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Rannikkotykistö kehittyy näinä vuosi
na tekniikaltaan nopeuti. Tmä lehd~ä 
valotarnrne sekä kehityksen historiaa että 
tietokoneiden käyttöä rannikkojemme 
puolustuksessa. 

Aina ovat RT:lle olleet ominaisia uudet 
ideat ja toimintojen monipuolisuus. Uu
distumisen haasteet koskettavat kaikkia 
RT:s.sä toimivia. 

Vain koulutusta tehostamalla ja keskit
tymällä oleellisiin kysymyksiin kyetään 
tehtävät täyttämään. Asevelvollisuut
taan suorittavien tekniikan opiskelijoi
den sekä valmiiden insinöörien ja tek
nikoiden siviiliosaamisen hyväksikäyt
töä voidaan varmasti lisätä. Hyöty on 
molemminpuolista. 

Automaattinen tietojenkäsittely tulee 
leimaamaan RT:n tulevaisuutta. Tun
nustettakoon kaikkialla RT:n erikoi
suus. Jo jonkin aikaa pyörinyt uusi 
koulutusjärjestelmä ja RA VL:n käyt
töönotto ovat askeleita oikealla tiellä. 

Liian usein riittämättömät määrärahat 
vaikeuttavat maanpuolustuksen hoitoa. 
Kun maassamme on runsaasti teknistä 
osaamista, niin tätä on kyettävä myös 
käyttämään. Laitteistoon ja henkilös
töön on investoitava myös markkoja. 
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Ressu, Rööri ja Rappuset 

Historiallinen katsaus Rannikkotykistön 
tekniseen kehitykseen 

Rannikkotykistön tekniset 
juuret ovat kaukana kivikau-

•

. ,.n kamarassa. Maailman-
1 storian ensimmäisen rt-mie

hen Jobin - hänkin istui ki-
velä ja itki - käyttämästä ty
kistöstä ei ole tarkkaa tietoa, 
mutta tutkijat ovat yksimieli
siä siitä, että sanonta "heittää 
jollakin vesilintua" on perua 
juuri esihistoriallisesta rannik
kotykistöajattelusta. Rinta
napavaihtajat olivat kaikesta 
päättäen jo silloin käytössä. 

Krimin sodan aikainen "Paksu-Bertta" Suomenlinnassa. 

Seuraava suuri rannikkoty
kistön kehittäjä SkRtR:n 
- Syrakusan Rannikkotykis
törykmentin - everstiluut
nantti Arkhimedes. Hänen 
loistava luomiskaarensa kat
kesi surullisella tavalla hänen 
ollessaan parhaillaan keksi
mässä keskiöönsä paikallis
ampumataulukko_l!,· Hänen 

t ·vomuksensa: "Alkää sotke
ympyröitäni" kaikui mai

nnousseen sorsapoliisin 
kuuroille korville. Tämä vali-
tettava tapahtuma sai rannik
koty kistöaselajin suuntaa
maan katseensa saariin, jossa 
korkeampaa matematiikkaa 
ymmärtämättömien jalkavoi
mien edustajien tapaaminen 
oli merkitsevästi epätoden
näköisempää. 

Ennen kaatumistaan evl 
Arkhimedes ehti todennäköi
sesti keksiä ns. "kreikkalaisen 
tulen". Se oli palavaa seosta, 
jota lingottiin maihinnousijoi
den laivoihin. Tämän sinänsä 
tehokkaan taistelu välineen 

käytöstä luovuttiin kun pai
kallinen lääkintöhallitus vaati 
jokaiseen heitteeseen kreikan
ja turkinkielellä merkinnän 
"Tästä tulesta syntyvä savu 
vahingoittaa keuhkoja ja sy
däntä" . 

Rannikkotykistön ensim
mäinen merkittävä panos 
Suomen rannikkojen puolus
tuksessa ajoittuu Ruotsinsal
men taisteluihin 1700-luvun 
lopulla. Täällä ruotsalaiset 
tapansa mukaan urhoollisesti 
taistelivat viimeiseen suoma
laiseen saakka. 

Rannikkotykistötekniikan 
varsinainen läpimurtovaihe 
liittyi 1800-luvun puolivälissä 
rannikoillemme ulottuneeseen 
Krimin sotaan. Meritulenjoh
toon kehitettiin merkkisuh
dekorjaukset. Tämä helpotti 
oleellisesti vaikutusammun
nan ko1jausten tekoa mm. 
Viaporin pommituksessa, jos
sa merkkisuhde oli 25.473 is
kemää edessä ja yksi tasalla. 
Itsenäisen Suomen synnyttyä 

toisen maailmansodan mels
keisiin saatiin samalla entisel
tä emämaalta perinnöksi maa
ilman kehittynein rannikko
puolustusjärjestelmä. Tästä 
huolimatta varsinkin asetek
niikka oli vielä verrattain yk
sinkertaista - mm. kymme
nen tuuman Durlacherissa oli 
kolme pääosaa - Ressu , 
Rööri ja Rappuset. Nuoren 
itsenäisen rannikkotykistön 
edustajat voivat siis tekniik
kaa pelkäämättä käydä asioi
hin käsiksi. Tämän havaitsi 
mm. kuopiolaispoliisi Sigurd 
Astikainen, joka elokuussa 
1923 kalamatkallaan piipahti 
Mökerikön linnakkeella jaha
vaitsi tykkimiesten urheina 
nukkuvan tykkiensä varjossa. 
Samassa yhteydessä hän lau
sui veikeän savonkielisen sa
naleikin "Mittee työ tiällä tiet
te?'' Rannikkotykistökoulussa 
sittemmin suoritettu semant
tinen tutkimus on selvittänyt 
ensimmäisen, kolmannen ja 
neljännen sanan filologiset yh-
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teydet suomenkieleen mutta 
toinen on osoittautunut rat
kaisemattomaksi pähkinälcsi. 
Sana on täysin tuntematon 
rannikkotykistössä. 

Nuoren i,~i:!läisyyden alk•j
vaiheessa ehtivät jotkut pa
hantahtoiset ohipingoittajat 
keksiä ns. hajasijoituksen. 
Tästä oli tavatonta harmia 
patterin päälliköille, jotka jou
tuivat laukkaamaan ympäri 
saariaan epätoivoisesti tykke
jään kalhonkoloista etsien, 
seurue kenraaleita kintereil
lään. Niinpä viisi-kuusikym
mentäluvun vaihteessa ran
nikkotykistön laajenemisvai
hetta kuvaa suosittu rt-iskel
mä: "Jos saaren minä saisin / 
vaikka pienenkin/ niin sille pe
rustaisin/ mä rt-patterin / jee 
jee jeef".Pyritti~n siis keskit
tymään pieniin saariin ja nie
mennokkiin ja näin saatiin kä
velymatkat lyhyemmiksi. Ku
ten tunnettua rt-miehillä on 
jalat vain aivojen hellävarais
ta siirtelyä varten. 

Vaikka rannikkotykistötek
niikka tässä vaiheessa näytti 
jo sangen monimutkaiselta 
oli periaate vielä yksinkertai
nen. Tarvitsi vain selvittää 
missä maali oli ja sen jälkeen 
valita sivusuunnassa yksi 6000 
asennosta ja sitten yhdistää se 
korkeussuunnassa yhteen 
enintään 850 asennosta. Vaih
toehdot menivät vain hiukan 
kuudennelle miljoonalle. Täs
tä johtuen rannikkotykistön 
opinahjoissa oli oppilaiden sil
missä aikaajoin havaittavissa 
ymmärryksen kajoa tekniikan 
tunneilla. Tällaisiin tapauk
siin kehitettiin rannikkopatte
riston viestiyhteysjärjestelmä, 
jonka Pupinin kelat, gutta
perkkakaapelit ja impedanssit 
takuulla karsivat s1tke1mmät
kin oppilaat kärryiltä. Näin 
voitiin taata nousevan polven 
asianmukainen kunnioitus 
Suurta Tuntematonta Tek
niikkaa kohtaan. 

Nuorison peruskoulutusta
so nousi 70-luvulla kuitenkin 
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Kenr.luutn. H. Österman suorittamassa tarkastusta v. 1931. 

siihen pisteeseen etä näsävii
saat, funktiolaskimiaan näp
läävät oppilaat alkoivat tehdä 
hankalia kysymyksiä jopa 
viestikoulutuksen yhteydessä. 
Vastausten pohtiminen näihin 
samoinkuin ampumatekninen 
yleinen kehitys johti siihen et
tä rt-miehille kävi kuin enti
selle papille - joka päivä oli 
jotain tekemistä. Tämä ei voi
nut olla vaikuttamatta haital
lisesti vapaa-ajan viettoon. 

A vuks1 kehitettiin ampu
ma- ja valvontalaskin. Sen 
tuntee siitä että se on kulmi
kas ja sen vasemmassa ylä
kulmassa on jonkin paikka
kunnan nimi, esim. "Hikiä 
elektroniikka". Sen avaami
nen on ehdottomasti kielletty 
ja kun se on avattu siinä on 
paljon erivärisiä johtoja joita 
on mahdoton saada sopimaan 
siihen takaisin. Sen nimi on 
Ravat ja sitä ei pidä sotkea La
valiin, joka, jos on iso, on 
kenttäkeitin ja jos on pieni, 
separaattori. 

Rt-elektroniikka saattaa 
osoittautua siksi viisasten ki
veksi jota rt-miehet ovat esi
histonallisista ajoista etsineet. 
Sen avulla voidaan kenties 
saada vihdoinkin pois päiviltä 

se vanha vainooja, kavala 
kauhea Keltainen, joka näihin 
asti on tavantakaa kiristellyt 
tilannetta Itämeren etelä / poh
joisosissa. Leiritilanteita ja 
niiden myötä leirejä ei enää 
tarvita - laskimet pystyvät it
se taikomaan simuloidun 
hyökkääjän näyttölaitteisiin
sa ja käymään sen kanssa hir
vittäviä keinotekoisia tykistö
taisteluja. Rannikkotykistö 
on nähtävästi vuosituhanti
sen teknisen kehityksensä jäl
keen päässyt tilanteeseen, jos
sa tekniikka on vihdoinkin 
palauttamassa rt-miehen ran
nikkotykistön perusarvoj •. 
verkoill_a käynnin ja kalan 
vustarrusen ääreen. 

j'ampella 
RAKENTAA UUSIA 

JA 

KORJAA VANHOJA 

RANNIKKOTYKKEJÄ 

RAN N IKKOSOTILASKOTI
YH DISTYS 
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Raval-asiantuntija kapteeni 
L. Kasurinen Linnake-lehden 
haastattelussa 

Kapteeni L. Kasurinen toimii nykyään 
kurssiosaston johtajana Rannikkoty
kistökoululla. Hänen harteilleen lan
keaa myös päävastuu Ravat-järjestel
män opetuksesta Rannikkotykistökou
lussa. Kapteeni L. Kasurinen valmis
tui kadettikoulusta vuonna 1966,jonka 
jälkeen hän palveli Isosaaressa lähes 
seitsemän vuotta. Esikunta tehtävissä 
vietetyn parin vuoden jälkeen hänelle 
tuli siirto neljäksi vuodeksi Pääesikun
nan sähköteknilliselle osastolle. Ran
nikkotykistökoululla kapteeni L Kasu
rinen on palvellut vuodesta 1979. 

Linnake-lehti: Herra Kapteeni, mitä tar
koittaa Ravalja mitä hyötyä siitä on rannik
kotykistölle? 

Kapteeni L Kasurinen: Kirjainyhdistelmä 
Raval tulee lyhenteenä sanoista rannikko
tykistön valvonnan ja ammunnan laskin. 
Raval on tehtävältään kaksijakoinen tieto
konejärjestelmä. Merivalvonnassa se hel
pottaa ja varmentaa tutkavalvontaa. Ha
vainnot saadaan nopeammin ja tarkemmin 
kuin manuaalisessa systeemissä. Toinen 
laskimen käyttötarkoitus palvelee rannik
kotykistöpatterin ampuma-arvojen lasken
taa. 

Rt:n vanhaa keskiötä Raval-järjestelmä 
ei ainakaan toistaiseksi kuitenkaan täysin 
poista, vaan keskiö tulee olemaan edelleen 
laskimen rinnalla käytössä. Ne laskintoimi
tukset, jotka ennen suoritettiin "höyrykes
kiössä" matka-, suunta- ja laskijaryhmän 
laitteilla sekä tasolla, tehdään nyt laskimel
la. Tämä pienentää huomattavasti henki
löstön tarvetta. Samalla inhimillisistä te
kijöistä aiheutuvat virhemahdollisuudet vä
hentyvät. Lisäksi yksi laskin voi laskea yht
aikaa ampuma-arvoja usealle eri patterille. 
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Kapteeni Kasurinen työpöytänsä ääressä. 

Merivalvonnan tapaan Ravalin edut ampu
ma-arvojen laskemisessa ovat myös nopeus, 
varmuus ja tarkkuus. 

Miten te tulitte tekemisiin laskimen kans
sa, entä mikä on tämän hetkinen "suhteen
ne" siihen? 

Ravalin suunnitteluun ryhdyttiin varsA. 
naisesti runsaat kuusi vuotta sitten. Olil!9"' 
tuolloin töissä Pääesikunnan sähköteknilli
sessä toimistossa ja ajauduin sitä kautta mu
kaan Raval-projektiorganisaatioon. Tästä 
syystä minut siirrettiin Rannikkotykistö
koululle, kun laskimen valmistuminen al
koi häämöttää vuonna 1979. 

Tällä hetkellä työskentelen pääosin lait
teistokoulutuksen parissa. Koulutus suun
tautuu sekä henkilökunnalle että upseeri
oppilaille. Toiseen tehtäväsarkaani kuuluu 
Ravalin soveltaminen käytäntöön. Lähinnä 
ryhmätyön avulla pyritään selvittämään, 
miten laskimesta saataisiin suurin hyöty. 
Myös opetusmatt:riaalin Vdlmistelu vaatii 
oman aikansa. 

Miten henkilökunta ja kokelaat ovat tei
dän mielestänne omaksuneet Ravalin? 

Olemme olleet tyytyväisiä tuloksiin. In
nostusta oppimiseen riittää. Opetus tosin 
keskittyy puhtaasti laitteen käyttöön. Siinä 
mielessä sitä voisi verrata vaikkapa auto
kouluun. Pieniä eroja opetukseen aiheutuu 
kurssin opetustavoitteista. Esimerkiksi 
kapteenikurssilla keskitytään pääasiassa 
laitteen käytön suunnitteluun. 

Koska opetukseen käytettävä aika on ra
jallinen - vain perustiedot pystytään anta
maan - korostuu itseopiskelun tarve. Tä
mä edellyttää oma-aloitteisuutta opetetta
vien taholta. Harjoitus tekee mestarin. 

Ravalin käyttöhenkilökunnan ohella toi-

• 
mii sekä Rannikkotykistökoululla että 

1 joukko-osastoissa huoltohenkilöstöä. He 
ovat saaneet teknisen pohjakoulutuksen ja 
pystyvät siten hyvin pitkälle takaamaan 
laitteiston toimintavarmuuden. 

Kokelaiden ei ole tarkoitus oppia itse
näisesti käyttämään Ravalia. Päämääränä 
on pidetty, että he johdettuna pystyvät te
kemään tietyt tehtävät laskimella. Merkit
tävänä virstanpylväänä Ravalin kehitys
historiassa voidaan nähdä laskinkoulutuk
sen aloittaminen reserviupseerikurssilla 
noin vuosi sitten. 

Miten Ravalia teidän mielestänne voitai
siin parantaa? 

Nykyinen Raval-laitteisto on ja pysyy. 
Radikaaleihin muutoksiin ei ole ilmennyt 
tarvetta. Pieniä parannuksia ohjelmistoon 
tulee ilman muuta käyttökokemuksien kas
vaessa. 

Mitä tulevaisuudessa tapahtuu on koko
naan toinen asia. Eräänä mahdollisena toi
menpiteenä näkisin tykkien automatisoin
nin. Tällöin ei tarvitsisi keskiöstä enää lukea 
arvoja tykeille, vaan ne välittyisivät auto
maattisesti. Kyseessä ei ole niinkään tekni
nen ongelma kuin se, miten päättäjät katso
vat tarpeelliseksi suunnata varoja. 

Mitä haluaisitte sanoa Linnake-lehden 
lukijoille? 

Raval-laitteisto ei ole itsetarkoitus. Se on 
hankittu käyttöä varten ja ihmiset ratkaise
vat sen hyvyyden. Vastuu lankeaa tällöin 
tasapuolisesti käyttö- ja huoltohenkilöstön 
kesken. Yhteen hiileen puhaltamalla saavu
tetaan parhaimmat tulokset. Myös niiden 
henkilöiden tuki, jotka eivät suoranaisesti 
toimi laskimen parissa on tervetullut. Yh
dessähän me kaikki täällä toimimme. 

Kiitämme osallistumisesta Kajanuksen saunan rakennustalkoisiin. 

• 
r::J C I iia F!!!I 
RAKENNUSOSAKEYHTIÖ 

Asemapäällikönkatu 12 Helsinki 52 
Puh. 90-140811 

Kauppalankatu 9 Kouvola 10 
Puh. 951-21651 

A. Rakennusryhmä 
T RUOLA - TERÄSBETONI 
La skutusosoite: 
Pa1un1 1tynt1e 5 
00320 Hel sonk, 32 
Puh . (90) 578 755 
Telex 125051 ruola sf 

rla nkmnat · 

Opa stinsllta 8 B 
00520 Hel s,nk, 52 
Puh (90) 140 144 
Telex 124552 lera sl 

Tyomaa. 
Lap1nmaen11e 1 Rakennu<; Ruola 
00300 Hels,nk, 30 (901 518 755 
(90) 559 2496 
(90) 557 268 

Terasbetoni Oy 
(901 140 144 
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Laskin toimii myös rykmentti
läisten käsmä 

"Sotilasmestari Matti Ko
koi tuntee rykmentistä par
haiten Ravalin - haasta
telkaapa häntä", vastasi 
Isosaaren linnakkeen pääl
likkö, Kapteeni Seppo 
Kaipia tiedusteluun, kenen 
puoleen kannattaisi kään
tyä Ravat-artikkelia teh
täessä. 

Nykyisin jo luutnanttikurssin 
suorittanut sotilasmestari 
Matti Kokoi ilmoittautui 
SlRtR:n palvelukseen ker
santtina vuonna 1968. Alku
aikoina hänen työhönsä kuu
luivat jaosjohtajan tehtävät 
Koulutuspatterilla ja Mäki
luodossa. Vuonna 1970 hänen 
eteensä tuli siirto Isosaaren 
linnakkeelle RAuK:n koulut
tajaksi ja myöhemmin vääpe
liksi. Isosaaren linnakkeen 
vääpelin tehtäviä sotilasmes
tari Kokoi hoiti aina vuoden 
1980 Joulukuuhun saakka, 
jolloin hän siirtyi koulutta
jaksi. Samanaikaisesti hänen 
tehtäväkenttäänsä astui Ra
val-järjestelmä, myös meri
valvonnan puolella. 

Esimiehet kannustaneet 
- Esimiehet ovat minua kan
nustaneet toimimaan Ravalin 
parissa. Enkä tätä ole joutu
nut katumaan. Niin vääpelin 
kuin nykyisetkin tehtävät ovat 
itsenäisiä ja vastuullisia, mut
ta poikkeavat silti merkittä
västi toisistaan. Vääpelinä 
tehtäviä hallitsi vastuu mie
histä. Nyt täytyy suurin vas
tuu kantaa omasta itsestään 
ja Raval-tietämyksestään, to-
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Sotilasmestari Matti Kokoi opettamassa perheen pienimmälle sha
kin aakkosia. 

teaa tällä hetkellä myös kes
kiöjaoksen johtajana toimiva 
sotilasmestari Kokoi. 

- Päivät kuluvat aamusta 
iltaan laskimen kimpussa. Uu
det keskiöjaoksen miehet saa
puivat "Isoon" vajaa viikko 
sitten. Laiturilla tulivat vas
taan. Sen jälkeen en ole heitä 
tavannut. Tähän tosin lienee 
eniten vaikuttanut se seikka, 
että olen parhaillaan Santa
haminassa koulutustilaisuu
dessa pohtimassa ohjetta me
rivalvonnan suorittamisesta 
Ravalia hyväksikäyttäen. 

Koulutusta kehitetään 
Rykmentin sisäisestä koulu
tuksesta vastaavan sotilas-

mestari Kokoin mielestä ryk
mentin henkilökunta on omak
s~nut Raval-järjestelmän hy
vm. 

- Koulutus on vasta kä• 
nistynyt ja sitä suunnitell19 
voimakkaasti. Samalla koulu
tettavien määrä kasvaa koko 
ajan. Tällä hetkellä rykmen
tin henkilökuntaa koulute
taan pääasiassa toimimaan 
Ravalin merivalvontajärjes
telmän parissa. 

- Valoa ja nappulaa täyn
nä olevat laitteet hämmentä
vät ensinäkemältä, mutta al
kupelon voittamisen jälkeen 
oppiminen alkaa. Myös va
rusmiehiä kiinnostaa oppimi
nen. He tulevat mielellään 
mukaan, kun heitä perehdy-

Esimerkki Laskimen osuudesta tulenkäytössä ja 
ammunnassa. 

Höyrykeskiön taso toiminnassa. 

tetään laskimeen. Tosin Ra
vat-koulutusta annetaan pää
asiallisesti vain kokelaille. 

Raval-järjestelmä on tullut 
rannikkotykistöön jäädäk
seen ja on sille ilmeinen etu, 
pohtii sotilasmestari Kokoi. 

- Kalliita laitteita ei kan
nata jättää luoliin ja varastoi
hin ruostumaan vaan ne pitää 
hyödyntää parhaalla mahdol

1944. Ohjesääntökirja käyttö
oppaaksi valmistui 1957. Toi
vottavasti tällä kertaa ollaan 
vikkelämpiä, mietiskelee soti
lasmestari Matti Kokoi. 

TV-ruutu kiinnostaa 
eniten 

lisella tavalla. Tästä syystä - Ihmiset vierastavat ja pyr-
6siarvoisen tärkeä perusta kivät välttämään sellaista, 
1llllllmän, niin kuin monen mitä eivät pysty helposti ym

muunkin asian ympärillä työs- märtämään. Tästä hyvänä 
kentelevälle on myönteinen esimerkkinä voin kertoa muu
suhtautumistapa. taman kerran Ravalia maan-

- Kielteisellä kannalla ei puolustuskurssille esitellessä
voiteta mitään. Uusi järjes- ni havaitsemani ilmiön: Kun 
telmä vaatii aina a'ikansa. Sitä järjestelmä pannaan toimi
ajetaan sisään, kokeillaan, maan, valvontakamera välit
tutkitaan ja pannaan aina vä- tää kuvanm tv-ruutuun. Ku
lillä asiaa paperillekin, jotta vassa saattaa näkyä vaikkapa 
järjestelmä kehittyisi mah- vanhan männynkäppyrän lat
dollisimman tarkoituksenmu- va. Jos samanaikaisesti ryhtyy 
kaiseksi ja käyttökelpoiseksi. selvittämään Iaskimen käyt-

- Vanha keskiöjärjestelmä tötarkoitusta, ominaisuuksia 
otettiin käyttöön vuonna . ja laitteistoa, ei juuri vasta-

kaikua saa. Ihmiset tuijottavat 
haltioituneina mäntyä ruu
dussa, eivätkä pysty tai halua 
tajuta metsää puilta. Epäolen
naiseen kiinnitetään huomio
ta, koska se on helposti ym
märrettävissä, • toteaa sotilas
mestari Matti Kokoi. 

Opiskeltava my& 
iltaisin 
Leppoisan sotilasmestari Mat
ti Kokoin mielestä toistakym
mentä vuotta on vierähtänyt 
puhtaan luonnon helmassa, 
Isosaaressa mukavasti. Saari 
sijaitsee lähellä kaupunkia ja 
yhteydet pelaavat hienosti. 
Myös lempiharrastuksille, ka
lastukselle ja veneilylle "Iso" 
suo erinomaiset mahdolli
suudet. Vanhoista harrastuk
sista pistooliammunta on vii
me aikoina jäänyt vähemmäl
le. Osaltaan tähän on vaikut
tanut Raval, johon perehty
minen vie joskus illatkin. 
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"Osaattekos te käyttää sitä laskinta vai etteT' 

Kokelaana 
laskin linjalla 
Rannikkotykistö-koulun las
kmlinjalla annetaan päivit
täistä Raval-koulutusta noin 
kuukauden päivät. Tämän 
ohella laskinopit syöpyvät 
mieleen ampumaleirillä, ker
too RTK:ssa apukouluttajana 
toimiva kokelas Pekka Man
ninen upseerioppilasajan ko
kemuksistaan. 

Hänen mielestään tavan
omaisen päiväopetuksen li
säksi tarvitaan runsaasti va
P.aaehtoista, mutta pakollista 
1ltaharjoittelua. 

- Oma-aloitteinen opiske
lu on välttämätöntä, jotta an
netut tiedot pystyttäisiin o
maksumaan kireässä opiske
iuaikataulussa. Tätä helpottaa 
suuresti se, että Ravalin pa
rissa puuhailee iltaisin laski
men käyttöoikeuden saanutta 
henkilökuntaa. He neuvovat 
mielellään myös oppilaita. 
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Kokelas Manninen pohtimassa laskimen hienouksia. 

- Hyvin omaksuttu kes
kiökoulutus RAuK:ssa edes
auttaa Raval-opiskelua R TK: 
ssa. Aliupseeri- ja upseerikou
lutus nivoutuvat sopivasti yh
teen rannikkotykistössä, pai
nottaa kokelas Manninen. 

Poli vai kadis? 
Urheilua harrastavan koke
las Pekka Mannisen mielestä 
rannikkotykistö on osoittau
tunut varusmiespalveluspaik
kana onnistuneeksi valinnak
si . 

• 
- "lnttikavereiden" kans
yhdessä koettu kova kou

lutus on luonut myönteistä 
ryhmähenkeä. . Palveluksen 
mielekkyyttä on nostattanut 
myös monit>uolinen koulutus. 
Erityisesti Johtamiskoulutuk
sesta ja johtamistaidon käy
tännön harjoittelusta on tullut 
tiettyä varmuutta otteisiin. 

Kotiuttamisen jälkeen ko
kelas Pekka Manninen on 
kaavaillut pyrkivänsä Teknil
liseen korkeakouluun. Silti 
toisena varteenotettavana 
vaihtoehtona välkkyy hänen 
mielessään Kadettikoulu ja 
siellä - mikäs muu kuin R T. 

Lyhyt Mäkiluodon historiikki 
on ilmestynyt. 

Myynti : Yli! 0 . Enqvist , puh. 
6860 314 töihin, 668 253 kotiin 

r-----------
1 Jäsenilmoittautuminen 
1 

1 

Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehd&t sekä jäsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella. 

1 nimi 

1 osoite 

1 .J.... postitoimipaikka 

• puh .kotiin puh . toimeen 

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
c/o Markkanen 

1 synt.aika palvelupaikka/ aika 

1 
1 
1 
1 

Killan toiminnassa minua kiinnostavat eniten ne 3 kohtaa , 
jotka olen oheisista ruksannut : 
□ retket linnakkeille □ varusmiesajan ystävien 
D ammuntojen seuraaminen tapaaminen 
□ tiedot aselajin kehityksestä □ saunai llat 
□ ajankohtainen tieto maan- □ Rann ikonpuolustafa , Helsin-

puolustuksesta ja turvalli- g in Reservinsanomat ja 
suuspolitii kasta tiedotteet 

□ retket teollisuuslaitoksi in □ kuntoliikunta 

1 Lähetä tämä postikorttina ta i kirjekuoressa. Voit jättää il-

1 moittautumisesi myös Killan yhteyshenkilöille tai SIRtR:n 
VMTK:n edustajille, jotka toimittavat sen edelleen . Terve-

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

~u~ m~a~ - - - - - ____________ _ .J 
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RAuK ffl/81 

Tervetuloa herroiksi oppilaat! 

Herrana on helppo olla, mutta tuhottoman vaikeata päästä. 
Noinhan sanotaan. 
Teillä on nyt tilaisuus vertailla herraksi kilvoittelun ja herrana olemisen ominaispai- • 

noja. Johtajan vastuu, josta teille kurssin aikana puhuttiin, on nyt monelle teistä kou
riintuntuva kuorma. Voi olla, että joku on tullut kaihoisasti ajatelleeksi aliupseerikurs-
sin aikaa. Silloin ehkä sai hikoilla, mutta huoli oli vain itsestä. Herrana olo, vastuun kan
taminen, ikävien käskyjen antaminen ei aina ole kovinkaan helppoa. 

Johtajan vastuun taakka on nyt teidän ja teidän on sitä lähimmät neljä vuosikymmen
·tä kannettava, minkä painoiselta se sitten tuntuukin. Tehkää nyt parhaanne oppiaksen
ne lisää. Helpoimpia aikoja ei ainakaan varusmiespalveluksen puitteissa ole näköpii
rissä - pikemminkin päinvastoin. Osa teistä palaa takaisin Koulutuspatteriin alokkaita 
kasvattamaan. Tämä tehtävä onkin vaativin, vastuullisin ja mieleenpainuvin koko va
rusmiesaikananne. Mutta vain varusmiesaikana - teidäthän on koulutettu laitteiden 
laiteryhmien tai aseiden johtajiksi liikekannalle saatettuun sotajoukkoon. Siinä tilan~ 
teessa on ryhmänjohtaja omillaan. Vaa'assa, jossa tulokset punnitaan, on hänellä omaan 
~uppiinsa asettaa vain ammattitaitonsa ja persoonallisuutensa kokonaisen ryhmän 
massavaikutuksen vastapainoksi. 

Eikä herrana olosta sitten muuta irtoa kuin hikeä, verta ja kyyneleitä? 
Ehkä olette jo ehtineet saada alkumakua esimiehenä olemisen myönteisistäkin puo

lista? Kenties olette jo voineet vastaanottaa alaisten luottamuksen, kokea miltij tuntuu 
kun on kyennyt osoittautumaan sen arvoiseksi? Ehkä jo tiedätte millaista on seistä jou
kon kanssa aluksi silmäkkäin mutta jonkun ajan kuluttua havaita kaikkien katsovan 
samaan suuntaan kuin te? Lienettekö vielä saaneet aavistusta siitä miten joukon raudan
kova yhteishenki kannattelee johtajaa silloin kun on vaikeata? 

Tervetuloa herroiksi, Koulutuspatterin Aliupseerikurssi 111/81. Opetelkaa hyviksi 
esimiehiksi ! · 

~errana ei Qle aina helppo olla, mutta siitä voi silti nauttia. - Se on vain opittava 

~- ~ 

Koulutuspatterin päällikkö 

Majuri Tiilikainen 
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Puheenjohtajan 
tervehdys 

Jälleen on saatu yksi RT-ryhmänjohtaja
kurssi onnellisesti päätökseen ja jälleen on 
yksi oppilaskunta lopettanut aktiivisen toi
mikautensa. Kouluttajat voivat huokaista 
helpotuksesta ja me nuoret ryhmänjohta
janalut olemme yhtä kokemusta rikkaam
pia. 

Kurssin aikana tutustuttiin uusiin ihmi-

• 
siin ja uusiin asioihin, otettiin mallia toisis
tamme ja vaihdettiin ajatuksia ja ennen 
kaikkea - opeteltiin toimimaan mitä moni-
naisimmissa tehtävissä. 

Oppilaskunnan toimintaa vaikeutti, ku
ten niin monesti ennenkin kurssin lyhyys ja 
ohjelman tiiveys. Kaikesta huolimatta saa
tiin järjestettyä jos jonkinlaista tavanomais
ta palvelusta keventävää toimintaa etenkin 
pitkien pyhien, joulun ja uudenvuoden 
ajaksi. Oppilaskunta kokoontui vain yhteen 
yleiskokoukseen, jossa se järjestäytyi. Use
ampi kokous olisi kenties ollu hyväksi. Tä
mä kaikki johti siihen, että hallitus hoiti 
kaikki käytännön järjestelyt. Hallitus ko
koontuikin mahdollisimman virallisesti lä
hes joka ilta - ja joskus yölläkin - oppi
laskunnan huoneeseen hmm ... pohtimaan. 
Tämä hallitus ei saanut järjestettyä kyllin 
näkyvää ja tehokasta tiedoitustoimintaa 
missä suhteessa se epäonnistui. Hallitus toi~ 
mi ikäänkuin maan alla. Seuraava oppilas
kunta ottakoon opikseen meidän virheis
tämme. Mielestäni oppilaskunta kuitenkin 
onnistui tehtävässään keventää joskus ras-

~asta asepalvelusta ja luoda reipasta maan
~uolustushenkeä oppilaiden keskuuteen . 

Kova koulutus ja täysipainoiset vapaa
ajat vastapainona luovat rennon ja välittö
män yhteishengen, joka teki palveluksen 
inhimilliseksi - jopa mukavaksi. Sitten nel
jäs helmi~uuta koitti se maaginen päivä, 
kun kurssi päättyi ja joukko hajaantui en
simmäinen kulmarauta kauluksessaan ku
kin omalle taholleen. Kurssista jäi hyvä ma
ku suuhun ja vuodet kultaavat jääneet muis
tot. Oppilaskunnan puolesta kiitän kaikkia 
jotka ovat ahertaneet vuoksemme. Toivot
tavasti osoittaudumme kaiken vaivannäön 
arvoisiksi. 

Syyskuuta odotellen 
Sami Virpiö, 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
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TYKKILINJA Tupa 1 

Paulamäki Jari 2.6.62 Helsinki, KoulPtri 
Yo. Joutui oppilasjohtajaksi heti kurssin 
alussa ja piti sen päälle viiden viikon joulu
loman. "Mä tuun kai sitten autolla, kun 
mulla ei ole suksia". 
Alapappila Juha 31.10.61 Helsinki, Koul 
Ptri ja Yo. Käskyjen järkähtämätön nou
dattelija, joka ei urputtanut vastaan edes 
silloin, kun kokelas käski Ratekoon. Käy
tännön hallinta toi pisteitä - mutta paljon. 
lsoniemi Markku 23.2.61 Vantaa, Eptri ja 
Yo. Tunnollinen kirjurityyppinen taisteli
ja. Aloitti Santiksessa, käväisi Öbiksessa 
palasi Santikseen. ' 
Hiirsalmi Mikko 30.6.61 Helsinki, EPtri ja 
Yo. Teoria putkessa, klunkki ei. Kärsi sel
vän tappion hitaudessa Vaihe-Varhemaalle. 
Yksi sairaaloiden sankareista. 
Mikkonen Jorma 19.4.61 Helsinki, Koul 
Ptri, laivalevyasentaja. Hiljainen käytän
nön mies, jolle ei mikään ollut mahdotonta 
paitsi opiskelu. "Hmm ... Jos mä meen nyt 
vedättään pois ton hampaan ja sit ensivii
kolla korvaleikkaukseen". 
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Vahervaara Tapio 20.2.61 Helsinki Kot 
R~sto ja Yo. "Vit uitt ais, jos ei kdnnos
t~1s"._ Todell~ p~ssiivinen punkan / kaapin 
h1eroJa. Tarv1ts1S1 uudet sukset joka reissul
le . . T~rä".ä -~e~ra~li".ä~peli -tyyppi, jolla 
kaikki oh kunm vuts1m1sestä. 
Varvemaa Jouni 20.11.61 Kotka KotRpsto 
ja Yo. "Kuka siellä kaapilla vielä räpeltä&. 
Varvemaa". "Älä sie miulle ala mie o• 
Kirkonmaalta". Patterin hitain linjan vitsi-
nikkari, aina vaiheessa. ' 

~ajuri 1:iilikain~n Heikki. Kurssin johtaja 
Ja . Pattenn Päällikkö. Hän oli paikalla sil
lom, kun häntä eniten tarvittiin. Jämerän 
ulkomuotonsa rauhallisuutensa ja kaulus
)aattans!i yuok_si m~juri oli patterin pelätyin 
Ja kunmo1tetum mies. 
Yliluutnantti Hyytiäinen "Hyde". Patterin 
kakkosmies, joka omasi todellisen komen
toäänen. Pisti oppilaisiin vipinää monella 
tavalla. Hallitsi pelkällä läsnäolollaan. 

TYKKI LINJA Tupa 2 

Turtiainen Jussi 14.2.62 Helsinki, Koul 
Ptri ja Yo. "Mua ei kiinnosta toi yhtään". 
Huolehti itsestään. 

Soldan Esa 12.10.62 Helsinki, KoulPtri 
ja hiihdonopettaja. "Hei, mitä sulia siinä on. 
Anna pikku Biitti", "Hei onko nyt joku 
valmistautumisaika". Pakeni Bingoja oppi-

.illllikunnan huoneeseen. Yritti aina - jos-
9 s liikaakin. 

Nikki Timo 20.1.62 Lahti, Kou!Ptrija tekn. 
yo. Nipo, luumu ja armoton hitsaaja muu
ten mukava mies. Hommat hanskass~ var-
masti Ratekoon. ' 

Helin Ari 9.4.54 Kotka, KotRPsto ja muu
sikko. Linjan nopein mies: kun muut vasta 
petailivat punkkiaan, tuli Helin jo tupakil
ta. Piti kulttuuria yllä tuvassa. 

S~dell __ Kyösti ~.6.61 l:lelsi~ki, EPtri ja 
op1skehJa. Patterm vahvm mies, todellinen 
tykkilinjan vinssi. Kesäkuun mopojen kau
hu. - Jatkakaa, lepo vaan. 

Wallenius Pa~i 1.1.62 Espoo, Kou!Ptrija yo 
K(!ks.~n suos1kkipoju. "Hei, tee mun mant
telik_äärö", "Oony hiljaa", eli Laisus Faire 
-periaatteella. Ratekoon. 
Pöyhöne~ Hei~ki 1.4.61 Jämsä, Kou!Ptrija 
Y?-. Puohkurss1luutnantti. Aika Velikulta. 
P1t1 tuvan hälytysvalmiudessa mahtavalla 
kuorsauksellaan. "Kyllä, Herra koukelas". 

Kers~tti K~kkunen Täyskäännös 360 as
te_tta Ja sulke1set muutenkin persoonalliset. 
Pientä hapuilua organisoinnissa. Asiallinen 
kolmen kulmaraudan mies. 
Kokelas Arhela Piti hommat hanskassa 
vaikka apinan raivolla. Ei tykännyt firman 
systeeme1stä eikä laivaston körreistä. Arhe
lalla oli vakaa linja. Voi onnettomat mei
dän ~mpu1!1aleirillä on putket kuumina ja 
osumia tuh. 
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TYKKI LINJA Tupa 3 

Alenius Timo 9. 1.62 Lahti, KotRPsto ja yo. 
Entinen mäkihyppääjä, joka ponnisti mui
den yli RTK:hon. Vaiheessa - mutta pärjä
si muiden mukana. 
Rauhala Heikki 24.2.63 Lahti, KotRpsto ja 
yo. Rauhallisuuden huippu. Hämäsi koksut 
asiallisuudellaanja lähti Ratekoon. Kuopus 
Suomalainen Jyrki 19.8.61 Helsinki, Kot 
RPsto. Vietti RAulc :n tahtiin kirje ja päivä. 
Menetti äänensä viimeisinä päivinä. Mieli
lausahdus: ei paljon paina. 
Korhonen Pertti 19.8.61 Helsinki, Koul 
Ptri ja Yo. Tuvan henki ja tuki (a'la tuki
oppilas). Liikkui välillä henkimaailmoissa. 
Oh ainoa oppilas, jolla oli RK:ssa "liekin
heitin". Tuvan symppis. 
Grönfors Simo 27.1.62 Vaasa, Kou!Ptri ja 
yo. Kasvatti ampumaleirillä komeat viikset. 
Lähti Tväl-kurssille. Harrastus: valokuva
malli. "Jaaha, jaaha." 
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Markkanen Juha 2.12.61 Helsinki, EPtrija 
yo. Jammailija kiireestä kantapäähän. Lus
muili tuvassa kuulokkeet korvilla: "Mä en 
kuule mitään, enkä voi siis tehdä mitään". 
Ruhkanen Pekka 15.9.61 Helsinki, Koul 
Ptri ja yo. Haaveili kadiksesta, muttei pääs
syt RTK:hon. Asui puhelimen luona varsin
kin siivousten aikana. Tulevaisuus hämär~ 
peitossa. Tuvan perusluumu. • 

Vääpeli Saastamoinen "Hommassa on jo
tain fibaa , jos ette saa tervaskantoa sytty
mään, kyllä kunnon tervaskanto ... " Tark
kaili liikuttavalla mielenkiinnolla kirvei
den teriä: "Lyöty selvästi kiveen". 

TYKKI LINJA Tupa 4 

Helle Tapio 7.10.62 Kou!Ptrija yo. Erikois
koulutuksen lisäksi hallitsi suomen kielen: 
"ketä on nähnyt kukaan?" Showmies, 
tsemppasi sulkeisissa "hymy P ... seen". 
Seppälä Samppa 8.11.61 KoulPtri, valt.yo. 
Viljeli latinankielisiä sananlaskuja. Paleli 
kaikkialla. 

,Maarenheimo Juha 3.4.61 KoulPtri, yo. 
W,öysin rantein, lomalta palatessa joskus va

lonappula hukassa. Motto: en viitsi. 
Heikkinen Oskari 7.1.62 KotRPsto ja yo. 
Nukkui nalle kainalossa ja tuhosi mielettö
mästi kirjepaperia. Hymypoika. 
Lahti Veli 15. 7. 61 KoulPtri, teollisuussäh
köasentaja. Hoito hommat raivolla, meni 
kovaa kaikkialla. Tuvan kurinpitoesimies 
"mörrimöykky" Sporttia. 
Risku Heikki 3.4.62 Kou!Ptri ja yo. Peluri, 
joka ansaitsi elantonsa pokerilla. "Otetaan 
pari matsii". Tappeli aina Lahden kanssa. 
Armeijassa on löysää. Himo pullaan ja lei
voksiin. 

Koponen Seppo 30.6.58 EPtri. Yksi kurs
sin harvoista naineista. Ei erityisemmin pi
tänyt armeijan systeemeistä. "Hei, lähdeks 
röökille". 
Rinta-Jaskari Kari 25.6.61 KoulPtrija opis
kelija. Oli kiinnostunut vain ja ainoastaan 
ralliautoilusta ja omasta Camarostaan, Her
kuttelija pahimmasta päästä. Sukeltaja ja 
uppopallon pelaaja. 

Kersantti Hirviniemi "rotaflyer". Osasi sekä 
rt-asiat että rumbailun - mutta hyv~n. 
Hymy levisi huulille håm~äs~yttävän use~n. 
Kokelas Hakkarainen Mies ilman pokena. 
Osasi rt-asiat hämmästyttävän hyvin puhu
mattakaan käden lippaan viemisestä. 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 11 

Biese Lars Björn 30.10.61 KoulPtri, yo. 
SS-korpraali helmut pisse,jonka ilme ja po
keri yllättivät jopa kokelas Arhelan. Luki 
paljon mutta usein. 
Koivula Lars Olavi 3. 5. 61 KotRPsto / Kmaa 
merkonomi. Itse rauhallisuus. Mottona: In
tissä ei jää luokalle. Kurssin ainoa hammas
vempula - vastaanottoapulaisen takia. 
Laakso Harri Juhani 26.3.62 KoulPtri, yo. 
Ohjusmies, joka havaitsi yllätyksekseen 
joutuneensa Ratekoon kurssin päätyttyä. 
SM-tason pesäpalloilija, jolta talviharj oit
telu jäi kuitenkm pahasti väliin. 
Lehtola Pasi Jukka 15.8.62 KotRPsto, yo. 
"Katse tähtiin päin" - Lopsahti Ratekoon 
välikäsiä käyttäen. Olisi tarvinnut tulkin 
yrittäessään kommunikoida muiden kans
sa. "angludsguirr adubadar•. 
Mononen Jarmo Sakari EPtri ja Dl. Patte
rin ikunestori nuortui RAuK:n aikana n. 30 
vuotta. 
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Mustonen Olli Arvo Ilmari 28.3.62 Koul 
Ptri ja yo. Tuvan ainoa tunnollinen siivoo
ja. Todella huomaamaton mies. 
Salmi Kari Juhani 10. 11 . 61 Eptri, yo. Tu
lenjohtolinjan Metaanitehdas. Suoli-Salmi 
aiheutti lukuisia kaasuhälytyksiä. Omasi 
joko liian pienen lakin tai liian suuren pään. 
Sihvonen Risto Pietari Kou!Ptri, merkono
mi. Tuvan paras punkkaja pinkka. Paljastilllli.. 
masokistisen luonteensa rumbailun ai• 
kana haluamalla LISÄÄ. Totteli nimiä: 
suihkonen, suhonen, sintonen, suffeli, sun
tio . .. 
Wiegand Rainer 22. 11. 61 EPtri ja yo. Patte
rin itseoikeutettu kulmamies, kulma-Wie
gand. Joka suhteessa vaiheessa, sekä jär
jestymisessä että tahtimarssissa. Huuli pyö
reänä. 

1 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 12 

Hietakangas Eero Juhani 21.10.60 Koul 
Ptri, painaja. Vaihemies vailla vertaa. Kyk
kimisvapautettu (ainoa Euroopassa) jota ei 
saatu ulos ruokalasta ilman rautakankea. 
Korhonen Pauli Kari 25.2.62 KoulPtrija yo 
Lentopalloileva metsästäjä, jolla ojennuk
set eivät olleet koskaan kohdallaan. "Hei 

nnäänkö savuille?'' "Vippaa kymppi" -
rhonen. 
atinen Hannu Tapio 8.6.61 KoulPtri, yo. 

Linjan Baby Face. Hiihtomarsseilla useam
min polvillaan kuin suksilla. Ei polttanut 
hihojaan koskaan. Selvitti kurssin kaatui
lemalla. 
Montonen Marko Olavi 25. 9.62 KotRpsto / 
Kmaa, sähköas. Patteriharjoituksen tulen
johtajalupaus. Odotti kesää kiivaasti ja 
uusia könsymäkeläisiä. "Kesäaikaan vaan, 
könsyt rumbaa saa lalalalalaalilaa . .. " 
Muhonen Vesa Hannu Tapio 1.1.60 Eptri. 
Kykeni seisomaan pöydän alla muttei ma
kaamaan. Kuorsaava RT-röhnä vailla ver
taa. "305 jäykkänä lataa". Oli silloin tällöin 
myös hereillä tunneilla. 

Nevalainen Pekka Antero 10.4.61 Kot 
RPsto, yo. Harrasti urheilun lomassa myös 
rt-asioita muttei rasittanut itseään edes lo
mille lähtiessään. 
Perttilä Jarmo Kalevi 24.5.61 EPtri, yo. 
"pena murttila". Kiinnostunut enemmän 
omasta anatomiastaan kuin rt-asioista, 
vaikka singahtikin Ratekoon. Gambina
asteikon perustaja. 
Pietarila Ari Tapani 24.10.62 KoulPtri , yo. 
Yleisin lause oli: "Onks kukaan nähnyt yh
tään yli määräistä". Armoton tavaroiden 
hävittäjä. Ratekoon. 
Salminen Jarkko 21.5.61 Kou!Ptri, yo. 
Jenkki-Salmisen päässä pyöri Amerikka 
amerikkalainen jalkapallo paremmin hai: 
lussa kuin rt-asiat ja suomen kieli: "Herra 
kersantti minä .. öö ... olen öö ... " 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 13 

Eriksson Tom Johan 24.4.61 EPtri, yo. 
Mies, joka sanoi sen kirosanoin. Aktiivi
suus saavutti huippunsa iltalomilla ja sieltä 
palatessa. "Linjan surkein punkka", sanoi 
kokelas Hakkarainen. 
Järvelä Seppo Kustaa 30. 12.61 Kou!Ptri ja 
yo. Jos vaikeneminen on kultaa, on Järvelä 
miljonääri. Kävi RauK:n huomaamatto
masti, mutta hyvällä menestyksellä. 
Koivisto Kari-Pekka 27.3.62 Kou!Ptri, yo. 
Hyvin paljon kiinnostuneempi lomista, 
kuin rt-asioista. "Herra majuri, entäs me 
pitkämatkalaiset...?" Nyhersi kortteja kilo
kaupalla illat pitkät. 
Kuuluvainen Leo Kalervo 2.3.61 KoulPtri, 
yo. Tuvan ehdoton esimies, jolla tj-asiat 
olivat RTK-puikoissa. Huolehti tuvasta ja 
sen järjestyksestä kuin omistaan. 
Nurmi Jyrki Sakari 13.1.59 KotRPsto / 
Kmaa, konetekn. Armoton kuittailija, jol
ta ei säästynyt kukaan, ei varsinkaan hyl
syilijät. Tuleva rt-sankari, jota alokkaat 
kavahtavat. "Ei iltalomille ilman lupaa". 
Gambina-asteikon perustajia. 
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Pajari Jyrki Juhani 16.6.62 Kou!Ptri, tekn. 
yo. Epäjärjestyksen mestari. Varusteet hu
kassa, mutta ei pallo. Erittäin aktiivinen 
nahkatukka, joka lopsahti lomille usein 
b~~ketin varjolla. Gambina-asteikon perus
taJ1a. 
Saarinen Markku Olavi 12.7.61 Kou!Ptri, 
koneistaja. Sivutoiminen suunnanluki" 
joka pidensi sekunnit minuuteiksi. Ylenn 
tiin kurssijuhlassa 3:n tähden pinkka-, 
punkka- ja kaappihierojaksi. Valion salai
nen juustoagentti. 
Salminen Pauli Sakari 22.12.59 KotRpsto / 
Kmaa, konetekn. R T ei innostanut, lomat 
kyllä. Mielessä oli mutta .. . Pahin luistelija 
siivous- yms. vuoroista ja pingoista. "Tee 
itse". 
Uurainen Harri Ismo Valter 20.12.61 Koul 
Ptri, varastomies. Tuvan ammattitaitoisin 
päätoiminen ammattilevyttäjä, joka hallitsi 
alansa. Patteri kuuli Uuraisen lomilleläh
dön ja lomiltapaluun. Sivutoiminen Rau
kurssilainen. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 14 

Ahonen Leo Johan Adolf 20.8.62 Koul 
Ptri. Mies ilman huumorintajua= Ahonen. 
Hihanpolttaja vailla vertaa. Superlusmu, 
joka ei osallistunut minkäälaiseen järjeste
ly-, huolto- yms. palveluun. 
Heinonen Harri Kalevi 19.2.60 KoulPtri, yo 
Kurssin hymypoika, joka hymyili korvien 

.iiiillEveydeltä muiden hymyn hyytyessä. Suurin 

.. ive päästä torvisoittajaksi heavy-bän
ctiin. 
Kortelainen Arto Juhani 6.4.61 KotRPsto, 
yo. Tuvan pokerinaama. Hallitsi tuvan sii
vouksen erinomaisesti. Puhtaus ennen kaik
kea, kävi suihkussa kahdesti päivässä. 
Asiallinen ryhmänjohtaja. 
Koskivaara Kari Tapio 19.7.61 KoulPtri, 
yo. Rokkari kiireestä kantapäähän. Vahva 
taipumus velttoiluun. Useimmiten enem
män tavaroita hukassa kuin tallessa. "Hei 
kuka on vienyt mun tetsarit'r' 
Kuitunen Jouni Tapani 17. 7.61 KotRPsto, 
merkonomi. Raukin vähäpäiväisin luumui
lija. Persoonallinen hymyilijä, jonka ole
mus valloitti etenkin kouluttajat. Vältti 

maitojunan jopa omasta mielestään häm
mästyttävän helposti. 
Leppälä Juha Ilmari 25.4.61 EPtri, yo. Telt
taan tullessa: "Aina on tilaa vielä yhdelle .. 
Vänskä rajoitti dödöilyn lomillelähtöön. 
Muiden painostuksesta oli mieltynyt Suk
laatiin ja metaaniin. 
Suominen Juha Yrjö Olavi 1.3.56 KoulPtri, 
Dl. Huuliharpputaiteilija, joka singahti 
ykkösenä Ratekoon. Käytti voimasanoja 
harkiten - mutta useasti. "Vanha" sulautui 
junioreiden joukkoon huomaamattomasti. 
Tiainen Eero Antero 18.4.59 KoulPtri, 
tekn.yo. Tuvan hiljaisin mies ja kun puhui, 
puhui pelkkää asiaa. Selvää upseeriainesta. 
Vähäkoitti Juha-Lassi 13.6.58 KotRPsto, 
yo. Kertoi hurjia opiskelijatarinoita. Ripeä 
mutta nopea. Istui karvalakki kourassa 
muiden pukeutuessa. Singahti Ratekoon 
lukulomitta. 
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KESKIÖLINJA Tupa 16 

Huamo Erkki 21.5.61 Espoo, KoulPtri, ja 
yo. Surffaaja Tapiolasta. Nipotus-lepo-ni
potus, singahti Ratekoon. Hieroi kaap
piaan öisinkin taskulampun valossa. Kan
natti käsityöperinteitä. 
Huomo Tapio 8.3.57 Espoo, Dl tietok.tekn. 
K.otRPsto. Lentopetiexpertti, ukkomies. 
Sekoili unissaankin ohjatuista iltatoimista. 
Stressasi, jos oli tarpeen, muuten luumusi 
oppilaskunnan hucmeessa. Kaappi tuvan 
paras, piilopinkka aivan laatikon muotoi
nen. 
Jalanti Lauri 5.4.62 EPtri, Ranska ja yo. 
Tuvan trubaduuri, Elvis aina mielessä. Lä
päisi kurssin vaikkei etäisyyden seuraami
nen mennytkään aivan putkeen. Toi diva
rista viihdykettä linjalle. Pinttynyt alppi
nisti, joka levytti mäessä kuin mäessä. 
Kukkonen Jukka 17. 7.62 Kotka, KotRPsto 
ja yo. Perusluumu, Vaihe-Kentsu, älykäs 
mutta rento. Ei levyttänyt punkalla, vaan 
sen alla. 
Kuosa Jari-Matti "Gaucho" 24.5.62 Ori
mattila, KoulPtri, yo. Hiihtäjä. Tyynempää 
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oppilasta kursseilla ei ollut. Hoiti hommat 
vanhan Ratekoon lähtijän varmuudella. 
Paavilainen Sampo 1.9.61 Vantaa, Koul 
Ptrija yo. Parkett1en partaveitsi, KY:n kas
vatti, Silver Night Shadow, Dnacing Star. 
Löysä pianistipoju Martinlaaksosta, Oh 
Jesus. 
Rautamo Timo 2.1 .62 Pietarsaari, Koulp~~ 
ja ylioppilas. Pakeni intin paineita Wal~ 
manilla, luki tyttönsä kirjeitä, pakkasi lo
makassia mutta enimmäkseen kuorsasi. Ujo 
hymypoika ja synnynnäinen mäkihyppääjä. 
"Pokkani ei pidä pimpelipom". 
Tuomainen Heikki 16. 1. 55 Kuopio, Kot 
Rpsto ja Dl. Tuvan Vaiheikkain, va!'lhi!'l 
mutta j_aksoi ~itsata,_ hitsata ... Varsinai
nen Slowhand. "Mitäh". 
Valkonen Harri 3.9.62 Espoo, EPtri ja yo. 
Ikivempula. Valkkosysimetsä, parta aja
matta, puhui harvoin mutta käsittämättö
miä, kisaili aamuisin Tuomaisen kanssa. 
MM-purjehtija. "Täytyy tästä lähteä tree
naamaan". 

KESKIÖLINJA Tupa 17 

Heino Pauli 24.3.60 Hyvinkää, EPtrija yo. 
Hippa-Heino. Bäräytteli Eptrilta Öbikseen 
silmissään kaksi kulmarautaa ja toimisto
au:n jakkara. Kova äijä levyttämään - ai
nakin sukset jalassa. Heinon ääni kaikui 
ampumaleirillä yli koko keskiön. 
Kondelin Kalle 25. 12.62 Espoo, KoulPtrija 
tekn.yo. Yritti hillittömästi, mutta pönttöi
li vakuuttavasti. Oppilasjohtajana käytti 
mieluummin vahvistettuja merkkejä kuin 
komentoja. Mahdottomat unenlahjat. Lin-

~n ehdoton öllerö. 
,atorhonen Reijo 21.5.55 Hämeenlinna,EPtri 

ja tekn.yo. Keskiön kultakurkku. Reijolla 
on kerrassaan mahtava ääni, joka sai koke
laittenkin sukat pyörimään jalassa. Itse rau
hallisuus. Ansioitunut koronlukija. Loik
kasi miinanhautaajista R T:n sankareihin -
menestyksellä. 
Lindber$ Markku 8.2.61 Helsinki, EPtri ja 
yo. Santiksen miehiä. Ei paljon stressannut 
intin vuoksi. Leirin aikana kiintyi telttaan 
niin, että oli vartiossa silloinkin kun toiset 
nukkuivat. Naiset, tennis ja EPtri aina mie
lessä. Tuvan nopein lomakassin pakkaaja. 
Malinen Heikki 21.2.62 Helsinki, Koul 
Ptri ja kaupp.yo. Mahdoton tilittäjä. Le
vytti aina, kun ei luumunnut ja luumusi ai-

na, kun piti siivota. Jatkuvasti puoliunessa. 
Aamuisin kun muut olivat kaapilla niin 
Heikki pysyi uskollisesti vuoteessa, joka 
oli aina kuin tst-rata. Ei oppinut koskaan 
hiihtämään. 
Pukkala Juha 13. 7.61 Korpilahti, KoulPtri 
ja yo. Armoton hitsari, joka oli allerginen 
herätyksille ja punkan tekemisille. Vakio 
levyttäjä, jota e1 ampumaleirin aikana pal
jon keskiössä näkynyt. "tahtoo Mäkkäriin". 
Rautiainen Tuomo 8.12.61 Imatran Kot 
RPsto ja yo. Kokokurssivempula, joka 
hallitsi niin marssimurtumat kuin soppa
kauhan käytön eli siis piti tetsareista. 
Sipola Juha-Matti 3.4.57 Kuusankoski, 
KotRPsto ja ins. Tiukka mutta asiallinen. 
Armoton siivousnipo, joka hiiltyi aina tar
vittaessa. Aina paras kaappi ja paras punk
ka. Kurssin parhaita, vaikka kiersikin pat
teria pönttyilyn takia. "Miekö Ratekoon", 
älkäähän nyt viitsikö". 
Virpiö Sami 4.2.62 Nummela, KoulPtri ja 
tekn.yo. Linjan kuopus, joka viihtyi pa
remmin oppilaskunnan huoneessa kuin 
tupapalvelijana. Alussa pientä yritystä mut
ta kurssin lopussa aina vaiheessa: "Rateko 
lepo - Sami lepo". Metsässä aina kilo säily
kehedelmiä mukana. 
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KESKIÖLINJA Tupa 18 

Honkala Juha Pekka 25.12.62 Helsinki, 
EPtri ja yo. Tuvan tunnollisin. Näennäi
sesti vaiheessa, ehti aina mutta oli hillitty 
ja rauhallinen. 
Järvinen Kari Auvo Juhani 6.6.62 Koulptri 
ja tekn.yo. Kuutenakymmenenäkolmena 
iltana treeneissä, kerran iltavahvuuslasken
nassa. Nautiskeli kahvia oppilaskunnan 
huoneessa muiden tehdessä töitä. Tahtoi 
keskiöupseeriksi keskiöupseerin paikalle 
- ja pääsi. Priimus. 
Launiainen Tepoo Tapio 24.3.62 Helsinki. 
Koulptri, offsetpainaja. Hymypoika, joka 
ei koskaan hitsannut. Sai kavereiden korvat 
punoittamaan kertoessaan elämänkoke
muksistaan. 
Markkanen Timo Kalevi 3.8.62 Kotka, 
KotRPsto ja yo. Kovaääninen selittäjä, 
joka ei päässyt ihailijoistaan eroon edes 
intissä. Pinkan, punkan, kaapin ja purjeh
duksen taitaja. 
Mattila Vesa Erkki 13.8.57 H:ki, Koulptri 
ja inssi. Firman hommat eivät paljon jaksa
neet innostaa. Kaappi ja punkka aina pirin 
pärin. Pelasi vapaa-aikoinaan pingistä, mi
käli levyttämiseltään ehti. 
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Ropponen Markku Hannu Kalevi 26.8.61 
Espoo, EPtri ja oik.yo. Hiipi lukulomilta 
lclo 24 attasheasalkku kainalossa. Patterin 
älykkäin - ainakin omasta mielestään -. 
Hakeutui aina johtajaksi. 
Ruuskanen Pekka Henrik 8.9.61 Iitti, Kot 
R~sto ja merkonomi. En mie Jusmuu, kyl 
m1e teen omat hommani - eikä tehnyt mi
tään. 
Vinkka Harri Olavi 29.6.61 Reisjärvi, Ko ' 
ptri, mv tekn. Hyvä ampuja, armoton tap 
paja ja erinomainen sissi. Viihtyi metsässä 
paremmin kuin kasarmilla. Tuleva poliisi 
Ukkomies. 

Luutnantti Junttila, Ammattitaitoinen ja 
oikeudenmukainen nuori upseeri. Tiukka 
kouluttaja, joka ei sallinut minkäälaista 
rotjoilua. Herätti ihailua alaisissaan. 
Kokelas Manninen. Millainen linjanjohta
ja, sellainen apukouluttaja. Oli pitkälti 
Mannisen ansiota, että keskiölinja oli patte
rin paras linja - ainakin loppukokeessa. 

VIESTI LINJA Tupa 19 & 20 

Epämääräinen lauma onnettomia löy
tölapsia, joista kukaan ei välitä. "Ei me 
mitään tiedetä, me vaan mennään pit
kin pöhelikköä niin, että töpselit vilk
kuu". Leireillä viestiteltat herättivät an
saittua huomiota jopa kateutta: pöytä, 
penkit, parkettilattia, korotettu kami
na, puhelin ja sähkövalot. 
Frankenhauser "Frank" Kari Robert 30.3. 

t EPtri, el.tekn. Yritystä oli=mutta pal
' riittikö se, ratkeaa ensi raukissa. Se
tti marssimisen ja tanssimisen. Viesti

linjan general manager "Vähä Päivii". 
Havumäki "reiska 2" Reino 20.10.61 Koul 
Ptri, yo. Monitahoinen persoona. Maail
man matkaaja, tuvan omatunto, naissan
kari. Rakenteli vapaa-aikana Flip Flop 
-laatikoita. "Niin, tästä tulikin mieleeni vii
mekesäinen Rivieran matkani". Hoit kes
kusta leirillä kuin morsianta (aina kim
pussa). 
Heikkinen Jukka 4.4.62 EPtri, puh.asenta
ja. Kehitti uuden lomajärjestelmän: neljä 
auki ja kuusitoista kiinni. Puhutteli kapiai
sia ohjesäännön mukaisesti: "Harra Kank
kunen". 

Kangas Antero "Pentti Oskari" 27.8.61 
EPtri, instrumenttiasentaja. Tyylipuhtaita 
mallisuorituksia metaanin kehittämisessä, 
Itse itseään komentaen. Suunnitteli piuhan
kelauksen pikamenetelmän (P5). 
Karlsson Juha 30.12.61 KotRPsto, instr. 
asentaja. "Nick Slowhand Kårtisån". "Oli se 
toista ennen vanhaan, kun Kiltasta sai vielä 
kunnon kuumeen. Tätä nykyistä saa syödä 
koko paalin, ennen kuin tulee vempulaa." 
Topeliuskin olisi katsonut huuli pyöreenä, 
kun Kårtisån kertoi levottomia iltasatu
jaan. 
Kauppinen Jukka "Keke" 21.6.61 KolPtri, 
sähköas. Keke ja Bob, pelätty taiteilijapari 
pikajunassa Hki-Kokkola. "Salonkivau
nussakin voi ihan hyvin ... " Muuten ihan 
rauhallinen mies: "Voi, voi, etteks te nyt to
takaan osaa". 

Ylivääpeli Henttonen Juha. Piti viestivir
tuoosin puolia tilanteessa kuin tilanteessa. 
Opetti kuukaudessa koko kurssin asiat. 
Tiukka päiväohjelma: 20 % koulutusta 20 
% sotajuttuja ja 60 % taukoa. ' 
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viestinviejiä riittää ... 

Lattula Timo "kärsä" 5. 7.62 KoulPtri, 
opiskelija. Linjan "servi-system". Yritti epä
toivoisesti parantaa linjan mainetta, otti 
hommat välillä jopa ihan tosissaan. Nais
asiat: salainen suhde P 78:aan. 
Myllymäki Pekka 31.5.62 EPtri, opisk. 
Kärkimiehiä, eikä edes nipottanut. Luon
teessa pientä poikkeavuutta: hillitty ja asial
linen. Suunnitteli teosta: Olen erilainen 
viestimies, jossa käsitellään pötselineuroo
sin problematiikkaa. 
Myllyperkiö Juhani "Hylsy" 24.6.61 sähkö!. 
as. KotRPsto. Tunsi hyvin sen ainoan asen
non, jossa päivä kannattaa viettää, kaappi 
kuin punkka, punkka kuin toinen koti. "Ai 
metsäkeikka huomenna ... tuntuu taas sär
kevän tätä jalkaakin . .. 
Nivala Osmo "Osku, Oswalds" 24.5.61 
KoulPtri, sekatyömies. Mestariampuja 
pohjoisesta. Kunnon viestimies työskente
lee pääasiassa vaakatasossa, nauttii väkeviä 
istuma-asennossa ja nukkuu vaikka asen
nossa. 

Oksanen Terho "Oka" 7.5.56 KotRPsto, Dl 
Aina vaiheessa, varsinainen vietikka. Oka 
selventää: Se a) on ihan tosissaan, b) valeh
telee huvikseen. Oka kokelas Arhelalle: 
"Jatkakaa vain samaan malliin", "Jos vai
mo nyt näkisi". 
Saunamäki Jukka "Bob" 13.3.61 KoulPtri 
Sähköas. Viestilinjan pikkutarzan, kiipee 
puuhun vaikka töpseli edellä. Hallittua voi
man käyttöä: katkaisi oravakepin. . . "ih
meellistä rotjoilua". 
Ukkonen Petri 4.12.61 KotRPsto, sähköas. 
Selvitti (tai ei) raukin levyttämällä (k 
kausi Tilkassa, toinen kotona). (puutt 
kuvasta). 
Vainionpää Jari 22.9.63 EPtri, sähköas. 
Lapua kotipaikka, äidinkieli sama, linjan 
kuopus. Pelätty ja kunnioitettu korpraali. 
Ei yleensä häirinnyt, kun toiset tekivät töitä. 

Mutta kuka meistä sen kantaa? 
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Kolmen kerroksen väkeä. Hillitöntä menoa yläkäytävällä. 

Oppilaat Muhonen ja Sandel Suomalaiset sissit. 
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Ja aamupalaksi hernekeittoa. 
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Kotkan Rannikkopatteriston 
kuulumisia 

Kapteeni 
L. Vehkomäki 

41otkan Rannikkopatteristo 
itäisellä Suomenlahdella on 
SlRtR:n naapurijoukko-osas
to. Patteriston esikunta ja esi
kuntapatteri ovat Kyminlin
nan historiallisessa linnoituk
sessa. Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeet ovat noin tunnin 
merimatkan päässä Kotkan 
edustan saaristossa. Ne ovat 
patteristomme pääkoulutus
paikkoja. 

"Kotka Rankki , ohutta yläpilveä". Tällainen se on. 

Yhteistoiminta SlRtR :n 
kanssa on ollut jatkuvaa ja 
monitoimista vuosien var
rella. 

Rannikkotykistökoulutuk
sen yhteisharjoitukset vuoro

Aosin ovat kuuluneet toimin
~ n. KotRPsto vieraili viime 

keväänä SIRtR:n alueella 
Vaarlahdessa. Toiminnan 
runsaus, naapurien tapaami
nen ja kaunis sää yhdessä me
rimatkan kera jättivät mieliin
p:>,inuvan kuvan matkasta. 

Varusmieskoulutuksessa 
yhteistoiminta on tiivis . 
RAuK / SIRtR kouluttaa pat
teriston rt:n erikoiskoulutetta
vat ryhmänjohtajat. Ryhmän
johtajien koulutustaso on ol
lut hyvä. Harjoituksissa suo
ri tetuissa ammunnoissa on ha-

, aittu ryhmänjohtajien hyvä 
koulutuksellinen taito. 

Kotkassa toimii Rannikon 
Puolustajien Kymenlaakson 
Kilta. Kilta on vahvistanut ri
vejään n. 150 jäsenen vahvuu
teen nuoremmilla ikäluokilla. 
Toiminta on ollut aktiivista 
sisältäen mm. retkiä saaris
toon muutamia kertoja vuo
dessa, tutustumisia ja esitel
miä. 

Talvi itäisellä Suomenlah
d-:lla alkaa aikaisemmin ja 
kestää pitempään kuin lännes
sä. Suomenlahden jäätymi
nenhän alkaa tunnetusti sen 
itäisistä sopukoista. 

Tämä talvi alkoi kovana jo 
joulukuussa. Tammikuun 
puolivälissä jäät kuitenkin 
lähtivät. Uusi jää kattaa jäi-

leen merialueen, mutta on 
ohutta. 

Patteristo sai viime syksy
nä oman sataman monitoimi
rakennuksineen Kotkan Kuu
sisessa. Sen ansiosta alusten 
tukeutuminen sekä linnakkei
den ja alusten miehistön huol
to on saatu hyvälle tasolle. 
Talvikauden aikana linnak
keille on 2-3 vuoroa päivässä. 

--Uuden aluskaluston ansiosta 
k!-l·ljetukset ovat sujuneet hy
vm. 

Toukokuun aikana ta
paamme jälleen yhteisen har
joituksen merkeissä, tällä ker
taa patteristomme alueella. 
Toivomme, että harjoitukses
ta muodostuu tuloksellinen. 
Tervetuloa Kotkaan! 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 1982 
VARUSMIES - OLETKO KIINNOSTUNUT 

TYÖLLISYYSKOULUTUKSESTA? 

Ammattlkurssln suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin: 

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

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

pitämään ammattitaitosi ajan tasalla 

Helslngln työvoimapiirin alueen ammatllllslssa kursslkeskuksissa 
alkaa vuoden 1982 aikana ammattlkursseja eri aloilla ja palkoissa 
seuraavasti: 
Alat: kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala, vartiointiala ja 

hoitoala 

HYVINKÅÅN-RIIHIMÅEN 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 

Wärtsilänkatu 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 

Porvoossa 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO -h. 915-130511 
Alat : kemian ala, muoviala, sähköala, toim istoala, vartiointiala 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, toimihenkilöala, majoitus- ja ravitsemisala, raken

nusala, sähköala, varastoala, siivous- ja puhdistusala 

VIHDIN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

~100 NUMMELA .h. 913-23044 
Alat: metall iala 

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 kurssikeskukslssa. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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,A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU ~ RYKMENTISSÄTAPAHTUU ,A 

Merimieslauluja sekä marssimusiikkia 
mereltä ja rannikolta RSKY :n lp-levyllä 

Turun Varuskuntasoittokun
nan soittamanja Rannikkoso
tilaskotiyhdistyksen tuotta
man lp-lev:,-n "Terveiset ula
palta" julk1stamistilaisuus ta
pahtui musiikin, hernerokan 
Ja pannarin säestyksellä El 
Louhella Turun sotasatamas
sa l l.l l. Levyn ensimmäiset 
kappaleet oli ennen julkista
mistilaisuutta luovutettu mm. 
kenraali Lauri Sutelalle ja 

Sotilaskotiliiton puheenjohta
jalle Ulla Mustakalliolle. 

"Terveiset ulapalta" sisältää 
ykköspuolella kaikkien niiden 
joukko-osastojen kunnia
marssit, joiden alueella Ran
nikkosotilaskotiyhdistys toi
mii ja kakkospuolella on ke
vyttä meriaiheista musiikkia, 
lähinnä Malmstenia. Solistei
na toimivat Ragni Malmsten, 
Pertti Keihäs, Aulis Kotaviita 

sekä Merisotakotilun reservi
upseerikurssin kuoro. 

Levyä on saatavana kai-
kista Rannikkosotilasko 
yhdistyksen sotilaskodeis, 
sekä yhdistyksen toimistosta 
puh. 90-630 148 hintaan 40,/ 
kpl, kasettia hintaan 45, / kpl. 

Liisa Österlund 
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Hymy herkässä rykmentin 
hiihto mestaruuskilpailuissa 

Mitä! vielä puolet jäljellä - älkää naurattako. Kuvassa vasemmalta kok Leskinen, vinr Jääske
läinen, Yliv Svanberg ja kers Pirhonen. 

Yleinen sarja 15 km 
l._ Yliv. Hämäläinen Simo 47.24, 2. Vääp. 

KolJonen Aapo 56.08, 3. Vääp. Väisänen 
Pekka l.01 ,32, 4. Kers. Siivonen Pentti 
l.02,45, 5. Kers. Aittokoski Tauno l.07,47, 
6. Yli!. Tiippana Pekka l.15,01, 7. Vänr. 
Jääskeläinen Ari l.21,8. Kers. Pirhonen 
Matti l.22,43. 
Naiset 7,5 km 

l. Värv. Kosonen Leena 33.40, 2. R-apul. 

•
onen Maija 39.15. 
35-v. 10 km 

l. Yliv. Svanberg Erkki 47.06. 
Yli 50-v. 10 km 

l. Talkapt. Frisk Antti 31.20. 
Varusmiehet 10 km 

l. Tkm Vanhanen Matti 44.05, 2. Tkm 
Raudaskoski Simo 44.13, 3. Kok Pallas
puro Juha 44.43, 4. Kok Mäkeläinen Rauno 
44.58, 5. Tkm Lahti Pertti 45.31 , 6. Alik. 
Pohjalainen Juha 45.53, 7. Alik. Mustonen 
Jukka 46.51 , 8. Tkm Kivinen Markku49.02 
9. Tkm Hollo Jouni 50.02, 10. Tkm Huttu
nen Ismo 53.00, 11. Tkm Vuorio Juha
Pekka l.00,58, 12. Tkm Nikander Jukka 
l.01,32, 13. Tkm Lindqvist Terho l.07,45. 

Kilpailun toimitsijoiden suosikki, naisten sarjan 
voittaja Leena Kosonen. 
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"Herra Eversti, hyvät aloll.kut, rakas Ve . .. ". RTTK:n pj Puikko
nen pitämässä puhetta alokaslllassa. Vuleatukkainen "alokas" 
kuvan olkeasu alareunassa ei ole unohtanut käydä parturissa. 
Hän on HNMKY:n pj Verna Koskinen. 

RTTK järjesti 2.3. Santahaminan sotilaskodissa turvallisuuspo
liittisen illan. Panelikeskustelijat vasemmalta Kapteeni Haavisto, 
pääsihteeri Kekkonen, puheenjohtaja Puikkonen, toimistopääl
likkö Tammi sekä evl Knuuttila. 
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Rykmentin komentaja, eversti 
Torsti Lahti pääsi miehen 
ikään 10.03.1982. Linnake
lehti ja sen lukijakunta onnit
televat sekä toivottavat miel
lyttäviä työpäiviä Rykmentis
sä vastaisuudessakin. 

*** 
Suomenlinnan Ranni!A 

tykistörykmentissä on yW 
netty majuriksi huoltopääl
likkö kapteeni Jaatinen. 

*** 
Luutnantti Kaunisto on 

siirrety lsosaaresta alokas
kouluttajaksi EPtri :lle. 

*** 

*** 
Mikä on alokas? 
- ? ? 
Marsalkan siemen. 

*** 

Maalinvaihto, sanoi tykin
johtaja, kun uuden heilan otti . 

*** 
Onko siviilissäkin sotahullu
ja, sanoi alokas Hurjavaara, 
kun sälli hänelle kahdeksan 
tuumaista puukkoa osoitti. 

A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU A RYKMENTISSÄ TAPAHTUU A 

Ajatuksia varusmies
toimikuntatyöstä 
Jokaisessa joukko-osastossa toimii suo
raan joukko-osaston komentajan alaisena 
varusmiesten muodostama varusmiestoi
mikunta (VMTK) - SIRtR:ssä Rannik
kotykkimiestoimikunta. Varusmiestoimi-

-unnat ovat osa puolustusvoimien virallista 
organisaatiota. Toimikunnan tehtävänä on 
selvittää ja seurata joukko-osaston varus
miesten asemaa, sosiaalisiin oloihin, palve
lusuhteisiin sekä oikeudellisiin ja taloudelli
siin kysymyksiin liittyviä tarpeita ja tehdä 
niitä koskevia parannusesityksiä sekä yllä
pitää ja edistää varusmiesten viihtyvyyttä 
ja vapaa-ajan harrastustoimintaa. Linnake
lehden toimittaja onnistui tavoittamaan 
RTTK:n kiireisen puheenjohtajan tkm Jou
ko Puikkosen ja seuraava haastattelu kuvai
lee hänen ex tempore esittämiä mielipitei
tään VMTK-työstä. 

Mihin VMTK-työ tähtää! 
Valtaosalle varusmiehiä palvelus Puo- , 

lustusvoimissa muodostaa vam lyhyen ajan
jakson heidän elämässään. Kytkentä varus
miepalveluksen ja taustalla vaikuttavan 
siviilielämän välillä ei vielä nykyisellään 
ole täysin saumatonta. 

Henkilökohtaisesti koen tärkeinpänä 
päämääränämme ennaltaehkäistä ja lieven
tää niitä vaikeuksia, joita tästä elämänmuu
toksesta aiheutuu varusmiehille. 

Miten VMTK pyrkii päämääräänsä! 
Tärkein keinomme on tiedon välittämi

nen ja edellytysten luominen. Mahdollisuus 
käyttää hyväkseen niitä sosiaalis-taloudelli
sia etuja, joita yhteiskuntamme varusmie
helle myöntää, edellyttää, että varusmiehet 
ovat näistä eduista ja niihin turvautumisen 
edellytyksistä tietoisia. 

PE:n tiedotusosaston, työvoimatoimisto
jen ja lukuisten muiden organisaatioi
den avulla tämä tiedonvälitys on mahdol
lista. Se, että tieto saadaan ymmärrettä
vässä muodossa paperille ei vielä riitä. Me 
VMTK:ssa varmistamme sen, että tieto hen-

RTTK:n kokous on ohitse. Pj Puikkonen ja työasiamies Kaija evästävät lähtiäisiksi yksikköedus
tajia - alokkaita Mäenpää ja Salonen. 
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kilökohtaisen kosketuksen kautta välittyy 
myös varusmiehille. Alokasaikana kartoi
tamme mm. varusmiesten työllisyystilan
teen ja ryhdymme saamiemme tietojen no
jalla toimenpiteisiin helpottaaksemme ko
tiuttamisen aiheuttamaa katkoa totuttuun 
elämänrytmiin. 

Millaiset ovat toimintanne edellytykset 
joukko-osastossamme? 

Tärkein edellytys VMTK-työn onnistu
miselle on joukko-osaston komentajan, yk
siköiden päälliköiden ja yleensäkin kanta
henkilökunnan myönteinen suhtautuminen 
toimintaamme. Meidän joukko-osastos
samme tämä edellytys on olemassa. Myös 
varusqiiehet itse kokevat VMTK:n omak
seen ja tuntuvat ymmärtävän, että usein 
VMTK on joustavin ja tehokkain tie uusien 
ajatusten eteenpäin viemiseksi, samoin kuin 
monien käytännön ongelmien ratkaisemi
seksi. 

Miten Suomen puolustusvoimat hyötyy 
VMTK-työstä? 

VMTK antaa tarkoituksenmukaisen ka
navan hyödyntää varusmiesten luovaa ka
pasiteettia koko Puolustusvoimain hyväksi. 
Samalla se motivoi varusmiehiä toimimaan 
palvelustovereidensa hyväksi, sekä auttaa 
näkemään varusmiespalveluksen merki
tyksen koko yhteiskuntamme kannalta. 

Miten VMTK suhtautuu palvelusolo
suhteiden arvosteluun? 

Suomalainen yhteiskunta on viime vuosi
kymmeninä kokenut suuria rakennemuu
toksia. Tämän kehityksen hallitsevana piir
teenä on ollut koulutustason valtava nousu 
sekä siitä aiheutuva tiedontason kasvu, mi
kä on lisännyt kansalaisten kriittisyyttä, 
mutta samalla parantanut heidän valmiuk
siaan hoitaa asioita omaehtoisesti. Me 
VMTK:ssa pyrimme ohjaamaan tämän 
kriittisyyden siten, että siitä on molemmin
puolista hyötyä. Vain esittämällä rakenta
vasti suhtautuvaa, myönteistä ja erittelevää 
arvostelua voidaan löytää toteuttamiskel
poisia ratkaisuja varusmiehiä koskeviin 
ajankohtaisiin ongelmiin. 

Mikä yhteys vallitsee Varusmiesliiton ja 
varusmiestoimikuntien välillä? 

Varusmiesliitolla ja VMTK:lla on yksi yh
teinen tekijä; kumpikin ajaa omalla taval
laan varusmiesten etuja. Varusmiesliitto on 

Työasiamies alik Kauno Kaija kartoittamassa 
alokkaitten työllisyystilannetta. 

vapaa kansalaisjärjestö, johon kuka tahan
sa voi liittyä,ja vapaana kansalaisjärjestönä 
se voi toimia mm. painostusjärjestönä edus
kuntaan päin käyttäen kaikkia niitä keinoja 
hyväkseen joita tällaiselle järjestölle yhteis
kuntamme puitteissa sallitaan. 

VMTK:t ovat osa puolustusvoimain vi
rallista organisaattiota ja meidän tulee kai
kessa toiminnassamme huomioida siitä ai
heutuvat rajoitukset. Uskon, että puolus
tusvoimain sisällä vain VMT!\:tten kaltai
sella järjestelmällä voidaan saavuttaa todel
lisia toteuttamiskelpoisia tuloksia niiden 
ajatusten pohjalta, jotka syntyvät suoraan 
rivissä palvelevan varusmiehen päässä. 

Perustan koko VMTK-työlle luo se, ett~ 
ne ovat yli kymmenen vuotta kestäneen ole
massaolonsa tuloksena löytäneet rakenta
van ja asioita eteenpäin vievän linjan toi
minnalleen. 

Mitä haluaisitte SIRtR:n varusmiestoi
mikunnan puheenjohtajan ominaisuudessa 
vielä lopuksi sanoa? 

Puolustusvoimain piirissä tiedostetaan, 
että varusmieselämään liittyy vielä nykyi
sellään ratkaisemattomia ongelmia. Myötä
mielistä suhtautumista löytyy myös kor
keimmalta taholta ja edellytykset yksinäi
sen varusmiehen äänen kuulumiseksi on jo 
luotu. Pallo on nyt varusmiehellä itsellään. 


