


Lisää eloa Linnakkeeseen 

Viimekertainen numeromme sai osakseen niin 
runsaasti myönteistä arvostusta, että lehtemme 
tason ylläpitämiseksi on ryhdyttävä erityistoi
menpiteisiin. Hyvä lehti on tehtävä aina vain 
paremmaksi. 

Varusmiestoimittaja Lahtisen uutteruus ja 
ammattitaito näkyi onnistuneena erikoisnume
rona. Nyt on reserviläinen Ville Lahtinen nimi
tetty lehtemme toimitussihteeriksi. 

Linnake-lehti tarvitsee jatkuvasti kiinnostavia 
pikku-uutisia, ennenkaikkea tietoa tapahtumista 
rykmentin alueella. Meille voi myös soittaa jut
tuideoita, puh. 686 0340 / Linnake-lehden toimit
taja. Reportterimme odottaa käsi ovenkahvalla 
valmiina ryntäämään uutisen perään pienenkin 
vihjeen saatuaan. Myös haastattelijamme on aina 
lähtövalmiina kaukaisimmillekin vartiolinnak
keille saakka. 

Nyt julistamme myös kirjoituskilpailun. Tuot
teesi voi olla joko juttu, valokuva, piirros tai jokin 
muu kyhäelmä. Toimita aikaansaannoksesi ryk
mentin sisäisessä postissa Linnake-lehden toimi
tukselle. Nimimerkillä kirjoittavien tulee laittaa 
mukaan nimensä suljetussa kirjekuoressa, sillä 
parhaat saavat ikimuistoiset palkinnot. 
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KOMMANDOT TULEVAT 

1.ITÄ NYT 

MÄKI LUOTO? 

Tuuli ulvoo ja meri mylvii nousevat kohti sa arta 
Mäkiluotoa uhaten. Het- lähestyvää massiivista 
kessä hälytyssi reenin sää- »isoa lintua», silmäparit tyk
limätön ääni nousee luon- kien ääressä seuraavat 
non pauhun yläpuo lelle. - vakavina viholl ishelikopte
Heko oikealla. Kymmenen ria. Joku pyyhkäisee hiki 
rynnäkkökiväärien piiput karpalot otsalta. Mitä nyt, 

Mäkiluoto? 
Onneksi kaikki on vain 

harjoitusta. Helikopterissa 
lukee suomeksi ilmavoimat j 
lastina on joukko julmia ran
nikkojääkäreitä - naapu
reita Upinniemestä. Saa
res sa kommandohyö k
käystä torjuu parisataa 
varusmiestä ja poikien toi
mintaa valvoo joukko kanta
henkilökuntaa. 

Suomen linnan rannikko
tyki störykment in talvitoi 
mintaleiri alkoi 16.1. Maa
nantaina saapui talviseen 
Mäkiluotoon rensseleineen 
varusmieh iä lsosaaresta ja 
mantereelta. Myöhemmin 
leiri sai vahvi stusta myös 
idempää eli Orrengrundista. 

Mäkiluodon linnakkeen 
päällikön yl iluutnantti Virk-
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kusen mukaan ilmojen hal
tija ei ainakaan alussa suo
sinut leiriläisiä. Lumipyry 
vaikeutti alkuviikon toi
mintaa. 

Tuulesta ja tuiskusta huo
limatta suoritettiin tiistaina 
koulutusammuntoja ja kes
kiviikkona päästiin tositoi
miin. Jostain oli saatu vihiä, 
että vihollinen aikoo laskeu
tua saarelle helikopterilla. 

Kommandot olivat saa
neet tehtäväkseen rannik
kotykkien tuhoamisen. He 
kävivät tiedustelulennolla ja 
laskeutuivat tämän jälkeen 
saarelle. Mutta rannikkoty
kistö olikin torjumassa 
hyökkäystä tykit ampuma
ku n n os sa. Varmuuden 
vuoksi mäkiluotolaiset oli
vat valmistautuneet myös 
lähitaisteluun, joten edessä 
oli tiukka taisto Mäkiluodon 
puolesta. 

Koko toimintaa johdettiin 
linnakkeen esikunnasta, 
paikalla vilisi niin kantahen
kilökuntaa kuin varusmiehi
äkin. 

- Varsinkin ryhmänjoh
tajat kunnostautuivat kom
mandoyökkäyksen torjumi-

sessa. He veivät miehet 
ripeästi oikeisiin asemiin, 
yliluutnantti Virkkunen 
kehuskeli omien poikiensa 
toimintaa. 

- Tositilanteessa rt olisi 
selviytynyt voittajana. (Rt 
on terästä. toim. huom.). 

Linnakekomppania 

kunnostautui 
Keskiviikkona pidettiin 

myös kaiken tohinan kes
kellä merivalvonta-asemien 
välinen aseenkäsittely- ja 

ammuntakilpailu. Voittajaksi 
selviytyi Mäkiluodon lin
nake. Seuraavina olivat 
Isosaaren ja Orrengrundin 
merivalvojat. 

- Leiri on kokonaisuu
dessaan sujunut suunnitel
mien mukaan. Miehet ovat 
suoriutuneet tehtävistään 
hyvin. Varsinkin linnake
komppania ansaitsee arvo
sanan kiitettävä, yliluut
nantti kiitteli poikia leirin 
puolivälissä. 

-. - Muilla oli hieman alku
~ ankeutta, mutta yritystä 

löytyi, hän lisäsi. 
Miten tämän kaiken koki 

varusmies? Hyvin ja huo
nosti. Koleana keskiviikko
aamupäivänä tavoitin muu
tamia tykkimiehiä teltoilta 
puita hakkaamassa. Väsy
neitä mutta ei kovinkaan 
onnellisia olivat linnake
komppanialaiset. Olivathan 
he jo viettäneet kaksi yötä 
metsässä ja vielä oli saman 
verran edessä. 

- Kyllähän tää menee 
joten kuten. Tiuhaan vaihtu
vat vartiovuorot tosin 
sekoittavat unirytmin täysin, 
kuuluivat poikien kommen
tit. 

Tulenjohtotornista, sieltä 
jostain ylhäältä, jonne mat
kalla voi helposti eksyä, löy

Ati valppaana tykkimies 
~reider. Kuulokkeet korvilla, 

kiikarit kädessä ja aina val-
miina toimimaan ohjeiden 
mukaan. 

Jokaiselle löytyi siis lei
rillä oma hommansa. 

Alhaalla teltoilla oltiin 
myös jatkuvasti toimintaval-
miita. ,. 
- Hälytys, lähitaisteluase
miin, kuului alikersantti 
Rasijärven jämäkkä ko
mento. 

Ja silloin singahti. .. 

5 



DISKOILUSTA TRADITIO 

RTTK:n lokakuussa järjes
tämä alokasdisko oli menes
tys. Toimikunnan kokouk
sessa päätettiin ,että myös 
helmikuun 9. palvelukseenas
tuville järjestetään pehmeä 
lasku armeijan harmaisiin. 
Diskoilta ei kuitenkaan synny 
tuosta vaan, ja se vei liiaksi 
toimikuntamme voimava
roja, joten eversti Lahden 
ehdotuksesta pyydettiin jää
käritoimikunta mukaan. 

Vihreälaattojen ei kauan 
tarvinnut miettiä antaakseen 
myöntävän vastauksen. Joten 
yhteistuumin rakkaat naapu
rukset ryhtyivät suunnittele
maan illan ohjelmaa. 

KY:llä lokakuussa vierail
leet pitivät diskoideaa 
hyvänä, mutta kaipailivat 
hiukan enemmän informaati
ota. Tämän olivat tykkimie
het pistäneet korvan taakse ja 
niinpä jääkärien kanssa poh
dittiin kuumeisesti, miten 
yhdistää parhaiten viihdettä 
ja täyttä asiaa. Tuloksena oli 
vähän vanhaa, ripaus lainat
tua ja jotakin uutta . 

Les Girls 

The Band 

Paikaksi valittiin jälleen 
KY:Exit. Ei loppujen lopuksi 
hullumpi paikka, mutta ehkä 
seuraavalla kerralla siirry
tään Bottalle tai jonnekin 
muualle . 

Entä illan ohjelma. Vai
keuksien kautta voittoon 
elikkä oli pientä sählinkiä, 
josta selvittiin kuitenkin kun
nialla. Viihteellinen osuus oli 
tällä kertaa todella korkeata
soinen . 
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BIC BAD C!RLS. 

Uudet alokkaat houkutel
tiin illanviettoon katsomaan 
intin vaatetusta esittelevää 
muotishowta. Kyllähän tans
siryhmä Big Bad Girls ast ui 
tanssilattialle mantteleihin 
kietoutuneina, tanssivat jopa 
palvelus- ja maastopuvut 
yllään, mutta monelta katso
jalta loksahti melkein leuka 
sijoiltaan tyttöjen seuraavien 
tanssien aikana. Ehkä 
tapaamme heidät vielä uudel
leen - unissamme ... 

Isoista pahoista ei jäänyt 
taitavuudessa jälkeen »tanssi
orkesterimme» Sinkoseks
tetti. Bändi oli yllätys harjoi
tuksiakin seuranneille. Musi
soijat eivät tosin o lekaan 
mitään pikkupoikia vaan osa 
tunnettuja, arvostettuja teki
jöitä muusikkopiireissä -
esimerkiksi tykkimies Marja
aho - vain yhden mainitak
semme. 

Alokkaille tarjottiin jälleen 
ilmainen parturointi . Ala
kerta oli varastaa koko 
shown kun Pepe Åhman ja 
tytöt saksivat pojille army
lookin. Saksien lisäksi kävi 
jatkuvasti myös suu. Pepe 
ehdotti mm. alikersantin nat
sojen muotoilemista hiuksiin. 
Kukaan ei uskaltautunut koe
kaniiniksi. Ehkä sitten Aukin 
jälkeen. • 

Kokonaisuudessaan alo
kasdiskolle voitaneen antaa 
arvosana tyydyttävä. Negatii
visena pointtina oli illan lui
suminen väkisin viihteen puo
lelle. Lavalle ryhmittyneet 
varusmiehet pyrkivät jaka
maan tietoja palveluspai
koista ja kokemuksistaan, 
mutta ilta oli jo venynyt niin 
pitkälle, että kuulijakunta oli 
ajautunut siviilikierteeseen ja 
osa lähtenyt kotiin viettä
mään viimeisiä siviilihetkiä. 
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HILJAISUUS VOL U M EE 

Mäkiluodon linnakkeen 
varusmiehet ovat löytäneet 
kolon.jonne vetäytyä pakoon 
maailman murheita. Kun 
intti painaa, kun ei marssi 
luista, kun strech iskee päälle, 
si lloin voi sulkeutua hiljai
seen huoneeseen harrasta
maan vaikka rentouttavaa 
aerobiciä. Avarassa ja .viihtyi
sässä huoneessa ei tarvitse 
hakata päätä seinään, vaan 

voi asettua rennosti pehmeille 
tyynyille haaveilem aa n 
vaikka Victoria Principalista 
tai Jane Fondasta. 

Hiljainen huone on jok
seenkin harhauttava nimi, 
sillä ste reot kuulemma pau
haavat jatkuvasti. Ja miksei
vät pauhaisi , kun levy hyllystä 
löytyvät viimeisimmät huip
puhitit. Mäkkärissä soi mm . 
Irene Cara, Kim Wildeja Cul-

Lemminkäinen. ~-
Monessa 

e mukana. 
Maan päällä ja alla. Moottoritiet, asfaltit, 

tunnelit, viemärit, satamat, sillat, 
urheilukentät, virastotalo!. 

Suomessa ja ulkomailla. Tehtaat, vesi
huoltoprojektit, kodit, konferenssipalatsi. 

Neuvostoliitto, Lähi-itä, Afrikka. 
Rakennusaineita. Pinnoitteita, kateaineita, 

eristysmateriaaleja. 

~ ~~~~•~4~n~2~ OY ~ '.:." (90)15991PL23.00241Helsmk124 
Telex 121715 lieto sf <+·Lemmmkamen 

tun: Club. Myös Mozartia ja 
Sibeliusta on tarjolla. Ja kllln 
oikein pän nii , levylautase lle 
voi sujauttaa kunnon heviä ?i 
la Black Sabbath. 

Tällainen pieni erikoi
su us armeijan harmaudessa 
on suurelta osin RSKY:n 
ansiota, josta sisarille suuret 
kiitokset. 
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r----------- --
Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehd&t sekä jäsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella . 

n imi 

osoite 

postitoimipaikka 

puh .kotiin puh . toimeen 

synt .aika palvelupaikka/ aika 

Killan toiminnassa minua kiinnostavat en iten ne 3 kohtaa . 
jotka olen oheisista ruksannut : 
□ retket linnakke1lle D varusm1esa1an ystav1 en 
0 ammunto1en seuraaminen tapaam inen 
D t iedot 1sel111n keh1tyksesta O saunatllat 
D ajankohtainen tieto maan - D Rann1k onpuolus1aJa . Helsm-

puolustuksesta Ja turvath- gin Aeservmsanomat 1a 
suuspollt11kasta tiedotteet 

□ retket teolltsuL s1a1toks11n D kuntolnkunia 

Lähetil tilmil postikorttina ta i kiqekuoressa . Voit 1attaa ,1-
moittautumisesi myös Killan yhteyshenk1 lo,11e ta, SIRtR :n 
VMTK :n edustajille . jotka toimittavat sen edelleen. Terve -

-----□ i 
1 
1 

Helsingin I 
Rannikkotykistökilta ry. 1 
c/o Markkanen 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

•· 1 
1 
1 

1 
1 

1 1...:u~ m~a~ - - - - _______ _ _J 

Mechelinink. 2, DD1DD Hel■inkl 1D 

SILKKIPAINO - OMPELIMO 
mainostekstiilit, liikelahjat, tekstiilipainanta 
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1 
V.Lahtinen 

KAIKKI UUSIKSI KERRALLA 
Ripeäotteinen o rga nisaati

om uutos lyöt iin lukkoon Kil
lan vuosikoko uksessa maa lis
kuun a lussa. 

U ud en orga ni saation 
perusta na on liike-elämäs tä 
tuttu linj a - järjestelmä. J oh
to kunn a n toi meenpa novas
taavana elimenä on ns. es i-

Antaelin , joka koostuu si h
.. ristä, toiminna nj o htajas ta, 

ta lo uden ho itajas ta, ti edotta
jasta sekä yhteyshen kilöis tä 
SIRtR: iin ja Rt-ko uluun päin 
sekä varusm ies ten edusta
jasta. 

Eri to iminno t o n ryhmi
telty ede llee n vastuualueiksi, 
jo iden vas taavina henkilö inä 
to im iva t hallituksen jäsenet 

(ks kuva). »Tä mä o n välttä
mä tö ntä , koska a lamme 
muistuttaa yhä ene mmä n lii

keyritystä», to tesi uudellee n
va littu Killa n puheenjo htaja 
Reijo Telaranta. 

RT-killa n vuosik o ko us o li 
to ki muutakin kuin kuiva 
vuosikokous. Reservin kap
teeni Telarannalle luo vutet
tiin tila isuudessa Suomen 
Leijonan I !k :n ritarimcrkki, 
ja rahastonhoitaja Viljo 
Markkanen vas taa no tti Suo

men Leijo na n merkin - tässä 
yht ey d essä Linn a ke-l e hti 
o nnittelee· heitä lä mpimäs ti 
to ivo ttaen yht ä po ntevaa jat
koa. 

Kokous kunnioitti hetken 
hiljaisuudella pe rustajajäse
nen Norman Simosen muis

toa. 
Kajanukse n sauna tulee 

o lemaa n edellee n eräs toi mi
kunna n kulmakiviä. Sen 
käy ttö o n nyt urakkavuos ien 
jä lkeen ed essä, ja tarkoitus o n 
a ktii vises ti markkino ida sitä 

kiinnostuneille yhte isöille -
ei ilma n ta lo udelli sia intres
sejä . Sa una n pa keilla riittää 
tosin vielä te kc:mi stäkin , s illä 
..: sim . laituri vaa tii kunnosta
mista. »E hkä pä a ikana a n 
kiinnitä mme si ihen Kill a n 
pikaveneenkin », huo ma utti 
c:räs ko ko uksee n osa lli stunut. 

Killa lla o n myös suunnitel
mia eräide n saa ristossa sija it
sev ien pa ls tojen suhtee n. 

A'i /talai,ilt.- n it <'l tii11 r<'lh <' il_i-- To istaise ksi nä istä asioista ei 
as11 1t<'ita. julkisuutee n va lmistamatto-

mma kerrottane. Aikanaan 

kuuluu . . . 
Ko ko uk se n y hte ydessä 

luovutettiin kunto ko rttisuo

rituksien perusteella mestar i
merkki Ra im o Timo ha rjullc. 
Merkin ko nkreettine n luo
vuttaminen ta pa htuu kuite n
kin myö he mmin, sill ä suo ri
tus o n niin harvina ine n , että 
merkki täy tyy erikseen va l
mistaa. Samalla tod ettiin , 
että kuntoko rttic:n pa lautta
mista o lis i syytä kohentaa. 
To ttak a i kaikki kilta laise t 
pitävä t hu o lta kunn os taan, 
niin mitä s itä nyt salaamaan 1 

Ko ko uses itclmän piti evl 
Jukka Knuutila aiheenaan 
ri steilyohjukset. Mielenkiin
toisessa c: sitclmässiiän hii n 
sivusi monia vähemmän tun
nettuja tos iasioi ta nä is tä 
moderneis ta aseis ta. Es itelmä 
herä tti myös keskustelua, 
josta heijastui tarw obj..:k tii 
viseen tie toon. 

Ko ko uksessa o li ha va itta
vissa myös kiinnostuneita 
va rusmi..:hiä . 1 lyvä niin killan 
to iminn a n ja tkumisen kan

nalta . 

HALLITUKSEN 

KOKOONPANO 1984 

Reijo Telaranta 
Helmut Hess 
Juhani Enkovaara 
Tapani Puska 
Pekka Ahtola 
Markku Hjelm 
Simo Näkki 
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Liisa Österlund: 

VARUSMIES ON 
IHMEELLINEN 

Varusmiehet vaihtuvat jat
kuvasti. Kolmasti vuodessa 
sotkun ty töt saavat hemmo
teltavakseen uusia poikia. Jo 
16 vuotta on Liisa Österlund 
seurannut miesten vaihtu
mista ja munkin mutusta
mista - yhdeksän viimeistä 
vuotta RSK Y:n puheenjohta
jana. 

Nyt Liisa Österlund on jät
tämässä paikkansa pääkal
lopaikalla Katajanokalla . Työ 
varusmiesten hyväksi kuiten
kin jatkuu ja Liisa on edelleen 
mukana kuvioissa. 
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Österlund. Niin lukee ker
ros talon ovessa aivan Helsin
gin sydämessä. Soitettua ni 
ovi kelloa alkaa sisältä kuulua 
hirmuinen haukunta. Ovelle 
ilmestyy kaunis, nuorekas 
nai nen. Minulle o li juuri ker
rottu, että hän täytti hilja ttain 
60 vuotta . Taisin kuulla vää
rin. 

- Pelkäätkö koiria, rouva 
kysyy tervehtimisen jälkeen. 

- En, vastaan aras tellen ja 
kuuntelen jostain kuuluvaa 
rä hinää. 

- No, sitten voin pääs tää 
Della n irti , rouva to kaisee . 

Ja sieltähän se suloinen 
Della hyökkäsi. Se on sellai
nen nyrkkeilijän näköinen 
boxeri , tiedättehän. 

- Minulla o n aina ollut 
paljon harras tuksia. Varsin
kin vapaaehtoistyö on kiehto
nut. J o las ten kouluaikoina 
o lin mu kana eril aisissa yhdis
tyksissä, mm. Ma nnerheim
liitossa ja Suo men Punaisessa 
Ristissä. Minä ra kastan ihmi
siä ja haluan olla heidän kans-

saan tekemisissä, sotilaskoti-· 
hengetä r kertoo Dellan ra u
ho ituttua . 

Varusmies 

.:.... Kun sotilaskotil iiton si l
loinen puheenjo htaja soi tti 
minulle 16 vuotta sitten ja 
pyysi mukaan toi mintaan ,en 
t ie nn yt työs tä hönkäsen 
pöläystä. Sitten löysin Ra n
nikkosotilaskotiyhdistyksen. 
Siinä yhdistyivät molemmat 
ha rrastukseni: ihmiset ja PUJli-~ 
jehdus. W 

- Yksi lähtö ko hdista on 
tietys ti myös se, että suhta u
dun ma hdollisimman myön
teisesti puolustusvoimiin -
niin siviili kuin olenkin . 

- Mitäkö ajattelen tavall i
sesta varusmiehestä? rouva 
Österlund naurahtaa, miettii 
ja selittää. 

- Vo i, on niin vaikeaa 
keksiä sopivaa adjektiivia. 
Ihmeell is iä, lä heisiä yksilöitä . 
Varusmies o n se, jonka 
vuo ksi tä tä teen. Heiltä olen 
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saan ut palautetta n11n työ lle 
kuin itsellenikin . 

Leireillä ei ole koskaan 
ollut murheen kipinää. J a sitä 
on tullut vietettyä a ikaa missä 
milloinkin kiven ko lossa. Nyt 
kun jätän puheenjohtajuu
den, odotan taas innolla pää
syä kunnon kenttä työhö n, 
Liisa sanoo äänessään ehkä 
hieman ha ikeut ta . 

Myös perheeltään ro uva 
Österlund on saan ut pa ljo n 
tukea ja kannustusta palkat-
• ma lle työlleen , vapaa-aja n 

rras tukselleen, josta on tul
ut melkein ko kopäivätyötä. 

Kesäisin he ovat jopa purjeh
dusretkillään käyneet vierai
lemassa miehensä Kallen 
kanssa aina Utössä asti . 

Rauha 

Kaikki eivät lähde armei
jaan, eivä t sen pa remmin 
Utöseen kuin muuallekaa n. 

- Ha ll itusmuodon 75 &:n 
mu kaa n joka inen Suomen 
ka nsalai nen o n va lvollinen 
olemaa n osallisena isänmaan 

puolustuksessa ja täs tä jo h
tuen jo kainen suo ma la inen 
mies o n velvollinen suo ritta
ma n aseve lvoll isuuden. J a jos 
lähdetään siit ä, että jokainen 
kansalainen on saman arvoi
nen lain edessä, tarkoi ttaa 
tämä käsitykseni mukaan 
si tä , että myös asevelvollisuus 
suoritetaa n suurin pii rtein 
sa ma lla tava lla. Siviilipalve
luksen hyvä ksyn uskonnollis
ten ja eettisten sy iden perus
teella. T uo viime ma inittu on 
tosin melko epämääräinen 
käsite ja si tä voidaa n helposti 
yrittää käyttää vää rin , Liisa 
Österlund selittää vakavana . 

Entä rauhanmarssit? 

- Suomi on demo kraatt inen 
va ltio, joten jokaisella o n 
o ikeus marssia aja mansa 
as ian puo lesta. Itse en kuiten
kaa n osa llistu marsseille. Jos 
marss itaan niin pitäisi ma rs
sia tasapuoli sesti , o li sit ten 
kyse rauhasta ta i josta in 
muusta. 

- Mielestä ni voi tehdä 

hyödyllisem pää rauha ntyötä 
esimerk iksi so tilas kod issa . 
Onko Suo messa muuten 
ketää n, joka ei ka nnattaisi 
ra uhaa? Minä a ina kin pel
kää n sotaa , pelkään kuo lla k
seni . 

Robinson ja 

Perjantai 

~upea mme j utt elemaa n 
iloise mmista as ioista. Reser
vil äis illä on aina takataskussa 
jo kin inttimuisto, ta rin a 
va rusmiesajoilta. Myös Liisa 
ÖsterlunJill a un mui stissaa n 
tukku inttijuttuja. 

Mä kiluodo n lähellä 
Rönnskärissä o li kertaushar
joitukset. Meitä o li ka ksi vih
reää sisarta ja o limme pitä
neet viiko n patruunalaa tikoi
den pääll ä sotilas kotia 300 
miehelle. 

- Meitä pyydett iin kei ttä
mään aamuk ahvit kello kuu
deksi . Kymmeneltä oli kaik
kien tavaroiden määrä olla 
ulkona valmiina lähtöön. No, 
me teimme työtä käskettyä. 
Heräs imme jo nelj äl tä ja 
saimme ka hvin ajoissa va l
miiksi. Aiva n uupunei na 
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Jaimme odottamaan miehiä. 
- Mutta kuinka täällä on 

näin hiljaista ihmettelimme. 

. raa. 

- Miehet o livat lähteneet 
saaren toiselta puolelta ja 
unohtaneet meidät oman 
onnemme nojaan. Siellä sitä 
sitten nökötettiin kannon 
nokalla iltaan asti, Liisa nau-

14 

Tie huipulle avautuu mää
rätietoisen, kovan työn tulok
~ena Menestyksen myötä 
karttuvat kokemukset ja kas
vaa tunne varmuudesta Luot
tamus omiin kykyihin on sitä 
tärkeämpää mitä suurempi 
haaste on edessä Urheilussa 
tai rakentamisessa 

PALMBERG RAKENTAA LAATUA 

....r-....r-....r-....r-....r-....r-

- Kerran olimme palaile
massa Kuivasaaresta hydro
kopterilla, kun kopteri juut
tui väylään. Kesti kauan 
ennen kuin pääsimme pois 
köyden avulla jäitä pitkin. 
Liisa Österlund aloittaa 
uuden tarinan . 

- Huokasimme juuri helpo
tuksesta, kun huomasin 
unohtaneeni autonavaimet 
kopteriin. 

Kivoja muistojahan 
tuollaiset ovat. Niistä voisi 
kirjoittaa jopa muistelmat, 
RSKY :n puheenjohtaja 
ehdottaa. 

makeoy 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 
Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatillista koulutusta ensisi
jaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen painopiste on jatko- ja 
täydennyskoulutuksessa; lisäksi järjestetään uudelleen- ja peruskou
lutusta. 

Ammattikurssin suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin, kun 
kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
haluat ja voit työttömysaikana täydentää Ja monipuolistaa 
ammattitaitoasi 
Sfflun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeen tulosi parantamiseen tai pitämään 
ammattitaitosi ajan tasalla. 

Kurssien opetusohjelmat on rakennettu perättäisistä moduuleista eli 
opetusjaksoista. Koko koulutuksen läpikäynti vie 6-18 kk riippuen 
aikaisemmasta työkokemuksesta/koulutuksesta. 

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa ammatil
lisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsingin työvoimapiirin 
alueella: 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-16120 
Alat: metalliala, majoitus~ ja ravitsemisala 

Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10, puh. 914-369 57 
Alat: metalliala ja kiinteistönhoitoala 

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130 511 
Alat: Kemian ala, sähköala, toimistoala, hoitoala, vartiointi- ja 

suojeluala 

Johtajantie , 07900 LOVIISA, puh. 915-535 82 1 
Alat: Metalliala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
Wärtsilänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh . 90-280 699 
Alat: Metalliala, sähköala, piirustusala, majoitus- ja ravitsemisala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39, puh. 90-544 633 

.Alat: Metalliala, rakennusala, toimistoala, majoitus- ja ravitsemi-
sala , sosiaaliala, siivousala, varastoa la, sähköala ja atk-ala 

Työtehoseuran Ammatillinen Kurssikeskus 
05200 RAJAMÄKI , puh. 90-290 0022 
Alat: Maa- ja metsäta lousa la, autoala, maanrakennusala, kuljetu-

sala , puutyöala, verhoilu- ja pintakäsittelyala 

Vihdin Ammatillinen Kurssikeskus 
03100 NUMMELA, puh. 913-23044 
Alat: Metaliala 

Kurssien alkamisista saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmarkkinat
lehdestä , Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomalehti-i lmoituksista. 

~akemuslomakkeita saat työvoimatoimistoista, jonne ne on myös 
Jätettävä henkilökohtaisesti. Kurssihakemuksiajätettäessä on esitetävä 

-oulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti . 

Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoimatoimistosta, terve
tuloa keskustelemaan . 

~c Työvoimatoimistot 
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DAVALAINEN 
TIETOKONE 

IHMISESTA 

• • 
'-J 

Dava on atk-alan palvelutalo, jossa 
asiat ajatellaan aina ihmisen kannalta. 

Käyttäjälle se merkitsee entistä 
keveämpää ja miellyttävämpää työskentelyä. 

Yleisesti sitä kutsutaan ergonomiaksi. 
Me puhumme "Davalaisuudesta". 

Voisi melkein sanoa, että Davalainen 
tietokone tykkää ihmisestä ... 

IDDAVA 
Oy DAVA Ab, Ahvenrie 4, 02170 Espoo 17, 

puh. (90) 42 021, telex 122060. Muut myynrikontto
rit: Turku: Marrinkaru 5, 20810 Turku 81, puh. 
· (921) 351622, Tampere: Tieteenkaru 1, 33 720 

Tampere 72, puh. (931) 176 222, Oulu: lsokaru 70, 
90120 Oulu 12, puh. (981) 226225. 

AUK KURSSI 

111/83 

KOULUTTAJAT 

Vasemmalta 
Vänr Mikola, kers Särkilahti, ltn Santavuori, ltn Lehtiranta, 
kapt Ranta, ylik Pennanen, yliv Helenius, sotmest 

Kettunen, yliv Heino. 
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Oppilaskunnan hallitus 

Vasemmalta: taloudenhoitaja Ronkainen, puheenjohtaja 
Hurmeranta, varapuheenjohtaja Karjalainen, 
toimitusvastaava Pietarinen, vapaa-aikavastaava 

Parkkinen ja sihteeri Pessa. 

Kokelaat Vihonen ja Saarilahti. 

\ 
J 

KESKIÖ - Tupa 1 
Petäjä , KA, 7.5.57, teknikko, Kannel
mäki , KoulPt ri. Ex-taksikuski , rikastui 
järjestämillään lomakuljetuksilla. Mitä 
vähemmän aamuja, sitä huonommat 
pinkat. Linjan kaa meimman hajuinen 
pa rta vesi. Käsitti pyykinva ihdon mer
kityksen vasta kurssin loputtua . 
Puranen PA, 27.1.1963, yo , Kaunia inen, 
KoulPtri . Tuvan sulkeisexpertti , liikani
meltään Rumba . Kyllästyi pesemään 
tukkaansa, jo ten lei kkasi sen pois. Bin
goja jaettaessa löytyi useimmiten punk
kansa a lta . Omisti tosika rmeat TST-rillit 
ja jokseenkin kieroontuneen huumorin
tajun. 

llllllllllllli!irinen MJ, 1.9.1955, teknyo, Espoo, 
•Ptri. Mies, jonka sormenjäljet eivät 

päässeet pinttymään luudanva rsiin . 
Kahden tyttä ren onnellinen isä , imetys
lo ma t LOPS. 

Pesso MS, 1.3. 1963, raukkistuidu , Pähki
nä rinne/E-Vantaa . Tuvan no tkein 
Janne. Ei nähty lukutuvassa kuin sii
votessa . Kurssin limuvastaava. Aina va l
mis myymään limua kouluttajille kel
lonajasta riippumatta - pisteitä, pis
teitä . 
Peltola AJ ,. 2 1.11. I 963 , stuidu , Mosa, 

KoulPtri . Linjan ehdottomasti aktiivisin , 
viittasi va in pa kon edessä. Ainoa, joka 
onnistui pysyvästi pakenemaa n bingoja: 
tupakaa ppi kahden onnellisen vuokra l
a inen. T uvan esimiehenä o llessaan ei 
päästänyt oppilasjohtajaa tupaan. Sii
vottu oon. 
Nevalainen A T, 28. 12. I 963, yo, Meikku , 
KoulPtri . Punkki\ kuin täysosuman saa
nut kumivene. Kää ri sätkiä kuin Luki 
Luke - myös oppitunnilla. Pohjimmil
taa n täyttä Ra teko-ainesta, mitä nyt tie
doissa pienoisia puutteita . » Vielä ks ker
kee röökille?» 
Vaara Waihe-Waara. 
Onnistui hävittämään suurimman osan 
va rusesineistään. Poltti pa ljon, mutta 
ha rvemmin omiaa n. Tuva n kuopus. Oli 
o levinaa n kovinkin hämmästynyt, kun ei 
IV:llä päässyt ravintolaa n sisää n. 
Westerholm JPT, 1. 2. 1963, K-maa Kar
hula. »Nej , men Hå kan. » Tavattiin 
useimmiten vaa ka-asennosta - ha rvem
min kuitenkaa n punkasta. Piti aina kol
met kalsarit pää llekkäin , ei kertonut 
syytä . Kes ti yllättävän hyvin tuvan huu
leilut. Saa tiin tosi ha rvoin kiinni siivoa
misesta. »J ätkät, kaikki seis, missä mun 
piilolinssi?» 
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KESKIÖ - Tupa 2 
Brinck KA, 8. 1.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Linjan kiltein mies. Aloitti 
korva Ja ppustereovillity ksen. Huomaa
maton. Enemmän teorian (ei tosin kes
kiön) mies, joka inhosi pakkiruokailua 
niin ,että kieltäytyi syömästä. Diggaa 
kotimikroja ja milkkistä. 
Hurmeranta JO, 22.6.1954, oik.kand, 
Helsinki, KoulPtri. »Pappa», oppilas
kunnan puheenjohtaja. Nuorekas seniili 
omisti kulkuneuvon, Ladan. Leirilläkin 
mukana 2 kk:n varamuonat, muisti var
maan nuoruutensa pula-ajat. 
Järvinen EO, 6.4.1960, ekonomi (uusi), 
Helsinki, KotRPsto. Motto »Die Häro
jungen schlagen wieder. En ole katkera 
mutta kuitenkin .. . Huomio - ei iske.» 
Perusjätkä, joka piti keskiöstä yhtä pal
jon kuin väijyvuoroista. 

Koskenranta PM, 17.3.1963, ATK-oper., 
Helsinki, EPtri. Tulevaisuuden ammatti 
värvätty koronlukija. »Rento-Lasse ». Ei 
turhia paineita lukemisesta. Kauhistui, 
kun näki itsestään kuvan kynä kädessä . 

24 

Kujala JM, 5.12.1964, yo, Kotka, 
KotRpsto. »Miä oon ulkona kuin 
lumiukko, miä en lähe minnee.» Lomien 
innokas anoja. Kurssin loma-asiamies ja 
Kotkan propagandaministeri. 
Niinimäki KP, 19.5.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. KSS 1 :n kautta kurssille, hat
tuuntunut koko roskaan. Rauhallinen 
jätti, joka oli jatkuvasti muualla kuin 
tuvassa. Tuvan hitain pinkantekijä . 
Oinonen KJ, 28.9.1963, yo, Virkby, 
KoulPtri . Kansainvälinen levytysasen
to(the international recording position 
käsitteen lanseeraaja ja käytännön 
toteuttaja, koki levytyksen kansalaisvel
vollisuudekseen. 
Sakola EJ, 6.6. 1961, mat.yo, Helsinki, 
KoulPtri. Tuvan hiljaisin mies, joka 
innostui vasta kun sai oppilasjohtajan 
natsat olalle. Muuten ei käkäillyt. 
Vaarama JUS, 19.5.1964, tekn.yo, Hel
sinki, KotRpsto. Exhibitionistisia taipu
muksia omaava kok.kand, rakastunut 
tietokoneisiin. Ylienerginen. Oppi kurs
sin aikana kunnolla kiroilemaan. 

KESKIÖ - Tupa 4 

Haramo MLK 26.2.1963, kaupallinen 
yo, Espoo, KoulPtri. Pillereillä terveenä. 
Jaksoi lukea v . . . sti . Kalustotarkastus 
päivittäin. Omat pidennetyt valmistautu
misajat. Mr Härämö. 

.. emiö TJ, 31.3.1964, ONyo, Helsinki , 
~Ptri. Rateko tai toimisto-au.: »Mä 

meen nukkuun. Ei mee oikeen putkeen. » 
Äidin kakut oli tuvan herkkua. 
Kajander LJ, 15.6.1963, EIOyo, Kotka, 
KotRPsto. Levyks tai sotkuun. Piti 
AUK:n nippanappaa. Kaihee kaipuu 
Kirkonmaalle . 
Koivu TJ, 21.3.1964, rakennustieteiden 
yo, Espoo, KoulPtri. »Börkkis» Onko 
puutteita? ... Tyttöystävä lähetti kivoja 
kortteja. 
Kokkonen KK, 29.4.1963 - xxxy, tek
n.yo, Helsinki, KoulPtri. »Bingo. » Soti-

laspalvelija , kelju K. Kokkonen. 3 k, 
kovempaa ei oo. Sadistinen hymy sulkei
sia pitäessään. 
Leiman ISR, 18. I 2.1964, tekn .yo , Hel
sinki, KotRpsto. Ainoa, jolla VK V:t 
pyöri . Tuvan paras parturi. Linjan aktii
visin mies. Mikä oli kysymys? Tuvan DJ. 
Ronkainen TH, 21.3.1957, Helsinki, 
EPtri, Faffa . 3000--1500 öö? Kurssin 
taloudenhoitaja . Tuvan (piip) jutut ja 
punkka . 
Taimisto JT, 27.1.1965, sähkö-yo, Hel
sinki , KoulPtri. Lupaava nuorukainen= 
linjan kuopus . Luulisi olevan jo. Linjan 
paras kiö-loppukoulutyössä. 
Viika HM, 4.11.1963, sähkötaiteidenyo, 
Helsinki, KoulPtri . Kaapissa baseball
maila + puukko. Muutenkin rauhallinen 
jätkä. 
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VIESTI - Tupa 6 

Rindell VR, 21.4.1963, yo, Helsinki, 
EPtri. Miehen punkallinen ja kaapillinen 
herätti hilpeyttä. Sisäjärjestys käsitteenä 
ilmeisesti tuntematon. Tajunnan ahtaut
ta päivystäjänä toimiessaan. Kalu-au:n 
hommat puikoissa. Aina levynä. Yogos
lavian partizan, hiihtäjä, kelamies, Iiit
täjä, lipas, vapo. 
Mäenpää HJ, 5.3.1963, merkonomi, 
Kangasniemi, EPtri. Mies pakeni linjan
johtajaa aina VKS:a:an asti . Tuvan ainut 
nainut mies. Ukkomies ei jaksa aina niin
kuin poikamies. 
Rönnberg HJ, 2l.l2.l963, yo, Helsinki , 
KoulPtri. Alkusanat Aukissa: »Älä puhu 
mulle mitään.» Motto: »Ei vaikuta 
kotiuttamiseen» . Todellinen partisaani. 
Suuntana Sarajevo. Hiihtäen mars. 
Korttila HT, 16.3.1963, sähköasentaja, 
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Kotka, KotRPsto. »Sotilasalue, matkali
put olkaa hyvä. » Liikennevartio ei ollut 
ainoa paikka, jossa Korttila loisti. 
»Herra kersantti, ase tarkastettu puhdis
tustanne varten. » 
Heinonen, MM, 2.10.1963, kirvesmie 
Helsinki, KotRPsto. Aina vastaanotoill 
väijyvä ja marsseja karkuun. Intoili jos
kus liikaa. Mielikomento: »Taakse 
poistu!» 
Puntila JT, 10.5.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Käytti vapaa-aikaansa kirjeen
vaihtoon. Lomat kuluivat välillä Upin
niemi-Kuopio. 
Toivola MJ, 13.3.1963, yo, Kymi, 
KotRpsto. Uhrasi lomansakin viestiasi
oiden opiskeluun. Kun muut olivat nuk
kumassa, Toivola luki kokeisiin. Tuvan 
ainoa Ruk-aines. 

VIESTI Tupa 7 

Haanpää JT, 6.6.1964, yo, Helsinki, 
EPtri. Johtaja-ainesta, tosin aina vai
heessa. Tuvan lusmu, tuleva lääkintä-au, 
Remo-fani. Taistelutunnus: »haluuks 
Tamminen sämpylän?» 
Jakobson KE, 24.7.1963, teknyo, Hel
sinki , KoulPtri. Tuvan aivot, vakio kalu-

.~ kylmän rauhallinen taistelija. Taiste-
9tinnus: »Tuli ehtoo, tuli aamu.» 

Kero AT, 22.3.1963, lihamyyjä, Sää
minki, KoulPtri. Veljessarjan Kero-Ko
lehmainen parempi osapuoli. Tuvan 
shakkimestari hävisi 100 mk. Murteiden 
taitaja a la Lohja, tuleva talous-au . Tais
telutunnus: »Ei vaikuta kotiuttamiseen.» 
Kilpinen AJ, 26.12.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Kova selittäjä, oppituntipilk
kijä, taistelutunnus: »no niin », top tai ei 
mitään. 
Kolehmainen SE, 30.12.1963, Helsinki, 
KoulPtri. Kävelevä »Zombie» pesi tuk-

kansa aina »säännöllisesti»? Unissapu
huja, taisteli yölläkin, keinoastma, tuvan 
punkkampaus, tuhisija, taistelutunnus: 
»Hommat hanskassa, hanskat kateissa. » 
Mantere KKP, 24.1.1963, puh.as, Hel
sinki, KoulPtri. Patterin paras härö. 
Aina äänessä väärässä paikassa väärään 
aikaan. Shakkimestari voitti 100 mk. Sel
vensi kokelaillekin jatkuvasti. Taistelu
tunnus: »Voi vitun Kolehmainen. » 
Tamminen RM, 28.8.1963, yo, Espoo, 
KoulPtri. aina levyttämässä. : Alik Vuo
ren »suosikki». Sanavalmis Tammisen 
ansiosta tuvan tuuletus viisi kertaa päi
vässä , vaihtoehto »suojanaamari». Tais
telutunnus: »zöni, krädo. foi.idi.» 
Tiili HE, 14. I l.1963, yo, Espoo, EPtri. 
Piilo ruk :n yrittäjä. Ei negatiivista, asial
linen kaveri, vänrikkiainesta. omistaa 
kauniit aurinkolasit. Taistelutunnus-: 
»Ihan sama.» 
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TULENJOHTO - Tupa 11 

Ahlqvist STM, 19.8.1963, kauppat.yo, 
Porvoo, KotRPsto. Mulkvist. Tuvan 
urheilija. Valmis lyömään vetoa melkein 
mistä tahansa. Aliupseerikurssin ensim
mäinen oppilasjohtaja. Aikoi tuoda lin
jan patterille avorivissä. 
Aho HS, 14.3.1963, yo, Helsinki, KoulP
tri. Isäntä. Superlevyttäjä. Otti kurssin 
rennosti. Harmiton veikko. lukuunotta
matta kuorsausta, joka valvotti muita 
tupalaisia. 
Ahti TP, 20.10.1963, mat.yo, Karhula, 
KotRPsto. Heinähattu. Tuvan muu
sikko. Motto: Jos intissä täytyy työllä 
lukea, ni ei mee hyvin. Oppilasjohtajan 
hommat hanskassa. 
Ekholm MT, 12.10.1963, yo, Helsinki, 
EPtri. Egu. Lomat.tri. Motto: Lomille 
lops. 
Fagerström MP, 13.4.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Fage. Tuvan pokerinaama. 
Osasi myös soittaa, jatkuvasti sotkun 
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flyygelin kimpussa. Blues is my life. 

Heinoja JH, 22.10.1963, muovityönte
kijä , Järvenpää, EPtri. Lusmu, tuvan 
luumu. Allerginen harjalle ja partako
neelle. »Kuka lähtee hasalle?» 
Hokkinen WC, 14.4.1966, Helsinki , 
KotRPsto. Hogu. Kurssin Jumon . 
Motto: »Kesäkuun körreillä e1 me 
hyvin .» 
Immonen JP, 26.8.1964, oik.yr.yo, Hel
sinki, KoulPtri. Iku-lmski . Ei päivää 
ilman popcornia. Australiaan ammatti
laiseksi . 
lso-somppi JJ, 4.1.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Zombie. Ininää ja laahustusta. 
Kypsyi kalaruokiin. »Ei kai taas puna
ahventa?» 
Jalli JT, 5.9.1963, tekn.yo, Helsinki, 
KoulPtri. Chuck. Motto: Se ei ole mies 
eikä mikään, jos ei röökin polttoa intissä 
voi lopettaa. (Ei lopettanut). Perusdiini. 

TULENJOHTO-Tupa12 

Kaltto AK, 2.8.1963, yo, Helsinki , EPtri. 
Defensive line man. Tuvan lomaspesi
alisti. Söi kolmen miehen edestä. Löytyi 
aina punkasta. Tuvan toinen RTK ehdo
kas. 
Kari TR, 19.8. 1963, raudoittaja, Kotka , 
KotRPsto. Kurssin armottomin kohel
taja . Osoitti kykynsä oppilasjohtajana. 
Siivousspesialisti? Motto : Ei auta, töihin 
~ mentävä. 
~eränen JU, 2.12.1963, yo, Helsinki, 

KoulPtri. Menetti hermonsa oppilasjoh
tajana. Patterin kaunein jätkä. RTK mie
lessä alokasaikana, mutta muutti mie
lensä heti kurssin alussa. Motto : Bingot 
iskee. 
Kilpiä PS, 24.5.1963, yo, Helsinki , 
KotRPsto. Näytti taitonsa oppilasjohta
jana. Oli puhuttelussa mutta useasti. 
Karjui tahtia niin, että linja kaatui 
RanJPn kersantin ja tämän pyörän 
päälle. 
Laukkanen EO, 18.9. 1963, rak.harjoitte-

lija , Kotka, KotRPsto. Tuvan Elvis, aina 
tukka putkella, kunnes leikattiin lovi 
päähän. Kädet aina taskuissa , josta huo
mautettiin »muutaman kerran». 
Leskinen O-P, 14.4.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Tuvan RTK-ehdokas number 
one. Motto: tutkistelin tässä vähän näitä 
kirjoja ja mulla olisi vähän kysyttyvää 
ööö . .. (Aihe tietenkin tulevista asioista). 
Mannonen KA, 8.1.1964, yo, Porvoo, 
Kot.RPsto. Löytyi aina vessasta kampa 
kädessä. Tuvan armottomin levyttäjä. 
Motto: Jos ei oo palvelusta saa levyttää. 
Marttila KJ, 29.4.1962, yo, Espoo. 
KoulPtri. Pyrki kovasti ST-sukeltajaksi 
(räpylänveistäjä). Tuvan kuntoihme. 
Otti eväät ruokalasta ja vei ne kaappiin. 
Motto: Musta tulee sukeltaja . 
Mäkinen KH , 5.8. 1964, yo, Espoo, 
KoulPtri . Tuvan juniori. Aina Tilkassa. 
Kävi patterilla kääntymässä ja läksi taas 
otille. Motto : Vempulaa tää ja huomi
nen. 
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TULENJOHTO - Tupa 14 

Nordensvan UJO, 3.3.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. »Nordenschwein» (Pohjolan 
sika). Suihkuviuhahtaja. Punkka kuin 
sämpylä ja kaappi aina vaiheessa. Trikoo 
on Ujolla ruma. 
Nummelin SH, 10.12.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. Herätys aamutoimien jälkeen. 
Tuvan DJ. Haki sotkusta poistumiskiel
toa. »Laatudödöt maksaa.» 
Pajusaari J-P, 2l.l2.1962, yo, Lappeen
ranta, KotRPsto. Tj-mies sanan joka 
merkistyksessä. Kirjeitä, kirjeitä Tii
nalle. Kävi kerran sotkussa - osti posti
merkkejä. Kaappi ei mene sekaisin 
vaikka kuinka yrittäisi. 
Parkkinen KS, 30.7.1963, yo, Helsinki , 
KoulPtri . Video-au. Pornofilmejä? Up
seeri ja herrasmies. Tuvan ainoa äiti
hahmo. »Angeleyes». 
Passi TT, 13. l l.1962, tekn.yo, Vantaa, 
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KoulPtti. »Papa». »Tuolla on pölyä ja 
penkit on vinossa ... » ·»Huolehtii», että 
ainakin · toiset siivoavat. Ammatti peluri 
- hävisi omat ja toisten rahat. Aina 
valittaa. »Mä en ainakaan tuu tohon 
kuvaan.» 
Penttilä HA, 16.12.1963, tekn.yo, Ko 
vola, KotRPsto. Kylmän rauhallises 
Ratekoon. Vittumainen tuvan esimie
henä, muuten kiva tyyppi. Maanpuolus
tushenkinen. Pahkasika on hyvä lehti. 
Pulkkinen AJ, 15.10.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Ammattilevyttäjä. Tonki aina 
Ujon kaappia. Hampaiden nirskuttaja. 
Luki kokeisiin V8-Magazinea. 
Räikkönen TJ, 5.2.1963, Espoo, !(oulP
tri. Iltatoimien aikaan löytyi pingistä 
pelaamassa. Käy kauppaa suksilla Fris
bee-Raeikkoeinen. Ei valmistaudu val
mistautumisaikana. 

TULENJOHTO-Tupa15 
Wideman JH, 4.7.1963, tekn.yo, Hel
sinki, EPtri. Tuvan marsu, pahin lusmu 
ja sivein mies. Periaatteena: lukulomille 
en mene ja autossa en ... 
Suuronen EP, 5.l l.1963, tekn.yo, Espoo, 
KoulPtri. Tuvan vaihemies, punkka toi
voton. Seikkaili kassulla yöt korvalap
pustereot korvilla. Lempilause: Sorry 
man, no fish today. 

.ärtanen KL, 12.1.1963, opiskelija, 
~rava, KotRpsto. Asento vakuutti 

ensimmäisestä päivästä lähtien. Vene
mies jälkiaukista. Liian vähän päivii. 
Kotka-Rankki himmenevää yläpilveä. 
TST-varustuksena kaappiharja. 
Yli-Räisänen RT, 1.11.1963, yo, Helsinki, 
KoulPtri. »RTK:hon on päästävä. Lin
nakkeelle en mene. Paljonkohan pisteitä 
täytyy laskee?» Liikemiestyyppi ja niin 
fiksu. Aina lukulomilla. Pieni muttei pip
purinen. Marssi kypsää. 
Yli-Houhala JKT, 22.7.1964, yo, Hel
sinki, EPtri. Rakastaa sulkeisia ja tetsa-

reita. Olisi halunnut olla isosissi, mutta 
joutui kiikarointihommiin. Lomat ·7-1, 
kiire muijan luokse. Ex-nyrkkeilijä ja 
tuvan kalu-au. Huoiehti musiikista hie
man oudossa valossa. 

Vuorinen AP, 5. ll.1963, yo, Lohja, 
KoulPtri. Puheesta ei havaintoja . Pote
rot ammattitaidolla (ex-haudankaivaja). 
Vihavainen MJ, 16.9.1955, tekn.yo, 
Espoo, EPtri. Tuvan symppis ja nestori . 
Lomalle syyttä ja syillä.: Havitteli toimis
to-au:n helppoa hommaa. Lähti Rättä
rillä lomille Mikkeliin ajohanskoina intin 
nahkarukkaset, jotka myös unohti sinne. 
Marssi ja taisteli mielellään. 
Smått SJ, 9.9.1963, Helsinki, KoulPtri. 
Kovaakin kovempi taistelija. Suoritti 7 
metrin syöksyn (småttin) kalliolta satut
tamatta itseään. Tähtäimessä Golanin 
kalliot YK-joukoissa. Odotti kesää mie
lessään pikkumustat ja kalja -venemies 
nääs. 
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TYKKI - Tupa 16 
Ahonen PJ, 21.11.1963, koneasentaja , 
Siuntio, KoulPtri. Varma murikkakuski, 
josta tuli ase-au. Ei iltaa ilman juttua 
(hiljaisuuden jälkeen). Jenkit rautaa. 
Motto: Katkera biitti , niin aina ... hmm 

Ala-Ketola JT, 9.5.1964, yo, Helsinki, 
KoulPtri . Ratekoonko? Heh heh. 
Arhimaa KJ, 20.3.1963, fil.yo, Helsinki , 
KoulPtri. Aina vaiheessa, silti RTK:oon. 
Ei uskoisi . Arhimaa ja mandariinit. 
Boijer JG, 24.7.1964, yo, Kauniainen, 
KoulPtri. Tuvan hymypoika ja kuopus . 
Näppärä asekäpistelijä. 
Hietala AM, 9.5.1963, yo , Helsinki, 
KotRPsto. Hietala ja mustat lasit. Mies , 
jota hommat eivät stressanneet. Nakki
au. Ei paljo kiinnosta. 
Mustonen J~PA, 12.4.1964, yo, Helsinki, 
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KoulPtri . Erikoistui taaksepoistuttami
seen. Ylivääpeli Mustonen jr. Bingo
lusmu, jolle kuitenkin bingo iski useam
min kuin kerran . 
Mäkelä JA, 1.2.1963, yo, Pyhtää, 
KotRPsto. Tuva n rauhallisin mie 
Ahkera poika siivoamaan. Kuorsa 
aivan omaa luokkaansa, muuten hyvä 
jätkä. 
Toivonen RT, 9.5.1964, rakennuspiirtäjä, 
Vantaa, KotRPsto. Rauhallinen lääkin
tä-au. Vahingossa Aukkiin? Luvut lepo. 
Illat sotkussa. 
Välikivi TA, 22.11.1963, levyseppähit
saaja, Kouvola, KotRPsto. Tuvan par
haat unenlahjat ja ikulevyttäjä. Nukkui 
jopa iltavahvuuslaskennassa. Linjan 
nopein asekäpistelijä. Tulikomennot 
Morgan Kanesta. 

TYKKI - Tupa 17 

Hallberg MP, 18.2.1962, yo , Loviisa, 
.,,iilllllli.rnlPtri. Otilla 7. keppi toden sanoo. 
,_Jo & voimakone-au. 

Heinonen JA, 14.5.1962, yo, Vantaa , 
EPtri. »Piiska ». Viehättävä nauru . 
Kanerva TI, 28. 12.1963, yo, Helsinki , 
KoulPtri. Slu-au. Terävät koevastaukset. 
Rateko-kamaa . 
Karjalainen KJ , 12.8.1964, yo , Vantaa. 
KoulPtri. 
Malmström CBJ , 11.3.1963, yo, Helsinki , 
KoulPtri . Aukin tykkirumba liikaa M:n 
hennolle ruumiinrakenteelle . 
l{autaharju VP, 10.11.1963, vesisuojelu
työntekijä, Kuusankoski, KotRPsto. Pää 

heiluu muttei jalat. Hyvä sotilas ennen 
Auk:ta. Hamste ri , lääkintä-au. Beta
la låda, lempiruoka . 

Rosenberg RR , 10.10.1963, asentaja, Es
poo, KoulPtri . Tväl-au. 
Salmivaara O-P, 15.9.1962, yo, Espoo, 
KoulPtri. 
Turkka PT, yo, Helsinki, KoulPtri . »Hil
litön tuli ». 
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TYKKI - Tupa 19 

Kinnari TT, 30.12.1961 , tekn.yo , KoulP
tri . Ylikersantin poika, jonka osakkeet 
vain kasvoivat kurssin kuluessa. Osasto 
,,siilin,, perustaja. Motto: ,, Iso pyörä 
pyörähtää" . 

Kohvakka RJ, 3.8.1963, yo , KotRPsto. 
Levytysspesialisti, joka harvemmin le
vytti omassa punkassaan. Harjoitteli 
ilmeisesti tulevia tehtäviään silmälläp
itäen (lääkintä-au). 
Liimatainen MJK, 26.9.1964, konepuu
seppä, Laukaa, EPtri. Metsien mies Kes
ki-Suomesta, joka pystyy nukahtamaan 
alta minuutin tilanteessa kuin tilanteessa 
- kunhan vaan pääsee silmät sulke
maan. Tuvan vakaa juniori. 
Peltola A T, 24.9.1963, yo-eristäjä, Anja
lankoski, KotRPsto. Hiljainen mies,joka 
avasi suunsa vain oikeassa paikassa. 
Tykkäsi koroväijystä. Vakaa Rateko
mies. 
Peltonen SO, 23.10.1963, yo, Lapinjärvi, 
KotRPsto. Stressi-Peltonen. Rauhoittui 
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loppua kohden, kun Rateko-juna alkoi 
häämöttää. 
Pietarinen LJ, 7.4.1963, yo-ahtaaja, Hel
sinki, EPtri . Patterin gonzo-toimittaja, 
jonka tavaramerkki oli pilkottava alus
paita. Vietti puolet kurssista kipsi 
kädessä. 
Riihimäki OK, 12.12.1963, yo, KotRPsto. 
Tuvan poistuttaja-spesialisti, jolle koke
laskin antoi tunnustusta. 
Rosendahl TK, 31.1.1963, yo, Helsin 
KoulPtri. Tuvan vaihemies nro 1. Keräsi 
kaappiinsa mittavan alusvaatevaraston 
(mistä?). 
Toivonen T AT, 2.10.1962, teknikko, 
EPtri. Toivoton TAT. 3/4 kurssia ilman 
päi'väpeitettä. Tuvan pahin piereskelijä. 
,,Kokkolassa on varmaan mukavaa .. ·" 
Suuronen JJ, 24.12.1963, yo, putkiasen
taja, KotRPsto. Lusmu-Suuronen. Val
mistautumisaikana yleensä syvässä unes
sa. Motto: ,,Nauraa kuin lokki". 

TYKKI - Tupa 20 
Kokkonen JP, 25. 12. 1963, yo , Stadi, 
KoulPtri . Tuvan pinko, ahkerin lukutu-

. van käyttäjä - tulos? Miettisen lapsuu
den ystävä. Tuvan Chuck Norris. Motto: 
,,Kaikki menee iha n kivasti ". 
Korpi Mika, 22. 10.1963, spurku , Koivu
kylä, KoulPtri . Tuvan vo imakastuoksui
sin mies. Kurssin saasta isimmat jutut. 
Lomilta vahvasti viihteen puolella. 
Herätti aina muut. ,, Heiii , oottekste 

, .. åmllu sitä , ku Rami Liukkonen ... » 
'laiettinen Juha, 15.4.1964, yo , Helsinki , 

KoulPtri . Tuvan nopein nukahtaja, 
mutta paras parturi . J ä rjestyksen mies: 
,,Mankka kiinni , va lm.aika huudettu ." 
Tutustui otsallaan Itkon putkeen. Hirveä 
hihittäjä. Tasaisen ra uhallinen voimai
lija. 
Numminen WC, 28.8. 1964, yo, Vantaa, 
KotRPsto. Tuvan kuopus. Mennäkkö 
vai eikö mennä Ratekoon. Kova kilpai
lija kuorsaajan tittelistä. Mutusteli ilta
isin ja ihmetteli miksi lihoo. Asiallinen ja 
kiltti mies. Ainoa, joka ymmärsi musii-

kin pää lle jota in . 
Pellikka Ja ri , 9.8. 1963, Sipoo , KotRPsto. 
Postin jako: Pell ikka, Pellikka ... Iskel
mät hallussa. Motto: ,,Kyllä Rankissa oli 
löysempää." Pieni suuri mies. Irrotteli 
jopa selvin päin. 
Tolvanen Juha, 22.4.1963, yo, Helsinki , 
KoulPtri . Tuvan lusmu . Haihtui a ina 
hommien ilmaantuessa. Rakasti kassua 
jopa niin pa ljon että jätti IV:t käyttä
mättä.: Ei ojennusta havaittavissa. 
Tuononen Jari , 17.3.1963, Jä rvenpää , 
EPtri. Unohti parturissa käydessään lei
kata hiuksensa ja partansa . Pzeims 
SCHBoond on my mind: haave ili näytte
lijän urasta. ,, Vanhana mielisairaanhoi
tajana voisin sanoa, että ... » »Mä mistä 
löytäisin sen naisen?» 
Virtapuro Antti , 2.1.1963, yo, Helsinki , 
Koul Ptri. Ilta isin aina ,, lätkätreeneissä». 
Ei tava ttavissa kassulla. Päivä alkoi a ina 
samoissa merkeissä : lahkee t lepattaen 
Prjuut. Tuva n yllättäjä kokeissa. 
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SIRtR eilen, tällään, huomenna 

MÄ OKSALLE YLEMMÄLLE • • • 

Puolustusvoimain komen
taja on määrännyt eversti
luutnantti Pekka Uskin Kot
kan Rannikkopatteri s tdn 
komentajak s i 1.4.1984 
lukien . 

* * * 
Kersantti Ma tti Juha ni 

Kankkun~n Panssariprikaatin 
Esikunnasta Lahden Varus
kuntasoittokuntaan komen
nettuna ede lleen pysyvästi 
Suomenlinnan Ra nnikk oty
ki störykmenttiin 1. 12. 1983 
lukien . 

* * * 
So til as m es ta ri Ta un o 

Johannes Myllymäki Etelä
Suomen Sotilas läänin Esi
kunnasta pysyväs ti Suomen
linnan Ra nnikkotykistöryk
menttiin 1.1.1984 lukien . 

Viiäp A"ium. 

36 

Ylennykset 

Luutna ntiksi 1.2. 
sotilasmesta ri Ha nnu Olavi 

Vasiljev 
Teknikkol uutna ntiksi 1.2. 

vänrikki Hanno Juha ni 
Kakkinen 

vänrikk i Juha Matti Venä
läinen 

Ylik A"an•o11c11. 

Nimitykset 

Kersa ntti Mäki Esikuntapa t
terin opetusupsee riksi. 
Reservin vänrikk i Antti-Jussi 
Kurvi Esikuntapa tterin o pe
tusupseeriksi 14. 11.1983. 
Ylikersantti Juha Hirviniemi 
Esikuntapa tterin opetusup
seeriksi. 

l'/il, Siiwml'11. 

Ylik .',·aas1u111oi11 l'i1. 

Ylikersa ntti Pentti Siivohen 
Isosaaren linna kkeelle ope
tusupseeriksi. 
Ylikersantti J ari Saastamoi
nen II Patteriston kuljetusup
seeriksi. 
Ylikersa ntti Esko Järvinen 
Mäkiluodon linna kkeelle tut-

e 

ka upseeriksi. 
Ylikersa ntti Aki Karvonen 
Koulutuspatterin o petusup
seeriksi. 
Ylikersa ntti Ma tti Sainio 
Isosaa ren linna kkee lle tut
kaupseeriksi. 
Vääpeli Pe!<ka Kiuru II Patte
ri sto n ta istelu väl ine upsee
riksi. 
Vää peli La uri Nikkinen Es i
kunta pa tterin rnercnkulku
upsee riksi. 

* * * 
Vihitt)' 

Ruo ka la -a pula ine n Eeva 
Leena Korhonen ja kersa ntti 
Ka ri Juh a n i Keskitalo 
12. 11.1983. 

L,• /.ah1i ja _,·lik .fti1Ti11 ,·11. 

1 ·,iiip .Yikki11 ,·11. 

l"lil, Sainio. 
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RTTK:n KEVÄT 

Rannikkotykkimiestoimi
kunta on jälleen uusiutunut. 
RTTK:n tehtäviä hoitavat 
kevään ajan tkm Poutiainen 
(pj), tkm . Lehtomäki (työ-, 

opinto- ja sosiaaliasiamies) 
sekä tkm Auramo (työsuoje
luasiamies ja Linnake-lehden 
toimittaja). 

Uusiksi yksik.köedustajiksi 
on jo ehditty va lita Isosaaren 
linnakkeella korpr Tuononen 
ja tkm Merivirta sekä Mä ki
luodon linnakkeella kok 
Vihonen . Koulutuspatterilla 
toimikunnan edustajina ovat 
alik Savolainen ja alokas 
Leino sekä Esikuintapatte
rilla alokas Kaivola. 

Hieman menneestä 

Uusi toimikunta on jo ehti
nyt tehdä monenlaista. Tam
mikuun lopussa pidetty alo
kasdisko oli järjestyksessää n 
toinen . Järjestelyn päävas
tuun kantoi tällä kertaa J ää
käritoimikunta RTTK:n to i
miessa avustaja na ja neuvon
antajana. Järjestetty disko 
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täytti hyvin tehtävänsä to imia 
pehmeä nä laskuna a rmeijaan 
eli antaa etukäteisinfo rmaa ti
ota varusmiespalveluksesta. 

Uuteen 9.2. palvelukseen 
astuneeseen varusmieserään 
on muutoinkin · ko hdistettu 
huomio ta. Tietoa RTTK :sta 
on jaettu a lokka ille paitsi a lo
kasoppitunneilla myös va p
aamuotoisemmin saunan ja 
iltapalan merkeissä . Saunati
laisuudet järjes tettiin tällä 
kertaa Nuuksiossa Espoossa . 

Retkiä jääkiekko- ja kori
pallo-o tteluihin sekä tea tte
reihin o n järjes tetty entisee n 
malliin . Teatteriretkien ko h
teena ovat o lleet lähinnä tea t
terik o rk ea ko ulul a is ten esi
tykset. 

Kevään toimintaa 

RTTK :n toiminta jatkuu 
kevää llä to tutuissa muodois
saan . Kevään aika na pa noste
taan kuitenkin ehkä aiempaa 
enemmä n yksiköissä tapa htu
vaa n harras te- ja opinto toi-

. mintaa n. Seuraavassa lyhy-

R rn.:lai.1iu k11l,011k.H•s.rn . 

Tk111 LC'h1011 11ik i. 

esti lueteltu va rusmiesten 
k a nn a lt a k es ke is imm ä t 
RTTK:n työ muodot. 

Harrastetoiminta 

Yksikö issä tapahtuva ha r
rastetoiminta o n varusmies
ten viihtyvyyden ja yleisen 
virkeyden vuo ksi tä rkeää. 
RTTK:n roo li on lä hinnä ha r
rastekerh ojen käy ntiinpa no 
ja o hja us. Niinpä kerhojen 
toimivuus o n kiinni yksikkö
edustajien ja va_rusmies 

a ktiivisuudesta . Esimerkkejä 
kevää n kuluessa pyö ri vistä 
kerho ista ova t ATK-kerho, 
valo ku va uskerho se kä erila i
set va lmennuskurssit. 

Pöytä tennikse n ja lento
pall on pelaajille o n kevään 
mittaa n lu vassa o tteluja. Pöy
tätennik sessä nimittä in ra t
kotaa n rykmentin mestaruus. 
Le nt o pa llossa puo les taa n 
ka mppa ill aa n y ksik ö ide n 
kes ken rykmentin mestaruu-

~ a. 

Virkistystoiminta 

RTTK :n virkistys toi min
nan rungo n mu odostava t 
edelleen matka t jää kiekko- ja 
ko ripallo-otteluihin se kä eri 
teattereihin . Loppukevääs tä 
matkoja jä rjestetään myös 
ja lka pallo-o tteluihin . Tavoit
teena on, että kai kki rykmen
tin va rusmiehet pääsisivä t 
a ina kin kerran kevään a ika na 
osa llistumaa n näille ma t
koille. 

/'11hC', ·111oh taiu "Jlastaa. 

Työ-, opinto

ja sosiaaliasiat 

Tä rkeä n osan RTTK :n to i
mintaa muodostaa va rusmie
hille a nnettava neuvonta ja 
o hja us työ- ja opintoas ioissa. 
Ohjausta a nnetaa n pa1ts1 
oppitunneilla myös yksittä i-

sille va rusmiehille. RTTK :ssa 
tehtävä on tkm Lehtomäen 
ha rteilla. 

Sosiaa lias io ista tiedo tta mi
nen o n tä rkeää, jo tta varus
miehet tietä isivä t ja osa isiva t 
täysimää rä ises ti hyödyntää 
heille kuulu via etuisP ',s ia. 

tkm Poutiainen 
RTTK :n puh jo ht 

Onnea, Hannu 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti o n juokse
massa maa ilmankartalle -
lipunkantajana Hannu Ilmo
lahti. Oopperalaulaja Ilmo
lahti taisteli itsensä vo ittoon 
Lappeenrannan la ulukilpai
luissa. Ensimmäinen sija tuo 
tullessaan rutkasti tö itä ja 
ma inetta . 

Hannu kotiutui rykmentis
tämme viime vuo nna. Hän 
to imi Linna ke-lehden toimit
tajana. 
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KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 

cp 
KIRKKONUMMEN OSUUSPANKKI 

8 
SUOMEN TV'OVÄEN 

SÄÄSTO'PANl<l<I 

• YHDYSPANKKI 

Kukkiaiärven herkkuiuusfom!a 
maistuvat luonnon omat aromit 

Ma.s.urkka on pehmea. mieto Kukkiajarvenjuustot 
suomalainen kerrnajuuslo. . . ovat saaneet nimensä Hai:neen 

fumwj on Saksasta kolotsm vehreanja puhtaan Kukkia- . 
olevaa, tilsit-tyyppiståjuustoa, voi- järven 111ul41an. Ju~to~ vall'!l1s-

makas~J~ ~~y~r.t;ppisen Katrilli, ~~~~t~~me ~:~~~s.~Jgt · 
kittijuusfon kotimaa on RanSK.i: Se- maan. ~ukkiajårvenjuustoissa 
on pehmeää, nuorena mietoa, ikään- maistuu se luonnol}kauneus, 
tyessåån voimakasta. josta järvi on kuuluisa. 

~ . MAITOTUOTE OY ~--c-====== 

KÖRRIKIN KANSISSA 
Tervetuloa firmaan aam u

kasa, bensakone , kyrmy, 
kääpä, köpö, köppeli , körri , 
läskipää, masi, na hka ham
mas, peruna nkuorima ko ne, 
reiska, sköbö, tulokas, viisto
pää . .. Olet jo varmaan kotiu
tunut Öbikseen tai nahka pa t
teriin ja varuskuntavohveli
kin alkaa maistua . 

Yliko rppikin on jo ehtinyt 
rumbaista ja... Hetkinen, 

,..kä ihmeen korppi? Kuka 
~ tehnyt ja mitä? Pa llo 

hukassa vieläkin . Ei ole kyse 
kuin pienestä opiskelusta. 
Onhan jokaisen osa ttava 
a rmeijan o ma kieli . 

Nyt se o n päässyt jopa kan
sien väliin. WSOY o n julka is
sut to imittaja Antti Penttisen 
Sotilass langin sa nak irja n . 
Kova ka nti ses ta o puk ses ta 
löytyy yli 4000 sa naa, joita 
ovat käyttä neet va rusmieh et 
Ivalon sissistä Utö n linnak
keen tvkkimieheen . 

KUVA-AHTI OY 
FLEM ING INK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 

1 'am.rn1id1e11 r1w 111,111u. 

l'e1111i11c11 ia ilwilii111ar 11ais1,·11/d11/cs1ii. 

-~HOTELLI 

ESPOO 
PUH 523 533 
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Kuva-arvoitus: Kuinka monta rt-miestä eli taisteliujaa löydät kuvasta? 

·(;,) J Ul/0)/ : sn/JJSV/\ IJJ )f!Q 

_j 
Haavoittunut enkeli. Aamujen paljousko naurattaa? 
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VARUS 
TYTÖT 

Aamut paukkuu, tykkimies . . . 
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