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Viesti Sinulle 

Linnake-lehti on kokenut oman lapsuutensa_ Nyt 

on edessä mu"oskausi, jonka aikana haemme 
uutta entistä elävämpää ilmettä_ Pallo on heitetty 

ilmaan, myös sinulle. Ympäristössäsi tapahtui 
viime viikolla jotain, jonka voisit kertoa myös 

muille. Myös palautepalsta odottaa kritiikkiä, 
huumoria tai vaikkapa kysymyksiä. Aiheet voiva 
olla mitä tahansa rykmenttiin liittyvää. • 

Pienten uutisten lisäksi tarvitsemme »kirjeen
vaihtajia». Miehemme Jsosaaresta tai Kuivanie
men Kävijämme voisi kertoa tapahtumista, viime 
keväästä muuttuneista olosuhteista tai muuten 
vain tarinoida pari riviä. Toimitus tarvittaessa 
muokkaa jutut ja kirjoittaa ne koneella. 

Haastatteluja lisätään myös tuntuvasti_ Joten 
eteesi ilmestyvän toimittajan kysymyksiin voit 
jo nyt varautua vastaamaan. Lehti kehittyy vain 

yhteistyöllä. Toimi sinäkin, tällä kertaa ilman 

täsmällistä käskyä. Toimitusneuvoston jäsenet 
odottavat ideoita, käsittelyyn haluttavia aiheita 
ja nimellä tai nimimerkillä kirjoitettuja juttuja. 
Parhaat palkitaan, niin kantahenkilökuntaan kuu
luvat ja varusmiehet kuin muutenkin rykmentin 
kanssa tekemisissä olevat_ 
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LINNAKKEILLA SYÖDÄÄN HYVIN 
Rykmentin huoltopäällikkö majuri Veik
ko Poikanen kertoo muonitustehtävän 
jakautuvan alueellisesti viiteen eri koh
teeseen : Santahaminaan , Katajaluodon 
RT-koeasemaan , I Pstoon , II Pstoon 
sekä erillisiin merivalvonta- yms. ase
miin . Esikuntapatterin varusmiehet syö
vät UudJP:n ruokalassa, KoulPtri puo
lestaan ruokailee HelLAs :n vastaavassa 
Upinniemessä. Omia ruokaloita rykmen
tillä on·. I Pstossa Isosaaressa ja V allisaa-

~ sa, II Pstossa Mäkiluodossa, lisäksi 
"lllllll'atajaluodon RT-koeasemalla sekä yh

teysalus Kampelalla ja Vaarlahdella on 
omat keijtiönsä. 

Kysyttäessä miksi ruoka on linnakkeilla 
pa~mpaa kuin mantereella, vastaa maj 
Poikonen tämän havaitun myös ylem-

. missä portaissa. Syinä tähän hän mai
nitsee, että pienissä ruokaloissa taita
vien emäntien ja keittäjien käsissä syn
tyy, aina maukasta ruokaa. Lisäksi ns. 
käyttövaraprosentti, mikä tarkoittaa sal
littua perusmäärärahan ylitystä , on lin
nakkeilla 19 %, kun se mantereella on 
12 %. Sotaharjoituksissa tuo luku on 
32 % ja kertausharjoituksissa peräti 
60%. 

KYMPPI PÄIVÄSSÄ 
Kuukausittain tarkastettava, tilityksen 
yhteydessä tehtävä ruuanpitolaskelma on 
kuitenkin sama mantereella ja linnak
keill a. Jos joskus ei kaikki raha kulu
kaan , käytetään se seuraavassa kuus
sa. Loppuvuodesta säästetään hieman 
jouluruokia varten , paljastaa maj . Poi
konen . Varusmiehen päivittäisen perus
muona-annoksen elintarvikkeet maksavat 
tänä kesänä 9 ,66 mk sisältäen aamu
palan , lounaan ja päivällisen . 
SlRtR on tehnyt esityksen käyttövara
prosentin korottamisesta linnakesaarilla 
iltapalan vahvistamiseksi . lltapala täytyy 
tällä hetkellä tehdä 62 pennillä /varus
mies. Aloite on myötätuulessa, sillä 
Pääesikunta on asettanut toimikunnan 
valmistelemaan siitä esityksen Puolustus
ministeriölle , kertoo maj Poikanen lo
puksi . 

KANTA-ASIAKKAAT 
Isosaaren linnakkeella 21 vuotta, ensin 
ruokala-apulaisena ja keittäjänä , sittem
min vuodesta 1968 emäntänä toiminut 
rva Kaipia sanoo määräral10jen tasaisuu
den olevan etu sivii lipuolen laitosru oka
loihin nähden; isoja vaihteluja ei kuukau
sittain ole ruuanpitolaskelman yksiselit
teisyyden ansiosta. Varusmiehistä »asiak
kaina» ei rva Kaipiall a ollut 1T)oittin1ista 
- tosin RAuK :n aikaan olivat pöydät 
ruokailun jälkeen siistimpiä, hän muis
telee. 
Huhtikuun alusta Isosaaren linnakkeella 
palvelleen kokelas Eero Tim osen mie
lestä on ruoka nykyisessä palveluspaikassa 
hyvää ja maukasta. Samaa, ei voi aina 
sanoa muista ruokaloista, hän toteaa. 

Tykkimies Ari Nieminen Esikuntapatteril
ta ilime ttelee mihin esimerkiksi hänen 
pitämänsä maksalaatikon tavanomainen 
maku on hävinnyt. Myös moniin muihin 
Santahaminan ruokalan aterioihin hän 
toivoisi enemmän maukkautta. 
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RYKMENTIN VUOSIPÄIVÄ 
Tuulinen, mutta kauniin auknkoinen sää suosi Suomenlinnan Rannikkotykistörykmen
tin 66. vuosipäivän viettoa toukokuun 12. päivänä Upinniemessä. Juhlallisuudet alkoivat 
paraatijoukkojen katsehnuksella, jonka suoritti Etela-Suomen sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti Jaakko Valtonen yhdessä rykmentin komentaja eversti Torsti Lahden 
kanssa. Esikuntapäällikkö, everstiluutnantti Uolevi Tirrosen johtamia paraatijoukkoja 
oli saapunut molemmilta linnakkeilta sekä RAuK:sta Upinniemestä ja Esikuntapatte
rilta Santahaminasta. 

»OI NIITÄ. AIKOJ~ 

KENRAALIN 
TERVEHDYS 
Tervehdyspuheessaan paraa
tijoukoille ja lukuisalle kut
suvie rasväelle ken rl Valta
nen painotti SlRtRn mer
kitystä maamme sotilaspo-

tajan onniteltua rykmenttiä 
ja kiitettyä sen henkilökun
taa ja varusmiehiä tehdystä 
työstä , seurasi sotilaspastori 
Timo Erkkilän pitämä kent
tähartaus . 

liittisesti erittäin tärkeän Tämän jälkeen evl Tirronen 
alueen , Helsingin ja sen ym- otti joukot komentoonsa ja 
päristön suojelemisessa ja johti ne ohimarssiin, jonka 
puolustamisessa sekä jatku- otti vastaan kenrl Valtanen 
van, ympärivuorokautisen yhdessä esikuntapäällikkön
merivalvonnan suorittami- sä eversti Vehmaksen ja 
sessa. Sotilasläänin komen- eversti Lahden kanssa. 
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PALKITUT • 
Päivä juhlan Upinniemen 
ruokalassa aloitti Drag.wikin 
sotilassoittokunta rykmen
tin kunniamarssilla. Toivo
tettuaan sotilasläänin ko
mentajan ja muut kutsuvie
raat tervetulleiksi vuosipäi
vän viettoon, jakoi eversti 
Lahti tunnustuspalkinnot 
rykmentin palveluksessa 
kunnostau tuneille . 

,, 

SIRtRn lipun sai mm. ryk- VAPAA SANA 
men tin edellinen komentaja, 
ESSI:n esikuntapäälliköksi Mäkiluodon historiasta ker
siirtynyt eversti Olavi Veh- toneen y liluutnantti Ove 
mas. Ikuisesti kiertävän Enqvistin pitämän juhlaesi 
»Kenraalin kannun» asiok- telmän jälkeen seurasi vapaa 
kaasta toiminnastaan linnak- sana. Sitä käytti hyväkseen 
keen päällikkönä ja tykis- SlRtRn komentaja v. 1967 
töllisissä kouluttajatehtävis- eversti evp Veikko Vuorela 
sä sai Isosaaren linnakkeen joka esitti näkemyksensä 
päällikkö kapt Seppo Kaipia. siitä , miksi juuri toukokuun 
RSKYn haarikalla palkit- 12. päivä on rykmenttimme 
tiin kunnostautunein toimi- vuosipäivä . Tuo päivähän ei 

€
eri, sotilasmestari Mart- millään tavoin liity esimer

alomaa ansiokkaasta toi- kiksi Suomenlinnan rakenta
nastaan ll Pston taiste- miseen eikä vapaussotaan. 

luvälineupsee rina. Hän sanoi olevansa melko 

Isosaaren kokelaat Timonen, Aho, Osmala ja Kylmänen 
sekä ylik Pihlman ohimarssissa. 

vakuuttunut , että itsenäi
syyssenaatti valitsi Suomen
linnan rykmentin vuosipäi
väksi tarkoituksellisesti 
J .V.Snellmanin syntymä
pa1van kunnioittaakseen 
näin tuon Suomen itsenäi
syysaj atuksen ja suomalais
kansallisen identiteetin isän 
valtavaa työtä , mikä lopulta 
johti maamme itsenäistymi
seen . 

Toisen puheenvuoron tässä 
yhteydessä käytti Kirkko
nummen kunnanjohtaja 
Kaj Gustafsson . joka on
nitteli SIKtK:ä sen vuosi
päivänä luovuttamalla ryk
mentille kuv ateoksen Kirk
konummen 650-vuotisesta 
historiasta. 

KUTSUVIERAAT 
RISTEILYLLÄ 

Maittava juhlalounas 
tittiin Dragsvikin sotilas
soittokunnan tahdittamana. 
Tämän jälkeen kutsuvieraat 
isäntineen siirtyivät yhteys
alus Vaarlahteen , jolla teh
tiin tu tustumisristeily Pork
kalan vesille : Upinniemestä 
Rönnskärin kautta Mäkiluo
toon ja takaisin. Samanai
kaisesti varusmiehet kam -
pailivat rykmentin joukkue
mestaruuskilpailuissa, joista 
tarkemmin toisaalla lehdes
sä. Vuosipäivän juhlallisuu
det päättyivät perinteiseen 
iltajuhlaan Upinniemen up
seerikerholla kesäntuloa lu
pailleen tiistaipäivän kään
tyessä iltaan. 
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Evl U TIRRONEN 

RANNIKKOTYKISTÖKOULUN 
"REHTORIKSI" 
Kun Linnake-lehden toimittaja keväällä 
pyysi minulta kirjoitusta tähän nume
roon, laskeskelin pikaisesti mielessäni, 
kauanko tulen iykmenttiä palvelleeksi, 
kun sörtopäivä aikanaan koittaa ja pää
dyin kuuteen vuoteen yhdeksään kuu
kauteen ja yhteentoista päivään. 

Rykmenttiin tuloa oli edeltänyt nuo
relle yleisesikuntaupseerille varsin ta
vanomainen tiheiden siirtojen kausi; 
Sotakorl<eakoulun jälkeen pari vuotta 
toimistoupseerin a Kouvolan Sotilaspii
rin esikunnassa, saman verran Kotkan 
Rannikkopatteriston patteristoupseerina 
ja sen jälkeen alun toista vuotta Pääesi
kunnan rannikkotykistötoimiston meri
valvontaupseerina. 
Seurasi sitten jälleen useaa rannikkoty
kistön upseeria liikau tellu t siirtokierros, 
jonka tuloksena allekirjoittanut eräänä 
päivänä ilmestyi nykyiseen virl<ahuo
neeseensa ottamaan vastaan rykmentti
upseerin tehtäviä silloiselta majuri Teuvo 
Rönkköseltä. Niitä tehtäviä tuli sitten 
hoideltua puolisen toista vuotta, jonka 
jälkeen organisaatiomuutoksen myötä 
rykmenttiupseerin virka muutettiin esi
kuntapäällikön viraksi asianomaisine 
velvoitteineen ja heraldisine lisäyksi
neen . 
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Jos iykmenttiä tarkastellaan tänään, 
nön voitaneen varauksetta yhtyä 
erään korkea-arvoisen sotilashenkilön 
parin vuoden takaiseen lausumaan, 
että tämän joukko-osaston velvoit
teet valvonta- ja valmiustehtävineen, 
koulutuksineen, linnoittamisineen ja 
aselajin eri järjestelmien kehittämi
seen llittyvine tehtävineen ovat todel
la mittavat. 

Eiväthän ne velvoitteet mitenkään ke
veitä olleet silloin kuusi ja puoli vuotta 
takaperinkään, mutta niiden ja samalla 
työmäärän lisääntyminen on todella ollut 
silmiinpistävää rykmentissä viime vuosien 
aikana. • 
Mutta onhan toki paljon muutakin ta
pahtunut, kun ajassa taaksepäin silmäi
lee . 

MODERNI ASELATI 

Ehdin Pääesikunnassa palvellessani vii
meisinä askareinani olla mukana laati
massa tarjouspyyntöjä eräistä silloin juuri 
käynnistymässä olevien valvonta- ja ase
järjestelmäprojektien laitteistoista. Kun 
sitten pari vuotta myöhemmin Pääesi
kunnan toimeksiannosta ja sen asian
tuntijoiden opastuksella useina rykmen
tin työryhminä kiertelimme linnakkeilla 
suunnittelemassa uuden kaluston ryh
mittämistä, sen vaatimia työsuorituka 
jne ja kun rykmentin esikunnan tyt• 
kirjoittivat ja piirsivät suunnitelmia puh
taaksi itsenäisyyspäivänä, jotta aikatau
lussa pysyttäisiin, alkoi jo näyttää siltä, 
että yrityksistä oli tulossa totta. 

Tällä hetkellä iykmentillä ja myös 
muilla rt-joukko-osastoilla on jo tuota 
odotettua uutta kalustoa ja lisää on tu
lossa. Rannikkotykistöstä on hyvää vauh
tia muodostumassa valvonta-, ~- ja 
johtamisjärjestelmiltään erittäin moderni 
aselaji. 

ALUKSET KEHITTYNEET 
ENITEN 

Selvimmin havaittavissa oleva kehitys 
lienee tapahtunut meri- ja jääkuljetus
kaluston kohdalla. 
Eihän ole kaukana aika, jolloin käytet
tävissä olleiden aluksien nopeusalueet jäi
vät 8- 12 solmuun, yhteysalus Porkkala
vanhuksen taival Isosaareen kesti pit
kään ja usein jopa katkesi vaikeissa tal
violosuhteissa, hydrokoptereita ei ollut 
ja kovissa avomeriolosuh teissa aluksien 

111111111ii1lkuraJoitukset olivat nykyistä pienem
Willä tuulilla edessä. 

Vuodesta 1975 alkaen vuosittain li
sääntynyt kalusto on merkittävästi muut
tanut lykmentin merenkulun kuvaa ja 
uusia ·aluksiahan on edelleen lähivuosi
na tulossa. 

Aselajissa käynnissä oleva kehitys
vaille ei kuitenkaan ole päättynyt, 
vaan vaatii henkilöstöltä voimain
ponnistuksia vielä usean vuoden 
ajan. 

PALVELUSMOTIVAATIO 
KOHONNUT 

Allekirjoittaneelta, samoinkuin monelta 
muultakin rannikkotykistössä palvelevalta 
on usein kysytty käsityksiä aselajissa 

..-teutettavasta varusmiesten koulutusjär

.. telmästä. 
Pelkistetysti voi todeta, että kokemukset 
mainitusta järjestelmästä ovat pääosin 
myönteisiä , joskin yksityiskohdat vaa
tivat vielä tarkistuksia. E rikoiskoulu tuk
sen piirissä tapahtuvalla linnakepalveluk
sella on kyetty oleellisimmilta osiltaan 
kompensoimaan reservialiupseeri- ja re
serviupseerikurssien lyheneminen. Toi
saalta varusmiesesimiesten vastuun kas
vaminen ja erityisesti kokelaskaiden pi
teneminen ja monipuolistuminen ovat 
selvästi kohottaneet asianomaisten pal
velusm otiv aatiota. 

Koulutu sjärjestelmässä tuntuu kaipaavan 
kohentamista erityisesti kokelaiden ja 
ryhmänjohtajien jatkoku rssien toteutta
minen , jotta kurssilaiset tuntisivat ope
tuksen mielekkäänä ja kurssit antaisi
vat pohjaa sittemmin kertausharjoituk
sissa tapahtuvalle koulutukselle . 

AMPUMALEIRIT KOHOKOHTIA 

Rykmentin elämän ilmeisiä kohokohtia 
ovat suuret ampum alei rit ja ke rtaush ar
joitukset ja kun on ollut vuoro toimia 
mainituissa tilaisuuksissa harjoituksen 
johtajana, on se kieltämättä kuulunut 
viranhoidon merl<kipaaluihin. 
Valitettavasti ylemmät johtoportaat eivät 
enää entisessä määrin kunnioita joukko
osaston työ rauhaa isojen harjoituksien 
aikana, vaan samanaikaisesti saattaa ker
tyä hoideltavaksi vaihte leva määrä eri
laisia >kissan ristiäisiä». jo tk a vaikeutt av at 
keskittymistä tärkeiden harjoituksien to
teutt amiseen . 

KAIKKEA AIKANSA 

Kaikkea aikansa, sanotaan , niin myös 
esikuntapäällikön tehtäviä . Odottan1 assa 
oleva aselajikoulun »rehtorin » virka on 
vannasti mielenkiintoinen ja haastava. 
Mutta ei lippurykmentti silti mielestä 
unohdu . Toimintakenttä on ollut moni
puolinen ja kiintoisa ja ennen kaikkea 
työtoverit erinomaisia. 

Kiitos Teille! 
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OPPILASKUNTATYÖ -
osa varusmiespalvelua 
Oppilaskuntatyötä ja varusmiesten muu
ta vapaaehtoista yhteistoimintaa ei pidä 
nähdä varusmieskoulutukselle vastak
kaisina. Oppilaskuntatoimintaan uhrattu 
aika ei ole koulutuksellisesti hukkaan
heitettyä : hyvin suunniteltuna, sisäl
löltään kiinnostavana ja oikein ajoitet-

Kokelas Aho. joka on 27-vuotias val
tiotieteen kandidaatti Vetelistä, Keski
Puhjanmaalta, kertoo harrastaneensa yh
teiskunnallisia asioita pienestä pitäen. 
Tätä kokemusta Aho pitää suurim
pana syynä siihen. että hän myös va
rusmiesaikana tuli erilaisiin luottamus
tehtäviin valituksi: ensin RTTK:n alo
kasedustajaksi . sitten RAu-ku rssin oppi
laskunnan puheenjohtajaksi ja sitä tietä 
RTK :11 oppilaskunnan johtoon. 

HYVÄT JA HUONOT PUOLET 

1' : ') 11.1L·" ~ :o11elipidettä oppila, t-..u11ta -
1yii11 to imintarnah<lol!isuuksista RAu
K:ssa kokelas Aho mainitsee positiivi
sena puolena esimiesten myönteisen pe
rusasenteen. 
Haittapuolina hän näkee etenkin uuden 
koulu tusjä rjestelrnän aiheu ttarnan aika
pulan sekä vakinaisten toimitilojen puut
teen ja oppilaskunnan rivijäsenten vähäi
sen aktiivisuuden: työ jää väkisinkin 
harvojen harteille. 

AIKAPULA RATKAISTAVISSA 

Aikapulaa kokelas Aho pitää osittain 
ratkaistavissa olevana: »Ajankäyttö va
rusmieskoulu tuksessa ei suinkaan aina ole 
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tuna se päinvastoin lisää palvelusmoti
vaatiota ja siten edistää varsinaisten 
palvelustehtävien suorittamista. Näin 
uskoo kokelas Esko Aho, RAuK 
III/80:n ja Rannikkotykistökoulun 
RU-kurssi 166:n oppilaskunnan puheen
johtaja. • 
tarkoituksenmukaista. Monet oppilaskun
nan vetäjien ja varusmiesten tärkeänä 
pitämät hankkeet voitaisiin toteuttaa 
vähentämällä koulutuksellisesti toisarvoi
siin tehtäviin kulutettavaa aikaa. Uskon 
myös, että varusmiehet itse voisivat 
tätä aikaa hankkia suorittamalla palve
lus tehtävät rivakammin». 

TOIMHILAT RAUK:UUN 

·\Ii n esittää oppilaskun tatoiminn-an 
Jellytysten parantamiseksi pysyvien 

toin1i tilojen - elintä rkeä puhelin mu
kaa11 lukien järjestämistä. Oppilas
kunnan hallituksen tulisi etukäteen 
laatia tarkka toiminta- jas ajankäyttö
suunnitelma, jonka toteuttamiseen tulisi 
entistä enemmän käyttää myös palve
lusaikaa Tämän suunnittelutyön onnis
tumisen edellytykseksi hän asettaa toia 
minnan ohjauksen tehostamisen: yh tei~ 
työn edellisen oppilaskunnan sekä ku
raattorin kanssa olisi sujuttava nykyis-
tä paremmin. 

OPPIA RTK:STA 
Rannikkotykistökoulussa oppilaskunnan 
toimintamahdollisuudet ovat kokelas 
Ahon mielestä huomattavasti parem
malla kannalla kuin RAuK :ssa. Hän 
kuitenkin myöntää , etteivät ne ole suo
raan vertailukelpoisia. »Silti RTK:sta 
olisi paljossa opiksi otettavaa», Aho 
kehottaa 
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Ryhmänjohtajat 

Kurssinne päättyessä 2.6.1981 oli Teillä takana varusmiespalvelusta 
neljä kuukautta: Olitte läpikäyneet ensin suomalaisen sotilaan ja vii
meksi rannikkotykistön ryhmänjohtajan peruskoulutuksen. 
Tätä lukiessanne pääosa Teistä on harjoittelemassa joukko-osastom
me ryhmänjohtajan tehtävissä, osan jatkaessa opiskelua rannikkoty
kistön reserviupseerikurssilla: Olette nyt kouliintumassa esimiehiksi, 
joiden taitoja tarvitaan jo aivan lähiaikoina joukko-osastomme varus
mieskoulutuksessa ja joiden kykyyn on voitava luottaa myöskin sodan 
ankarissa olosuhteissa, jos niin tarvitaan. 
Tulevat tehtävänne ja asemanne esimiehinä asettavat Teidät poik
keuksellisen suureen vastuuseen. Teihin haluavat luottaa niin alaisen
ne kuin esimiehennekin. Tämän luottamuksen hankitte parliaiten huo
lehtimalla täsmällisesti ja tinkimättömästi kaikista Teille uskottavista 
tehtävistä, vähäpätöisiltäkin tuntuvista. Tähänastinen koulutuksenne 

,._ siinä osoittamanne vastuuauliuden perusteella uskon Teillä jokai
sella olevan hyvät edellytykset kehittyä esimieheksi, johon luottaa. 
Toivotan Teille parhainta menestystä tulevissa esimiehen tehtävis
sänne. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 

✓~--
T Lahti 
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LEIRIJUHLA - kurssin huipentuma 

Yksi RAu-kurs.sille leimaa-antava piirre on 
kilpailu : koulutuslinjojen välinen toisi
naan keinotekoiselta tuntuva paremmuu
den korostaminen sekä erityisesti yksi
löiden välinen kilpailu mm. upseerikoulun 
paikoista. Oppilaskunnan toiminnan ta-

Oppil askunta on pyrkinyt viemään läpi 
kurssilaisia yhdistävät toiminnot. Kurs
sijulkaisun toin1i ttam inen ja ku rssiesi
neen hankinta kuuluvatkin perinteiseen 
oppilaskuntatoimin taan . Valitettavasti 
vuosikymmenien takaisen tradition, kurs
sijuhlan, järjestämiseen emme voineet 
I)'htyä. Sen sijaan oli miellyttävä todeta 
kuinka positiivisesti henkilökunta, 
oppilaat ja heidän omaisensa suhtautui
vat ampumaleirin leirijuhlaan . 

URHEILU KURSSI 

Toiminta urheilun parissa on ollut sekä 
vilkasta että menestyksekästä . Voitto 
Porkkalan varuskunnan viestimestaruus
kilpailuissa sekä palloilujoukkueiden hy
vät esitykset rykmentin vuosijuhlapäi
vän kilpailuissa osoittivat joukkuei ttem
me taistelutahtoa ja lujaa yhteishenkeä. 
Osallistuminen maan suurimpaan vies
tijuoksukilpailuun , Akateemiseen Wart
tiin, oli aluevaltaus, josta voisi tulla jopa 
traditio. 

VAPAA-AJANTILAT 

Oppilaskuntamme toin1intaa on haitan
nut kiireen ohella eniten kokoontumis
ja vapaa-ajantilojen puute. Jatkossa op
pilaskunnalle tulisikin osoittaa asianmu
kaiset toimitilat välittömästi kurssin 
alettua Tänä keväänä laadittu suunni-
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voitteena on lähinnä kurssilaisten yh
teishengen ja yhteenkuuluvuuden lisää
minen. Kun tätä päämäärää tarkastelee 
ottaen huomioon myös kurs.sin lyhyen 
kestoajan, on toiminnasta vastaavien 
huoli ymmärrettävä. 

• telma varusmiesten vapaa-ajantiloista 
Koulu tusp atterilla tulisi myös mahdol
lisimman pian toteuttaa. Melko pienillä 
investoinneilla voidaan varusmiesten 
viihtyvyyttä lisätä huomattavasti. 

KIITOKSET 

Jotta oppilaskunta voisi onnistua toi
minnassaan, pitäisi sen työskentelyn 
edellytykset ottaa huomioon jo tila
resurssien jakoa sekä kurssin aikataulua 
suunniteltaessa. Kahden kuukauden 
kurssi on muutenkin kovin lyhyt täy
sipainoisen toiminnan organisoimiseen. 
Kurssin henkilökunnalle ja erityisesti 
ku raattorille haluaisin esittää kiitokseni 
hyvästä yhteistyöstä. Samoin kiitän ai
kaisempia ikäluokkia. Heidän kokemus
perintö- ja oppilaskuntatoimintansa o• 
ollut meidänkin toimintamme perust• 

Keijo Kouvonen 
oppilaskunnan 
puheenjohtaja. 

TYKKI LINJA -TUPA 1 

Pöllänen Markku 28.04.1961 KotRPsto. 
Linjan levyttäjä. Mottona: »Vaakataso, 
paras taso». 

Patronen Kalevi 13.06.1961 yo KoulPtri . 
Sotilaallistakin sotilaallisempi mies. Käyt
ti j alkarättejä lomill akin . 

~vola Juha 28.12. 1961 yo KoulPtri. 
Rauhallinen , mutta hiljainen. 

Reiman Marko 13.01.1 961 yo KoulPtri. 
Aamuisin pahasti vaiheessa. 

Sipponen Jukka 11.02.1961 yo KoulPtri. 
Tuvan Kadikseen lähtijä. Yritystä havait
tavissa. 

Hietikko Harri 14.04.1961 KotRPsto. 
Metsäkeikoilla kuin Väinämöinen , Kot
kasta tullut Rt-sankari . 

Lundmark Kurt 22.05.1961 yo KoulPtri . 
Lundmark ja hänen hygieeniset valkoiset 
sukkansa. Kävi suihkussa kolme kertaa 
päivässä ja tunsi itsensä likaiseksi vielä 
senkin jälkeen. 

Nurmi Esko 09.04.1959 kauppat yo 
Kou!Ptri . Kulmamiesfossiili ja fossiili. 

Yli/ Hyytiäinen 
Erittäin miellyttävä , mutta mukava 
tykkilinjan aukoriteetti, alias »Hy
de». 

Ylfr Heino 
Erinomainen ase-ja an1pumakoulut
taja. Rykmentin todellinen Lucky 
Luke , joka ampui varjoakin no
peammin ja päinvastoin. Häikäisevä 
taisteluhaudan vyöl)'ttäjä. 
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TYKKI LINJA-TUPA 2 . 

Tuikkanen Pekka 17.01.196 1 tilallinen 
Kou!Ptri . Pitkämatkalainen, lähti usein 
viikon puolivälissä lomille . TST-hinnu . 
Yritti epätoivoisesti saada siirtoa ja kuu
kauden HSL:ää läpi. 

Ranta Markku 27.02.1961 leipuri Koul
Ptri. Tampereen Tarzan, Pispalan Paroni : 
»El MUN tartte siivota, tehdä pinkkaa tai · 
osallistua ohjatuille aamu- tai iltapesuil
le». Omasta mielestään vahva kokelas jo 
alokasaikana 

Wallenius Asko 09.05 .1961 lelumyyjä 
Kou!Ptri . Tuvan Disco Jockey , huolehti 
tuvan musiikista. Ei tuntenut arvomerk
kejä ; puhutteli yliluutnanttia vääpeliksi. 
Aina vaiheessa aanmlla vielä punkassa 
kun muut olivat jo kaapeilla. 

Yläjärvi Keijo 30.12.1961 jyrsijä Koul
Ptri. Ampumavalmennettava, luumuili 
a-radalla kahden ik:n kera j a kävi lomilla 
kun muut olivat leirillä. 
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Luostari Ari 25.02.1961 elektroniikka
asentaja Kou!Ptri. Lomien pyörittäjä. 
Tuvan vaivaisin, mutta piti hyvin huolta 
tuvan muonituksesta metsäkeikoilla Har
joitteli yksittäisen miehen etenemismuo
toj a !omilta palatessaan ja teki iynnä
köitä tupaan. 

Taskinen Matti 30.03.1961 koneasentaj a 
KotRPsto. Tuvan innokkain kaapin ja 
vuoteen hieroja Kers. Hirviniemen kom
mentti : »Ektoplasmaa». 

Kiuru Pekka 16.01.1961 autonapumies 
KotRPsto. Juoksi aamulenkit hitaasti 
mutta varmasti. Kuittailija Teki tetsa
reista hyökkäyksen Tilkkaan. Saab 96 
paras kaveri puhelimen jälkeen. 

TYKKI LINJA -TUPA 3 

Geitel Henrik 16. 10.1961 opiskelija 
EPtri. Kasarmin playboy . Häiritsi muiden 
unta öillisin tempuin? EPtrin hippi , joka 
joutui luopumaan kutreistaan . 

Gustavson Mika 01.09.1961 merumes 
EPtri. Vanha skönäri, joka osasi mitä 
vaan ja teki mitä tahtoi. Suomen epäso-

.....äl.aallisin mies. Upseerike!hon kanta
• akas. 

Toivonen Timo O 1.11.1960 opiskelija 
Kou!Ptri. Ikuinen iyynäri , joka aikoi 
jäädä kantakessuksi. Puheli hedelmien 
kanssa ja toivoi päästä metsään . Kuului 
llChicken Fuckers' Clubl>:iin neljän vuo
den kokemuksella. 

Himanen Arto 02.10.1958 ins.opp . 
EPtri. Tykkilinjan ehkä ehdottomasti 
vanhin oppilas. »Snake» Himanen : »En
hän minä nyt teille , lapset, voi suuttua». 

Heinonen Veijo 20 .01.1 96 1 y o Kou!Ptri. 
Oppilas , jota lomat pain oivat jo maanan
taina. Tuvan taxidriver. Ja niin kokelasta, 
niin kokelas_ta . Myös tuvan »trumpetisti», 
mutta kovaa . 

Hulkki Esa 06 .11.1961 yo Kou!Ptri . 
Ainainen hulju ttelija Vaasasta , joka vietti 
vapaa-aikansa suihkussa. »Toivottavasti 
saa siirron Vaasaan» sanoi Heinonen . 
Armoton nipo. 

Hokkanen Kari 07 .03 .196 1 asentaja-ko
neistaj a KotRPsto . Tuvan piilolusmu , jo
ka nojasi harjan varteen . »Voi perkele . Ei 
meillä Kirkonmaassa . .. ». Kotkan ruusu , 
jonka saappaat todella kiilsivät. 

Skyttä Markku 12.01.1961 työkaluhioja 
KotRPsto . Tuvan tunnollisin mies ja ai
noa siivooja. Kersantti Heleniuksen assis
tentti . Pieni suuri mies . »Ensi lomilla mie 
tenu tan». Bingot iskivät , mutta vlilvasti. 
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TYKKI LINJA - TUPA 4 

Tuominen Mika 24.07. 1961 yo KoulPtri . 
Harrasti omenoiden syöntiä yöllä . Tuvan 
satakieli. Mielilaulu : »Mummon Kanat 
jne ». Harrasti myös jääkiekkoa. 

Pöri Heikki 22. 11.1961 yo Kou!Ptri . 
»Hiljainen » lomiltapalaaja. Lähti unissa 
aamulenkille. Tuvan kuorolaulajia, lem
pilauluja »Jäppinen vai ei ... ». Patterin 
pin gisspesialisti . 

Jääskeläinen Ari 22.02.1961 yo KoulPtri . 
Kadikseen tsemppaaja. Pave imee peuka
loa myös öisin . Mies , joka sanoi siivouk
selle ei . Kuulua sotilassukua, patterin 
veskari . 

Pirkkalainen Seppo 03 .04. 1960 tekn . 
opisk. KoulPtri . Tuvan nestori , ainainen 
napisija. Hoiti tupaa ohjesääntöjen mu
kaan . Kuului ampumavalmennettaviin. 
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Paananen Jouko 28.09.1961 yo KotR
Psto. Kärkässanainen mies , joka ei kaih
tanut koviakaan otteita. Kuorsasi öisin , 
mutta kovaaja äänekkäästi. 

Kers Helenius 
Iso , mutta roteva kouluttaja. Mars
siko a) 10 km , b) 30 km, c) eli 
keskeyttikö ensimmäiseen ruokailu-t• 
paikkaan . NYKS. 

Ylil Keso 
Rauhallisen tuntuinen mies, joka ei 
paljon stressannut viestilinjan takia. 
Pysytteli suurimman osan kurssi
ajasta patterin ulkopuolella muissa 
asioissa. 

. Kers Pennanen 
Kouluttajamme >lGraham Bell », joka 
tuskallisen hymynsä lisäksi harrasti 
salaa ornitologiaa. 

TULENJOHTO - TUPA 11 

Hautamäki Veikko 20.01.1961 yo Koul
Ptri. Tuvan show-miesjailopilleri. Tun
nuslause : »En mä. näitä lue , ei ne kuiten
kaan jää päähän». Teki tutkielmaa aihees
ta Käsityölehdet ja naisten alusvaate
mainokset. 

Järvinen Esko 07 .02. 1962 sähköasentaja 
Koo!Ptri. Tuvan ainoa siviilikarkuri. U r-

•ilumies henkeen ja vereen. »Jokaiseen 
~ivään niin paljon mahtuu ja päivääkään 

en vaihtaisi pois». Juoksuaika aina mars
sien ~a tetsareiden aikana. 

Kankaansyrjö Tapani elektroniikka-asen
taj a Koo!Ptri . Rumpali Lapualta. Mitä 
hell ... kyllä mä kävelhen vaikka 30 km 
kun vaan ei tartte juosta. 

Karhu Pentti 11.06. 1961 yo KoulPtri . 
Palomies, joka ammattitaitoisesti vesipesi 
tuvan lattiasta kattoon. Oli vähään tyyty.
väinen: Oli maailman onnellisin mies 
ostettuaan Minin. 

Aaltonen Kimmo 04 .03 . 1961 yo Koul
Ptri . Oppilas oven takaa. Ei ollut riippu
vainen ruokalan ruoista, repullinen ruo
kaa aina mukana. Tunnistettavissa parhai
ten tyytyväisistä röyhtäisyistä . 

Ahonen Ari 06 . 11.1956 Dl EPtri. Tuvan 
vaari ja ainoa ukkomies. Pelkäsi ruumiil
lista rasitusta. »Jokaisen hetken , jonka 
voi olla poissa, pitää olla pois. 

Blomfelt Aimo 31.07 . 1961 instrumentti
asentaja KotRPsto. Omisti oman yksiön 
tupakaapista. »Ei mitään · väliä kunhan 
saan kurssin läpi ». Hoki tietyssä tilassa: 
»Kyllä könsyt juoksee syksyllä ». 

Gåsman Juha 28 .08.1961 tekn .yo Kot
RPsto. »Kokelas» Gåsman, nukkui vaikka 
marssiessa. Aina iloinen ja vaiheessa. Sii
vouspalvelu oli täysin tuntematon käsite . -
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TULENJOHTO - TUPA 12 

Laine Asko 27 .10.19 5 5 Dl KoulPtri . 
Lomakuningas. »Äkkiä levyiks». Laineelta 
pääsi kurssin lopulla ote herpaantumaan 
ja joutui olemaan ylim . viikonlopun 
kiinni. 

Lehkonen Kari 15 .06.1961 laitosasentaja 
KotRPsto . Ehdottomasti tuvan ahkerin 
siivooja - ei koskaan tarttunut harjan
varteen. 

Lindqvist Arto 04.10.1961 yo KoulPtri . 
Ihmisystävällinen , ei ikinä sano pahaa 
sanaa lähimmäisistään. Rivimies henkeen 
ja vereen. Viihdytti muita imitoimalla 
esimiehiä. 

Luumi Pekka 15 .09.1961 KoulPtri. Tu
van huuliveikko. Söi ruoan kuin ruoan 
mukisematta. 
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Kinnunen Janno 05 .08.1958 ins EPtri. 
E-Patterin oma kultapoju . Peruslause : 
»Meillä E-Patterilla ei ikinä tarvinut .. . ». 

Kirves Timo 02.08.1961 yo KoulPtri . 
Patterin paras pokeri sulkeisissa. Tykkäs 
olla RAuK:ssa yli kaiken . Tuvan sik 
maisin kaappi. 

Koljonen Jouni 10.10.1956 Dl Koulptri. 
Tuhannen ja yhden kapakan mies. Patte
rin laiskin Dl. Yleisin lausåtdus : »Missä 
mun hattu on». 

Korttila Kimmo 21.09.1961 puutadmri 
KotRPsto. Ei potenut ahtaanpaikankan
moa. Tutki kaappi aan usein aamuisin heti 
herätyksen jälkeen. »Tartteeks mun sii
vota?» 

J 
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TULENJOHTO -TUPA 13 

Peltonen Jan 02 .11.1961 yo KoulPtri . 
Säilyy hengissä omilla eväillä . 

Perälä Jouko 26 .09 .1953 tekn.yo Koul
Ptri. »Perkeleen Perälä !» Oppi vähitellen 
kurssin lopulla alokasajan asioita 

Pethman Timo 21.07. 1954 dipl ekon 
4otRPsto. »Ei vaikuta kotiuttamiseen ». 

Pulkkonen Matti 24.02. 1961 yo KotR
Psto. Aina vaiheessa . 

Mykkänen Veli.Pekka 29.06 . 1961 yo 
RPsto. Mielessä veneetjapunapäät. 

Ojala Janno 07.08.1961 pakkaaja Koul
Ptri. Vaaka-asento - paras asento. Täytyi 
herättää aamuisin erikseen. 

Papinaho Vesa 17 .03 .1961 yo Koul
Ptri. Perusluumu. Tuvan yleinen selittäjä_. 

Yli/ Kopra 
Charmantti gentleman , patterin pa
ras upseeri , jolle toivoisi pikaista 
ylennstä . Suhtautui myötämielisesti 
oppii askunnan toin1in taan . 

Vääp Skyttä 
Linjan varajohtaja, jota kiinnosti 
enemmän sängyn perälauta kuin 
tulenjoh to . 

Kers Kankkunen 
Sopivan inhimillinen kouluttaja, jo
ka yritti saada oppilaat edes yrittä
mään . 
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TULENJOHTO - TUPA 14 

Supperi Esa 21.02.1961 yo EPtri. Puhe
limessa paras. Botta, bilsa. bisse ja bille
ri t. 

Toukola Jukka-Pekka 19. 12. 1961 laitos
mies EPiri . Tuvan profeetta, joka näki 
ennalta suuret tapaukset (mm natsoja 
varusmieskortin välissä). Patterin kova
kuntoisin mies. 

Tyyskä Timo 01.97 . 1960 yo KotR
Psto. Kurssin vähäaamusin mies, jonka 
suuri hellyydenkohde oli 44-numeroise t 
n ahkasaapp aat . 

Wallgren Klaus 23.02.1957 tekn y o Kot
RPsto. Poistu i lomille pikku-fiatillaan • 
parasta mahdollista vauhtia. Kuorolaulua 
bissen voim alla. 
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Putkonen Marko 27.02. 1961 fil yo 
EPtri (I JK) Valantehnyt jääkäri, jonka 
kaappi oli yhtä sekaisin kuin Ranskan 
sisäpolitiikka Lähti suoraan lukulomilta 
aamulenkille . 

Rossi Heikki 29.12 .1961 yo KoolPtri. 
Oli niin mieltynyt SA:han , että oli mie
luummin patterilla kuin lomilla. 

Salminen Juha 27.11.1960 opiskelija 
EPtri. Patterin ykkösvempula. Herra 
yliluutna .. , öh , luut. .. , öh, ylivää .. . 
eiku vääpeli , eiku kers .... 

Silventoinen Keijo 15 .09 . 1954 tekn yo 
KoulPtri. Selvensi jatkuvasti hereillä ol
lessaan . »Pilsneriä päivystäjälle». 

KESKIÖ LINJA - TUPA 16 

Alatalo Arto 15.05.1961 mitta.mies EPtri . 
Poika Porvoosta, joka aloitti oppilas
uransa sairaalassa. Pettyi, kun ei saanut 
syylomia pyhäpuvun ostoon, ja päätti 
mennä takaisin sairaalaan. 

~elin Vesa 15.10.1961 yo EPtri . Tuvan 
'-lvis, joka kuului patterin nukkumaval

mennettaviin majurin valmennuksessa . 

Haltia Pekka 16.02.1959 koneinsinööri 
KoulPtri. Linjan ensimmäinen oppilas
johtaja, joka komentoäänellään sai kapiai
setkin kll.lhun valtaan. 

Härkönen Erkki 16.07. 1961 yo Kot
RPsto. Pekkaa perästä-yhtyeen sensaatio
mainen trumpetisti, upseerikem.oll a kävi
jä. Mielilausahdus: »Voi vittu, ku mie 
taas töppäsin». 

Järvelä Pekka 18.02.1956 VTK Koul
Ptri. Luutnantti Jaakkola tst-koulu tuk
sessa : Onko · kellään mitään kysyttävää? 
Oppilas Järvelä : Mikähän lintu tuo on? 
Mies, joka ei jättänyt käyttämättä yhtään 
VKV:tä. 

Kouvonen Keijo 30.04.1953 Luk Koul
Ptri. Moni toimi jätkä , jolla oli aina 
tiedotettavaa. Tuvan lusmu »Ai siivous
palveluako? Meillä onkin tässä taa5 oppi
laskunnan hallituksen kokous ja illalla 
suunnistuskilpailut ja huomenna ... ». 

Yli/ Haanpää 
»Näkymätön linjanjohtaja, jonka 
olisi toivonut luennoivan useam
minkin . 
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KESKIÖ LINJA - TUPA 17 

Laakso Jukka 13.01.1961 yo KculPtri. 
Tuvan tunnollisin mies. Siivosi enemmän 
kuin muut yhteensä. 

Lehtoranta Pekka 17.07 .1959 veneen
rakentaja KotRPsto. Kiltti mies; ei kui
tenkaan päässyt esimiesten suosioon. 
Kovin uninen, siis joukkueenjoh taj aksi 
sopiva. 

Myötyri Mika 05 .07.1961 yo kotRPsto. 
Piti Hesan yöelämästä - kantrista ja ty
töistä . Suikaloi tetsareissa silmä! asinsa. 

Nousiainen Juha 27.05.1954 LuK EPtri . 
Suuri mies mutta vielä suuremmat hcu
sut. Tuvan vihtori ja ainoa ukkomies. 

Nyberg Timo 21.10.1959 tekn yo Kot
RPsto. Tuvan loma-anomusvirtuoosi , lai
nasi opintokirjansa tarvitsijoille. Kaapin 
avaimet löytyivät jos löytyivät. 
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Ollikainen Tomi 17.11.1962 kenottaja 
KoulPtri. Lusmu-Ollikainen , perusasento 
= vaaka-asento. Omaperainen kaappijär
jestys. 

Puhakka liro 28.10.1961 KotRPsto. 
Kiire oli kova, vaikka oli nii vähä päivii. 

Luu tn Jaakkola 
Intoa puhkuva luutnantti . Mainet
taan huomattavasti parempi mies. 
Luuli , että keskiö on patterin jalat. 

Kers Hirviniemi 
Huu haa juttantutaa, Hirviniemi ·oli 
sitten niin Rt-kersanttia, että . .. ; 
kun oli ollut pari vuotta kessuna 
Johan oli esitys. 

KESKIÖ LINJA - TUPA 18 

Pellinen Vilho 16.02.1954 LuK Koul
Ptri. Armoitettu tuhopolttaja Yritti 
kasketa Öpiksen eteläkärjen, aina tyyni 
ja asiallinen, ei osannut kiroilla Teki 
nurkumatta kaiken , mitä käske~tiin . 

Pukki Timo 28.06.1955 Dl KculPtri. 
Jaakkola: »Pukki, te ette selviä RAuK:sta» 

~utt_a ~simiestään uhmaten hän selvisikin 
'-engissa. 

Ruotsala Veli-Matti 04. 10.1956 Dl Kcul
Ptri. Tuvan kipinävartija, kuminaamari. 
Salskeaa upseeriainesta. 

Rusanen Hannus 22. 10.1957 Dl Kcul
Ptri. Ainoa nainut mies tuvassa. Tult 
kurssin aikana isäksi. Upseeriainesta, 
Rumba Rusanen .. 

Skyttä Juha 13.08.1960 hamm lääk yo 
EPtri. Keskiön shamaani, pyöritteli 
transkendenttisiä funktioita ja liimasi 
Suolahden sarvet yhteen. Juhli railak
kaasti zykmentin vuosipäivää. 

Suolahti Lauri 11.05. 1955 tekn yo 
KoulPtri. Mies Urjalasta Käytti illat 
loma-anomuksien täyttämiseen. »Hei me
neeks tää mun loma-anomus läpi?» 

Toavila Juha 22.03.1956 Dl KotRPsto. 
Sai lisänimen »Julma»; ei paljon hymyil
_ lyt. Tuvan todellinen lukupinko. Heräsi 
sunnuntaisin klo 7 .20 lukemaan. »Ehtis
köhä vähän lukeen ». 

Tieaho Matti 01.02.1961 merkonomi 
KotRPsto. Hämy Kotk asta. Ylennettiin 
tuvassa everstiluutnantiksi, minkä nimi
tyksen vaatimattomana miehenä lyhensi 
everstiksi. Musiikkimiehiä, KELMUN 
.puheenjohtaja. 
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Virta Harri 08.05 .1961 yo KotRPsto. 
Kova kundi viheltämään ja pelaamaan 
korista, lähti kurssilta kesken kaiken Til
kan ka.i tta toipikselle. Sen jälkeen mie
hestä ei ole havaintoa. 

Vakkari Kari 12.05.1961 sähköasentaja 
KotRPsto. Palasi !omilta epämääräisessä 
kunnossa ja muutenkaan ei mennyt tuu
viin . Maitojuna kiinnosti , mutta aikataulu 
ei ollut selvillä . RAuK kuin teivanjuontia 

Pekkanen Seppo 11.10.1962 tarjoilija 
Kou!Ptri . »Billy the K.id», pikkunappula. 
Tuvan greatest, vaikka ei sitä itse myön
tänytkään. Uran kohokohta - oppilas
vääpeli. 
Niskanen Kari 22 .03.1961 puhelinasen
taja Kou!Ptri. Linjan ikuvaari ja lälläri 
- aina vähän aamuja Tavastian raggari , 
joka todella hallitsi erikoiskoulutuksen. 

Laukkonen Harri 10.07.1961 sähköasen
taja KoulPtri. Vaasan jätkä, spaddy huu
lessa ja sillai . . . Punapääteipääse taivaa
seen , mutta sirkukseen ilmaiseksi. 
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VIESTILINJA-TUPA 19 

Kettu Kari 02.12.1961 yo Kou!Ptri. 
»El Teddy», tuvan raggari, jonka hiukset 
oli aina Grazy Cavan-stylessa. Kers. Pen
nanen : Kettu , lepo, paita hoosuun!. 

Korkiomäki Janno 06.04.1961 puhelin
asentaja EPtri. Omasta mielestään kori
palloilija, todellisuudessa hyvä donkkaaja, 
vaikka pituutta vain 170 cm. Bägyt mie
lessä. 

Kääriä Markku 26.01.196'1 yo Kot
RPsto. Mahdollisuuksien mies, vaan 
huono seura aiheutti herpaannusta. Huo
maamaton yksilö, joka tuskin hengitti. 
Pitkä pinna. 

Laakso Jukka 26.02.1961 puhelinasen
tajas EPtri. Italialaistyyppinen ensirakas
taja, joka harrasti lähinnä puhelinrak
ka.itta. »Kauko Karate» lauloi aina kun 
patterissa huudettiin hiljaisuus. Haivi
nai~n piiiasti vaiheessa. 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

ILMARINEN 
Eerikinkatu 41, 00180 Helsinki 18 1841 

=> ~ 

POHJOIA-YHTIÖf 
90VUOTTA 

POHJOLA · SUOM I-SALAMA · EUROOPPALAJNEN 

URHO KEKKOSEN KATU 4-6 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 1981 
VARUSMIES - OLETKO KIINNOSTUNUT 

TYÖLLISYYSKOULUTUKSESTA? 

Ammattlkurssln suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin: 

D kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
□ kun et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
□ kun haluat ja voit työttömyysaikana täydentää ja monipuo

listaa ammattitaitoasi 
□ kun sinun on vaihdettava ammattia 
□ kun pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai 

pitämään ammattitaitosi ajan tasalla 

Helslngln työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurssikeskuksissa 
alkaa vuoden 1981 aikana ammattikursseja eri aloilla ja paikoissa 

seuraavasti: 

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Hyvinkäällä .' 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ 
puh. 914-16120 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Riihi mäellä 
Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10 
puh. 914-36957 
Alat: metalliala ja saha-ala 

JÄRVENPÄÄN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Wärtsllänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ 
puh. 90-280599 
Alat: metalliala, sähköala, majoitus- ja ravitsemisala ja piirustusala 

TYÖTEHOSEURAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

05200 RAJAMÄKI 
puh. 90-200022 
Alat: auto- ja pienkoneala, maatalousala, maarakennus- ja kuljetus

ala ja puutyöala 

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

reossa 
Tyopajantie 20, 06100 PORVOO 
puh. 915-130511 

• Alat: kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala, vartiointiala, kau

pallinen ala ja hoitoala 

Loviisassa 
Johtajantie 00, 07900 LOVIISA 
puh. 915-535821 
Alat: metalliala 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39 
puh. 90-544633 
Alat: metalliala, toiiTiihenkilöala, majoitus- ja ravitsemisala, raken

nusala, sähköala, varastoala, siivous- ja puhdistusala 

V-N AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

• 03100 NUMMELA 
puh. 913-23044 
Alat: metalliala 

Kursseille voit hakeutua henkilökohtaisesti lähimmän työvoimatoi
miston kautta; Työvoimatoimistoista saat hakemuslomakkeita, tar
kempia tietoja kursseista ja kurssien aikana maksettavista taloudelli
sista eduista. Koulutusta annetaan pääosaltaan eri puolilla maata si
jaitsevissa ammatillisissa kurssikeskuksissa. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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Sotkun kirjasto -
hyvä harjoittelupaikka 

Sotilaskoti , ystävien kesken Sotku, on 
varusmiehen toinen koti. Siellä juodaan 
munkkikahvit , pelataan pelejä ja jutel
laan sekä luetaan sanoma- ja aikakaus
lehtiä. Lehtien lisäksi monessa sotilas
kodissa , niitä on jo 73, on myös kirjas
to . Muutamien kirjastojen yhteydessä on 
lisäksi musiikkikirjasto. 

Pienimmissäkin kirjastoissa pyritään 
noudattamaan linjaa »jokaiselle jotakin». 
Edustettuina ovat tietokirjat , klassikot, 
salapoliisiromaanit ja sarjakuvalehdet. 
Uutuuksia hankitaan mahdollisuuksien 
mukaan kaiken aikaa. Valikoimaa siis 
on parhaimmillaan runsaastikin , mutta 
siitä huolimatta kirjastojen käyttö jois
sakin sotilaskodeissa on melko vähäistä . 
Syitä siihen lienee monia. Kirjastojen 
aukioloaikojen tulisi mahdollisuuksien 
mukaan oll a samat kuin sotilaskodin . 
Näkyvä ilmoitus aukioloajoista , samoin 
kuin uuden kirj alähetyksen saapumi
sesta, saattaisi innostaa varusmiehiä tu
tustumaan kirjaston valikoimaan. 

LÄHDEAINEISTOA 

Viihteellisen mahdollisuuden lisäksi 
kirj asto tarj oaa tilaisuuden tu tustua 
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si!~en_ myös apuvälineenä. Tietopuolinen 
k1rJalhsuus saattaa soveltua lähdeaineis
toksi jop a varusmiesaikaisissa tehtä
vissä. Yleise t kirjastot joka tapauksessa 
ovat varteenote ttava tekijä itsekunki. '; 
elämänopintoja harjoit taessaan. Sotku · ' 

· kirjastoon hyvä >!harjoittelupaikka» heille , 
joille tämä mahdoll isuus ei vielä ole 
tuttu. 

PALAUTA LÄINAUKSESI 

Kirjojen lainaamisen tulisi tapahtua aina 
kirjaston k au tta, eikä varusmieheltä 
toiselle kuten use in käy. Kirjaston hoi
taja halu aisi tietysti ain a tietää missä 
kirja kulkee, onhan se tarkoitettu yhä 
uudelleen ilahduttamaan monia. Unoh
taminen on inhimill is tä , mutta inhi
millistä on myöskin ajatell a kirjastotoi
minnan jatkuvu utta ja palauttaa laina
tut kirjat ki rj astoon. Joissakin kirj as
toissa on hävikki ollu t melkoinen ja se 
on tietysti kaikkia osapuolia ajatellen 
valite ttavaa. 

KÄYTÄ HYVÄKSESI 

Vuosi 1980 oli sotilaskotityössä kirjas
tovuosi, mu tta kirj allisuus ja lukuhar
rastus OQ hyvä teema joka vuodelle . 
Toivottavasti moni varusmies löytää 
tiensä kirj as toon tänäkin vuonna. 

Kirjaisaa ja hyvää kesää kaikille 

A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ 

Kesän kynnyksellä Helsingin 
Rannikkotykistökilta järjes
ti saunaretken Kuivasaareen. 
Sää oli mainio,ja ennen sau
nomista käveltiin tutustu
massa saareen. Erityisen 

nipuolinen ja vaativa kilpai
lu , johon sisältyi ilmakivää
rillii ammuntaa, tikanheit
toa, ongintaa ja nokkeluus
tehtiiviä. Tiukassa mittelyssä 
voitti varusmiesten joukkue. 
Toiseksi tuli Rt-Killan jouk
kue ja vieraileva Laivaston 
Kilta jäi isännilleen kohteli
aana kolmanneksi. 
Varusmiesten joukkueessa 
kilpailivat alikersantit Elas
vu o, Holopainen, Itkonen ja 
Vihervaara. Rt-Kiltaa edus
tivat Hess , Kujanpää, Hakuli 
ja Åkerberg. Laivaston isku
ryhmään kuuluivat Pesonen , 

kiinnostuneita rantapy ssyn Rahkonen, Tammi ja Kal
rakennelmista olivat Laivas- liovaara. 
ton Killan jäsenet, joita nyt Kuvassa voittajat saavat ää
oli ensimmäistä kertaa mu- ni/evynsä ja T-paitansa kil
kana Rt-Killan retkellii. pai/un vetäjältä Ensio Se
/lian aikana suoritettiin mo- liniltii . 

RT-killan jäsenhakemus 

Olen kiinnostunut Rt-killan jäsenyydestä 

N •.. . .... . ....... .. . . ... . ... . .. . .. ... .. . .... . ... . .......... 

Osoite .... . ..... . . ... .... .. ....... . ...... .. .. . .. . ........ . ... . 

Puh.numero . .... .... .. . ... . .... . . . .... .. .. . .. .. .. .. ... ........ . 

Tämän lomakkeen voi palauttaa Rt-k illalle Rykmentin välityksellä tai suo
raan toiminnanjohtaja Markkaselle 
osoite Kontulankaari 11 C 89 Helsinki 94 
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/J,, RYKMENTISSÄ TAPAHTUU /J,, RYKMENTISSÄ TAPAHTUU , 

RTTK KESÄLLÄ -81 
Rannikkotykkimiestoiminnan pää
pyörittäjät, puheenjohtaja ja asiamies 
ovat taas kerran vaihtuneet. Huhtikuussa 
alik Lassila luovutti puheenjohtajuu
den tkm Saamiolle ja toukokuussa 
tkm Kolehmainen asiamiehen tehtävät 
alik Kaasiselle, jotka vastaavat RITK:n 
toiminnasta kesän yli. 

ALOKKAAT ETUSIJALLA 

Alkukesän toiminnan painopiste koh
distuu kesäkuussa palvelukseen astuviin 
alokkaisiin. Heille oli tarkoitus postit
taa etukäteen Alokastiedote 11/81 , 
mutta painajan kiireiden vuoksi joudut
tiin tiedote jakamaan palvelukseen astu
misen jälkeen. Alokasoppitunnilla 
alokkaat tutustutetaan RTTK:n toimin
taan ja toimihenkilöihin. Samassa yh
teydessä tehdään alokkaille työllisyys
ja koulu tuskysely sekä sosiaalikysely . 
Niistä saatujen vastausten perusteella 
suunnitellaan ja järjestetään yhdessä 
työvoima- ja sosiaaliviranomaisten 
kanssa alokkaiden neuvonta ja ohjaus. 
Esikuntap ~tterin alokkaille järjestetään 
yhdessä HNMKY :n kanssa saunailta. 
Koulu tusp atterin tilaisuus järjestetään 
yhdessä RSKY :n kanssa. 

HARRASTEKYSEL Y 
Alokasoppituntien yhteydessä pidettä
vällä harrastekyselyllä selvitetään mm . 
musiikin harrastajat, joille järjestetään 
soittotilat ja esiintymistilaisuuksia yk
siköissä. Vapaa-aikana tapahtuvaa har
rastustoimin taa pyritään muutenkin 
edistämään hankkimalla välineitä ja 
parantamalla tiloja. Tämä tapahtuu tii
viissä yhteistoiminnassa RSKY :n kans
sa. 
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TUKITYKKIMIEHET 

~o~a~_:än Pl:1ittei~sa_ pyritään käyn
mstämaan tukitykkm11estoiminta. Alok
kaista tai tykkimiehistä valitaan koulu
tuksen ja/tai muiden ominaisuuksi 
perusteella henkilöitä, jotka - toivo 
mukaan - pystyvät keskustelemalla aut
tamaan rajun elämänmuutoksen kanssa 
vaik~uksiin joutuneita varusmieskump
pane1taan. Tukitykkimiesten rooli olisi 
aktiivinen , aloitteen tekevä eikä yhtey
denottoja odottava. 

KUNNIA VELKA KAATUNEILLE 

Linnakkeilla esitetään 15 mm:n eloku
via joka toinen viikko. Syksyllä aloi
tetaan 35 mm :n elokuvien esitykset. 
Lisäksi on vapaa-aikana tarjolla teatteri-, 
konsertti- ja u Iheilukilp ailu tilaisuuk
sia. 
Kesä-heinäkuun vaihteessa ottavat ryk
menttimme varusmiehet jälleen osaa 
Kunniavelka kaatuneille-keräykseen. Ke
väällä Mäkiluodon linnakkeella pidet8-
onnistunut omaistenpäivä saanee jatk• 
37. viikolla, jolloin Isosaaressa ja Mä
kiluodossa järjestetään vastaava tilai
suus. 

PYSY AJAN TASALLA 

Tarkemmin RTTK:n toiminnasta . saa 
tietoa kyselemällä toimihenkilöiltä sekä 
kunkin RITK:n kokouksen jälkeen il
mestyvästä tiedotteesta, jossa esitellään 
käsiteltyjä asioita ja tulevaa ohjelmaa. 

A RYKMENTISSÄTAPAHTUU A RYKMENTISSÄTAPAHTUU A 

_ Vala Merikappelissa 
Helmikuussa palvelukseen 
astuneista alokkaista tuli 
tykkimiehiä huhtikuun 3. 
päivänä , jolloin he kahden 
rasittavan sotaharjoitusvuo
rokauden jälkeen vannoivat 
valansa Upinniemen Meri
_apelissa . 
'9us Merikappelin raken
tamisesta oli lähtöisin ken t
tärovasti Kalervo Korpiselta 
ja sen suunnitteli arkkitehti 
Mikko Heliövaara. Sisään 
mahtuu yhteensä 500 hen
keä . Kappeli on toinen 
kahdesta valtion omistam as
ta kirkosta, toinen on Savon 
Prikaatilla Mikkelissä. 
Tuo mereltä katsottun a 
laivan keulalta - kellotapuli 
purjeilta - näyttävä kappeli 

tehtiin lahjoitusvaroin työl
lisyy stöinä ja se valmistui 
vuonna 1965. 
Tykkimiehiksi ylentämisen 
jälkeen seurasi ohim arssi ja 
valalounas Upinniemen ruo
kalassa. Valitettavasti lu-

Kevään kilpailut 
Rykmentin joukkuemest a
ruuskilp ailu t pidettiin vuo
sipäiVänä 12.5. Upinniemes
sä. Näiden loppuottelujen 
järjestelyistä vastasi II Psto, 
..ajo aiemmin pelatut kar-
~t olivat RTTK :n har-
teilla. Osanottajia oli yh
teensä noin 70. 

Uintiviesti : 

1. lsosLke 
2. KoulPtri 
3. MäkilLke 

kuisina paikall a ollee t varu s
miesten omaise t ja ystävä t 
eivät voinee t täl lä kertaa 
oll a mukana tu oll a perin
teisellä ja he rkullise ll a he r
nekeitto- ja pannu kakku 
ateriall a. 

4. EPtri Isosaaren voittoisa jalkapallojoukkue. 

Jalkapallo: 

KoulPtå- IsosLke 

Lentopallo : 

0- 2 KoulPtri- EPtri 

Pöy tä tennis: 

3- 0 KoulPtri- Eptri 6- 10 
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A RYKMENTISSÄTAPAHTUU~ RYKMENTISSÄTAPAHTUU A 

Porvoon maalaiskunta luo- Kunnanvaltuuston puheen
vutti Tolkkisten satamassa johtajan pitämän luovutus-
22.5.1981 vaakunansa ya puheen jälkeen kiitti eversti 
Vaarlahteen. Rykmentin Lahti. kunnan edustajia, 
puolesta otti vaakunan vas- minkä jälkeen heille sekä 
taan komentaja , eversti läsnäollei/le reserviupseeri
Torsti Lahti aluksen henki- ja a/iupseerikerhojen edus
löstön, huoltopäällikön ja taji/le esiteltiin aluksen ny
kuljetusupseerin läsnäol- kyaikaiset laitteet ja tilat. 
lessa. 

MIELIPIDESIVU 

Seuraavassa Linnake-lehteen tulee luki
joille tarkoitettu yleisöpa/sta, johon 
jokainen halukas voi kirjoittaa omia 
huomioita ja mielipiteitä rylanenttiin 
liittyvistä asioista. Jutut voidaan jul
kaista joko kirjoittajan nimellä tai nimi
merkillä varustettuna. Nimimerkillä 
kirjoittavien tulee liittää jutun yhtey
teen nimensä, joka jää ainoastaan pää
toimittajan tietoon. Jutut tulee olla 
paperilla viimeistään 15.9.1981 
osoitteella: S/RtR, Linnake-lehti, 
Esik 1. 

Tasavallan Presidentin soti
laskäskyllä 4/81 on 1 tn Ilk
ka Keso ylennetty yliluut
n an tiksi 1.4 . lukien . 

* * * 
Ylivääpeli Reino Meri.kukka 
on nimitetty 1.5 . lukien ko
nemestariksi sotilastekni' 
vakanssille . 

* * * 
Vääpeli Markku Heino on 
ylennetty samana päivänä 
ylivääpeliksi ja nimitetty 
4 . luokan toimiupseerin 
toimeen . 

* * * 
Konekirjoittaja Kaija Kor
honen siirtyi kesäkuun alus
sa esikuntakouluun . 

Toukokuun puolivälissä il
moittautui Esikuntapatte

· rille uusi nuori kouluttaja, 
ken.antti Risto Rahi . 

* * * 
Ylityömääräyksiä kolkul..,.· 
leet ampumaleirit ja kertaus
harjoitukset alkavat kesän 
osa! ta vähitellen rauhoittua 
ja henkilökunta voi viimein 
aloittaa kesälomien vieton. 

* * * 
Upinniemen eteläkärjessä si
jaitsevan Kajanuksen huvilan 
kunnostustyöt ovat saamas
sa uutta puhtia. Asiasta tar
kemmin seuraavassa nume
rossa. 


