurssin priimus. 
Ainainen selittäjä. Lempilaulu : Rateko mielessäin . 
Motto: " Mut meil Kirkkomaal ... " 

Vähä-Korpela Simo Päiviö 19.06.1959 KoulPtri 
Jatkuvasti HSL-lomia, muttei koskaan lukulomia . 
Nippa-nappa lätisi jo kurssin alussa . " Luulis läh
tevän sotkuun! " 

Torila Seppo Heikki Antero 03 .06.1 959 
KotRPsto 
Mahdoton kuorsaaja . Omituisimmat levytyspai
kat: kestopunkka , pöytä, lattia . Ärtyisä kiroilija: 
" H:n kähmyt, tietsiä millast se Kotkas oli?" 

Sunia Seppo Tapio 22.05.1960 KoulPtri 
Linjan lahjakkain luumu . Ylpeili komentoäänes
tään . Sai " runtua" puhutteluyrityksistään: Hei 
alik Sinkko, eiks me voitais ... " 

Halme Eero Tapio 10.02.1959 KoulPtri 
Toukkatohtori, tykkäsi bitsasta. Hävisi verisen so
dan kelonkaatajia vastaan Hilassa. 

Outinen Matti Kimmo Erik 30.03.1960 KotRPsto 
Naureskeli kers Paakkarin " rumbaisuja". Tarkka 
arvostaan. "En varmaan oo tupapalvelija, mä 
olin just. Älä selitä ." 

TUPA 14 TYKKILINJA 

Rokka Raimo Olavi 06.09.1959 KotRPsto 
Torilan harjoitusvastustaja , hyvä mies väärästä 
läänistä . "Hiihtomarssista ei tullut kuin makuu
haavoja ." 

Pakkanen Kari Juhani 07 .05.1959 KotRPsto 
Puolikurssikorppi. "Paananen, toiksä mulle eväs
tä?" Lentopallon innokas harrastaja . 

Tuomala Asko Tapani 25.07 .1959 KotRPsto 
Oli enemmän äänessä öisin kuin päivisin . Pinkka
mestari . Viihtyi ahkion vetonaruissa. 

Karhula Risto Juhani 24.11 .1959 KotRPsto 
Puolikurssijämä, musiikkimiehiä . Ura urkeni elo
kuva- ja teatterialalta . Valioampuja . 

Leppänen Lasse Juhani 04.06.1960 KotRPsto -
Puolikurssijämä, kädet polville, leuka pystyyn ja 
jakkaroille . Tunnollinen ja hiljainen. Kokeet meni 
hyvin ja hiihtokin oli hallussa . 

Wesen Isto Rainer 11 .04.1959 KoulPtri 
Aamulenkki - komeroon mars! "Wesen, Wesen, 
Wesen kaks kolme! " Flipperin orja . "Lukulomat 
- onks se jotain syötävää?" 

Paananen Juha Sakari 19.12.1959 KoulPtri 
Tuvan Priimus. Motto: " Tero ei saa happee kun 
jountit työntää basaa." Lätkän pelaaja, muttei 
toipunut hiihdosta. 

Koskela Esa Veikko 10.04.1959 KoulPtri 
"Kaustinen." Vietti RAu-kurssin vaaka-asennos
sa . Pieni suuri mies. Sairaus lopetti upseerin 
uran . 

Torikka Seppo Felix 25.12.1959 EPtri 
" Marssit on väärin ." E-patterin oma poika . Varsi
nainen tappaja, yhtä kuin valioampuja . 

Jalamo Jouni Juhani 07.08.1960 KoulPtri 
Lehdistön (Ruotuväki) suosikki, kesto-vpo. "Val
mistautukaa lukulomille lähtöön!" "Mis mun rynk
ky on? Myykö joku rynkyn femmalla?" 

TUPA 16 KESKIÖLINJA 

Heinänen Timo Olavi 18.09.1959 KoulPtri 
Hävitti työpuvun housut tst-harjoituksissa . Tupa 
16 ilman Heinänenää olisi ollut 2 metriä lyhyempi. 

Järvinen Jukka Sakari 02.10.1959 KotRPsto 
Mallipinkka, mallipunkka, omistipa vielä Rateko
myssynkin . Luulis jo toimivan, sanoi Järtsi . 

Wallen Kaj Aulis 22.09.1959 EPtri 
"Faarao." Loma-anomuspeli 5- 1 (5 läpi, yksi 
kiinni) . Los Luumu: Miks aina minä just, mä 
olin viime viikolla. 

Hanski Jorma Juhani 27 .12.1959 KoulPtri 
"Ilomielin Herra Oppilas!" -Siivouspalvelu pahin, 
mitä Hanski tiesi . 

Jokimäki Antti Heikki 07 .10.1959 KoulPtri 
Joksu Koksu Vitsimäki. Yhden miehen Mopott 
show; jokelteli unissaan, luritteli hämähäkkilauluja . 

Suhonen Petri Tapani 09.07.1960 KotRPsto 
Tuvan ainoa siviilikarkuri . Mies susirajan takaa . 
"I belive in Kirkonmaa and RtK." 
Heikkilä Pekka Juhani 22.04.1959 KotRPsto 
Jöröjukka, linjan antipinkkamestari. Joutui totea
maan kaappitarkastuksissa: "Kaapilliseni" . Tuvan 
"Dödöhivakka". 

Innanen Jari Ilari 29 .12.1959 KotRPsto 
"Lukulomille? Ehtiihän sitä aamullakin ." Keskiön 
kiinnostavimmat laitteet: sotilaskoti ja punkka . 

Ruokolahti Curt Ossian 30.04.1959 KoulPtri 
Ruokis Mr Vempula : "Oliko sulkeisissa hauskaa?" 
Väitti unissaan omistavansa liikaa varpaita . Raapi 
vielä seinääkin. 

Närhi Esa Heikki Ensio 28.09.1959 EPtri 
Nimensä mukaan tuvan kovaäänisin , myös unis
saan. Oppilasjohtajana linjan paras pinkan ulos
heittäjä . 
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TUPA 17 KESKIÖLINJA 

Anttila Ismo Ilmari 09.04.1957 KoulPtri 
Kehitti jakkaraa suuremman saumattoman pinkan 
(joka ei lentänyt ulos!). 

Heino Kari Tapani 10.11 .1959 KoulPtri 
Nippanappa-ekspertti. Karttoi lukulomia kuin piru 
Raamattua. "Lomat painaa." 

Henriksson Juha Veikko 23.04.1956 KoulPtri 
Tuvan papparainen, ope, oppilaskunnan sihteeri , 
kurssin valokuvaaja, puolikurssin korppi. 

Kähkölä Matti Tapani 17.10.1958 KotRPsto 
Uni-Kähkölä, harrastuksena levytys, puolikurssin 
korppi . 

Lauksio Eero Elias 10.03.1959 EPtri 
Tuvan proffa , aseenkäsittelijä vailla vertaa, puoli
kurssin korppi. 

Lindroos Harri Tapio 29 .03.1959 EPtri 
Vietti kurssin alkupään Tilkassa, loppupään miet
tien, miten sinne pääsisi takaisin. Oli paras tst
kokeessa, vaikkei lukenut tippaakaan . 

Piipari Reijo Pekka Juhani 05.09.1959 KotRPsto 
"Punkka naurettavan ja hylätyn rajamailla. " 

Tommola Mika William Eskonpoika 13.11 .1960 
KoulPtri 
Siviilikarkuri. Taipumusta krooniseen lusmuiluun. 
"Voi sikojen sika ." 

Wahlroos Risto Tapani 22.12.1960 
Tuvan kuopus, nyhräsi pinkastaan malli sellaisen . 

Väkeväinen Unto Markku 22.09.1958 KotRPsto 
Tuvan pokerinaama, lusmuilun vastustaja, puoli
kurssin korppi. 
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TUPA 18 KESKIÖ- JA VIESTI

LINJA 

Leino Matti Armas Henrikki 14.06.1951 KoulPtri 
Aamuvirkku. " Tiärätteks poijjaat ... " Kurssin 
vaari . 

Järvensivu Kauko Mikael 04.02.1 956 KoulPtri 
"Tässähän on nyt hyvää aikaa nukkua." Luki kir
jaa nimeltä " Johdatus musiikkipsykologiaan" . 
Puolikurssin korppi. 

Merikallio Jarmo Kalevi 31.03.1960 KotRPsto 
"Tänään ei ole mitään vapautuksia ." Yleinen to
teamus: "En mie tiiä". 

-Huhtala Veli Matti 20.08.1956 KotRPsto 
"Nyt ei mee hyvin, nyt ei mee todellakaan hyvin ." 
"Mä en tykkää hiihtämisestä ." 

Jokela Juuso Paavali 20.05.1959 KoulPtri 
Näkymätön mies siivouspalvelun aikana . 

Lehtinen Risto Olavi 03 .01 .1 959 KoulPtri 
"Ei voi mitään, olisit lukenut aikaisemmin ." puoli
kurssin korppi . 

Mikkola Timo Juhani 15.05.1961 KotRPsto 
Tuvan hiljaisin mies päivällä , yöllä äänekkäin . 
Ahkera siivooja . 

Laakio Jari Kalevi 22.03.1960 KotRPsto 
Kunno kelamies, joka ei nipottanut. Aina tuvan 
paras pinkka ja punkka. 

Turtiainen Ari Henry 17.09.1962 KotRPsto 
Kurssin kuopus, " 17 ja silleen" . 

Nummela Seppo Juhani 29.12.1959 KotRPsto 
Viestilinjan psykiatri: "Jos on ongelmia .. . " 
"Taas siivouspalvelua, yäk ." 

TUPA 19 VIESTILINJA 

Henriksson Kimmo Sakari 17.01 .1958 KoulPtri 
Kersantti : "Tehdään tämä linja näin". Henriksson: 
"No eihän sitä nyt noin kannata tehdä". 

ld Matti 09.08.1959 KoulPtri 
VP aina tarvittaessa , mutta kuitenkin korppi. 

Miettinen Jari Bernhard 21.06.1959 KoulPtri 
"Herra lsoherra" (varastoapulainen). Siirtyi varas
toon heti, kun kuuli sanan siivouspalvelu . 

Lindqvist Jan Erik 14.08.1959 KotRPsto 
Motto: "Nyt kyllä palaa pinna. " 

Mähönen Pauli Jouko Herman 22.05.1960 
KotRPsto 
"Aina sama mies" - patterin tunnetuin . 

Nokelainen Markku Juhani 04.05.1959 EPtri 
" Nyt en kyllä siivoo, mä oon ollu aluepalvelija jo 
kolmasti tällä viikolla. " 

Pirinen Esko Kalervo 10.08.1959 KotRPsto 
"Mutta herra al ikersantti, minuahan nimenomaan 
käskettiin tekemään näin ." 

Salmi Juha Tuomas 02.12.1959 EPtri 
Yritys hyvä - tulos tuntematon. Motto: " Tulkaa 
joku muu ryhmyriksi, jos tulee kaasuhälytys -
mä en näe mitään" . 

Tuomenoksa Martti Sakari 16.09.1959 KoulPtri 
Tuvan liuhuletti; " mut kun Vihdissä on parturit 
maanantaisin kiinni". 

Vuorisalo Pentti Juhani 29.08.1959 EPtri 
Todellinen johtaja, johti unissaankin . "Hymy 
pois. " 

19 
ALOKKAAN ÄÄNI 

11. helmikuuta saapui rykmenttiimme 281 uutta alokasta, joista 175 aloitti 
varusmiespalveluksensa Koulutuspatterilla Upinniemessä ja 106 Esikunta
patterilla Santahaminassa. Alussa on aina säpinää, ihmetystä, joka jossain 
määrin hellittää viikon parin kuluessa. Näistä tunnelmista, juuri veren
luovutuksesta palaava Koulutuspatterin alokas poimittiin haastattelun uhrik
si. Alla hajanaisia ajatuksia alkaneesta varusmiespalveluksesta. 

Verenluovutus on perinteinen tapahtuma 
SIRtR:ssä alokasaikana. 

Olen kotoisin Oulusta, mutta silti täällä etelässä 
varusmiespalvelusta suorittamassa, koska minut 
yksinkertaisesti määrättiin tänne . Lennostoon oli
sin ensisijaisesti mennyt. Täällä on kuitenkin ihan 
hyvät oltavat varsinkin jos vertaan tätä Upin
niemeä Oulun korkeudella oleviin varuskuntiin; 
täällä on sopivan väljää . 
Tavoitteeni arme1Jassa riippuvat paljon siitä , miten 
saisi mahdollisimman paljon konepuolen harjoit
telua, esim. asepuolella . RAuK on mielessä ja 
jos vain pääsen, myös RtK. 

Ryhmänjohtajat ovat tähän asti olleet aika tasaista 
porukkaa: ei ole kovia huutajia eikä liian löysiä
kään alikersantteja . Ensimmäinen herätys pyrit
tiin tekemään rankaksi , mutta hyvin nukutun 
yön takia sekin meni kunnialla läpi . 
Tähän mennessä en ole ehtinyt epäkohtia sen 
kummemmin havaita - johtunee kai "fiiliksestä" , 
että käytävähän tämä on . Kaksi asiaa on kuiten
kin jo mielessä : pitkämatkalaisten lomapiden·
nykset pitäisi saada automaattisesti, anomatta . 
Päivärahojen toivoisin olevan saman, mitä valtio 
maksaa työttömille, 30 mk. 
Odotan varusmiestoimikunnalta käyntejä kaupun
gille eri kohteisiin kuten teatteriin, urheilutilai
suuksiin jne. 
Varusmiesten vapaa-ajan asioita pitäisi hoitaa 
siten, että mahdollisuudet (tilat, välineet, varatut 
ajat) esim. kuntoiluun olisivat hyvät . 
Olisi suotavaa, ettei varusmiesajalta jäisi pahoja 
muistoja, vaan että koko aikaa voisi jälkeenpäin 
muistella hyvällä . 

alokas Upinniemestä 

VARUSMIESPAPIN ASIAA UUSILLE ALOKKAILLE 

Saatat ihmetellä mikä mies varusmiespappi oikein 
on . Hän on varusmies niinkuin sinäkin, kuitenkin 
sellainen, joka on käynyt sotilaspappi- ja diako
nikurssin . Siviiliammatiltaan hän on pastori tai 
teologian ylioppilas; itse olen pastori . Täällä 
armeijassa olen arvoltani upseerikokelas, sillä olen 
käynyt RUK:n osana erikoisupseerikoulutusta. 
Mitä varusmiespastori sitten tekee? Näkyvin työ
muoto ovat iltahartaudet (tiistai-iltoina Isosaares
sa, torstai-iltoina Santahaminassa). Pidän myös 
alokkaille oppitunteja ja virsilauluharjoituksia . Pi
dän niinikään rippikoulua, joten voit käydä sen 
täällä armeijassa. Tervetuloa! Varusmiespastori 
pitää luonnollisesti myös jumalanpalveluksia. 
Varusmiespastorin eräs tärkeä tehtävä on toimia 

niiden auttajana, joilla on vaikeaa armeijassa. 
Kahdenkeskisissä keskusteluissa on hyvä kertoa 
mieltä painavat ongelmat ja asiat toiselle ihmi
selle. Yhdessä on hyvä etsiä ratkaisua ongelmiin . 
Käyn säännöllisesti tapaamassa arestilaisia pää
vartiossa ja minulla on joka torstai vastaanotto 
Santahaminan sotilaskodin hiljaisessa huoneessa 
klo 19 - 20. Voit muutenkin tulla juttelemaan 
koska tahansa kanssani; kaikki käymämme kes
kustelut ovat luottamuksellisia, niistä ei puhuta 
muille. 
Täällä armeijassa pärjää paremmin, kun ei ole 
itseä painavia ongelmia . Siksi voit huoletta ottaa 
yhteyttä, jos tunnet siihen tarvetta. 

Upseerikokelas Jyrki Knuutila, 
varusmiespastori 
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T Y O L L I S Y Y S K O U L U T U S 

Helsingin työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurssikeskuksissa 
alkaa vuoden 1980 aikana ammattikursseja seuraavilla aloilla. 

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
Torikatu 8 , 05800 Hyvinkää 
puh. 914-16120 
Teollisuuskatu 24 , 11100 Riihimäki 10 
puh. 914-36957 

Hyvinkää 

Metalliala, palveluala 

Riihimäki 

Metalliala, saha-ala 

JÄRVENPÄÄN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
Wärts i l änkatu 61 , 04400 Järvenpää 
puh. 90- 280599 

Metalliala,sähköala, palveluala, 
piirustusala, toimihenkilöala 

TYöTEH0SEURAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
05200 Rajamäki 
puh. 90-201033 

Auto- ja pienkoneala, maatalousala, 
maarakennus- ja kuljetusala, puutyöala 

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
Työpajantie 20, 06150 Porvoo 15 
puh. 915-130207 

Por·voo 

Kemian ala, muoviala, sähköala 
toimistoala, vartiointiala 

Loviisa 
Metalliala 

g 1 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
Konalankuja 1-3, 00390 Helsinki 39 
puh. 90-544633 

Metalliala, toimihenkilöala, palveluala 
rakennusala, sähköala 

VIHDIN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 
03100 Nummela 
puh. 913-23044 

Metalliala 

_J 

t 

Kursseille hakeudutaan henkilökohtaisesti työvoimatoi
miston kautta, josta saa hakemuslomakkeita ja tarkem
pia tietoja kursseista ja kurssiaikana maksettavista 
taloudellisista eduista. 

TYöVOIMATOIMISTOT 
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SINUNKIN INT-KUVASI 
VALMISTAA TUHA TKUVA 

JA 

l{UVA-AHTI OY 
Flemingink. 7, 00530 Hki 53, p. 717 004 

RANNIKKOSOTILASKOTI
YH DISTYS 

Tervetuloa uuteen sotilaskotiimme jo 
maaliskuussa 

Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 

NMKY 
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WAIILl\29SIT 
hyvien makkaroiden ja einesten talo 
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TERVEISET RTTK:STA 

Osana puolustusvoimien sosiaalitoimintaa on va
rusmiestoimikuntien tehtävänä , määräysten kol
mannen pykälän mukaan, selvittää joukko-osas
ton varusmiesten asemaan ja sosiaalisiin oloihin, 
palvelussuhteisiin sekä oikeudellisiin ja taloudelli
siin kysymyksiin liittyviä tarpeita ja tehdä niitä 
koskevia parannusesityksiä sekä ylläpitää ja edis
tää varusmiesten viihtyvyyttä ja vapaa-ajan har
rastuksia . 
SIRtR :ssä toimineiden varusmiestoimikuntien yh
distäminen yhdeksi koko rykmenttiä kattavaksi 
tykkimiestoimikunnaksi tapahtui vuonna 1978. 
Kun otetaan huomioon yksikköjen sijainti vaikei
den kulkuyhteyksien päässä toisistaan, on kiinni
tettävä erikoista huomiota yksikköedustajien kou
lutukseen ja toiminta-aktiivisuuteen. 
Tammikuun loppupuolella astuivat uudet RTTK:n 
asiamiehet tehtäviinsä. Puheenjohtajana toimii 
tkm Abboud ja työasiamiehenä tkm Davidsson. 
Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin; kaikki hel
mikuulle asetetut tavoitteet on saavutettu. Kevät
väsymyksestä huolimatta pyrimme jatkossakin toi
mimaan jäjessä seuraavan työaikataulun määrää
missä puitteissa . 

Rannikkotykkimiestoimi
kunnan työaikataulu 
Maaliskuu: 
- Helsingin ja sen ympäristön varusmiesto1m1-

kuntien puheenjohtajien ja työasiamiesten idea
päivän järjestäminen 

- keuhkovammaliiton keräyksen järjestäminen 
joukko-osastossamme 

- harrastus- ja opintokerhokyselyn analysointi ja 
mahdolliset kerhojärjestelyt 

- valmistautuminen valtakunnaliseen kulttuuri
kilpailuun SIRtR :ssä 

- mahdollisen kulttuuri- tai urheiluexcursion jär-
jestäminen 

- toimikunnan kokous 

Huhtikuu : 
- palvelusmotivaatiokyselyn järjestäminen linnak

keilla, sen analysointi ja johtopäätösten esittely 
rykmentin komentajalle 

- yksikköjen väliset urheilukilpailut 
- mahdollisen excursion järjestely 
- toimikunnan kokous 

Toukokuu : 
- kotiuttamisoppituntien pito, Siviilirepun jaka-

minen ikä luokalle 11 /79 11 kk 
- seuraajien opastaminen 
- toimintakertomuksen tekeminen 
- toimiston järjestäminen luovutuskuntoon 
- excursion järjestäminen 
- toimikunnan kokous 

Kesäkuu : 
- kotiuttamisoppituntien pito, Siviilirepun jaka

minen ikäluokalle 111/79 8 kk 
- vastuun siirtyminen seuraajille 
- siirtyminen siviiliin 10.06.1980 

Aloitekykyisyyttä toivoen 
tkm Abboud, puheenjohtaja 
tkm Davidsson, työasiamies 


