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Varusmiespalvelusta hyötyä! 

Yli 80 % suomalaisista arvioi varusmiespalvelun enimmäkseen tai 
pelkäästään hyödylliseksi. Tulokset käyvät ilmi Taloustutkimus Oy:n 
viime joulukuussa tekemästä haastattelututkimuksesta. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että naisista vielä suurempi osa 
uin miehist~ pitää varusmiespalvelusta hyödyllisenä. Kymmenen vuotta 
ten tehtyyn vastaavaan tutkimukseen verrattuna on hyödylliseksi arvi

oivien määrä kaikkiaan hieman lisääntynyt. 
Kuinka itse kukin hyödyllisyyden kokee, on hyvin monipuolinen kysy

mys. Merkittävin anti perustuu tuon lähes vuoden mittaisen ajanjakson 
poikkeuksellisuuteen. Vastaavia kokemuksia ei nykyaikana muulloin 
saa. Vaikka päivät joskus tuntuvatkin pitkiltä, tulee uutta oppia jatku
,,asti. 

Armeija-aika muovaa jokaisen persoonaa tavalla, jota mikään muu 
elämän vaihe ei tee. Harmaista päivistä tulee osata ottaa parhaat puolet 
voimakkasti irti. Asenne ratkaisee. 

Markku Markkula 
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Killan varsinainen vuosiko
kous pidettiin 8.3.1985 totut
tuun tapaan Katajanokan kasi
nolla. Paikalle oli tullut noin 
40 henkeä, joukossa mm. ryk
menttimme komentaja eversti 
lahti. 

Kokous alkoi eversti Lah
den esitelmällä rykment
timme kehdosta - Suomen
linnasta. Esitel mässään ev 
Lahti kävi läpi Suomenlinnan 
eri vaiheet a ina perustami
sesta vuonna 1 748 meidän 
pa1v1emme Suomenlinnaan 
saakka. Esi telmän päätee
mana oli Suomenlinnan vai
kutus SIRtR:n muodostami
seen ja muotoutumiseen. 

RT-killan 
vuosikokous 

Paluu juurille 
Näyttää siltä, että Suomen

linna keskeisyyttä pyritään 
rykmentissämme tuomaan 
aikaisempaa voimakkaam
min esille. Tähän viittaa ev. 
Lahden esitelmän aihe ja että 
kilta kokouksessa sääntö
muutoksella muutti Helsin
gin Rannikkotykistökillan 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistökillaksi. Kolmas tä(Jän 
viittaava seikka oli, että 
uusien alokkaiden valatilai
suus tällä kertaa pidettiin 
Suomenlinnassa. 

Lohkoja ja projekteja 
RT-killan toiminta on 

jaettu erilaisiin l,ohkoihin, 
joilla kullakin on oma organi
saationsa ja vetäjänsä. Loh
kojen kohdalla kokous 
päätti, että jokaisella lohkon-

ANDERS WECKSTRÖM, teksti 
MIKKO RAUNIO, kuvat 

Ev Lahti käsitteli")uh/apuheessaan rannikonpuolustuksen his
toriaa. 
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vetäjällä pitää olla varamies, 
joka varsinaisen vetäjän 
o llessa poissa automaattisesti 
ottaa ohj aimet käsiinsä. Näin 
pystytään välttämään tilanne, 
missä lohkon toiminta tyreh
tyy tai peräti polkee paikal
laan vahvan miehen ollessa 
vaikkapa matkoilla. 

Projekteista on tällä het
kellä J ärvö-projekti toimin
nan keskipisteenä . .Toiminta 
keskittyy tänä vuonna kysei
sen projektin suunnittelun 
loppuun saa ttamiseen • 
hankkeen toteuttamiseen . ., 

Edellinen projekti, Kaja
nuksen sau na, osoittautui 
erittäin onnistuneeksi. Sau
naa on markkinoitu eri yri
tyksille ja käyttökertoja on 
o llut jo noin sata. 

Järvö-projekti 
Järvö on valtion omistama 

ja rykmentin hallussa oleva 
saari Porkkalan niemen itä
puolella. Kilta on tekemässä 
saareen tukikohdan, johon 
liittyy sauna ja vapaa-ajan 
viettotilat. Projektin tarkoi
tuksena on koota killan jäse
net yh teiseen rakentavaan 
vapaa-ajan toimintaan ja 
samalla siitä tulee oiva retkei
lykoh·de niille killan jäsenille, 
joilla on vene. Mikäli venettä 
ei ole, kilta järjestää kulje.tuk-
sen. A. 

Projektia varten on ote~ 
200.000 markan laina ja lah
joituksia luonnollisesti ote
taan vastaan. Tähän tarkoi
tukseen on avattu tili SYP 
Tapiola 229028-6008. Mikäli 
.yritys haluaa tehdä lahjoituk
sen, sen voi tehdä verovähen
nyskelpoisesti lahjoittamalla 
summa (5.000-150.000) 
Maanpuolustuksen Tuki 
ry:lle ja pyytää ohjaamaan 
rahat RT-killan Järvö-pro
jektiin. 

Varusmiestoimintalohko 
Lohkon vetäjänä toimii 

Tapa ni Puska ja varamiehenä 
Pekka Mellavuo. Erityisen 
iloisia killassa ollaan siitä, 
että mainitut herrat ovat vuo
den -85 aika na ehtineet hank
kia killalle 42 uutta jäsentä. 

Lohkon yhteistoiminta 
RTTK:n kanssa on Pekka 
Mellavuon ansiosta sujunut 
erittäin hyvin . Yhteistyötä on 
tehty tiiviisti kaikilla rinta
milla ja toiminta on ollut kit
katonta - tästä RTTK :n kii
tokset Pekka Mellavuolle. 

Jäsenilmoittautuminen 
Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehdet sekä jäsentiedotteet alla oleva lla 
osoitteella. 

nimi 

osoite 

Uusi johtokunta 
Vanhaan johtokuntaån tuli joi
takin muutoksia ja johtokunta 
näyttää nyt seuraavanlaiselta: 
Telaranta Reijo, puheenjoh
taja 
Hess Helmut, varapuheenjoh
taja 
Hei/ala Asko, vara 
Enkovaara Juhani 
Nyberg Aarno, vara 
Puska Tapani 
Mellavuo Pekka, vara 
Ahtola Pekka 
Partinen Raimo, vara 
Sivunen Eero 
Saatsi Olli, vara 
Näkki Simo 
Hiili Kalevi, vara 
Tämän lisäksi toimivat killan 
»virkamiehinä» seuraavat hen
kilöt: 
Markkanen Viljo, talouden
hoitaja 
Pyyskänen Kauko, sihteeri 
Selin Ensio, järjestöyhteistyö 

□ 
- ostitoimipaikka 

puh .kotiin puh . toimeen 

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
c/o Markkanen 

synt.aika palvelupaikka/aika 

Killan toiminnassa rc,nua kiinnostavat eniten ne 3 koh taa. 
jotka olen oheisista ruksannut : 
0 retket hnn1kke1 lle D varusm 1esa1an ystav1e n 
O ammunto1en seuraaminen tapaaminen 
O tiedot ase1a11n kehotyksesta O sauna, llat 
O ajankohtainen tieto maan- □ Rannikonpuolusta ja. Hels1n-

puolustuksesta 1• turvallt - g,n Aeservinsanomat 1a 
auuspohtukasta toedoneet 

□ retket teothsu'"'sla1toks11 n O kunto l11 kun ;a 

Lähetä tilmil postikortt ina ta i koqekuoressa Voit Jattaa ol
moittautumisesi myös Killan yhteyshenkilo,lle ta, SlfHR:n 
VMTK:n edustajille , jotka toimittavat sen edelleen. Terve
tuloa mukaan! 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 ·HELSINKI 94 
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Kun muut putsaavat aseita, 
hän putsaa f agottiaan! Hän on 
säveltäjä, hän on soittaja - hän 
on myös tykkimies. Kuka hän 
on? 

SUOMENLINNAN Ra n
nikkotykis tö rykmentti o n 
perinteisesti ollut pullollaan 
eri la isia lahja kkaita ja moni
puolisia ihmisyksilöitä. Saa
pu miserä 111 /84 ei tietenkään 
tee tässä asiassa poikkeusta, 
vaan pikemmink in va hvistaa 
säännön; otetaan nyt vaikka 
esimerkiksi tämä Ahmas .. . 

H arri Ah mas synt y i 
vuonna 1957 Oulussa ja on 
oikeas taa n siitä lähtien soitta
nut erilaisia instrumentteja. 
Kouluikäisenä Ko kkolassa 
hän soitti kitaraa eri yhtyeissä 
ja ehti näin jopa saada kuvan 

Tkm Ahmas ja hänen henkilö
kohtainen aseensa. 
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keikka muusikon kovasta ja 
kulutt avas t a e lä m äs t ä. 
Fagottia A hmas rupesi soi tta
maa n aivan sattumalta, kun 
Ko kkolan amatöörio rkesteri 
ta rvitsi fagotistia. 

Yo-kirjoitus ten jä lkee n 
Ahmas lähti opiskelemaan 
musiikkia Helsingin Sibeli u
sa katemiaan. Lisäksi hä n o n 
o pi s kellut fago tin so itt oa 

Wienissä maail man arvoste
tuimpiin fagotisteihin kuulu
van professori Öhl bergerin 
johdolla. Vuonna 84 o li vuo
rossa Budapestin Liszt-Aka
temia ja nykyisin Ha rri on 
ra di o n sin fo niaork es terin 
va kituinen jäsen. RSO:n lei
vissä soittokeikkoja on sitten 
o llut peräti Austra liassa 
saa kka. 

Ahmas myös säveltää. 
Sävell yso pettajina hänellä on 
ollut sella isia suuruuksia kuin 
Eina r Englund ja Einojuhani 
Rautawaara. Kun kysyimme 
Ha rri lla, mitä tyylisuuntaa 
hä nen sävellyksensä edusta
vat, hän vas tasi hymähdellen: 
»E rää nla ista modernismia 
kai! » Ahmas on säveltänyt 
ka marimusiikkia ja tehnyt 
teo ksia sekä sooloinstrumen
teille että kuorolle. - Varsin 
mo nipuolien tykkimies! 

Ahmas on kome nnusmies 
- kuul uu Esikuntapatterin. 
"""ruoltojaokseen. Pä ivisi n hän 

on ko menn uksella va ruskun
tasoitto kun nan nuotistossa , 
missä hä nellä o n kaikenlaisia 
tehtäviä. Nuotistossa, usko
kaa ta i älkää, kirja imellisesti 
järjestellään nuo tteja, Ahmas 
kertoi . Kyseessä ei ole aprilli
pila, vaa n nuotteja siirretään 
pa rhaillaan A TK:lle. Ahma k
sen muita tehtäviä ovat fago
tinsoiton opetta mi nen ja soit
ta minen varuskuntasoitto
kunnan keikoilla. Ahmas on 
myös tehnyt soo lo keikkoja, 
missä hän soittaa yksin esi
merkiksi pianon säestyksellä. 

Harri Ahma ksella on myös 
tehtävien puitteissa ma hdolli
suuksia kunnosta utua. Puo
lustusvoi mien soittomesta
ruuski lpa iluisssa Ahmas vei 

6iiton fagottisarjassa. Täs tä 
llllllllltitosta hän myö hemmin 

kuittas i neljä kuntsaria , mi kä 
näin varusmiesto imik untalai
sen silm issä on lä hes satumai
nen määrä. Sotilass langia 
käyttääksemme sa no isimme, 
että Ha rri lla on käynyt »hyvä 
bingo» . Hän on löytä nyt puo
lustusvo imien laajasta teh tä
vävaliko imasta itselleen pa r
haiten sopi van ho mman. 
Tämä on saavutus, joho n hän 
voi o lla tyytyväinen. 

Kovat jutut. 
Philips-videot. 

Nyt on menossa todella kovat Jutut Ponkalse 
katsomaan Philipsin uusia VHS-nauhureita. Tulet 
nauttimaan siitä mitä näet 

Philips VHS VR 6560: 
VHS·Järjestelmän nopein pikakelaus, langaton 

lnfrapuna-kauko-ohjaus vakiona, viiden talle~nu~n 
ohjelmointi kuukausi eteenpäin tai Jopa palvlttäln. 
Automaattinen tracklng (tahdistus), automaattinen 
takalsinkelaus, aut~maattinen editolnti, ITR-plkatal
lennus, kuvanpysäytys ja kuva kuvalta toisto. Kova 
Juttu eikä maksa kuin: 

4490mk 
Tule katsomaan näyttääkö maailma enää samalta 
tämän Jälkeen. Philipsin VHS·vldeot - todella kovat 
Jutut, nyt meillä. 

e PHILIPS 
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Artikkelin kirjoittaja luut
nantti K.Härkönen tuntee ja 
tietää merivalvonnan, sillä hän 
on toiminut 9 vuotta merival
vonta-aluekeskuksen p'äällik
könä. 

MERI V AL VONT A on 
ulkomerellä ja saaristossa 
tapahtuvaa jatkuvaa alueelli
sen koskemattomuuden, vesi
liikenteen turvallisuuden, 
puolustusvoimain vesi- ja 
maa-alueiden, lentokielto- ja 
rajoitusalueiden sekä suoja
alueiden valvontaa. Merival
vonnan tehtävänä on myös 
omalta osaltaan tukea kalas
tuksen ja luotsipakon valvon
taa sekä ympäristönsuojelua. 

Toimintana se käsittää 
havaintojen tekemistä, tun
nistamista, viestittämistä 
sekä tilannekuvan muodosta
mista ja jakamista eri johto
portaille sekä tapahtumien 
edellyttämiin toimenpiteisiin 
ryhtymistä merivalvontaor
ganisaatiossa. 

Rauhan aikana merival
vonnan päämääränä on jat
kuvasti valvoa merialuetta 
sellaisin järjestelyin, jotka 
riittävät alueloukkausten pal
jastamiseen sekä hankkia tie
toja eri valvontaviranoma
isille muun luvattoman toi-
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MERIVALVONTA 
JOUKKO
OSASTOSSAMME 
Ltn K HÄRKÖNEN, teksti 
MIKKO RAUNIO, kuvat 

minnan paljastamiseksi. 
Toisin sanoen, rauhan 

aikana merivalvonnan pää
tehtävänä on vålvonta-ase
tusten (ASK 185/63 ja 
656/80) määräysten noudat
tamisen valvonta, eli alueelli
sen koskemattomuuden val
vonta. 

Merivalvonnan suorittajat 
Merivalvontaa suorittavia 

viranomaisia ovat sotilas-, 
rajavartio-, merenkulku-, 
ilmailu-, tulli-, poliisi- ja 
muut erikseen määrätyt 
viranomaiset. Puolustusvoi
mat ja rajavartiolaitos vastaa
vat merivalvonnan käytän
nön järjestelyistä. 

Merivalvonnan suorittajat 
voidaan jakaa kiinteään ja 
liikkuvaan valvontaan. Kiin
teän valvonnan suorittajia 
ovat pääasiassa rannikkoty
kistöjoukko-osastojen tähys
tys-, tutka- ja vesikuuntelu
asemat. Kiinteä valvonta 
muodostaa merivalvonnan 
rungon, jota täydentää liik
kuva valvonta. Liikkuvaa 
valvontaa suorittavat pääasi
assa merivartiostojen ja puo
lustusvoimien pinta- ja ilma
alukset. 

Muut edellä mainitut 
viranomaiset kuuluvat 
lähinnä liikkuvan valvonnan 
suorittajiin, jotka ovat ilmoi
tusvelvollisia sotilas- tai raja
vartioviranomaisille havait
semistaan valvontamääräys
ten rikkomuksista. Esimerk
kinä mainittakoon että vie
raan maan valtionalukset, 
joita ovat muun muassa tutki
musalukset, eivät saa tulla 
Suomen sisäisille aluevesille 
(luotoalueille ja saaristoon) 
ilman puolustusministeriön 
myöntämää lupaa. Mikäli 
mainintunkaltaisella aluk
sella · ei ole voimassa olevaa 
lupaa, luotsi on velvollinen 
kieltäytymään luotsaamasta 
alusta Suomen vesialueille. 

Suoritustavat e. 
Merivalvonta voidaan 

jakaa suoritustavan perus
teella tutkavalvontaan, opti
seen valvontaan, vesikuunte
luun ja partiointiin. Nykyi
_sellä tutkavalvontakalustolla 
liitettynä tietokoneeseen 
kyetään valvottavana oleva 
alue hyvin valvomaan. Tut
ka-asema ei kuitenkaan 
kykene yksinomaan tutka
laitteillaan tunnistamaan 
merellä esiintyviä kohteita. 

Luutnantti Härkönen ja kokelas Husu työnsä ääressä. 

Optinen valvonta-asema 
kykenee nykyisillä laitteillaan 
hyvän näkyvyyden vallitessa 
tunnistamaan merellä esiinty
viä kohteita ja ilmiöitä hyvin
kin tarkasti. Optista valvon
taa rajoittaa aina kuitenkin 
näkyvyys, pimeys ei nykyi
sillä laitteilla ole sinänsä 
mikään este. 

Sukellusveneiden ja mui
den outojen äänien havaitse

. .-ien ja paikantaminen suo
~e taa n aluevesillämme 

yleensä vesikuunteluasemilla. 
Vedenalaiseen valvontaan 
vaikuttavat vesiolosuhteiden 
muutokset, kuten veden läm
pötilanmuutokset vuodenai
kojen mukaisesti, veden suo
lapitoisuus sekä aallokon 
aiheuttama kohina. 

Partiointia suorittavat 
lähinnä merivartioasemien 
henkilöstö veneillään ja 
hydrokoptereillaan. Partioin
nilla täydennetään kiinteää 

merivalvontaa erityisesti saa
ristossa sekä huonon optisen 
näkyvyyden vallitessa myös 
muulla valvottavalla alueella. 

Suoritustavoista voidaan 
todeta, että eri valvontamuo
dot korvaavat ja täydentävät 
toisiaan. Kaikkia mainittuja 
suoritustapoja tarvitaan, 
jotta valvonta voitaisiin pitää 
riittävänä. 

Johtaminen 
Rannikkotykistöjoukko- -

osaston vastuualue on 
samalla merivalvonta-alu
e ,jo II a joukko-o.saston 
komentaja johtaa merival
vontaa apunaan merivalvon
taupseeri ja johtokeskukse
naan merivalvonta-aluekes
kus. Varsinaisia komentosuh
teita ei eri hallinnon haarojen 
välillä ole, mutta yhteistoi
mintasuhteet on selkeästi 
määritelty ja suhteet eri vi
ranomaisten kesken toimivat 

kiitosta ansaitsevalla tavalla. 
Komentosuhteet kunkin hal
linnonhaaran sisällä on luon
nollisesti tarkasti määrätty. 

Yhteistoiminta 
Kaikki merivalvonnan suo

rittajat antavat ilmoituksen 
purun kuuluvista havain
noista viestin pääsääntöisesti 
lähimpään merivalvonta-alu
ekeskukseen, joka muun 
muassa ylläpitää tilanneku
van vastuualueeltaan ja vies
tittää tarvittavat tiedot raja
vartioviranomaisille ja ylem
mille johtoportaille. 

Mikäli ilmoituksen piiriin 
kuuluvaa kohdetta ei kyetä 
tunnistamaan riittävän tar
kasti (tunnistamisvaatimuk
set) havainnontekijän eikä 
merivalvonta aluekeskuksen 
voimin, lähetetään pinta- tai 
ilma-alus tunnistamistehtä
vään kohteen luo. Tunnista
m is tehtävän suorittavat 
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useimmiten merivartioston 
pinta- tai ilma-alus, mutta 
tilanteen · niin vaatiessa osal
listuvat tunnistamistehtäviin 
myös merivoimien alukset 
sekä ilmavoimien lentoko
neet ja helikopterit. 

Yleisesti voidaan todeta 
työnjaosta, että kiinteä meri
valvonta havaitsee, paikantaa 
ja seuraa kohdetta tarkasti, . . . . 
menvart10sto suonttaa tar-
vittaessa tarkemman tunnis
tuksen kohdealueella tunnis
tamisvaatimuksen edellyttä
mälle tasolle. 

Rajavartiolaitos tutkii rik
komustapaukset saaden tär
keimmät asiakirjat kiinteän 
merivalvonnan suorittajilta. 

Merivalvojan päivä 
Esimerkki merivalvontamie
hen palveluspäivän kulusta: 
- herätys klo 06.00 
- aamiainen klo 06.30 
- merivalvonnan aloittaminen 
klo 08.00 
Mennessään merivalvonta
asemalle, merivalvontamies 
- ottaa vastaan merivalvonta
miehen tehtävät-aseman päivä
kirjaan 
- tarkastaa kaluston, valvon
tavälineet, asiakirjat ja kysyy 
valvontavuorossa olevalta 
meri tilannekuvan 
- suorittaa karkean tähystyk
sen ympäri ·näköpiirin ilman 
optisia laitteita. Havaitessaan 
muita kuin kiintomaaleja suo
rittaa tarkemman tunnistuk
sen tehokkaammalla optisella 
välineellä. Mikäli kohde tai 
ilmiö kuuluu toimintaohjeiden 
mukaan ilmoituksen piiriin, 
laatii havainnosta ilmoituksen 
(meriviestin I ilmaviestin) ja 
viestittää sen muun muassa 
merivalvonta-aluekeskukseen. 
Meriviesti vastaa kysymyksiin 
missä, minne, mitä, milloin. 
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Merivalvojan tehtävä koh
detta tähystäessään on hank
kia havainnoillaan mahdolli
simman paljon tunnistamistie
toja (aluslaji, luokka, nimi tai 
ainakin koko) ja tietoja koh
teen toiminnasta (kalastaa, 
ankkuroi) sekä kaikkea sitä, 
jota tutkavalvonnalla ei kyetä 
havaitsemaan. 
- suorittaa horisonttivalvon
taa tehokkaimmalla optisella 
laitteella 
- suorittaa ilmatilan valvon
taa ympäri näköpiirin optisin 
laittein ja paljain silmin. 
- klo 10. 00 alkaa 4 tunnin val
vontavapaa 
- klo 11.00 lounas 
- klo 12. 00 käynti sotilasko-
dissa 
- klo 14.00-16.00 valvonta
tehtäviä 
- klo 16.30 päivällinen 
- klo 17.30 käynti sotilasko-
dissa ja soitto kotiin 
- klo 20.00-22.00 valvonta
tehtäviä 

- klo 22.00-08.00 nukku
massa, aamutoimet ja -ruo
kailu 
- klo 8.00-10.00 valvonta
vuoro 
- klo 10.00-13.00 vapaa 
- klo 13. 00-16. 00 merivalvon-
takoulutus, aihe; hätämerkit ja 
niihin vastaaminen. 

Seuraavana päivänä sama 
toistuu, etsien valvontavuoron 
aikana jatkuvasti ilmoituksen 
piiriin kuuluvia kohteita. 

Eräs seikka, joka päiväletJl 
dissä usein jää mainitsematta 
on, että hyvin monet vaara- ja 
hätätilanteet on voitu välttää 
merivalvojien valppaan toi
minnan ansiosta. Julkisuu
dessa kiitetään helposti vain 
pelastajia, eikä hätätilanteen 
havainnutta merivalvojaa. 
Merivalvonnasta on siis rau
han aikana erittäin paljon 
hyötyä myös siviilivesiliiken
teelle. 

Koti sampo 
Mainio muualla ... 

... paras kotona. 

Soita tai tule käymään ja kysy tarkemmin Kotisammon 
eduista verrattuna perinteiseen kotivakuutukseen. 

~ 
SAMPO-YHTIÖT 

-yhtä lähellä kuin lähin puhein 



Vänr Mustonen haastattelussa 

Va-vänrikki J-P Mustonen 
(s. -64) valmistui ylioppilaaksi 
Helsingin Norssista vuonna 83, 
jonka jälkeen hän astui riviin 
erässä /1/-83. Vänrikki Musto
nen on toiminut kouluttajana 
esikuntapatterilla vähän y li 
puoli vuotta ja häntä pidetään 
varusmiesten keskuudessa erit
täin pätevänä kokemukseensa 
nähden. 

Linnake-lehti: Miten on mah
dollista, että olette vänrikki? 
Normaalistihan reservin vän
rikit saavat kersantin arvon, 
kun jäävät kouluttajiksi. 
Mustonen: Maassam me on 
o lemassa tietty määrä vänri
kin virkoja ja joku aina silloin 
tällö in sellaisen saa kun koh
dalle sattuu. En tiedä tarkem
min miksi juuri minä pääs in 
vänrikiksi . 
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ANDERS WECKSTRÖM, teksti 
MIKKO RAUNIO, kuvat 

Linnake-lehti: Olemme 
ymmärtäneet, että o lette pyr
kimässä kadettikouluun . Mil
loin tämä tapahtuu,ja minkä
laisina pidätte omat mahdol
lisuutenne? 
Mustonen: Kadettikoulun 
pääsyko keet ovat kesäkuussa 
ja uskon, että mahdollisuu
teni ovat hyvät. 
Linnake-lehti: Mitä muuta te 
olisitte halunneet opiskella? 
Mustonen: Venäjän kieltä ja 
kirjallisuutta. 
Linnake-lehti : Mikä sai teidät 
alunperin valitsemaan 
amma ttisoti laan uran? 
Mustonen: Olen pienestä 
pitäen pyörinyt piireissä . Itse 
asiassa olen ammattisotilas jo 
neljännessä polvessa. Isoisäni 
isä oli vapaussoturi ja isoisäni 
ja isä ni olivat to imiupseereja. 
Lisäksi o len sitä mieltä, että 
nämä armeijan hommat ovat 
luo nteeltaan reippaita ja ter
veellisiä. 

Linnake-lehti: Tykkimiehistä 
tuntuu usein , että aina opete
taan samoja asioita. Mitä te 
voisitte kouluttajana sanoa 
tähän? 
Mustonen: Peruskoulutuksen 
piiriin- kuuluu nykyisin aino
as taan neljä asetta, jotka 
ovat: Telamiina, kertasinA 
rynnäkkökivääri ja ·käsik~: 
naatti. Ei siis o le mikään 
ihme, jos miehistä a lkaa tun
tua, että koko ajan opetellaan 
samoja as ioita. Nyt pitää kui
tenkin muistaa, että harjoi t
telu tekee mestarin. Tarkoi
tushan on, että edellämainit
tujen aseiden käyttö tapahtuu 
refleksinomai sesti, minkä 
takia kertaamista tarvitaan. 
Näkisin o ikeastaan , että tämä 
kysymys enemmän koskee 
kouluttaji e n pätevyyttä . 
Hyvä kouluttaja saa as iat vai
kutta maan mielenkiintoisilta 
ja huono kouluttaja päinvas
toin . 

,. Tykk imiehiä on vaikea motivoida, sillä heillä on niin vähän". 

Linnake-lehti : Te olette toimi
nut se kä jaosjohtaja na että 
yleisenä kouluttaj ana . Kum
masta työstä pidätte enem-

.. ') man . 
Mustonen : J aosjohtajana on 
kyllä mukava mpi o lla. On 
olemassa ikäänkuin oma 
porukka, jonka menestys ja 
vastoinkäym iset todella kiin
nostavat. Tehtävä on myös 
vaativampi, mutta se an taa 
selväst i enemmän. 
Linnake-lehti : Miten teidän 
o ma käsityksenne koulutta-

1an työstä o n muuttunut viim
"isen kuuden kuukauden 

aika na'/ 
Mustonen : No, sanotaan nyt 
niin , että pa himmat il luusiot 
ovat kadonneet. Ennenkaik
kea o len huomannut, että 
varusmies ten käsi tteleminen 
on vaikeampaa kuin luulisi. 
A lokkaita on kohtalaisen 
helppo kouluttaa, si ll ä heiltä 

löytyy vielä yritystä. Tykki
miehet ova t asia erikseen. He 
eivät o le yhtä tottelevaisia 
kuin a lo kkaa t ja lisäksi he 
tekevät as ioita, j ita en kuvit
telisi heidän uskaltava n 
tehdä . Tykkimiehiä on kerta 
kaikkiaan hyvin vaikea moti
voida, sillä »heillä o n niin 
vähän» . 
Linnake-lehti : Tuntuuko jos
kus hassulta puhutella varus
miehiä esim. sanoi lla; »te 
nu o ret miehe t », ti etä en 
sa malla ,että joukossa on 
teitä 9 vuotta vanhempia 
»va nhuksia» kuten a llekir
joittanut'/ 
Mustonen: Kyllä se silloin täl
löin kieltämättä vähän hö l
möltä tuntuu. Arvo ei ka i
kesta huolimatta o le aivan 
sa ma kuin ikä. 
Linnake-lehti : Entäs mitä 
kadettikoulun jälkeen'/ Kiin
nostaako sotakorkeakoulu? 

Mustonen: Kylläh~n sotakor
keakoulu tietysti kiinnostaisi, 
mutta tässä vaiheessa on 
aivan liian a ikaista tehdä 
mitää n päätelmiä tai edes 
arvailuja siitä asiasta. Ote
taan nyt yksi as ia kerra llaan, 
eli ensi n tämä kadettikoulu . 
Tällä hetkellä tuntuu lisä ksi 
siltä, että kenttätyö kiinnos
taa huomattavasti enemmän 
kuin esikuntatyö. Mitä enem
män kouluttaa itseää n sitä 
su urempi o n todennäköisuus 
joutua paperihommiin. Tässä 
kohden tavoitteisiin tulee hel
posti ri stiriita. 
Linnake-lehti: Lopuksi 
teemme pakollisen kysymyk
sen; Mikä tekee RT:stä RT:n? 
Mustonen: RT:n monipuoli
su us ja se tosiseikka, että se 
on herrasmiesten aselaji . 
Kuten ennenkin on todettu ; 
RT: ssä oppii kaikkea muuta 
pa itsi lentä mään' 

"Testin suurimmat pisteet sai Sonyn 
uuden kasettisarjan tyyppi HF-ES, joka 
on kokonaisuutena kiistattomasti paras 
1-tyypin kasetti. Toiselle sijalle pääsi 
myös Sonyn nauha, HF-S." ~ 

testi 10/84 

M aahantuoja Oy Helectron Ab SONY 
THE ONE AND ONLY 
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Päätön eversti 
Vallisaaren haamu ei 

saa 80-luvun vartio
miestä kalpenemaan 

MIKA NISKANEN, teksti 
REIJO HÄMÄLÄINEN, piirrokset 

Vallisaaren vartiomiehet eivllt 
1930-luvulla · uskaltaneet läh
teä· tavanomaiselle vartiokier
rokselleen · pelätessään »päät
tömän everstin» haamua, 
jonka kerrottiin vaeltelevan 
saaren pime,na syysöinä. 
Tarina kummituseverstistä 
elää Vallisaaressa edelleen. 
Varusmiehet tuntuvat vain ole
van toista tekoa kuin edeltä
jänsä puoli vuosisataa sitten. 

Hel singin kaupungin 
kaduilla ja puistoisa öisin 
vaeltaville hahmoille on 
yleensä luonnollinen selityk
sensä. Harva yhdistää mieli
kuvituksessaan kulkijat haa
muihinja kummituksiin. Kui
tenkin vain parin kilometrin 
päässä Helsingin keskustasta, 
Suomenlinnan naapurissa, on 
rehevänä ja pitkään kosk& ".\ 
matto mana säilynyt ah.•/ 
jonka vanhat linnoitteet ja 
massiiviset 1'!hmuskujat saa
vat pelottomammankin vie
raan mielikuvituksen liik
keelle. Yksi täällä Vallisaa
ressa syntyneistä ja yhä elä
vistä tarinoista on tarina 
»päättömästä everstistä», 
. haamusta, joka etenkin 
pimeinä syysöinä vaeltaa lev
ottomana Aleksanterinpatte-
rin harjanteilla ja pitkin saa-
ren lehmuskujia. 

Everstin tarina juontaa 
juurensa Viaporin kapinasta, 
jonka yhtenä päänäyttämönä 
Vallisaari oli. Venäjän armei
jan vallankumoukselliset 
suunnittelivat nostavansa 
punaisen lipun salkoon 10. 
elokuuta 1906 yhtä aikaa 
Viaporin ja Kronstadtin lin
noituksissa sekä Tallinnassa 
ja Itämeren laivastossa. 
Viaporissa oltiin kuitenkin 
hätäisiä, ja kapinalippu hilat
tiin Vallisaaressa salkoon jo 
30. heinäkuuta. ·Siviiliväestö 

Ja<eni saaresta kaupunkiin, 
Ykapinan kulkua seurattiin 

Kaivopuiston ja Tähtitornin
mäen kallioilta. 

Viaporin kapina kukistet
tiin alkuunsa kahden päivän 
kuluttua sen alkamisesta. 
Kerrotaan kuitenkin, että val
lankumousyrityksen tuoksi
nassa kapinalliset hirttivät 
Vallisaaressa erään korkean 
venäläisen upseerin. Upseerin 
väitetään yhä vaeltavan saa
ressa päättömänä haamuna. 
Vain pari vuotta sitten saaren 
lehmuskujalta kaadettiin 
vanha »kalmanpuuksi» nimi
tetty lehmus, jonka oksaan 
everstin uskottiin hirtetyn. 
Puun kyljessä näkyi salape
räinen monia vuosia sitten 
kaiverrettu ortodoksisen ris
tin kuva. 

ekava puheenaihe 
Vallisaaressa asuva Sinik

ka Kuismin kertoo kuulleensa 
tarinan päättömästä evers
tistä muutettuaan saarelle 
vajaat 22 vuotta sitten. Itse 
hän ei ole haamua kertaakaan 
nähnyt, mutta kertoo kyllä 
parin tuntemansa entisen val
lisaarelaisen vakuuttanee n 
olleensa haamun kanssa »sil
mätysten». 

- Vuosisadan alussa kum
mituksiin uskottiin enemmän 

kuin nykyisin, ja siksi var
masti myös eri laisia tarinoita 
lähti helposti liikkeelle, 
Sinikka Kuismin miettii. 

- Nykyisin monet asuvat 
Vallisaaressa vain lyhyen 
aikaa, eivätkä ehkä ole saa
resta ja sen historiasta yhtä 
kiinnostuneita kuin ihmiset 
ennen. 

Tarina päättömästä evers
tistä ei ole koskaan vienyt 
Sinikka Kuisminin yöunia. 
Hän pitää everstiä kuitenkin 
hauskana puheenaiheena. 

- Kun kertoo saaresta vie
raille, on tietysti mukava ker
toa tarina kapinallisten hirt
tämästä upseerista, ja leh
muskujaa kävellessä miettiä, 
miltä on aikoinaan näyttänyt, 
kun hienot säätyläisnaiset 
ovat kävelleet päivänvarjoi
neen katsomaan, kun mes
tauslavalla on mestattu rikol
lisia. 

Mitä päätön voisi tehdä? 
Tykkimies Marco Pyy on 

yksi Vallisaaren Esikuntaja
oksessa varusmiespalvelus-

taan suorittavista reilusta 
kymmenestä SIRtR:n varus
miehestä. Hän kehuu palve
luspaikkansa sijaintia lähellä 
Helsinkiä ja pitää myös pal
velustehtä viensä asiallisuu
desta. Tykkimies Pyyn tehtä
viin on kuulunut muun 
muassa vartiokierrosten teke
minen saarella. 

Mielikuvitus lähtee 
usein kierrosta tehdessä liik
keelle, ja mietin tuolla kävel
lessäni, millaista entisajan 
varusmiehillä ja muilla täällä 
palvelleilla on ollut, Marco 
Pyy sanoo. 

Päättömän everstin tarina 
on tuttu myös Marco Pyylle. 
Vartiokierroksella kummitus 
ei kuitenkaan ole kertaakaan 
tullut häntä vastaan . 

- Ehkäpä syysöinä tun
tulSI hieman aavemaiselta 
kävellä Aleksanterinpatte
rilla ja lehmuskujalla, ilmoit
taa tykkimies Pyy . 

- En kuitenkaan pelkäisi. 
Mitä pahaa päätön mies voisi 
muka tehdä?! 
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MIKKO RAUNIO, -
teksti ja kuvat 

Rykmentissä hiihdettiin 
Kevään hiihdot on hiihdetty 

ja vihdoin on lopputilityksen 
aika. Tänä kautena asiaan on 
panostettu tavallista eriem
män - olihan rykmentissä 
tehokkaassa valmennuksessa 
kuusimiehinen joukkue, 
jonka valmentajana ja yhtenä 
kilpailijajäsenenä toimi yli
luutnantti Kopra . Hänen 
lisäkseen joukkueessa olivat 
sotilasmestari Hämäläinen 
Esikuntapatterilta sekä ali
kersantit Soikkeli , Kalpala , 
Heiskanen ja Alanko Koulu
tuspatterilta . 

Maaliskuun alussa oli Puo
lustusvoimain mestaruuskil
pailut, joita pidettiin kauden 
päätapahtumana . Flunssa 
kuitenkin karsi sen verran 
joukkuetta, että saavutettua 
tavoitetta - 15. sijaa - ei 
saavutettu. Kauden toinen 
päätapahtuma oli Etelä-Suo
men Sotilasläänin hiihtomes
taru uskilpailut helmikuun 
kolmannella viikolla Niinisa
lossa. Menestys oli hyvä ja 
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partiohiihdossa rykmentin 
joukkue sijoittui hienosti nel
jännelle sijalle. Samoin erityi
sen huomion ansaitsee aliker
santti Heiskasen 15 km:n 12. 
sija sekä ampumahiihdon 19. 
sija. 

Tkm Weckström haastattelee 
Mäkiluodon valttiässää a/ik 
Seppälää. 

Kauden menestykseen voi
daan olla tyytyväisiä ja talven 
hiihtovalmennuskokeilu roh
kaise jatkamaan. Yliluut- • 
nantti Kopran panos on ollut 
merkittävä ja hän antoi täy
den tunnustuksen kaikille esi
miehilleen. Talven pakkaset 
osaltaan haittasivat täysipai
noista harjoittelua ja flunssa
epidemia Upinniemessä sat
tui juuri pahaan aikaan. 
Rykmentin hiihtomestaruus
kilpailut 

Kevään viimeiset hiihillliii.-... 
mestaruuskilpailut pidett
maaliskuun puolivälissä 
Upinniemt'" ä. Sää oli lumi
sateinen ja sen vuoksi alkupe
räinen 15 kilometrin kilpailu 
oli varusmi hillä supistettu 
viideksi kilometriksi. Keli oli 
pehmeä eikä näissä kisoissa 
luistelutyylillä menestytty, 
kuten muissa talven kilpai
luissa. Rykmentin mesta
ruuksista kilpailtiin neljässä 
yleisessä sarjassa ja yhdessä 
varusmiessarjassa. 

Kantahenkilökunnasta oli 
lähtenyt mukaan toistakym
mentä ja varusmiehiä nelisen
kymmentä. Yleisen sarjan 7.5 
km voitti jo viidennen kerran 
peräkkäin yliluutnantti 
Kopra Koulutuspatterilta. 
Yli 35-vuotiaitten sarjan 
voitti sotilasmestari Hämäläi
nen Esikuntapatterilta. Yli 
45-vuotiaitten sarjan voitti 
kapteeni Järvinen Esikunta 
11 :sta. Varusmiesten viidellä Ev/ Vuohelainen onnittelemassa varusmiessarjan voittajaa. 
kilometrillä alokas Kivelä 
Esikuntapatterilta ei antanut TULOKSET 

Sarja V (7 ,5 km ) 1. Viii Kopra 
2. Yliv Koljonen 
). Viii Virkkunen 
4. Ker~ Porri 
5. Vääp Siivoncn 
6. Vii i Tiippana 

Sarja V 35 (7.5 km) 1. Sotmcst Hämälaincn E 
2. Sotpast Paavi lainen 
3. Sotmest Mollberg 
4. Sotmest Hämäläinen S 

Sarja V 45 (4,5 km) 1. Ka pt Järvinen 
2. Talkapt Frisk 

- uille mitään mahdollisuuk
~ ja ero toiseksi tulleeseen 

alikersantti Kalpalaan oli yli 
kaksi minuuttia. Yksiköiden 
välisen mestaruuden voitti 
Isosaaren linnakkeen jouk
kue, joka ainoana yksikkonä 
sai koko joukkueensa maaliin 
asti saaden vuodeksi hal
tuunsa arvokkaan »pytyn », 
joka oli lähtenyt kiertämään 
jo vuonna 1938. 

Sarja Varusmiehet (5 km) Sotilassukset 
1. Alo k K ivekäs EPtri 

2. Alik Kalpala 
3. Alik Alanko 
4. Alok Ki iski 
5. Alik Kuutsa 
6. Tkm Paajanen 
7. Alik Heiskanen 
8. Alo k Hiirula 
9. Korpr Lankinen 
10.Tkm Anttila 

KoulPtri 23.40 
EPtri 28.54 
Mäk i! lke 33.23 
EPtri 34.27 
Jsos lke 34.56 
lsos lkC' 36.00 
EPtri 23.14 
E/ 11/ SI RtR 26.34 
lsos lkC' 29.52 
lsos lke 45.40 
E/ IISIRtR 19.55 
E/ 11 / S IRtR 20.05 

23.58 
Kou!Ptri 26. 17 
KoulPtri 26.45 
EPtri 26.49 
EPtri 28.23 
lsos lkC' 28.29 
KoulPtri 28.30 
EPtri 28.37 
Mäki! lke 28.44 
Mäki! lke 29.37 

RSKY:n delegaatio luovuttamassa rykmentille verryttelyasuja. Kuvassa asujen ensimmäiset 
käyttäjät; yli/ Kopran hiihtovalmennettavat. 
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Varusmies ja 
kirjastopalvelut 

Suomalaiset ovat ahkeria lukijoita, 
suorastaan maailman tilastojen kärki
päässä. Sanoma- ja aikakauslehtien luke
minen on jokapäiväistä, mutta kirjan ja 
lukijan kohtaaminen on jo sattumanva
raisempaa. 

Mitä yhtäläisyyttä sitten on varusmie
hellä ja kirjoilla? Sotilaskoti on tuttu 
jokaiselle varusmiehelle ja hän on tottu
nut nauttimaan kahvin ja munkin lisäksi 
televisiosta, erilaisista peleistä, lehdistä 
ja musiikista. Jokaisen sotilaskodin 
yhteydessä ja muutamilla aluksilla on 
kirjasto tai kirjastokaappi varusmiehiä 
varten. Syystä tai toisesta läheskään 
kaikki eivät ole tästä tietoisia tai eivät ole 
käyneet kirjastossa kertaakaan. Tämä 
saattaa johtua siitä, että aikaa ei ole tiu-

AULIKKI NISKA, teksti 

kan palvelusohjelman lomassa tai kirjas
ton lyhyt aukioloaika on muuten sopi
maton. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksellij 
kirjastojaosto, joka käsittelee lahjoitul<
sina saadut sekä ostamansa uudet kirjat. 
Varusmiehet voivat lähettää meille toi
vomuksiansa ostettavista kirjoista. 
Vaikka pyrimmekin käsittelemään kirjat 
nopeasti, käy usein niin, että anojat on jo 
siirretty muualle. Viime vuosina ovat kir
jastojemme lainausluvut huolestutta
vasti laskeneet. Voidaksemme palvella 
paremmin toivoisimme palautetta teiltä . 
Kertokaa mitkä kirjat kiinnostavat ja 
mitä kannattaisi hankkia. 

Terveisin, RSK Y-kirjastojaosto 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
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•• •• 
TAMA ON PALVELUA! 
Postipankin käyttötililtä ja karttuvalta 
talletustililtä maksat ilmaiseksi. 

Valitse niistä palkkatilisi ja nauti vai
vattomasta maksamisesta, selvistä 
tiliotteista, kätevistä korteista ja valta
kunnallisesta pankkiautomaattipalve
lusta. 

Palkkatililainaa saat heti, kun palkkasi 
on tullut Postipankkiin 2 kuukautta. 
Pikalainaa pienempään rahantarpee
seen heti käteen. Myös isommista lai
noista neuvoteltaessa olet vahvoilla. 

Tule ja tutustu palkkatiliemme etui
hin postissa tai konttorissamme. 

AMMATTIRAKENTAJIEN 
ELINKEINOPOLIITTINEN 

TOIMIALAJÄRJESTÖ 

SUOMEN RAKENNUSLIIKKEIOEN LIITTO 
Fredrikinkatu 53 A, 00100 Helsinki 

puh. 90-644 334 

KUVA-AHTI OY 
FLEMINGINK. 7 HKI 53 

PUH. 717004 
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Rannikkotykkimiest.oimikunnan nuorekas kokoonpano: Raunio, Weckström, Tuovinen. 

RTTK esittäytyy 
ANDERS WECKSTRÖM, teksti 

V arusmiestoimikunnat pe
rustettiin noin viisitoista 
vuotta sitten eri joukko-osas
toihin. Varusmiestoimikunnat 
(lyheMetään VMTK) ovat osa 
puolustusvoimain virallista 
organisaatiota ja niiden tar
koituksena on toimia varus
miesten hyväksi niissä puit
teissa, kun se armeijan vaati

muksia ja käytännön tosiseik
koja ajatellen on mahdollista. 

SIRtR:n varusmiestoimikun

tana toimii RaMikkotykki
miestoimikunta eli RTTK, 
joka jo kirjoitettuna näyttää 
paremmalta kuin VMTK. 
Käytännössä ero on kuulemma 
vieläkin huomattavampi. 
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RTTK muodostuu kol
mesta päätoimises ta »virka
miehestä» sekä osa-aikaisista 
yksikköedustajista, ryhmän
johtajaedustajista ja kokela
sedustajasta. Lisäksi toimin
taa valvoo suoraan rykmen
tin komentajan a laisu udessa 
toimiva ohjaaja. Toimikunta 
kokoontuu noin kolmen vii
kon välein ja kokouksissa 

· käsitellään meneillään olevia 
asioita ja kuunnellaa n yksik
köedustajien a loitte ita. Tiheä 
kokousväli takaa sen, että 
asiat voidaan hoitaa si lloin 
kun ne ovat ajankohtais ia. 

Vanhoja partoja 
RTTK :n toimihenki löinä 

kevää llä 1985 toimivat tkm 
TUOVINEN (pu heenjohtaja
), tkm RAUNIO (työ-, 

MIKKO RAUNIO, kuvat 

opinto- ja sosiaa liasiamies) ja 
tkm WECKSTRÖM (työsuo
jeluasiamies ja Linnake-leh
den varusmiestoimittaja). 
Syntymävuodet edellämai ni
tussa järjestyksessä ovat -56, 
-57 ja_ -55 , joten mistään eili
sen teeren poikasista ei suin
kaan ole kyse. Armeijan jär
jes telmä on kuitenkin luo 
teeltaan niin yhdenmukai 
tava , että toimikunnan ikä
eroa muihin varusmiehiin 
nähden tuskin huomaa. Kai
killahan on sa ma lyhyt tukka 
ja harmaa vaate tus. Kaikki 
osaava t myös reagoida käs
kyihin asento!, lepo!, mopo! 

Juoksupoikia 
Vaikka RTTK:n toiminta 

sinänsä on hyvin monipuoli
nen, on painopiste kuitenkin 
juoksevien asioiden hoitami-

sessa. Eri laisia lippuja tai 
kortteja pitää välittää varus
miehille tai sitten ollaan 
hankkimassa uusia kau lus
laattoja, verkkareita tai 
o llaan järjestä mässä keräyk
siä tai o llaan hankkimassa 
ilmoi tuksia Linnake-lehteen . 
tai alokas tiedotteeseen jne. 
Tehtävä antaa si is erinoma
iset va lmiudet lähetin a mmat
tia varten. Valitettavasti 
nykyinen RTTK vain on hiu
kan yliko ulutettu siihen. 

Onneksi RTTK·tekee muu- • 
_ain. Aina kun on a ikaa 
'9ämme suunni tella uusia 

toimintamuotoja tai parantaa 
van hoja. RITK:n puheenjohtajan tervehdys alokkaille »varusmies ky

syy»-tilaisuudessa. 

Varusmies kysyy 
Esimerkkinä uudesta toi

mintamuodosta o n alokase
rälle 1/85 perinteisen saunail
lan yhteyteen järjestetty 
»va rusmies kysyy varusmie
heltä»- tilaisuus. Tapahtuma 
o li ensimmäinen laatuaan ja 
siinä a lo kk aat sa iva t kysellä 
vanhemmilta eri kou lutus
haarojen tykkimiehiltä, ryh
mänjohtajilta ja kokelailta 
minkälaisissa tehtävissä he 
palvelevat. Koko homman 
tarkoitus oli, että alokkaat 
paremmin tietäis ivät pyrkiä 
juuri heitä kiinnostaviin teh
täviin. • 

Sosiaalinen toiminta 
Kuten JO todettiin, 

RTTK:n toiminta ei pelkäs
tään o le jääkiekkolippujen 
väli ttämistä linnakkeilla pal
veleville. RTTK:n työ-, sosi
aa li- ja opin toas iamies välit
tää es imerkiksi tietoa avoi
mista työpaikoista ja opiske
lumahdol li su uksista. Pää
määränä on, että jokaisella 
varusmiehellä o lisi työ- tai 
op iske lupa ikka hänen kotiu
tuessaan. 

Varusmiehillä on myös 
mahdollisuus saada yksi lö l
listä neuvontaa ja heille jär
jestetään tarvittaessa käyn-

tejä ammatinvalinnanoh
jaukseen työvoimatomis
toon. 

RTTK:n rooli on kaiken 
kaikkiaan hyvin tärkeä ja 
merkityksellinen, ainakin me 
itse koemme se n sellaiseksi. 
Kuinka tärkeäksi se muodos
tuu muiden varusmiesten 
kannalta, riippuu paljon 
heistä itsestään . liman heidä n 
aktiivista toimintaansa ja 
aloi tteita emme vä lttämättä 
voi toimia parhaalla mahdol
lisella tavalla varusmiesten 
hyväksi. 

Hyvää kevään jatkoa kai
kille , toivoo RTTK. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:n 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 

Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatill~sta ~oulutus~a ensis_i
jaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen pamop1ste _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 monipuolis~a 
ammattitaitoasi 
sinun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi 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 sij_ait~evi~~a ~mm~ti_l
lisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Helsmgm tyov01map11rm 
alueella: 

Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKÄÄ, puh. 914-161 20 
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 

l 

l 
j 

Johtajantie, 07900 LOVIISA, puh . 915-535 821 
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: Meialliala, rakennusala, toimistoala, majoitus- ja ravitsemi-

sala, sosiaaliala, siivousala, varastoala, sähköala ja atk-ala 

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

sala, puutyöala, verhoilu- ja pintakäsittelyala 

Vihdin Ammatillinen Kurssikeskus 
03100 NUMMELA, puh. 913-230 44 
Alat: Metaliala 

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

Hakemuslomakkeita saat työvoimatoimistoista , jonne ne on myös 
jät~ttävä henkilökohtaisesti. Kurssihakemuksiajätettäessä on esitetävä 
.koulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti. 

- Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoimatoimistosta, terve
tuloa keskustelemaan. 

=:IC Työvoimatoimistot 
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AUK KURSs111l/84 

KOULUTTAJAT vasemmalta: vääp Helenius, y liv Heino, k ers Kankku
nen, yli Kopra , y lik Karvonen, y li/ Minkkinen, k ers Talviaho, /111 Lehti
ranta, ltn Mie11inen, vääp Pennanen. 

Koke/aat Pesonen, Toppinen , Perttilä, Virmanen. 

KESKIÖ - Tupa 1 
Ahonen, Antti, Helsinki, tekn.yo , 
15.10.65. KoulPtri . Linjan kuopus, tuvan 
Viki Vesseli. Järjesti itselleen iltalomia 
jääpallojoukkue »Botnian» harjoituk
s11n. 
Joensuu, Hannu, Vantaa, fil.kand 
20.2.57, KotRPsto. Tuvan äitee. Halusi 
kulma»mieheksi» kulmaMIEHEN pai
kalle. Väisti bingot väsymyksellä. 
Karhi , Vesa-Pekka, Kotka , tekn.yo, 

Al.10.63, KotRPsto. Motto: »Kyll' meill' 
~irkonmaalla oli paremmat. .. Mystisiä 

paketteja »tyttöystävältä». 
Klemola , Seppo, Helsinki, tekn.yo, 
11.5.65, Kou!Ptri. Tuvan kovaääninen. 
Linjan lyhyimmät hiukset, mutta ei 
läpäissyt hiustarkastusta. Rakasti armei
jan aamuja erityisesti iltavapaiden jäl
keen. 
Kytönen , Timo, Helsinki, tekn .yo, 
11. 7.64, KoulPtri . Salamannopea AUK
käänteissään. Motto: lukuloma paras 
loma. 

Lius, Klaus, Helsinki, tekn + fil.yo, 
15.2.63, EPtri . AUK:n rasvaisin mies. 
Poistui keskuudestamme joulun jälkeen, 
nähtiin toipumassa Botnialla. 
Madekivi, Seppo, Kauhajoki , tekn.yo, 
25.1 .59, KoulPtri. Tuvan punkka-assis
tentti. Jodlaava matikkakoira. Lempi
kappale ennen RTK:ta »Elämän valtti
kortti»,. RTK:n jälkeen: »Kun rumba 
loppuu ». 
Mäki, Seppo, Vantaa, yo .merk, 5.3.57, 
KotRPsto. Saapui myöhässä ja lähti 
ennen aikojaan. Rakastui Sten-konepis
tooliin (riittävän monimutkainen?). 
Aikoi kotiuttamisen jälkeen ryhtyä myy
mään viinåa Töölössä. 
Snicker, Jukka, Tuusula, yo, 5.8.54, 
KotRPsto. Nukkui sikanaamari päässä. 
- Snickers! Herra Kokelas! Kilpaili Sis
tolan kanssa juoksulajeissa (keskiökier
rokscn ennätys jäi saavuttamatta). 
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KESKIÖ - Tupa 2 
Bäckström, EJ, Espoo, tekn.yo, 24.9.64, 
KoulPtri. Äidin pieni piparivaras - ennen 
hiustarkastusta. Suuri suustaan, mutta liian 
pieni vaatteisiinsa. Tupa-, kaappi- ja siisteys
tarkastukset yhtä tuskaa. Pyydettiin jäämään 
lnttiin jo AUK:n aikana - tykkimieheksi. 
Holm, JT, New York, opiskelija, 10.2.60, 
EPtri. Yleisesti hyväksi tunnettu naismaku . 
Tuli New Yorkista lomailemaa n, mutta vali tsi 
hotellin huonosti. Maassa maan tavoin: kurs
sin paras oppilasvääpeli. Odotti körrejä kuin 
kotiuttamista. Tuvan nopein pelaaja - kiire 
tupakalle . 
Kuivalainen , JT, Kirkkonummi, yo, 9.12.64, 
KoulPtri . Sotilaallinen tsemppaaja. Tuleva 
kadettioppilas? Viihtyi myös tiiviisti varus
kuntasairaalassa - siitä huolimatta 10 käy
tännön koulut yössä. Motto: »Holm, lähdet sä 
röökille?» 
Marttinen, A T, Espoo, tutkija, dipl.ins, 
18.6.58, KoulPtri . Tuvan fafa. Siistein 
punkka ja kaappi. Muiden lukiessa k,okeisi in 
teki oppikirjaa teknisille korkeakouluille. 
Tuvan ainoa ukkomies - silti kiire lomille. 
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Prokkola, HJ , Helsinki, arkk it. yo, 22.5.63, 
KoulPtri. Viihdytti kurssia myös lomilla joh
ta malla laulua Bottalla . Tuvan ovelin lusmu: 
ei jäänyt koskaan kiinni . Oppilaskunnan har
maa eminenssi varapuhiksen ominaisuu
dessa. Asiallisuus peitti hiljaisen anarkian. 
Ronkainen, RJ, Kirkkonummi, yo, 4.8.64, 
KoulPtri. Äiti piti eväissä. Omasta mielestä 
tukan siisti kampaus ·on Intin tärkein asia -
linjanj ohtaja ei kuitenkaan pitänyt hänen fri
syyristään. Motto: »Taidanpa lähteä luke
maa n kokeisiin - mikä video siellä pyöri · 
tänä ilta na?» 
Sistola , PAJ , Loviisa , yo, 4.2.65 , EPtri . Kes
kiökierroksen ahkerin kiertäjä - omasta 
mielestään aina syyttä. Teräväkielinen pok
kapisteiden keräilijä . Vietti uudenvuoden 
inventoiden K-valintamyymälänsä varastoa 
Loviisassa. Motto: »Raikas ilma on keski
ötoiminnan Aja O.» 
Veijola, TJ, Helsinki, oik.kand, 2.4.60, EPtri. 
Luki yöt läpeensä - joutui ennen loppukou
lutöitä varuskuntasairaalaan. Kurssin puhis 
ja Kopran kaveri . Motto: »Herra luutnantti, 
ymmärsinkö nyt oikein .. . ?» 

KESKIÖ- Tupa 4 
Arar, Wawsel, 3.4.63, toimitusjohtaja , 
Helsinki, EPtri. »Tappi-Arar», tuvan 
lyhin toimitusjohtaja . Pituus 174 -
sulka päässä. Motto: »Elämä ei ole 
muuta kuin suuri tietokonesimulaatio. » 
Auvinen, Jari , 9.12.64, tekn .yo, Kerava, 
EPtri. Tuvan »keskiömäisin». Selvensi 
(kerran) luutnantin sanattomaksi ja lin
jalle kylmän hien pintaan. Ei kertaakaan 

_..äijyssä. Motto: »Bingot ei iske. » 
wyckling, Mika, 10.10.64, yo, Helsinki, 

KotRPsto . Tuvan suurimmat housut 
vaihtuivat varusvaihdossa siilitukkaan. 
Tuvan paras aseenkäsittelijä . Motto: 
»Että ihmiselle voi käydä näin. » 
Kemppainen, Juha, 28.1.65, tekn.yo , 
Mäntsälä, EPtri. Mukava metsäneläin -
söi ainakin 2 kiloa pähkinöitä kurssin 
aikana. Piti tuvan pisimmän joululoman 
- 2,5 viikkoa. Motto: »Tulee nukuttua. » 
Liljakko, Pertti , 3.2.65, yo, Va ntaa , 
KotRPsto . Tuvan kuopus. Huomasi jou
tuneensa väärälle linjalle AUK:n loppu-

vaiheessa. Motto: »Loma ilman kaljaa 
on teeskentelyä .. » 
Nissinen, Timo, 9.4.62, arkkit.yo, Kotka, 
KotRPsto . Nasse-setä . Tuvan turvallinen 
pappahahmo. Hiljainen, mutta kuiten
kin .. . Motto: »Tamminen , oletteko taas 
vaiheessa?» 
Piironen, Jukka, 12. 10.64, tekn.yo, Hel
sinki , KoulPtri . »Piirunen», RT-mies 
nimeänsä myöten . Armoton ta istelija -
sotkun gorillan kanssa. Videotaistelija
parina Byckling. 
Tamminen, Kustaa , 15.8 .64, yo, Helsinki , 
EPtri. Pahin vaiheveikko koko tuvasta , 
mutta kuitenkin innokkain väijyjä -
a ina väijyssä kun ma hdollista . Kurssin 
limu-AU. Motto: »Olen tuvan ainoa 
upseerismies. » 
Tuokko, Antti , 16.12.64, kauppat.yo, 
Nummela, Kou!Ptri. Tuvan ·näkymätön 
mies. Rivissäolopäivät sormin lasketta
vissa. Motto: »Kesäksi kotiin.» 
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TYKKI- Tupa 6 
Vuorela, Timo, 23.10.64, Helsinki , yo, EPtri . 
Punkka kuin tst-rata, pursuilee sinne tänne. Aina 
levynä, aina. Luultiin ko tkalaiseksi. Tuvan rauhal
lisin, ei o ttanut pinnaa mistään. Motto: »Daijut , ja 
tasan o n paras punkka ... 
Suvisaari , Juha , 18. 12.64, fil.yo , Helsinki, EPtri. 
B-planeetan ex-(?)B-mies. Puhuu enemmän yö llä 
kuin päivä llä. Aina röökillä ja »s illoin singa htaa». 
Tuvan Frank Sinatra. Huudatti ja huusi oppila -
jo htanana ollessaan linjan hermoheikoksi. Motto: 
Kilpinen , Risto, 28. 10.64, yo,-Pyhtää, KotRPsto. 
Ha rjaa hiuksiaan tilanteessa kuin tila nteessa. Luki , 
mutta a ma. Tuvan nuuska tykki . Ra tekoon. Motto: 
»Arvaa, paljo kraana tissa on ruutia?» 
Nissi , Mikko, 9.7.65, yo, Vantaa, Ko ulPtri . Yritti 
pitää muita hiljaa valmista utumisaikana. Levytti. 
Tuleva alokkaiden kauhu. Motto: »Lukematta 
Ratekoon, vähä Ra tekoja .» 
Kiiski, Harri, 6.9.64, yo, Ko tka, Ko tRPsto. Tuvan 
k_ovin menijä, paahtoi kuin aropupu Kotkan met
s1stä _ö bikseen. _Sula_utu_i po rukkaan liia nkin hyvin , 
oli l11ankm hyvm enkomen? Motto: »Nyt meni vai
keeks.» 
Janhunen, J o uni, 1.11.64, yo, Helsi nki , Ko ulPtri . 
Tuvan lentäjä-sukeltaja. Omisti ihmeellisen ta ika
sormen. Körriajan paras taistelija. Hallitsi ja hallit
see mmen_omaan __ kaasutaistelun! Työ: a rmeija, 
mutta m1ka arme11a? Motto: »Vedä tos ta!» 
Porkka, Pasi, 2_3 .4.65, yo, Helsinki , Ko ulPtri . Yskä, 
mutta ama. E1 ta rttunut, mutta ve i yöu net. Aina 
vaiheessa . Pinkka kuin Vuorela lla. Veksi kutsui , 
mutta aina . 
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Käki , Antti , 29. 11 .64, Ka rhula, levyseppähitsaaja, 
Ko tRPsto. Lääkintä-au. Aina suu a uki . Tyttöys
tävä luulee puruluuksi . Loma-a nomuksia roppa
ka upalla , ei myö nnetty. Tuvan Pa ul Newma n. Va, 
armoton hev itikkari . Linjan oma pa rturi. Motto: 
»Ei pa ljo pa ina ». 
Laitinen, Esko, 21. 7.64, koneasentaja, Helsinki , 
EPtri . ., ä in suunnista! tukkireka ll a» - opas, 
1kkunanpesijävirtuoosi, ase-a u. Lo ka-Laitinen 
Kokkolaan . Motto: »Fuck the duck! » 
Lipponen, Ilkka, 11.4.64, ko neistaja, Espoo, EPtri . 
Pekoni-Lipponen, huippusuunnistaja (?). Ikkuna t 
kiiltää , mutta hom ma_t ei pa ina. Lo mi lle lähes jo ka 
kuuka usi . Ase-a u, suunta na Ko kko la. Motto: 
»Lo mat pyö ri , muttei· iskeny .. . .. 
Lehtonen, Jukka, 1.4.66, yo, Vaasa, KoulP1r · 
Kurssin kuopus, kaikk ien oma kuopus. Tuv 
todellinen juntt i, o ikea läns irannikon »hirmu ». 
Pa tterin suurimmat lenkkarit : 48 sopiva t , kivistivät 
kainaloista . Motto: »Turpa kii Niss i!» 

Kaivola, Jukka, 5.9.64, yo, Kaunia inen , Ko ulPtri . 
Tuvan se lven täjä, a li as »liiiivola». Laahustava kul
mamies . Ka mat liian pieniä ja va rusvaihto iski . 
Motto: ., o niin poja t, o ll aa n nyt hiljaa, kokelas 
käytävällä. » 
Maikki , Jarmo, · 5.3.64, yo, Kirkkonummi , Ko ulP
tri . Varellan machomies, tyttöystäviä ympäri Suo
men. Video-au. J0ka aa mu herä tys klo 5.45 ja pun
kan tekoon. Aina va lmisjärjestyspa rtioon. Mieles
tään tuvan kaunein ja viisa in. Motto: .. Voi v . .. te 
oo tt e daijuja !» 

1 
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TYKKI- Tupa 7 
Aimola, Tapani , 30. 11 .64, yo, KotRPsto . Nakit 
lepo, va i pitääkö vään tää ra uta langa ta. Ylpalvo
kurss in hämmästyttävin suoritus. Tuvan aivo (ver
ta us ra utakangesta ja sen liikkuvista os ista). Tuvan 
repo rtteri , varsinainen va lokuvaaja. 

Eerola , J a rmo Tapio, 27.4.65, yo, EPtri. Pingistai
turi , joka osaa pestä myös ikkuno ita . Ha rrastaa 
kuo rma-a utosuunnistusta ja tria lia. Liikkuu 
omalla kylmä kaapillaa n vä lillä Upinniemi - Pihla
jamäki - Upinniemi . 
Ginström , Timo Antero, 1.2.64, tekniikan yo, 
Ko tRPsto . Break-machine, Flying RTK :n Hunter. 
Gin a nd tonic ei ei gin. Kuo rsaus ja ko rva lappuste
reot. En bliva nde teekare ... »Kun me lennetään» 
gini pimulle. Oppilasjohtaja na o iva lsi vallan iha
nuuden . ., aise t nuo hurmion tuo.» 

Ainkkanen, Juha Kaa rle Antero, 3 1.10.64, yo , 
- o tRPsw. Otti hinkkaset, mies jota ei näky nyt 

v11kko1_hm . Tuvan toi nen ra llimies. Amatsooni ja 
Hmkk1s erottamaton pa ri . Osaa rikkoa myös ikku
no ita. Mä oon o nnellinen Pekasta. 
Juolevi, J a ri Antero , 11.6.64, yo, Ko tRPsto. Höpöt
tää ikenet veri ll ä, hai 1emmin asiaa. Amerikan 
a utoilija -- V 8. Bingoton intoi lija. Hii , hii ... 
Tupapalvelijan ho mmat. .. lepo. Ei iske lukemise t. 

Kalliomäki , Seppo Juhan i, 1. 5.65, yo, Ko tRPsto . 
Mies, nainen ja tao. »Koskeeko myös vemp ulo ita?» 
Vempu la va i RTK? Taidanpa ottaa ve mpulan. 3 
päi vää ri vissä. Kaappivirtuoos i. Suomen lippu . J ee. 
Kentala , Ensti, 14. I0.64, yo, EPtri. »S uit se t - lepo, 
ä lä kenta loi ». Kriminaa li : kuorsaa, raa pii ja röhi
see, tu van apina mies. Ilta isin pv. Ei iske tetsa rit. 

Korppi_, Mar_ko Ilk ka La uri , 2. 12.64, yo, EPtri . 
Sala_a11n syöJä . Va lo t pois. Tais teluläähä tti , joka 
la h11 lenk ille. Cooper, Yrjö, Cooper -- 3400 m. 
Apasi-kor_ppi . Ko rpin ta rina ruskeasta kielestä, ja 
kuka po l11 mun o luen . »Hei », sa no i korppi yli vää
pehlle. Val11usta, va litusta . 
Laakso, Harri Erkki Ilma ri , 5.1.64, yo, Ko ulPtri. 
Tuvan 7 a inoa endas t Ko ulPtrin Dai . . . u. Varsinai
nen sulkeisspecia listi. Ti lkka ki va pa ikka . »Tos i» 
piileviä RTK-k ykyjä.» Hei kave rit kertokaa, o liks 
mulla ha uskaa kurssijuhlissa, o lihan'!» . Lähtiskö
hän arkk uun Skodaa muijia'! J a sukkamehu haisee. 
Oksala , Reijo Juha ni , 1.4 .64, yo, Ko tRPsto. Otti 
vai hde (suunnistaja) Oksala . Tuvan humanist i. 
Toki soor. Ammatti: rese rvi n a lokas, tul eva lää k.
a u: ai na Otilla. Hani-Oksa la joka musisoi: ja har
rastaa naisia va in kirjeitse, kyll nyt o n hauskaa . 
Pähkinän purija . 
Vepsäläinen, Kari Tapio, 14.6.64, yo, EPtr i. Ja 
?s,.ia_nha n suunnistaa'!!. .. osaa nhan'! Se huono mpi 
Jaak 1ckon pe laa Ja, hampurilais kuski, firm an suo
sikkipoj u. Piil o linss it. Pistähä n kobu bisset. 

Weide, Il a ri , 2.2.65, yo, E Ptri . ,,lla ». Oikea sotilas 
tervc h~ii jopa la ivaston ko rpraalia - tuleva agentti 
- We1de pä1vystäjä ll e: »Sano maj urille, että käskee 
ylikersa ntin puhelimeen, tääll ä on Weid~!» Yliv
o mainen naisj uttujen kertoja, Weide . 
Schroderus, Jukka-Pekka , 21.3.64, fil. yo, EPtri . 

a istcnmic,'! Rurnakin ulkokuo ri voi kä tkeä her
kän sytliirncn. Tuvan paras rukkasten kerääjä. 
Rukka,et päivässä kahde t pa rhaassa. Lukee kuin 
,ika -= lu kee kuin Schroderus. Päämää rä - Kad .k . 
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TYKKI - Tupa 9 
Ahonen, JA, 18. 12.64, yo , Espoo, KoulPtn . 
»Mä oon paras» . Puhuu paljon, mutta vähän 
a~iaa. Tuvan suvereeni korttihuijari . »Katse 
eteen ... päivää pojat! » Kuumensi yliluutnan
tin loma-anomuksellaan. 
Airas, MT, 24. 7.64, yo, Helsinki, KoulPtri . 
Kiertää ahkerasti patteria myötä päivään. 
Bottan parkettien partavaahtoa . Unelmana 
kessun jämät. Koki unelmiensa täyttymyksen 
uutenavuotena. 
Aittasalo, KVJ, 26.3 .64, opiskelija , Helsinki , 
Kou!Ptri . »Lyhennä sata». Mikä on seuraava 
komento os uneen laukauksen jälkeen? 
»OSU! » »Noo, körrit. .. » 
Bäckman, TP, 6.12.63, opiskelija , Kotka, 
KotRPsto. Vuoden oppilasvääpeli sa naha l
linnassa, tai sit ei. Väärä mies väärässä pai
kassa . Patterin hitain mies. Tuvan murre
v~ikko. 
Höylä, RO, 28.3.64, »Bisse» myyntimies, Hel
sinki, Kou!Ptri . »Ristiässä », unikomentoja . 
Tuvan unissapuhuja. Tuhoa norsuineen 
Bäckmanin punkan alva riinsa. 
Karhu, T-P, 9.9.64, mainostoimittaja, Hel
sinki, KoulPtri . Linjan laiskin viittaaja. Lin
jan ahkerin levyttäjä. »Älä herä tä nukkuvaa 
karhua». 90 yp:tä. 
Kuosmanen, AAA, 16.3.64, kirvesmies, 
Kerava, Kou!Ptri . Tuvan ominaishaj_u (usko-
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maton). Nuori kapinallinen. Odotti körrejä 
vesi kielellä . »Siivous lepo kun körrit tulee». 
Laitinen, -JPM, 15. 11.64, yo, Porvoo, 
KotRPsto. Daiju Porvoosta . IV:lläkin Po(
vooseen kimmakaverin luo. »Älkää viittikö 
meluta, mul on kuumetta ». Ha luaa koke
laa ksi kokelaan paikalle. 
Leppälä, AT, 21.8 .64, hienomekaanikko, 
Loviisa , KotRPsto. Lintsa ri Loviisasta . »20 
saa suorittaa». Tehkää jotain, Ahonen ei 
anna mun nukkua ». Mentiin minne vaan, 
aina lakua mukana. 
Mahanen , JT, 25_.3.64, autonkuljettaja, 
Espoo, KoulPtri . Tuvan paras breikkaaja . 
Macho-Mahanen. Kölme minuuttia oppilas 
johtajana. »Mä oon bräxi Erkki , mul on va 
taa ,1. Vähä körrejä, tuleva tvälläri. 
Mannola, MT, 31.1 2.64, kauppat.yo, Espoo, 
KoulPtri . Bottan tavoitelluin poikamies. 
Akumies ja kurssin vasikka. »Älä viitti, mun 
mielestä toi on vähä . .. » Mikkolan perä
va unu. 
Mikkola, IMT, 5.7.65, tekn .yo, Helsinki, 
KoulPtri. »Ratekoon ». Suku velvoittaa . 
Tuva n suurimmat munkit. Tuvan majakka. 
Wegelius, P JJ , 14. 10.64, yo, Helsinki , KoulP
tri . Ei onnistu punttaus ku ei osaa lukea bus
sin aikatauluja. Vakooja Libanonista. Kertoo 
huimia juttuja sodista. » Wege vaan». 

TULENJOHTO - Tupa 11 
Ailio, Eero , 15.11.64, yo, Helsinki , EPtri. 
»Pikku-Eero ». Tunnontarkka tuulettaja . 
T J :n tahtipuikko, TJ ba lleriina. 
Anttila, Jukka, 21.4.64, ·Helsinki , EPtri . 
»Ati ». Siivous ei iske erikoismiehelle. 
Usko ma ttomimma t lo ma-a no mukse t. 
Pa tterin sparraaja. Motto: »Vedetään 
ihan psykona». 
Elonen, Harri, 3.11.63, Sipoo, KotRPsto. 
»Mopo». Tuvan ahkerin sponsorienke-

...iilläjä? Mielessä siviili ja ulkomaan kilpai-
9Uatkat. Motto: »Häröilkää». 

Lankinen, Harri , 26.9.64, sivuasemoija, 
Vantaa, EPtri . »Teddy». Tuvan Nukku
Matti . Hommat levyks, ei iske veneau:lle . 
Motto: »Seinä kiinni , täällä vetää». 
Niinimäki, Kari , 2.5.64, yo, Helsinki, 
Kou!Ptri . »Niinari ». Sulkeisten super
mies, toverihengen kasvattaja. Atin spar
rari. Motto: »Älä nyt hätäile, a ikaa riit
tää ». 
Savolainen, J a ri , 14.3.64, yo Porvoo, 
KotRPsto. »Heavymies». Aina va i
heessa, ei tiedä mitä tehdä. Tuvan öinen 

väijyyn lähtijä. Motto: »Häh, täh , mitä
häh! » 
Sihvonen, Kai, 21.12.64, yo, Helsinki, 
KoulPtri . » Vesseli ». Useimmiten vai
heessa. Tuvan perusjätkä. Patterin kuva
ruutumies. Ruokalan peittelijä? Tuvan 
psyko kakkonen. Bottaväijy. 
Sirkesalo, Heikki , 23 .10.65, yo, Helsinki , 
KoulPtri . »Sirkkis». Tuvan juniori. 
Evästä nassuun. Ta kana koko suvun 
tuki . 
Tarkkanen, Petri , 25.4.64, viinuri, 
Mänttä , KoulPtri . »Teris». Tuli pohjoi
sesta vain yksi as ia mielessään? Sai pakit, 
ajoi itsensä ka ljuksi. Bingolistan kä r
jessä. Motto: »Ei iske erikoismiehille». 
Peuranen, Mika, 10. 12.64, tekn .yo, Van
taa, Kou!Ptri . »RTK ». Ohjesääntöjen 
erikoismies, YIPalvoja. Aina natsa t 
hihassa. Patterin sotilaallisin . 
Valtanen, Jukka, 21.4.64, yo, Espoo, 
Ko u!Ptri. »J ake J .R.» . Tuvan viheltelijä. 
Pojasta polvi pahenee. Vähä päivii . 
Motto: »Mitääääh!!??» 
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TULENJOHTO - Tupa J2 
Ojala, T.T. 10.10.56, luk , Helsinki , Ko ulPtri. 
.Pieni , mutta pa tterin pa ras ja vahvin. Fafa 
järkkäili tyttöjä pojuille. Ra nskalainen koti
kasvatus. Tuva n a inoa nainut. Luutna nt ti: 
»Tosta ei o ta vanha Erkkikään selvää.» 
Motto: »They' re coming to take a way ha haa 
ho hoo». 
Niittylä, J .T . 20 .8.64, yo, Helsinki , Ko ulPt ri. 
" Väbä». Sovelsi kassun sääntöjä omaa n ma l
liinsa . Piristyi keskiyöllä fil osofoi maan. 
Ilmoitukset 90 as teen vaaka nojassa. Motto: 
»Mä en pidä teitä minään». 
Aheristo, T .... 64, Va ntaa, Ko ulPtri . F reelan
cer »Ro meo». Pa tteri kaunein - päiväun il
laan. Linjan murheenkryyni ko keissa . Viit
tas i, vas tasi väärin ta i o nnella o ikein. 
J .Turkka ja tupa huo masi la ulunlahjat. 
Motto: »Ohj usmies on erimies». 
Erkkilä , T. T. 19. 7.64, kauppa t. yo, Espoo, 
Ko ulPtri . Vilkas yöelä mä. T uva n Pele - ei 
iske iltava hvuuslas kenna t, eikä mikään muu
kaa n pa itsi Ra teko. Ei o lis a lussa uskonut. 
Motto: »Ko keet taas pä in p :tä - 9 1/ 2». 
Hagel, M. 10.3.64, yo, Vantaa, Kot RPsto .. 
Reima Sa losen kävelytyyli. Huo leh ti i, että 
M UUTsiivoo. Kassun sä ngyt ei oo mitoi tettu 
Hagelin rujolle varre lle. 
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Koskinen , J . 17. 5.63, yo, Vantaa , KoulPtri. Ei 
tykännyt bingoista juuri o llenkaan . Lo ista va t 
pi ilo utumislahja t ja usko matto mat selitykset. 
Kupla-Kos kinen. Motto : »Ei mun sukkia saa 
mai nita». 
Korhonen, I.J . 9.6.64, maa t ja metsät yo, Hel
sinki , EPtri . Rateko - Gigolo - Korhonen. 
Luki yöt - nukkui o ppitunnit - kiersi kasar
mi n, mutta useasti . »Pikkupiiruja? !! » Pikku
as ia tkin va ivasi lpeä, vaikkei ookkaa n pen
nejä kii nni . Motto: ,; Lä hteeks kukaa n lukulo
mille?» 
Londen , H . 12.4.65, T oronto, EPtri . Siviil' 
karkuri Kanadas ta. Mukava npyö reä sexo 
jek t i. Sotkuun vai n Korhose n kyljessä . Iski 
kaikk i bingot. Motto: »Suora lento kotiin ». 
Rytsölä, T . 25.5.65, yo, Ko tka, KotRPsto . 
»Tressi-Rode». Hyvä jätkä pa itsi opp.jo hta
jana. Pa rhaa t pinka t. Tavarat siellä sun täällä 
si lloi n sun tä llö in . Kotka n »Ruusunen ». 
Motto : »Kundit hei, iha n tosi». 
Vesalainen, M. 6.9.65, yo, Karhula, 
KotRPsto. O la.vi Virta-love song singer. Va i
keni as io istaan kuin muuri. »Tulenjo hto
Ojento! » Va rsi na inen ase käpistelijä. Motto : 
»Nyt mie vedän itteni pääs iä isha nuks» . 

TULENJOHTO - Tupa 14 
Ekblom , SH, 25 . 1.65, interna tio nal baccala u
reate, Kööpenha mina / G ö teborg/ Amster
dam / Tukholma, Ko u!Ptri . Lä hdössä 
NYKiin. Ottaa kuulemma ja pa nila isen tyt
tö ystävänsä mukaan. Intin a ikana I kertaa 
Suomessa. Aina va iheessa . Motto: »Minä kö 
vaiheessa?» 
Fors, BJC, 24.4.64, yo, Kotka, KotRPsto. 
Järjesti pa tterin ko meimmat villa koira näyt
telyt. Nippa nappa ennen ka ikkea. Motto: 
»Joha n mie siivosin! » 
Kaijalainen , JP, 2.9.64, yo, Ka uniai nen, 
KoulPtri . Pa tterin masiradi o. Pyöritti a ina 

.avainrnan, mutta ei koskaan p_äässyt lentoo n. 
9 erto1 parhaa t Juttunsa unissaan . Motto: 

»Lo mille lops.» 
Karvinen , AA, 27. 11.65, yo, Helsinki, Ko ulP
tri. Tuva n junio ri , mutta myös ä itiha hmo. 
Ylennettiin puolikurssilla tupavääpeliksi. 
Ha rras tukse na puhelin sex i. Hymypo ik a 
va illa vertaa. Mo tto: »Kuka o n tupas iivooja
?» 
Kautto, HT, 22.4.64, yo, Helsinki , EPtri. Iki
levy . Nä ki ö isin tuva n rietta imma t unet. 
Sportta ri . Motto : »J os to lta sais, niin vi ikon 
o lisin syömättä ja kaks viikkoa hiljaa.» 
Kesälä , JH, 27.4.1964, yo, Lo hja , Ko ulPt ri. 
Tuva n na urettavin mies. Into himo na vesilei-

kit Ka ija la isen kanssa hilja isuuden jä lkeen. 
O li ai na korjaa massa fo lkka riaa n a ina kin 
puheissaan . Motto: »On ko jä rkee va i ei?» 

Peltomäki, AM , 27.8.65, yo, Espoo, Ko ulPtri . 
Tuva n a ktiiviu rheilija. Linja n lo ma kone. Oli 
jopa 6 kertaa iltavahvuuslaskennassa . Avasi 
ikipunkkansa 2 kertaa: la ka na nva1htoo n Ja 
pinkka ta rkastu kseen. Mo tto: »N HL - Here 
1 Come!» 
Siltala , ÅA, 30.11 .64, yo, Porvoo, KotRPsto. 
Ve nemies. T ul i jälkia ukkiin va in pääs tää k
seen kuitta ilemaa n muille. Lupasi usein lopet
taa kuitta ilun - mutta ei. Myytiin lo pulta 
la ivastoon körriksi. Huippusä ll i. Motto: 
,, Vähä päivii ». 
Sipilä, JKT, 15.4.64, tekn .yo, Helsink i, EPtri . 
Tuvan ka uhu kaa ppi . T uva n isokenkä isin 
(48). Ha rras tu ksena ruoka ilussa hidas telemi
nen ja lisäbingojen ha nkkiminen linja lle. 
RT K-a ines ta. Tuvan isäha hmo. Motto: " Val
mistautumisa ikako? o ky llä mä ai na ves
sassa ehdin käydä.» 
Vanhala, JP, 3.9.64, koneasentaja, Kotka, 
KotRPsto. T uvan kovi n parrankasvu. Bin
goja bingojen perään. Tyyni kuin viilipytty. 
Va lo- ja hi mmennyskone-au. Motto: »Em 
111ie tiiä». 
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VIESTI - Tupa 16 
Keinänen, RJ , 24.1.64, elektroniikka
asentaja, Tuusula, KotRPsto. Tuvan 
parhaat pinkat ja punkat. Vältteli bin
goja kertomalla kuka muu ei vielä ollut 
tehnyt mitään. Motto: »Salmi ei oo ollu 
vielä!» 
Koivulaakso, JM, 27.8.65, yo, Espoo, 
KoulPtri. Myi mustassa pörssissä kalsa
reitaan huimaan hintaan. Tuvan näsävii
sain mies. Motto: »Näsä, näsä. Näsänä
sänäsä. Näsä.» 
Kurimo, JAU, 16.9.64, hammaslääketiet 
yo, Espoo, Kou!Ptri . Patterin fiksuin ja 
filmaattisin mies, tai sitten ei. Tuleva lää
kintä-au. Luvannut 1yydä erilaisia 
vapautuksia helppoon I:-qntaan. 
Levonen, JP, 16.9.64, Elektroniikka
asentaja, Kirkkonummi , KoulPtri ; 
Kuorsaa vain nukkuesaan? Piti linjaa 
kauhun vallassa ollessaan oppilasjohta
jana. 
Lind, MV, 27.12.64, radio- ja TV-asen
taja, Kerava, KoulPtri. Tuvan hämähäk
kimies ja linjan ehdoton kalu-au. Patte
rin värvätty kulmamies. Seitit sinkoile
vat, kun Lind on lähettyvillä. 
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Peltonen, JPK, 18.9.64, laboratoriokone
mestari, Espoo, KoulPtri . VKS-Pelto
nen. Päivysti VKS:ssa muutaman viikon, 
lopun kurssin makaili VUP:nä punkas
saan hankkien näin arvokasta koke
musta Lääkintä-Au:n tehtävään . 
Salmi, JOA , 12.1.64, elektroniikka-asen
taja, Kotka, ViestiR. Ei ihastunut ruoka
lan antimiin. Raahasi kotoaan kilokau
palla säilykkeitä, eikä suostunut myy
mään edes yhtä ananasrengasta tupaka
vereilleen. Motto: »Maiskis, maiskis. En 
myy!» 
Viitolahti, MA, · 17.3.64, yo, Vanta 
KotRPsto. Tuvan Robert Gordon. 
Rento härö. Pinkat ja punkat totaalisen 
sekais in. Samoin kaappi . Valmiusasento 
levy I hallussa. Sai kirjallisuuden Nobel
palkinnon loma-anomustensa syistä. 

Voutilainen, JP, 9.3.64, varastomies, Hel
sinki, KoulPtri. Tuleva nakki-au. Yritti 
maitojunaan, mutta meni kaikkien häm
mästykseksi kaikista uusintakokeista 
läpi. Motto: »Paperilla o len p-kaa, mutta 
käytännössä tautisen hyvä.» 

VIESTI - Tupa 17 
Ahvonen, AJ, 4.6.64, lihamesta ri , Hyrylä , 
EPtri. Kurssin »rehellisin gangsteri » 
(kuka suunnisti kuorma-autolla??) . 
Ahkerin lomienanoja. Veteli piuhoja pit
kin tupaa ja kuorsasi kuunnelleessaan 
korvalappustereoita . Motto: »Mä lä hen 
oti lle! » 
Auveri, AP, 7.7.65 yo, Helsinki, EPtri . 
Tuvan toinen partiolainen: aina val
miina, mihin vaan.. . hiljaisin (???) ja 
hymyilevin. Ei tekisi pa haa »herpekselle
kään ». Tuleva vempulanjakaja. 

....alorkia-aho, EO, 28.5.64, autolähetti, 
- elsinki, EPtri . Juttua lensi joka hetki; 

ehdoton »runoniekka, tarinasankari». 
Tuvan aikaisin teltanpystyttäjä. Esa ja 
Esan hammastahnat. 
Kortelainen, OT, 29.12.64, puuseppä, 
Vantaa , EPtri. Motto: »Kahta en vaihda, 
autoa ja sukkia!» Pariston karvaisin 
mies!! Raju kurssijuhlaviikonloppu -
saalis: musta silmä ja kihlaus! 
Kupiainen , HT, 29.2.64, radio- ja TV
asentaja, Helsinki , EPtri. Omisti tulite
rän Ford Escortin (-72) -ei päivärahan
käyttöongelmia - lomilta tullessaan 

kertoili korjausta kaipailevista osista. 
Levynä aina kun mahdollista. 
Käki , K VH, 5.5.64, merkonomi, Hel
sinki, EPtri. »Kanuuna-Käki », joka 
käytti morrista ja toimi muutenkin 
ilmanraikastimena. Lähti nakki AUK:iin 
tavoitteenaan armeijan sapuskojen 
perusteellinen parannus. 
Parkkari , TP, 16.8.64, yo, Helsinki, 
EPtri. Siisteimmät pinkat ja punkat. 
Varasti pöydän käyttöönsä hoitaessaan 
oppilaskunnan hallituksen asioita. Kun
nioitettavan ajan jalkatulehdusvempu
lana. Motto: »M~ten niin? Perustele!» 
Taponen, TM, , 4.9.65, _yo, . Kot_ka, 
KotRPsto . »Kyltymätön s11vo0Ja», itse 
ahkeruus; eli ei . Tuvan toukka, niin iän 
kuin lukemisenkin suhteen ja ainoa ei
EPtri-läinen. Motto: »No, en todella
kaan .. . » 
Vuolle, KJ , 27.4.64, turvatarkastaja, Hel
sinki, EPtri. Tuvan turvallisuusmies, 
jonka suurin haave oli päästä sotilaspo-
1 iis i ksi . Vartio käyttäytym i ncn ... 
Hmmm... Oppituntien vakiovastaus: 
»En tiedä, herra vääpeli!» 
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ANNATKO 
INFIAATION 

SYÖDÄ SÄÄSfÖSI? 

VAI NAUTITKO 
NIISTÄ 

JOSKUS ITSE? 
KY5Y MEILTÄ. 

VAKUUWSSÅÄSTÅMISESTÅ! 

POHJOIA l)YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAJ!,lF.N 

ILMARINF.N 

~ 
HUOLINTAKESKUS 

'QtY_ ~ ,, 
ASIAl<J 
ASIALLA 

f? 

~ -- --

"Kiireisenä päivänä meillä 
herkutellaan BK:n eväillä; 

laitan hyvät leikkelelautaset!' 
- Mikäs hätä minulla tosiaan on, kun 

HK on laittanut lihatiskin leikkelepään täy
teen mitä erilaisimpia erikoisleikkeleitä: 
kinkkuja, rulaadeja, maksapasteijaa, liha
hyytelöä. 

- Keitän vain perunat tai pakasre
vihanneksia, leikkaan kurkkua ja 
tomaattia ja teen komeat 
leikkelelautaset. Kyllä mais
tuu jokaiselle. Eikä tule 
kalliiksi, sillä jo pari kinkku
viipaletta henkeä kohti 
riittää. 

Lihaa säästämättä, laadusta tinkimättä. J;t"'"\:\:'.:1;P' 
:;;.~ 



AJANPAINO OY 
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Nyt löydät kaik~.i 
miesten vaatteet 
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-TULE 
nmJSWMAAN! 

TANKKAA MALMIN ESSOLLA 

MALMIN AUTOHUOLTO OY 

KIRKONKYLÄNTIE 
00780 HELSINKI 

Ammattienedistämislaitoksen valvoma 
ESSO-autokorjaamo 

Valtuutettu 

TOYOTA -huolto 
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Järj~styksessä 12. Valta
kunnalliset Varusmiestoimi
kuntapäivät pidettiin · 19.-
21.3.1985 Rovaniemen lt-pat
teristolla Someroharjulla. Pai
kalle oli saapunut n. l 60 osan
ottajaa, mm. 70 VMTK:n 
puheenjohtajaa, yksiköiden 
päällikköä ja pääesikunnan eri 
hallintokuntien edustajaa. 

Tila isuuden a vasi puolus
tusministeri Veikko Pihlaja
mä ki ja omat tervehdyksensä 
päiville lausuivat PSSl :n 
ko mentaja kenrm Erkki Laa
tikainen, sosiaaliha llituksen 
edustaja sekä eduskunnan 
o ikeusasia mies J orma S 
Aalto. Yhteisenä piirteenä 
puheissa oli tyy tyväisyys, 
mikä tunnettiin VMTK-työtä 
ja sen tulo ksia kohtaan. 
Eduskunnan oikeusasiamies 
mm. totesi, että VMTK:n tär
keänä tehtävänä on tuoda 
esiin varusmiesten ongelmia, 
jotta varusmiehiä ei vapaa-a i
kana eikä pa lveluksessa koh
deltaisi ta valla, jo ka on 
y ht e is kunn a n n y ky is t ä 
oikeuskäsitystä vastaan. 
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Valtakunnalliset 
VMTK-päivät 1985 

JYRI TUOVINEN, teksti ja piirros 

Valtakunnallisten VMTK-päi
vien tavoitteet, toiminta ja 
sisältö 

Va rus mi e hill e nä kyv ä 
VMTK-työ kes kittyy työ-, 
opinto- ja sosiaa lias ioiden, 
o ikeusturvan ja ennen kaik
kea vapaa-aja n to iminnan 
käytännön järjes telyjen hoi
ta misee n. VMTK-pä ivi ll ä 
taas pyritään vaikutta maan 
niihin lakeihin, asetuksiin ja 
määräyksiin, joi lla säädellään 
niin varusmiesten kuin myös 
VMTK:n toimintaa. To isin 
sa noe n VMT K-päivillä keski
tytään enemmän yleislinjoi
hin kuin yksittä ista pa uksiin. 
Valta kunnallisilla VMTK
päivillä va rsina inen työsken
tely tapa htuu VMTK-pu
hee nj o htajista mu odoste
tuissa työryhmissä. Ni issä 
käsitellään kaikki edellisen 
vuoden aikana tehdyt a loit
teet ja laaditaan kustakin 
päätösehdotukset. Varsinai
sessa is tunnossa käsitellään 
kaikki alo itteet erikseen työ
ryhmien esittelyjen pohjalta . 
Aänestysoikeus on VMTK :n 
puheenjohtaj illa. 

VMT K-päivi ltä laaditaan 
pöytä kirja, joka lähetetää n 
tiedoksi eduskuntaan, puo-

lustusministeriöön, pääes i
kuntan ja sotilas läänien esi
kuntiin. Pääesikunnassa pöy
tä kirjan sisältämät alo itteet 
toimitetaan eri to imialojen ja 
ha llinto kuntien käs iteltä
väksi. Pääes ikunnan Sosiaali 
to imisto kerää vastaukset ja 
ne es ite tään se uraa villa 
VMTK-pä ivillä. 
Vastaukset 1984 tehtyihin 
aloitteisiin 

Vu o nna 1984 teht ii n 
yhteensä 54 aloitetta, jo ista 
suurin osa sai pääesikunnassa 
myönteisen vas tauksen. Mer
kittävin , tosin vielä kesken 
käsiitelyn oleva uudistus on 6 
päivän isyyslo ma. Tämä lo ma 
toteutuessaa n ei pidennä pal
velusa ikaa eikä vähennä m1 · 
den lomien määrää. HSL:. 
HL:aa ja VL V:ta koskevista 
a loitteista todettiin , että nii
den suhteen on ta rkistuksia 
odo tettav issa. Sosiaa liku
raa ttorien to iminnasta varus-

. kunnissa on saatu myönteisiä 
ko kemuksia ja uu s ien 
va ka nss ien perustaminen 
nähtiin ta rpeelliseksi. Varus
miesten va ihtovaatetuksessa 
o levia o ngelmia pyritaan 
poista maan vaihtovaatetuk
sen määrää lisäämä llä. 

1985 tehdyt aloitteet 
Tämän vuoden VMTK

päivillä käs iteltiin n. 50 a loi
tetta, jotka nyt puolestaan 
lähtevät la usunta kierrokselle. 
Tämä nvuotisena teema na o li 
VMTK-työn kehittäminen ja 
ko ko naisesityksen laa timinen 
VMTK-määräysten uudista
mise ksi. Tavoitteena on tur
vata jo kaiselle VMTK :lle 
minimiedellytykset ho itaa 
tehtäviään niin ajankäytön, 
tilojen, toimiva llan kuin mää-
·· ra hojen suhteen. Varsinkin 

jen ja ajan suhteen ovat 
MTK:t va rsin erila isessa 

asemassa toisiinsa nähden. 
Muista a loitteista RT:tä 

enty1sesti kiinnostava oli 
RTTK:n tekemä alo ite varus
mieslääkärin saa misesta lin
na kkeille. Alo ite hyvä ksyttiin 
jatko käsittelyä varten sellai
senaan, kuten myös a loite 
lä mpösaappaiden saamiseksi 
linna kkeille. Valta kunnalli
sesti merkittäviä lisäksi o li
vat : 
- opintolainajärjes telmän 

tyyppisen lainajärjes tel
män saa minen myös 
varusmiehille. Opintola i
nassa ha n o n va ltio n 
ta kaus ja merkittävä kor
kotuki , kun taas va rus
mies la ina on kuin mikä 
ta ha nsa muu pankkilaina 

...Ailman valtion myöntämiä 
~ etuisuuksia 

- ilmaisten lo ma matkojen 
nostaminen yhdestä kah
teen kuukautta kohden 

- palvelushelpotusten yhte
nä istä minen ko ko maata 
kattavaksi 

- o ikeusoppaa n saaminen 
va rusmiehille. Oikeuso
pas han on jo meille ESSl :n 
alueen VMTK:ille saatu . 
Se sisältää mm. kurinpito
rangaistusten ja ojennus
ten seuraa mussuositukset. 

VMTK-päivillä . te hd yt 
a lo itteet ovat luonno llisesti 
vain esityksiä, joidenjatkokä
sittely ja toteutuminen riip
puu niin valtiovallasta kuin 
pääesikunnas ta. Esittäähän 
a ina saa . .. 

Aika ajoin kuulee esitettä
vän kysymyksen VMTK-työ n 
tarpeellisuudesta ja sopivuu
desta maamme armeijaa n. 
Ma a npu o lustu s kyk y j a 
maa npu o lustus ta hto ovat 
kiinteästi sido ksissa toisiinsa. 
Niihin ei voi o lla vai kutta
matta sellainen, miten mie
lekkäänä varusmies palvelu 
koetaa n. 

Varusmiesten keskuudessa 
Pääesikunnan suorittamien 
tutkimusten mukaan va rus
miesten asenteet varusmies
palvelukseen nähden ovat 
muuttuneet entista pa ljo n 
myönteisemmiksi. Kun 1973 
30 % varusmiehistä ko ki 
va rusmiespalveluksen melko 
hyödyllisenä niin vastaava 
luku 1981 oli 50 %. Asentei
siin ei vo i olla va ikutta matta 
kehitys, mikä o n tapa htunut 
niin pa lveluso losuht eissa, 
o ikeusturvassa ja va paa-ajan 
vietto ma hdo llisuuksissa, ja 
tä mähän on VMTK :n toimin
ta-aluetta. 

VMTK
aloil
teet 

Sot.läänin 
eslkunnat 

käskyt 
mäihiiykset 

ESSl:n VMTK-päivät 

VALTAKUNNALLISET 
VMTK-päivät 

• 1yöryhntiikäsittely 
• lstuntokäsittely 

pääesikunta 

- eri hallinto-
kuntien ja toi
mistojen käsittely 

vastaukset 
seura1Yllle 
VMTK-päivill 

eduskunta 
ministeriöt 

lait 
ja 
asetukset 

41 



42 

MAAILMAN 
HUIPPUA 

ÄÄNENTOISTON JOKA ALUEELLA -
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KANNET: S/RtR:n alokkaiden valatilaisuus Suomenlinnssa maaliskuussa 1985. 
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