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RT-KILLAN TOIMINNASTA 

Helsingin Rannikkotykistökiltaan kuuluu jäseniä 
lähes 400 . Erilaiset tilaisuudet muodostavat näky
vimmän osan killan toiminnasta. Esimerkiksi so
pinee luettelo viime vuoden retkistä ja tutustu
miskäynneistä : 

l lmatorjuntarykmentti Hyrylässä 
Rannikkotykistökoulun leiri Miessaaressa 
Suomenlinna 
Espoolahden paloasema 
Rannikon Puolistajien Päivä Gyltössä 
RAuK :n Omaistenpäivät lsossasaaressa 
Kertausharjoitukset Koivusaaressa 
RAu K :n leiri Pirttisaaressa 
Helsingin väestönsuojelu keskus 
elokuva-, esitelmä- ja saunaillat 

Mielestäni ehkä merkittävin killan toiminnoista 
kohdistuu Rykmenttiin ja siellä palveleviin varus
miehiin . Elokuvakerho, tämä Linnake-lehti ja 
erilaiset tilaisuudet ovat osa tätä toimintaa. 
Edistämällä Rannikkotykkimiestoimikunnan ja 
oppilaskuntien työtä ja vaikuttamalla suoraan 
Rykmentin henkilökunnan kautta kilta osallistuu 
asevelvollisuuttaan suorittavien elämään sekä 
edistää maanpuolustustyötä. 

~ ~ -

Markku Markkula 
Päätoimittaja 
res.ränr. -79 
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KESÄ JA SYKSY RYKMENTISSÄ 

Rykmentin kesäkauden avauksena on pidettävä rykmentin vuosipäi 
vää, jonka jälkeen alkavat harjoitusammunnat kesäleiriä varten . Näin 
tapahtui tänäkin vuonna. Rykmentti piti kesäleirin Pirttisaaressa oh
jelman mukaisesti. Aliupseerioppilaat saivat ensimmäisen varsinaisen 
tuntuman aselajiin ja hyvin koulutettu Isosaaren linnakkeen patteri 
ampui raskaan patterin ,kilpailuammunnat lähes kiitettävästi. 
Orrengrundin mv-aseman -valioryhmä kävi leirillä voittamassa merival
vontakilpailun saaden Hankkijan Jääkäripatsaan haltuunsa. 
"Vanhojen" kotiuttamisen ja alokkaiden tulon väliin jäi tänä vuonna 
harvinaisen vähän aikaa, vain kaksi päivää. Kun juhannuskin on ta
vallista aikaisemmin tuntuu alkukesä menneen tavallista nopeam
min . 
Juhannuksen jälkeen 24.-25.6.80 järjestää UudJP:n ja KaartP:n tu 
kemina Upseerien Ampumayhdistyksen 60-juhlavuoden ampumakil 
pailut Santahaminassa. Kilpailut ovat suuruudeltaan verrattavissa 
Puolustusvoimien ampumamestaruuskilpailuihin. 
Heinäkuun puolella tärkeimpiä tapahtumia ovat alokassotaharjoitus 
23.-24 ja sotilasvala 25. päivänä sekä koulutustarkastus 28.-29. 
päivänä . Muuten kuukausi on lomakuukauden tuntuinen ja varusmies
ten osalta kul uu arkisen aherruksen ja koulutuksen merkeissä Elo
kuussa päättyy peruskoulutuskurssi 7 .8. ja kurssit alkavat 8 .8. Ryk
mentin suuri kertausharjoitus, joka on jo lähes pari vuotta teettänyt 
valmistelutöitä, alkaa 18.8. Espoon alueella. Siihen on kutsuttu yli 
700 reserviläistä harjoittelemaan pääkaupunkiseudun rannikon puo
lustusta. Katajaluodon, Miessaaren ja Kytön patterit avaavat tulen 
24 .8. illalla aloittaen lähes viikon kestävät ammunnat kertausharjoi
tuksen loppuvaiheeksi . Syyskuun alkua voi verrata ampumakilpailu 
jen toiseen puoleen eli tuloksia näytetään ja syntyneitä reikiä paika
taan . Retkikunnat alkavat kierrelle linnakkeilla, joilla kesä jatkuu vielä 
mantereen viilentyessä syksyyn . Rykmentin syysleiri 22.-27 .9. Kui
vasaaren-lsosaaren alueella päättää syyskuun ja on samalla vuoden 
viimeinen ampumaleiri. 
Sanotaan, että vierivä kivi ei sammaloidu tai että kotilot eivät tartu 
kulussa olevan aluksen pohjaan . Tuntuu siltä, että sama koskee ryk
menttiäkin, sillä kesän ja syksyn kiireet estävät tehokkaasti pysähty
misen . Toiminta pitää virkeänä ja pakottaa laiskatkin toimintaan. Eh
kä se antaa paremman opin kuin muuten voisi saada. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 
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RYKMENTIN VUOSIPÄIVÄ 

Rykmentin vuosipäivä 12.5.1980 vietettiin pe

rinteisessä Suomenlinnassa. 

Paraatijoukot olivat saapuneet kaikilta rykmentin 

linnakeilta, Upinniemestä RAuK ja Santahami

nasta Esikuntapatteri. Paraatijoukot kerääntyivät 

yhteen Suomenlinnan kentälle jossa katselmuk

sen tervehdyksineen suoritti rykmentin komen 

taja Eversti O Vehmas. 

Katselmuksen jälkeen siirryttiin suorittamaan 

juhlallinen ohimarssi, joka poikkeuksellisesti 

"marssittiin" rykmentin veneillä Suomenlinnas

ta, Vallisaaren kautta Santahaminaan . Vallisaa

ren laiturilta paraatijoukot otti vastaan rykmen 

tin komentaja. 

Tämän jälkeen siirryttiin Santahaminaan ryk

mentin muistotilaisuuteen jonka päätteeksi syö

ti in maittava juhlapäivällinen . 

Illalla Suomenlinnassa upseerikerholla vietettiin 

perinteinen iltajuhla. 
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KOLME UUTTA LUUTNANTTIA 

RYKMENTISSÄ 

Kaunista Esko Juhani 

Syntymäaika 16.3 .1956 
Syntymäpaikka Honkajoki 

~ viilisääty naimisissa 1 lapsi 

oulutus YO Kadettikoulu 1977 - 80 

Arvo Luutnantt i 1.4.1980 alkaen 

Sijoitus Isosaaren linnake 

Jaakkola Jarmo Juhani 

Syntymäaika 20.7 .1955 
Syntymäpaikka Helsinki 

Sivii l isääty naimaton 

Koulutus YO Kadettikoulu 1977- 80 
Luutnantti 28.3 .1980 

Sijoitus KoulPtri Upinniemi 
Arvo 

• 
Rantanen Raimo Tapani 

Syntymäaika 24 .9 .1957 
Syn tymäpaikka Mikkeli 

Siviilisääty naimaton 

Koulutus YO 

A rvo 
Sijoitus Isosaaren linnake 

(ei oo vielä ehtinyt) 

Kadetti koulu 1977 - 80 
Luutnantti 28.3.1980 
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KATAJALUODOSSA AMMUTAAN 
KOVILLA 

Päivittäisten säätietojen yhteydessä vi/ahtava Katajaluoto oli järjestänyt parhaan mahdollisen sään kilta
laisten käydessä kahden aluksen voimalla tutustumassa koeampumalaitoksen toimintaan. Etualalla 
uisko ja taaempana SL RtR :n uusin, hauki-luokan Hirsala. 

Pari koearnpuma-asemalle lähetettyä kokelasta 
kyselivät kerran miksei koeammuntojen aikana 
tykeillä ole miehitystä . Seuraavan päivän am
muntojen yhteydessä putki räjähti ja rapisi alas 
ympäristöön viittä kiloa pienempinä kappaleina . 
Vastaus tuli pian ja hyvin havainnollisessa muo-

•

ssa. 
inkin vauhdikkaasti esitteli koeampumalaitok

sen toimintaa majuri Vehmas Helsingin Rannik-
kotykistökillan tehdessä kevätretkeä Katajaluo
toon. 
Outoja räjähteitä hävitettäessä tai putkiräjäytyk
siä onnettomuuksien syitä tutkittaessa tahallaan 
aiheuttaessa voi syntyä rankkojakin tilanteita . 
Yleensä toiminta on kuitenkin tuntuvasti hilli 
tympää paukuttelua erilaisia putkia ja ruuteja 
tutkittaessa . Ampuminen kuuluukin laitoksen 
päivittäiseen rutiiniin . Ammutaan silloin kun 
voidaan eli säät ja Helsingin vesillä ahkerast i 
liikkuvat veneet sen sallivat. 

den muodossa mukaan laitoksen toimintaan en
tistä voimakkaammin . Koeampumalaitoksen joh
tajan everstiluutnantti Ruohosen esittelemät lait
teet tuntuivat kiltalaisten mie lestä pystyvän lä
hes mahdottomiin tehtävi in . Vielä hiljaisem
miksi kunnioituksesta tulivat kiltalaiset kuul 
tuaan, että osa laitteista on kehitelty itse . Enää 
ei ainoa keino nopeuksien mittaamiseksi ole 
ammuskella magnetoituja ammuksia sähköisten 
metallirenkaiden läpi. 
Nopeudet saadaan nyt paljon helpommin ja tar
kemmin muutamalla kenkälaatikon kokoisella 
laitteella . 

Kun saari oli katsastettu ja monenlaisten laittei 
den määrää ihmetelty tyynessä ja lämpimässä suvi 
illassa, siirryttiin saunomaan ja vaihtamaan m ie 
lipiteitä kaikesta kuul lusta sekä nähdystä . Tyyty 
väisempää joukkoa ,on harvoin nähty' kuin ne 
kaksi aluksellista kiltalaisia, jotka mitä parhaan 

Elektroniikka on tullut laskimien ja tietokonei - sään vallitessa palas ivat eteläsatamaan. 

6 7 



TALVISODAN PÄÄTTYMISEN 40-VUOTISPÄIVÄ MÄKILUODOSSA 

Maaliskuun 13. päivänä 1980 tuli talvisodan 
päättymisestä kuluneeksi 40 vuotta. Tuona 
kirkkaana kevätpäivänä Porkkalan alalohkon 
upseerit kokoontuivat SI RtR n komentajan evers
ti O Vehmaksen johdolla kunn ioittamaan sodassa 
kaatuneiden muistoa Mäkiluodon linnakkeelle . 
Sotien aikana Mäkiluodossa palvelleista upsee
reista viisitoista oli mukana. 
Vierailu alkoi kukkalaitteen laskulla talvisodan 
muistomerkille, jonka korpraali Tynys valmisti 
ja pystytti välirauhan aikana. Linnakkeen varus
miehistä muodostettu kunniavartio ja kunnia
osasto alleki rjoittaneen komentamana juhlisti 
tilaisuutta. Eversti O Vehmaksen lausumien 
muistosanojen jälkeen vieraat siirtyivät linnak
keen ruokasaliin juhlalounaalle. 
Lounaan jälkeen siirryttiin linnakkkeen ker
holle, jossa Rykmentin komentaja kertoi 
SI Rt R:n tämänhetkisestä asemasta rannikon puo
lustajana, sen kalustollisesta ja teknisestä kehi 
tyksestä sekä uudesta Rt :n koulutusjärjestel
mästä. Linnakkeen päällikkönä palautin lyhyesti 
mieleen linnakkeen historiikin sekä kerroin 
tämänhetkisestä varusmieskoulutuksesta lin
nakkeella . 
Vieraat lahjoittivat linnakkeen kirjastolle ar
vokkaan neliosaisen kirjasarjan " Talvisodan his
toria" . Lisäksi neljän upseerin muodostama 'l ou
naskerho' lahjoitti linnakkeelle Stig Jägerskiöldin 
kirjoittaman kirjan " Talvisodan ylipäällikkö" . 
Tässä yhteydessä pyydän vielä kerran kiittää 
!ahjoituksista. 
l opuksi vieraat tekivät kiertokäynnin linnak
keella ja tutustuivat mm. it-suuntausrataan ja 
''Sergei''-it-tykkiryhmän tulitoimintaharjoituk
seen . 
Paluumatkalla mantereelle paistateltiin päivää 
yhteysalus Hauen kanne lla ja muisteltiin sota
vuosien tapahtumia. 

Linnakkeen päällikkö 
Luutnantti Hannu Rantala 

Latojan muistelma : 
Tuona maaliskuun 13 p:nä kyyristelin montussa 
Koirinojan maastossa, Laatokan rannalla "Navet
takukkulalla" kun tasan klo 10.30 lähetti saapui 
ilmoittaen, että rähinä on ohi ja rauha alku klo 
11.00. Alkoi elämäni pisin puolituntinen. Ja tu
iitus hiljenikin vähitellen niin , että määräajalla 
vallitsi aivan selittämätön hiljaisuus ja noin P.ii 
rikymmentä minuuttia sen jälkeen linnut alkoivP 
siellä täällä viserrellä 1 

MÄKILUOTO LINNAKKEEMME 

· Suomen rajoista rannikkotykistö puolustaa 
n . 1500 kilometriä ja Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentti tärkeimmän osan . Sillä on kun 
nia puolustaa maamme pääkaupunkiseutua, sen 
asukkaita, teollisuutta ja vapautta . Siksi Isosaaren 
ja Mäkiluodon linnakkeet ovat RT :n, jopa Puo
lustusvoimiemme tärkeimpiä yksiköitä . 
Mäkiluodon linnake oli Pietari Suuren merilin
noitussuunnitelmassa Suomenlahden !ukkona, sil
lä sulkihan se 14", myöhemmin 12" tykkipatte
rilla Porkkala- Tallinna välisen kapeikon. Nyky
ään alueelle on sijoitettu raskas patteri ja ven ä-

..11111111111iisten aikoinaan räjäyttämä kasemattirakennus 
~ llaan lähiaikoina korjaamaan. 

Monien mielestä linnake yksikkönä ei juuri poik
kea muista yksiköistä, mutta se ei pidä paik
kaansa, sillä linnakkeella vallitsevat olosuhteet 
eroavat täysin mannermaisista. Lisäksi jokainen 
linnake on yksilöll inen , jokainen suo oman sä
väyksen linnakepalveluun. Sitä voisi kuvata , että 
se on kesän odottamista meren vaahdotessa, 
räntäsateessa, jäätävässä tuulessa ja kelirikon ai
kana, jolloin varusmiehille tärkeät lomat on 
" LEPO". 
Kesän merkkinä Mäkiluodossa on pidetty sitä, 
kun yhteysvene saapuu pit ästä aikaa päälaitu
riin tuoden mukanaan uudet kokelaat. 
Mutta tulon voi tällä "kivellä" muutenkin todeta , 
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kuten jäiden lähtönä tai muuttolintujen saapu
misena. Juuri viimeksi mainittu kiinnostanee or
nitologeja , ovathan Mäkiluoto ja Rönnskär suo
sittuja lintusaaria. Täällä voi nähdä joutsenen tai 
jopa tunturipöllön, kaneista puhumattakaan . 
Saari suorastaan vilisee kaneja, ovatpa tykki
miehet saaneet itse lleen oman nimikkokanin 
Pummin. 
Vaikka kesä onkin parst'aikaa linnakkeella , 
on se myös merivalvonta- ja vesikuuntelumie
hille työlästä aikaa. Varsinkin tänä kesänä, kun 
Tall innan edustalla suoritetaan olympiapurjeh
dukset . Mutta ei sitä vapaa-aikaa viikolla muil
lekaan jää, siitä huolehtivat kouluttajat, mutta 
viikonloppuisin sitäkin enemmän. Vapaa-ajan 
ongelmia kouluttajien osalta on pyritty vähen
tämään järjestämällä erilaisia tieto- & taitokil
pailuja sekä elokuvaesityksiä. Muilta osin on 
sotkuun hankittu uusi "ajantappokone", vesi 
kuuntelijainflipperi. 
Kauniin sään yllättäessä voi harrastaa min igol
fia, eikä jalka- ja lentopallopelitkään ole vieraita. 
Linnakkeella eletään tällä hetkellä murroksen 
aikaa, sillä olemme saamassa uuden päällikön, 
mutta uskomme linnakkeen hengen säilyvän 
muutoksista huolimatta. 

Ups kok Yliniemi 



ALOKKAIDEN LEIRI 
JA VALA LOVIISASSA 

Suomenlinnan Ranni kkotykistöry kmentin hel 
mikuun saapumiserän alokkaiden peruskoulutus
kauden loppuleiri ja vala pidettiin Loviisan 
maisemissa maaliskuun viimeisellä viikolla . Lei 
rin pituus oli kaksi yötä ja leiripaikka sijaitsi 
parikymmentä kilometriä Loviisasta etelään . 
Päätteeksi siirryttiin Loviisan kaupunkiin, jossa 
oli valatilaisuus. 
Vierailumme herätti varsin laajaa huomiota 
ja mielenkiintoa. 
Leirin organisaatio muodostettiin siten , että 
johdossa oli majuri Tiilikainen sekä ensimmäisen 
komppanian päällikkö oli luutnantti Kopra ja 
toisen luutnantti Tiippana . Alokkaat huodosti
vat kumpaankin komppan iaan kolme joukkuet
ta sekä komento- ja huoltojoukkueen. Komppa
nian varapäällikkönä ja joukkueen johtajina toi
mivat kokelaat . 
Kello viisi aamulla tapahtuneella hälytyksellä 
alkoi lähtö Loviisaan, jonne siirryttiin mootto
rimarssilla . Tulopäivänä ohjelmassa oli lähinnä 
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leirin perustamiseen liittyviä tehtäviä ja ryhmän 
puitteissa pientä tiedustelua oman joukkueen 
vastu ualueella. Toisena päivänä iltapäivällä komp
paniat hyökkäilivät toisiaan vastaan joukkueen 
vahvuisilla osastoilla. Illalla suoritettiin kahden 
komppanian yhteistyönä hyökkäys etelään jään 
yli puolustusvoimien hallinnassa olevalle saarelle .• ) 
Kolmannen päivän aamuna leiri purettiin ja siir
ryttiin Lovi isaan. Loviisan kirkossa alokkaista 
tehtiin asianmukaisessa järjestyksessä tykkimie-
hiä . Tykkimiehet suorittivat tämän jälkeen lu
kuisien katselijoiden reunustaessa katuja ohi
marssin, jonka otti vastaan rykmentin komentaja 
eversti Vehmas . Valatilaisuus päättyi valalou
naaseen, joka perinteisesti oli hernekeittoa ja 
pannukakkua. Kun loppujen lopuksi oli matkus-
tettu takaisin Santahaminaan ja Upinniemeen 
ja leirivarusteet huollettu, pääsivät nuoret tyk
ki miehet lyhyelle val!llomalle . 

Ups kok J Hainari-Maula/1:Ptri 

\f 

Kenraaliluutnantti Jukka Pajula: 

KULTTUURIHARRASTUS AKTIVOI VAPAA-AJAN HYÖDYLLISTÄ KÄYTTÖÄ 

Varusmiesten kulttuuritapahtumalle on Etelä
Suomen Sotilasläänissä päässyt syntymään jo pie

net perinteet: ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 

. ..,_Ime vuotta_ sit_ten Pa~olassa, ~eu~aavan3. vuonna 
~ ;hdessa ja tamankertamen Up1nn1emessa. 

Käsitykseni mukaan kulttuuritapahtumilla ja 

yleensä kulttuuriharrastuksella on merkitystä 
varusmiesten vapaa-ajan hyödylliseen käyttöön: 
harjoitellessa ei pääse syntymään toimetto
muutta , tilaa , josta henkiset virikkeet puuttu

vat . Kulttuuriharrastusta pydtään kehittämään 
kilpailun suuntaan läänin - miksei myös jouk

ko-osaston - tasolla. 
Koska läänin tasolle pääsevät vain harvat mukaan, 
on yksikköjen päälliköiden toimittava varusmies
toimikuntien kautta omien yksikköjensä vapaa
ajan harra~tusten ylläpitämiseksi . Esille tulevia 
kykyjä pitäisi hyödyntää järjestämällä heille 
mahdollisuuksia esiintyä -,si merkiksi sotilas

kodissa . 
Nyt ,Järjestettyä kulttuuritapahtumaa pidän 
huolimatta piirrosten ja valokuvien niukkuu 
desta - edellisten kalta isena ja tasoisena . 
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RYKMENTIN URHEILUPÄIVÄ 

RTTK :n järjestämät ry kmentin mestaruusk il 
pailut pidettiin Upinniemessä 30 .05.1980. Au 
rinkoisen sään myötä alkoivat tosi taistelut mes
taruuksista. 
Aamun jännitystä tarjosi jalkapallo-ottelu Koul 
Ptri - EPtri joka päättyi KoulPtri :n voittoon 2- 0. 
Lentopalloilun jännitys sitä vastoin kasvoi fi
naalia kohti , jossa kohtasivat lsosLke - EPtri . 
Hyvää lentopalloilua nähtiin kummaltakin jouk
kueelta. Tasaväkisyys pani hermot todell a ki 
reälle niin joukkueelta kuin kannattajilta . TKM 
Davidsson hoiti tuomarin tehtävän mallikkaasti 
ja lopuksi Isosaaren pojat taistelivat voiton 2- 0. 
Maastojuoksun osalta muilla ei ollut osuutta 
asiaan . Korpr. Pettinen kiersi rataa omassa yksi
näisessä ylhäisyydessään alusta loppuun . 
Siinä joitain urheilusuorituksia, joita oli ilo kat
sella ja jännittää mukana. Toivottavasti nämä 
Slörtin olympiaadit saavat jokavuotisen perinteen 
joka myös innostaisi varusmiehiä harrastamaan 
enemmän liikuntaa vapaa-aikoinaan . Jalat alta ja otille. 
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ELÄMÄ VOITTAA-keräys toteutettiin kymme
nen Etelä-Suomen Sotilasläänin joukkoyksikön 
toimesta helmi-, maalis- ja huhtikuussa kullekin 
yksikölle parhaiten soveltuvana aikana. 
Useimmissa tapauksissa kampanja kesti yhden 
illan, jonka aikana pyrittiin kattamaan tiheim
min asutut asuntoalueet. 
Muutamissa tapauksissa keräystä suoritettiin 
useamman päivän aikana . 
Kaikissa mukana olleissa varusmiestoimikunnissa 
asiaan suhtauduttiin aktiivisesti ja tavoitteelli 
sesti. Vapaaehtoisen kerääjäjoukon kokoaminen 
onnistui yleisesti ottaen hyvin . Voimakkaimpana 
kannustimena todettiin olevan palkkiolomat. Ra-

* a maksettavaa kerääjäprovisiota käytettiin 

motivointikeinona vähän . Provisio siirrettiin 
kokonaisuudessaan varusmiesto imi kunnille. 
Kevään 1979 keräykseen verrattuna tämä kam
panja onnistui paremmin . Tulos parani edellis
vuodesta 35.401 :45 mk eli 63,9 %. 
Kiitämme lämpimästi sotilasläänin johtoa ja va
ruskuntien kantahen ki lökuntaa myötävaikutta
misesta Elämä Voittaa-keräyksen onnistumiseen . 

KEUHKOVAMMALIITTO r.y . 
Varain hankintaosasto 

Vesa Väänänen 
osastopäällikkö 

ELÄMÄ VOITTAA VARUSMIESKERÄYS 
ETELÄ-SUOMEN SOTI LASLÄÄNISSÄ 

HelLas/RAUK/Upinniemi 
SIRtR/Suomenlinna 
HelltR/Hyrylä 
Häm RjP /Lahti 
JPsto/Hämeenlinna 

11 600,60 
23 600,00 
32 302,08 

5 092,94 
3 269,35 

HämJP/Hämeenlinna 
PsvP /Hämeenlinna 
Er.Yks/Hämeenlinna 
ViestiR/Riihimäki 
HanRPsto/Hanko 

Yhteensä 

1 790,60 
3 830,35 
3 322,09 
3 865,40 
2 053,30 

90 726,71 

KUNTO KORKEALLE 

Rannikkotykistökillassa on hiihdetty, hö/kätty, 
uitu ja liikuttu muutenkin ahkerasti. Kuntoa on 
pidetty yllä ja killan jakamia kuntokortteja on 
täytetty ahkerasti. Vuosikokouksen yhteydessä 
palkittiin /, 11 ja 111 luokan kuntomerkein kaksi--
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toista kiltalaista, joiden yhteenlaskettu ki/omet
risaalis oli noin 12 000 km. 
Kuvassa merkkejään noutamassa vasemmalta En
sio Selin , Jorma Si/mukari, Olli Keto, Toivo 
Linna ja Helmuth Hess. 



RAUK 
0 

UPINNIEMI 

PUHEENJOHTAJAN PUHEENVUORO 

Tämän kirjoituksen ilmestyessä oppilaskuntamme jäsenet ovat jo läh
teneet täältä Koulutuspatterilta kukin omaan suuntaansa. Koulutus 
jatkuu . Kurssin hajoaminen saattaa tuntua haikealta, ehdimmehän 
sentään tottua tähän ympäristöön ja toisiimme. 
Kurssimme kesti ainoastaan 2 kuukautta. Silti ehdimme yhdessä ko
kea monenlaista - öljyntorjunnasta vaikeimpaan erikoiskoulutuk-
seen. Näin meille kehittyi tietty yhteishenki . ,a 
Alokasajalle oli leimaava piirre motivaation puute. RaUK .n aik .. ' 
koulutuksen yhtenä tavoitteena oli motivoida maanpuolustukseen. 
Voidaan puhua maanpuolustushengen kehittymisestä. Toivottavasti 
tämä kehitys jatkuu koulutuksemme edetessä. 
Oppilaskunnan ja sen hallituksen resurssit toimia näin lyhyenä aikana 
olivat rajoitetut. Silti hyvät ja luottmukselliset suhteet kantahenki
lökuntaan ja kurssin johtajaan loivat pohjan oppilaskunnan toimin
nalle ja oppilaskunta perinteen jatkamiselle. 
Lopuksi haluan esittää parhaat kiitokseni kurssin johtajalla Majuri 
Tiilikaiselle ja oppilaskunnan kuraattorille Luutnantti Kopralle sekä 
muille kouluttajille omasta ja koko oppilaskunnan puolesta. 
Nyt sen tiedämme: RT ON TERÄSTÄ 

Puheenjohtaja Matti TUOMINEN 
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TU LENJOHTOLI NJA 

Luutnantti Jaakkola 
Tunnollinen ja pidetty linjan johtaja, joka esi
merkillään innosti oppilaat yrittämään. 

Upseerikokelas Kallonen 
Suklaasydän, tinakuoret . 

Upseerikokelas Kapanen 
Pieni suuri mies . 

.SKIÖLINJA 

Luutnantti Taavitsainen 
Asiallinen ja pätevä kouluttaja jota kunnioi
tettiin . Vastoin odotuksia osoittautui huumo
rintajuiseksi ja erinomaiseksi vitsien kertojaksi. 
Piti aina omiensa puolta. 

Kersantti Pulkkinen 
Rauhallinen ja mukava kersantti. Ol i oivaltanut 
koulutuksen päämäärät, vaikka ei ollutkaan 
täysin perehtynyt keskiön hienouksiin . 

Upseerikokelas Henriksson 
Pidetty opettaja. Toisin kuin jotkut apu koulutta
jat ei teettänyt ylimääräistä rumbaa. Vaati kui
tenkin, että jokainen teki parhaansa. 

TYKKI LINJA 

Luutnantti Kopra 
"Reilunpelin" kouluttaja: asiat jotka p1t1 osata 

~steltiin hyvin . Marssin aikana Luutnantti 
1
'"

11111!!!1.ll'rssi myös eikä istunut polkupyörän selässä 
virvoitusjuomia juoden, kun muut olivat janoisia . 
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Vääpeli Heino 
Ase- ja ampumakoulutuksen opettaja, joka to
della osasi asiansa. Vältteli selvästi hänelle tehtä
viä osastojen ilmoituksia, ei liene pelkästään 
ujoutta? 

Kersantti Villa 
Kovaääninen kouluttaja , josta mieleenpainuvin 
tapaus oli reitin oikaisu . Palattaessa yö-tst :stä 
lähdettiin oikaisemaan maantieltä suota pit ki n 
kasarmialueelle . Tunnin rämpimisen jälkeen oli 
oikaistu 200 m :n päähän lähtöpaikasta . 

Kersantti Leino 
Mitä pitemmälle kurssi kului sitä positiivisem
miksi muuttuivat käsitykset kers Leinosta . 
Ajoi puolen kurssin kohdalla päänsä paljaaksi 
- sen jälkeen oppilailla oli aina liian pitkä tuk
ka. 

Upseerikokelas Kankaanpää 
Tiukka tykkilinjan apukouluttaja. Saattoi kui
tenkin havaita tietyn pilkkeen silmäkulmassa . 

Upseerikokelas Paananen 
Body boy lätkä ja muu kunto liikunnan har
rastaja . Tiukka tarvittaessa . 

VIESTI LINJA 

Kersantti Paakkari 
Tosi taistelija, tiukka kouluttaja, joka ei pikku 
asioihin paljon puuttunut. Sai ihmeellisesti 
viestilinjan opiskelemaan "raa'asta pelistä ran· 
sussa" . 

Upseerikokelas Saari 
Rauhallinen ja asiallinen apukouluttaja. Kuunteli 
kaikenkarvaiset tupailmoitukset aina lievästi hy
myillen . 



Kevätaurinkoa tykkikou/utuksessa. 

Keskiön taso ja opiskelu . 

• 

Panssarivaunu myötäpäiVään kiertäen sama muoto sama paikka järjesty marsl msrrl 

11 

TULENJOHTOLINJA 

Castren Heikki 29 3 60 yo KoulPtri 
Pahat henget puhuvat puolestani. 
Eskelin Toni 19 4 60 yo KoulPtri 
"missäs mun kamat on " {lintumies) . 
Haapasalo Kimmo 16 3 1960 KoulPtri 
Asiallinen haapasalo - omasta mielestään . 
Hakala Mikko 8 8 1960 KoulPtri 
Ei paljon paina. 
Korhonen Jorma 18 4 1955 KoulPtri 
Mennään taas hämärän rajamaille . 
Koskinen Mauri 24 1 1960 KoulPtri 
Ei mee oikein putkeen. 
Lampinen Harri 8 8 1959 KoulPtri 
Tuvan parusjätkä. 
Leskinen Jouko 5 2 1960 KoulPtri 
Toiminnassa havaittavissa yritystä. 
Määttänen Jukka 29 3 1960 KoulPtri 

.......I.!. vaikuta kotiuttamiseen. 
(lllllllllll'anen Matti 2 10 1960 KoulPtri 

Tuvan matkaexpertti. 
Partanen Ahti 20 11 1960 KoulPtri 
Masentumaton punkkainsinööri. 
Takkinen Tommy 11 10 1960 KoulPtri 
Tuvan nopein maastossa ja kasarmilla. 
Elovainio Olli.Pekka 16 12 1960 yo KotkaPsto 
Lomat ei meillä Rankissa pyörinyt 
Gunther Kimmo 18 5 1960 EPtri 
Ei paniikkia. 
Janatuinen Raine 17 4 1961 EPtri 
Tuli vapaaehtoisena haaveillen RTK:sta. 
Kurki Pentti 6 1 1957 tekn yo EPtri 
Viva brasil hengillä puhuja. 
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Petrov Lauri 24 9 60 EPtri 
Murtui marsseista puolikurssin vmtl :ksi. 
Tamminen Markku 15 6 1960 yo EPtri 
Hei voitteks kertoo miten tää menee. 
Tolvanen Pasi 30 5 1960 yo KoulPtri 
Kylmän rauhallinen hymypoika. 
Toukkari Jari 30 1 1960 KoulPtri 
Palvelus ei koske ampumavalmennettavia. 
Turunen Ismo 20 10 1960 yo EPtri 
Tulin näin ja siivosin . 
Haltiavuori Juha 6 3 60 KoulPtri 
Mahdoton mies syömään. 
Järvinen Pekka 16 7 52 KoulPtri 
Siivousvapauteututtu nestorisiivooja. 
Kivinen Lassi 2 4 60 Kot Rpsto 
Rallikuski jolla punainen ralliauto. 
Lappalainen Rauno 13 3 60 yo Kot Rpsto 
Minäkö luumuillut . 
Lehkonen Juha 6 5 60 yo KotRpsto 
Tuvan hiljaisin mies . 
Leisti Risto 15 2 56 tekn yo KotRpsto 
Katsokaa aikalaskelma muilta. 
Strömberg Jari 17 7 60 KotRpsto 
Mitäs vempulat tekee . 
Tammikivi Seppo 5 4 60 KotRpsto 
Gonamies luumileva luumuilun vastustaja . 
Virlander Jari 22 8 59 KouPtri 
Vmtl Vkkv Hsl matkapidennys ym ... 
Kallio Rauno 9 7 61 EPtri 
Kalliisti jalkarättejä o~ti. 
Kinnunen Ismo 10 12 60 EPtri 
Luumuilun Rembrant. 



TYKKI LINJA 

1 käheimo Juha 23 12 60 KoulPtri 
Ei paljon paina on niin vähän . · 
lnkilä Seppo 22 6 60 KoulPtri 
Tuvan Caruso. 
Meilin Markku 1 7 60 KoulPtri 
Patterin komein mies. 
Keskinen Rauli 9 3 52 KoulPtri 
Keskinen paikalla s kaikki paikalla. 
Korhonen Ilkka 14 7 54 KoulPtri 
Aina ravit intin voittaa. 
Korhonen Raimo 16 11 59 KoulPtri 
Liikkui kuin maantiekiitäjä. 
Kelamo Simo 14 9 55 yo Koul Ptri 
Jalat aina deekiksellä. 
Kettunen Harri 16 11 60 KoulPtri 
Repikää siitä. 
Kankkunen Matti 21 8 60 KoulPtri 
"Klunkkia putkeen". 
Hermansson Arto 27 5 60 KoulPtri 
Piti huolta varusesineistään . 
Paananen Antti 25 11 60 KoulPtri 
Kestovempula ei vaikuta kotiutukseen . 
Pihlajamäki Torsti 8 8 60 KoulPtri 
Piilevä pasifisti. 
Ahlgren Jyrki 4 5 62 KotRPsto 
Rynnäkköön pojat - pysykää kasassa! 
Harju Ismo 28 5 60 KotRPsto 
Patterin paras vahaaja. 
Heikkilä Timo 16 8 62 KotRPsto 
Mitä ihmettä - hommiako? 
Kaartinen Pertti 7 1 60 KotRPsto 
Pieni suuri mies. 
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Lehtonen Markku 11 5 60 yo EPtri 
Pelaa biljardia. 
Leijola Yrjö 3 4 61 yo EPtri 
Flipper rock-mies. 
Markkanen Jaakko 21 4 60 yo EPtri 
Kehonrakentaja - meni leffaan. 
Nummela Olli 21 2 609,'o KoulPtri 
Asialinjalla - "yankee lover". 
Sundman Tom 21 1 60 yo KoulPtri 
Aina kokis mukana. 
Tuominen Matti 7 ( 52 KoulPtri 
Pappa : "Suu kiinni tai sulkeiset" . 
Larikka Juha 3 2 59 yo KoulPtri 
Vahasi tuvan mäntysuovalla. 
Lindroos Martti 10 6 60 KoulPtri 
Niin maan perusteellisesti. 
Pitkänen Jorma 16 6 60 yo EPtri 
Kiire vain lomille. 
Puhakka Sauli 27 1 56 KotRPsto 
Kovaääninen närhi. 
Rokka Ari 9 6 60 yo KotRPsto 
Tuvan lukenein vaan ei kokenein. 
Saastamoinen Jari 29 2 60 KoulPtri 
Näkymätön alue- ja tupapalvelija. 
Soikkeli Ari 11 7 60sKoulPtri 
Kaapissa tuntuva siviili kierre . 
Stykki Kari 30 3 61 KotRPsto 
Siistein kaappi-lomatarkastuksissa. 
Kohvakka Rauli 24 7 60 yo EPtri 
Onks nyt hälytys? 

KESKIÖLINJA 

Ahoniemi Markku 13 12 53 yo Koul Ptri 
Tuntee toipiksen . 
Heikkinen Tomi 17 8 60 yo Koul Ptri 
Legendaarinen Basisti. 
Karilas Risto 8 7 51 yo Koul Ptri 
Kurssin vaari. 
Karumaa Bo, 15 12 60 yo Koul Ptri 
Patterin retku. 
Korpi Timo 22 2 60 Koul Ptri 
Linjan kovin luumu. 
Mikkola Markku 6 5 60 yo Koul Ptri 
Sekoilee tipuihin. 
Mäntylä Juha 17 1 59 yo Koul Ptri 
Mäntsälä : tuvan suurisuisin. 
Nieminen Sam 11 1 58 Koul Ptri 

-alllllliihastonhävittäjä "Sergei" . 
llllll9utinen Eero 8 8 55 Koul Ptri 

Piilorotjo. 
Pesonen Kari 3 5 54 yo Koul Ptri 
Voi kun väsyttää-kestovempula . 
Salmela Jarmo 20 9 56 Koul Ptri 
Missä Salmela? Puhelimessa tietty! 
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Penttinen Jukka 13 3 54 EPtri 
Hävitti solmun TST-harjoituksissa. 
Sinkkonen Timo 8 6 61 KotRPsto 
Kuittasi päivärahat kahdesti. 
Tynkkynen Lasse 29 7 52 Koul Ptri 
Pappa "otetaanpa rauhallisesti" . 
Tarkka Timo 7 8 60 Koul Ptri 
Alias Terävä. 
Eerola Jarmo 29 10 60 yo KotRPsto 
Mikä rapisee yöllä tuvassa 177 
Kauneela Jorma 7 11 60 yo EPtri 
Tuvan tunnollisin . 
Kinnunen Pertti 17 8 56 KotRPsto 
Sotilas savolaisten Mekasta. 
Koponen Kari 22 8 60 Kot RPsto 
Ja ku me Kirkommaalla ... 
Leppänen Heikki 5 5 60 yo KotRPsto 
Keskiyön aurinkohymypoika. 
Pakkanen Ari 5 7 60 yo KotRPsto 
Palsi aina viimeisenä ruokailusta. 



VIESTI LINJA 

Aalto Pekka 29 10 60 Kot RPsto 
Pahoinpiteli peltikaapin . 
Auranmaa Aarni 13 1 60 Koul Ptri 
Armoton kähmy, aina viimeinen . 
Hakala Heikki 5 13 60 Koul Ptri 
Kss 1. 
Jauhiainen Hannu 9 5 60 Koul Ptri 
"Mankka päälle" . 
Juvonen Rauno 28 7 60 Koul Ptri 
Tuvan "servi systems". 

Nieminen Risto 15 3 60 KotRPsto 
Kaspet tuvan selventäjä. 
Pitkänen Petri 22 6 60 Koul Ptri 
Aktiivinen kirjeenvaihtaja-"rakas". 

Kasurinen Jukka 9 6 60 KotRPsto 
Omisti tuvan löytötavaratoimiston. 
Lauren Martti 15 3 60 Koul Ptri 
Tuvan nestori vanhuus painoi ikivempula. 

RT-killan jäsenhakemus 

Olen kiinnostunut Rt-killan jäsenyydestä 

Nimi ..... . .. . . . ........... . ......... . ...... ....... . . ... ..• 

Osoite .............................. . . . .......... ••••••••••••• 

Puh.numero ...... . . . . ....................................... • . 

Tämän lomakkeen voi palauttaa Rt-killalle Rykmentin välityksellä tai suo
raan toiminnanjohtaja Markkaselle 
osoite Kontulankaari 11 C 89 Helsinki 94 
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Me rakensimme 
sotilaskodin 

Lämpötekn toim CALOR OY 90-743033 

lns toim GEIJER HISSI OY 90-354155 

OY VARMUUSRAKENNE AB LA U TE X 90-780944 

LEIPURIEN TUKKU OY 90-554252 

TEOPINN KY 931 -112345 

RAKENNUS ERISTYS OY 90-515727 

- LASI KALUSTE OY 90-382824 

Sähkösuunnittelutoim O LINDHOLM KY 90-143993 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 

Helsingin työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurss ikeskuksissa alkaa vuoden 1980 aikana ammatti
kursseja seuraavilla aloilla . 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammati ll ine n 
Kurssikeskus 
Tori katu 8, 05800 Hyvinkää 
Puh. 914-16120 
Teollisuuskatu 24, 11100 Riihimäki 10 
Puh . 914-36957 

Hyvinkää 

Metalliala, palveluala 

Riihimäki 

Metalliala, saha-ala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
Wärtsilän katu 61, 04400 Järvenpää 
Puh. 90-280599 

Metalliala, sähköala, palveluala, piirustusa la, 
toimihenkilöala 

Työtehoseuran Ammatillinen Kurssikeskus 
05200 Rajamäki 
Puh. 90-201033 

Auto- ja pienkoneala, maatalousala , Maaraken
nus- ja kuljetusala, puutyöala 

• 
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-Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 65100 Porvoo 10 
Puh. 915-130207 

Porvoo 

Kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala , 
vartiointiala 

Loviisa 

Metalliala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalantie 1-3, 00390 Helsinki 39 
Puh . 90-544633 

Metalliala, toimihenkilöala, palveluala, rakennus
ala, sähköala 

•

in Ammatillinen Kurssikeskus 
0 Nummela 

Puh . 913-23044 

Metalliala 

_J 

Kursseille hakeudutaan henkilökohtaisesti työvoimatoimiston kautta, josta saa hakemuslomakkeita 
ja tarkempia tietoja kursseista ja kurssiaikana maksettavista taloudellisista eduista. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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Tampella 
RAKENTAA UUSIA 

JA 

KORJAA VANHOJA 

RANNIKKOTYKKEJÄ 

HARMAITTEN JÄLKEEN 

MIEHEN VAATTEET 

Mr ALEXANDER'ISTA 

Mr ALEXANDER 
ALEKSI 19 HELSINKI 


