


Poiketkaapa 
Mannerheim-museoon 

Pääkirjoituksen laadinta osui tällä kertaa 
kesäkuun neljänneksi. Komentaja Valtanen 
korosti tänään päiväkäskyssään, että samalla 
kun rakennamme uutta, meidän on säilytettävä 
arvokkaat perinteemme. 

Mielenkintoinen osa perinnettä on Manner
heim-museo Kaivopuistossa. Kalliolinnantiellä 
sijaitsevan huvilan alakerta on yhä Mannerhei
min aikaisessa asussa. Yläkerran huoneet ovat 
pääosin näyttelytiloina. 

Kodin yläkerrassa sijaitseva makuuhuone on 
säilytetty tarkasti alkuperäisenä. Askeettinen 
kenttävuode on paikallaan, vierellään Manner
heimin käyttämät aamutohvelit. Seinillä riippu
vat kuvat esittävät tsaarinajan armeijan eri rat
suväenosastojen asepukuja. 

Poiketkaapa katsomaan, miltä tuo ajanjakso 
näyttää. Museo on avoinna perjantaisin ja 
lauantaisin klo 11-15 sekä sunnuntaisin tunnin 
pitempään. 
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Lipunnosto Suomenlinnan Kustaanmiekassa. 

Suomenlinnan rannikkotykis
törykmentin 68:tta vuosipäi
vää vietettiin 12.5. perinteisin 
menoin: Isosaaressa järjestet
tyyn paraatiin kokoontui lähes 
koko rykmentti, toimipaikoil
leen jäivät ainoastaan tarvit
tava päivystys- ja valmiushen
kilöstö. 

Lipunnosto 
Vuosipäivän juhlallisuudet 

a lkoivat sumuisena ja tuuli
sena maanantaiaamuna Suo
menlinnan Kustaanmiekassa 
Isosaaressa ja Mäkiluodoss~ 
järjestetyllä lipunnostolla . 
Salossaan liehuva lippu on jo 
vuosisatojen takaa periytyvää 
merkkikieltä, joka tänään 
viestittää maailmalle itsenäi
sen Suomen olemassaolosta . 

Rykmentin komentaja , 
eversti Torsti Lahti muistutti 
tästä lippupuheessaan sitee
raamalla vuonna 1918 istu
neelta valtionhoitaja Svinhuf
vudilta sanat: »Nyt on Suomi 
vapaa, nyt liehuu itsenäisen 
Suomen lippu tämän linnoi
tuksen valleilla, älköön sitä 
kukaan alas ottako». Se mitä 
Svinhufvud ajatteli tulevai
suudesta ja itsenäisyydestä 
noina nykyisten varusmiesten 
isoisien lapsuuden päivinä, 
poikkesi varmasti rajusti 
siitä , mitä tämän päivän 
nuori mies ajattelee omasta 
elämästään ja kotimaastaan 
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Ohimarssin vastaanotto Isosaaressa. 

seistessään ase 
noilla samoilla 

kädessään 
kallioilla. 

Maailma Kustaanmiekan res
tauroi tujen linnoitusten 
ympärillä on muuttunut, 
mutta silti noissa vuosikym
menten takaisissa sanoissa on 
elinvoimaa, suomalaisuuden 
siemen. 

Suomalaisuus on suomalai
selle edelleen vapautta itse 
päättää niin yhteisistä kuin 
yksityisistäkin asioistamme. 
On vaikea kuvitella suoma
laista ilman toisiaan jäärä
päistäkin halua hoitaa itse 
omat asiansa. 

Lippu jäi liehumaan sal
koonsa rykmentin siirtyessä 
Isosaareen. 
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Paraatikatselmus ja ohimarssi 
Isosaaressa 

Rykmentin siirryttyä Isosaa
reen ja paraatijoukkojen jär
jestyttyä kentälle avoneliöön, 
saapui rymentin lippu. Paraa
tijoukot vastaanotti SlRt:n 
kunniamarssin soidessa ran
nik kotykistön tarkastaja, 
eversti Jukka Karvinen, seu
ranaan rykmentin komentaja 
eversti Torsti Lahti . Paraati
joukkoja komensi rykmentin 
esikuntapäällikkö Markku 
Oila. Eiköhän jokainen 
rivissä seissyt havainnut kat
selmuksen ainakin äkillisenä 
tarpeena kohentaa ryhtiään. 
Katselmusta seurasi sotilas
pastori Erkkilän pitämä lyhyt 

kenttäjumalanpalvelus. 
Juhlapuheen tilaisuudessa 

piti rannikkotykistön tarkas
taja, eversti Jukka Karvinen. 
Hän korosti vuosipäivän vie
ton symbolista merkitystä 
turvallisuuspoliittisena vies
tinä ulkomaailmalle. Lyhyt ja 
ytimekäs katselmustilaisuus 
päättyi eläköönhuutoihin ja 
porilaisten marssiin . 
Sotilaallisiin juhlallisuuksiin 
liittyy säännöllisesti myös 
ohimarssi, jossa joukko-osas
ton komentaja voi lyhyessä 
ajassa saada kuvan joukko
jensa tilasta. Ohimarssi Isos
aaressa marssittiin Dragsvi
kin varuskuntasoittokunnan 
tahdittamana. 

Päiväjuhla 
Vuosipäivän vietto jatkui 

kuitenkin Isosaaren linnak
keen juhlasalissa. Eversti 
Lahti kertoi menneen vuoden 
toiminnasta ja kiitti erityisesti 
kaikkia niitä tahoja, joiden 
kanssa rykmentillä on ollut 
mahdollisuus tehdä hedel
mällistä yhteistyötä. Hän toi 
esille myös rykmenttimme 
linnakkeiden luonteen varti
olinnakkeina, joilla toimitaan 
tauotta kolmessa vuorossa 
jatkuvassa hälytysvalmiu
dessa. 

Armeijassa varustaudutaan 
toimintaan kriisiajan tilan
teissa, joissa suuretkin 
uhraukset ovat väistämättö
miä. Tämä vaikuttaa erityisen 
selvästi hälytysvalmiudessa 
olevien linnakkeiden toimin
taan, koska jatkuvan taistelu
valmiuden ylläpitäminen vaa
tii linnakkeille riittävän mie
histön. Varusmiesten on toisi
naan vaikea muistaa tätä 
omien lomien surkeutta tus
kaillessaan. 

Vuosipäivän seuraaminen ei ole iästä kiinni. 

Eversti Lahti kiitti nykyisiä 
varusmiehiä vastuuntuntoi
suudesta ja hyvin suoritetusta 
palvelustehtävästä, ja totesi 

että hän on joutunut käyttä
mään ojennuksia aiempaa 
huomattavasti vähemmän. 
Tilaisuudessa palkittiin 

ansioituneita rykmenttiläisiä. 
Kenraalin kannu luovutettiin 
yliluutnantti Raimo Rannalle 
aktiivisesta ja menestyksek
käästä toiminnasta Isosaaren 
linnakkeen kouluttajana . 

Kilta/aiset Jouko Kokkonen ja Tapani Puska totesivat vuosipäi
vämietteinä, että rannikkotykistöön päästään. Sinne ei jouduta! 

Vääpeli Juha Hirviniemi sai 
RSKY:n haarikan ja Radio
sähköttäjä Aino Nurminen 
eversti Laaksosen lautasen. 
Lisäksi palkittiin rykmentin 
ristein lukuisia ansiokkaasti 
rykmentin toimintaan osallis
tuneita henkilöitä. 

Vuosipäiväesitelmässä kap
teeni Rainer Hannikaisen 
aiheena oli rykmentin huolto. 
Rykmentin toiminnat teknis
tyivät vuosi vuodelta ja ongel
maksi nousee kysymys, 
pysyykö huolto tällaisen 
kehityksen mukana. Vastaus 
kysymykseen oli yhtä aikaa 
kieltävä ja myöntävä. Eten
kin henkilöstön pitäminen 
kehityksen mukana vaatii 
suuria koulutusponnisteluja. 

Päiväjuhlan jälkeen kutsu
vieraat jatkoivat vielä vuosi
päivän viettoa perinneyhdis
tyksen järjestämällä iltapäi
vävastaanotolla Suomenlin
nan upseerikerholla. Varus
miehet palasivat yksiköi
hinsä. 
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TULOJUHLAISOSAARESSA 
Rannikkosotilaskotiyhdistyk
sen Helsingin paikallisosaston 
sisaret järjestivät Isosaaressa 
tervetuliaisjuhlan uusille tyk
kimiehille 17.4.1986. Isosaa
ren voimistelusaliin oli 
kokoontunut 250 vierasta 
nauttimaan sotilaskotisisarien 
järjestämästä tasokkaasta 
ohjelmasta. 

Keväinen merituuli puhalsi 
Isosaaren laiturin yli jatkaen 
matkaa mantereelle kun Isos
aaren linnakkeen päällikkö 
kapteeni Taavitsainen toi
votti tervetulleiksi 14 Helka
nuorta ja heidän ohjaajansa 
erityisopettaja Tuula-Outa 
Ollisen, a ina pirteä! sot ilas
kotisisaret ja Rykmentin 
komen taj an sijaisen eversti
luutnantti Oilan . Helkanuo
ret kuuluivat »Huitukat»-ni
miseen tanssiryhmään , joka 
esitti tulojuhlassa Kalevala
henkisen ohjelman. RSKY tarjosi tulojuhlassa Isosaaren varusmiehille kahvit. 

Huitukat esittävät oman sovituksensa Kullervo-näytelmästä. 
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Peri lle päästyään Huitukat 
valtasi sotilaskodin pukeutu
akseen ohjelmaansa varten. 
Ryhmän pojat ryntäsivät 
välittömästi sotilaskodin flip
perien ääreen josta ryhmän 
johtaja Tuula-Outa Ollinen 
heidät tavoitti ja suureen 
ääneen määräsi heidät vaihta
maan esiintymisasun ylleen. 
Sillä aikaa sisa ret viimeisteli
vät kattauksiaan voimistelu
salissa ja linnakkeen varus
miehet valmistautuivat illan 
juhlaan. 

Juhlan aloitti tanssiryhmä 
Huitukat Kalevala-henkisellä 
esityksellä. Ryhmän Helka
nuoret ovat päätyneet siihen 
lopputulokseen että tuhansia 
vuosia sitten nuoret puhuivat 
samoista asioista kuin nuoret 
tänään. Helkanuoret ovat 

siirtäneet Kaleva lan laulut 
tähän päivään ja he suodatta
vat maailman men oa mui
naissuomalaisin lauluin . 
Ka nsallispukuihin pukeutu
neet Huitukat herättivät 
ansaittua kunnioitusta ja 
arvostusta rantojemme puo
lustaiissa . 

Seuraavaksi esiintyivät jää
käri Lassi Marttio ja tykki
mies Seppo Tarhio, jotka 
soittivat nelikätisesti vanhoja 
tuttuja klassisia kappaleita. 
Isosaaren vanha, eläkepäivi
ään viettävä piano luuli var
maankin viime hetkensä tul
leen kun tykkimies Tarhion 
paatuneet sormet manasivat 
paholaisen masurkkaa muis
tuttavia säveliä ulos vanhus-

parasta. 
Illan kohokohta o li Helka

nuorten esittämä Kullervo 
näytelmä. Nuoret kertoivat 
Untamon ja Kullervon tari
nan nykyaikaan sijoitettuna. 
Esiintyjät ol ivat pukeutuneet 
punkkareiksi (eipä o le var
maan aikaisemmin punkka rit 
juhlineet Isosaa ren voimiste
lusalissa) ja käyttäytyivät sen 
mukaan. Kullervo tragedia 
piili sii nä , että hän oli ei-toi
vottu lapsi ja käyttäytymisel
lään hän halusi kiinnittää 
muitten ihmisten huomion 
itseensä. Turhaan. »Miks' ei 
kukaan välitä minusta?» huu
sivat nämä nykyajan Kuller
vot. Kalevalassa Kullervo 
syöksyi miekkaan, tänään 

Kullervo syöksyi huumepiik
kiin. 
Tämän henkeäsalpaavan 

esi tykse n jälkeen oli miellyt
tävä keskustella tovi niitä 
na1ta ennenkuin kapteeni 
Taavitsainen piti kiitospu
heen jossa hän kiitti Rannik
kosotilaskotiyhdistystä jäl
leen kerran mainiosti järjeste
tystä tulojuhlasta sekä näytel
mä n esiintyjiä hienosta ohjel
masta . Tämän jälkeen varus
miehet palasivat tupiinsa, 
»vapaaehtoiset» jäivät sii sti
mään voimistelusa lia , esiinty
jät riensivät y/a Vaarlahdelle 
palatakseen koteihinsa ja lin
nake pa lautui hiljalleen päi
väjärjestykseen. 

Tilaisuuden järjestelyistä huolehtivat sotilaskotisisaret. Vas. Vuokko Hurmasa!o, sot.kodin 
emäntä Ritva Larmasuo, Tellervo Boström, Irma Castren ja Mielikki Laitinen. 
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ANNA-LIISA REWELL IN MEMORIAM 

Anna-Liisa Rewell. 

5.4.1900 Pariisissa 
30. 1.1986 kotonaan Helsin
gissä 

Rannikkosoti laskotiyhdis
tyksen kunniapuheenjohtaja , 
y~iscykKmme~~lu»rouw 
Anna-Liisa Rewell nukkui 
ikiuneen kodissaan Helsin
gissä 30.1 .1986. Menetys on 
suuri yhdistyksellemme, sillä 
RSKY on pitkälti sama kuin 
Anna-Li isa Rewellin elämän
työ. 
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Henkilönä Anna-Liisa 
Rewell oli jota kin hyvin eri
koista. Kuvanveistäjä Emil 
Wickströmin tyttärenä hän 
syntyi perheeseen, jossa taide 
o li arkipäivää, Suomen tai
teen suuret nimet perheystä
viä. Anna-Liisa Rewell edusti 
aikakautta, joka oli taiteelli
sesti ehkä luomisvoimaisin 
Suomen historiassa, hän eli 
myös itsenä isen Suomen syn
tyhetket, sen tuskan ja ilon. 
Hänen su urena henkisen voi-

man lähteenään oli Sääks
mäen Visavuori , lapsuuden 
koti ja ra kas kesänvietto-

. paikka vielä viime kesänäkin. 

Anna-Liisa Rewellin sotilas• 
kotityö alkoi jo vuonna 1918 

Sotilaskotityö ei ole suoma
laista alkuperää, vaan sen toi
vat Suomeen Kuninkaalli
sessa Preussin Jääkäripatal
joona 27:ssä palvelleet suo
malaiset jääkärit. Asujemme 
vihreä väri on peräisin Jääkä
rien univormuista. lääkä
rimme olivat Saksassa tutus
tuneet Soldatenheim:eihin, 
joissa saattoi ostaa virvok
keita , lukea lehtiä ja tavata 
tovereita; olla poissa kadulta 
»huonoista» harrastuksista. 
Sotilaskotityö alkoi Suo

messa 1918, jolloin ensimmäi
sen sotilaskodin perusti 
NMKY. Tämä koti , joskin 
uusissa tiloissa, toimii edelleen 
Santahaminassa. NMKY:n 
sotilaskotiyhdistys on siis van
hin, RSKY on toiseksi vanhin . 

Yhdistyksemme syntysanat 
la usuttiin syksyllä 1918. 
Joulu oli tulossa ja oli ras
kasta ajatella nuoria miehiä 
linnakkeilla viettämässä 
ensimmäistä joulua itsenäi
sessä Suomessa perin alkeelli
sissa oloissa. Niinpä joukko 
nuoria, rohkeita ja tarmok
kaita naisia päätti järjestää 
joulujuhlia niille rannikko
puolustuksen sotilaille, jotka 
viettivät joulua joukko-osas
toissa. Yhdistyksemme aloitti 
nimellä »saaristosotilaiden 
joululahjakomitea». Tar-

mokkaat naiset tekivät myös 
joulupaketi~ näi lle poji lle. 
Työ perustui a lusta a lkaen 
vapaaehto iseen ja täysin epä
poliittiseen t01mmtaan ja 
vara t ha nkittiin keräyksellä. 
Tässä kunniak kaassa jou
kossa o li a lusta a lk aen Anna
Liisa Rewell. 1920 yhdistyk
sen nimi muutettiin Rannik
kosotilaiden Huoltoyhdistyk
seksi ja 1959 yhdistys sa i 
nykyisen nimensä Ran nikko
sotilas koti yhdis tys. 

Linnakkeiden sotilaskodit 
Anna-Liisa Rewell, yhdis

tyksen perustajajäsen oli ta r
mokas, rohkea ja tempera
menttinen , mutta myös itse
pamen, tosin posit iivise lla 
tavalla. Hän aja tteli po ikia 
linna kkeilla ja ha lusi perustaa 
sinne sotilas koteja. Ajatusta 
pidettiin aivan ma hdotto
mana. Kaupungissa kasar
mien yhteydessä olevat soti
laskodit ka nnattiva t tietysti 
hyvin, koska poikia o li paljon 
ja kotien huolto helppoa, 

mutta että sot ilaskoti ka u
kana »kivillä»! Anna-Liisa 
Rewell o li todellinen liikenai
nen ja onneksi itsepäinen. 
Hän aja tteli , että jos joku ko ti 
menee hyvin ja joku toinen 
huonommin , niin keskimää
rin menee hyvin. J a näinhän 
as ia o n tana päivänäkin , 
hyvin menevä koti pitää toi
minnassa heikompaa . 

Anna-Liisa Rewell ymmärsi 
erikoisen hyvin nuoria ihmi
siä , heidän vaike uksiaan ja 
to iveitaan. Tavallaa n tämä 
tietys ti selittää o malta osa l
taa n yhdistyksemme syn nyn. 
»Saaristosotilaiden joululah
jakomitea» o li muutamien 
rohkeiden ja tarmokkaiden 
naisten perusta ma yhdistys, 
jonka henkisestä pääomasta 
ja sitkeydestä on kasvan ut 
nykyinen RSKY. 

»Ra nnikon isoäiti » rouva 
Anna-Liisa Rewell on ollut 
kaiken keskipiste , hän o li 
yhdistyksen puheenjohtajana 
aina vuoteen 1962 ja sen jäl
keen kunniapuheenjohtajana 

Ja hallituksen neuvoa-anta
va na jäsenenä . Hänen valoisa 
o lemuksensa ja innostava 
puhetapansa sai a ina kuulijat 
mukaansa. Hänestä näkyi, 
että hän usk oi siihen mistä 
puhui ; vapaa-ehtoiseen työ
hön suomalaisen varusmie
hen hyväksi. 

Pitkän tien pää 
Anna-Liisa Rewellin siu

na ustilaisuus Hietaniemen 
kappelissa 14.helmikuuta oli 
kau nis ja tunnelma llinen. 
Merivoimien pastori Kan 
Paavi lainen siunasi »ra nni
kon isoäidin», o li paljon 
musiikkia, kukkia, kaipausta 
ja kiitollisuutta. lima oli kyl
män kuulakas, mutta aurin
koi nen kun saa toimme Anna
Lii sa Rewellin haudan 
lepoon. Hauta on hyvin kau
niilla ja jotenkin »oikealla» 
paikalla, aivan lähellä sanka
rihautoja ja merta. Työntäyt
tei nen rikas elämä oli saavut
tanut tiensä pään. 

Ulpu Pajala 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 
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RYKMENTTIMME PERINNEYHDISTYS 
Suomenlinnan rannikkoty

kistörykmentissä on toiminut 
vuodesta 1983 lähtien oma 
perinneyhdistys. Yhdistyksen 
jäseniksi voivat liittyä kaikki 
SI RtR:ssä palvelevat palkatut 
henkilöt. Jäseninä heitä on 
tällä hetkellä n. 150. 

Perinneyhdistyksessä johtaa 
puhetta evl Markku Oila . Evl 
Oila kertoo ajatuksen perin
neyhdi styksen perustamisesta 
saaneen alkunsa henkilökun
nan järjestämistä läksiäistila i
suuksista. Haluttiin muistaa 
toiseen tehtävään siirtyvää tai 
eläkkeelle jäävää työtoveria 
Ja luoda lämminhenkinen 
perinne puolustusvoimien 
omien karun asiallisten muo
dollisuuksien lisäksi . Tämä 
tehtävä on myös säilynyt kes
keisenä toimintamuotona 
perinneyhdistyksessä. Yhdis
tys muistaa rykmentistä pois 
siirtyneitä jäseniään rykmen
tin lipulla tai plaketilla . 

Perustamalla koko rykmen
tin kattava yhdistys haluttiin 
myös lisätä maantieteellisesti 
hajallaan olevan varuskun
nan työntekijöiden yhteen
kuulu vu ude n tunnetta . 
Tähän päämäärään pääsemi
seksi on järjestetty mm. koko 
perheen kevät- ja syysretkiä, 
vuosipäivän vastaanottotilai
suus Suomenlinnan upseeri
kerholla sekä osallistuttu 
monien rannikkotykistökil
lan tilaisuuksien järjestelyteh
täviin . 

Rykmenttimme irtaimis
tosta yllättävän suuri osa on 
historiallisesti arvokasta esi
neistöä, o npa osa käytössä 
olevista huonekaluista peräi
sin aina tsaarivallan ajoilta 
lähtien. Santahaminan oman 
korjaamon ansiosta kalusteet 
ovat kuitenkin säilyneet vuo-
10 

Perinneyhdistys on koonnut kaikki Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin komentajien muotokuvat Suomenlinnan upsee
rikerhol/e. Kuvassa vas. rouva Lahti, everstiluutnantti Jorma 
Vuohelainen sekä eversti Torsti Lahti. Taustalla Suomenlinnan 
perustaja, sotamarsalkka Augustin Ehrensvärd. 

sikymmenien saatossa lähes 
uuden veroisina ja käyttökel
poisina . Rykmentin historial
lisen esineistön arvon vaali
minen kuuluu perinneyhdis
tyksen tehtäviin ja yhtenä toi
mintamuotona onkin käyn
nistetty muistorikkaan kalus-

ton luettelointi. 
Vapaaehtoinen toiminta 

vaatii aina innokkaita jäse
niä. Yhdistyksen ripeät niin 
rouvat kuin neiditkin saavat 
puheenjohtaja Oilan vilpittö
män kiitoksen arvokkaasta 
toiminnastaan. 

•• 
MARSSISA VELL YSKILPAILUN 
LOPPUKILPAILU SANTAHAMINASSA 
Toukokuun 14.-15. kokoon

tuivat maamme kaikki varus
kuntasoittokunnat MTV:n ja 
Pääesikunnan tiedotusosas
ton järjestämän ma rssisäve l
lyski lpailun loppukilpailuun 
Santahaminaa n. Yhtee nsä 
koolla oli noin 260 sotilas
muusikkoa mikä nä kyi myös 
rykmenttimme elämässä kun 
lähes koko esikuntapatteri 
tyhjennettiin muusikoiden 
majoitustiloiksi. 

Kilpailu televisioitiin ja esi
tettiin TV:ssä 1.6 klo 15.00. 
Kilpailuun jätettiin määrä
ajassa yhteensä 437 sävel
lystä . Voittajasävellykse n 
Sininen paraati tekijä vääpeli 
Timo Hytönen sai sävellyk
sestään tunnustukseksi 10 000 
mk:n rahapalkinnon. Televisiointi vaatii paljon tekniikkaa. 

Soittajat saapuvat Santahaminaan linja-autoilla eri puolilta Suomea. 
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LOMASUUNNITELMIA 

Harmaan takin ja punaisen 
kokardin takaa löytyvä ihmi
nen jää varusmiehelle usein 
vieraaksi. Linnake-lehti yrit
tää osaltaan hieman paikata 
tätä puutetta esittelemällä 
kolme alokaskouluttajaamme 
siviilivinkkelistä katsoen. 

Majuri Heliö. 

Lappeenrannan alokkaiden 
päällikkönä palvelukseenas
tumiserässä Il/86 to1m11 
majuri Ahti Heliö. Majuri 
Heliö on syntyperäisiä stadin 
kundeja, tosin jo viimeisten 
19 vuoden ajan hän on dallail
lut Lappeenrannan katuja. 
Iältään Ahti Heliö on 45-vuo
tias, naimisissa ja kahden lap
sen isä. 

Opintonsa majuri Heliö 
aloitti opiskelemalla vuoden 
yliopistossa. Homma alkoi 
kuitenkin tuntua jotenkin 
turhalta, ikäänkuin aika 
kuluisi hukkaan. Tästä seu
rasi halu vaihtaa alaa ja opis
kella jotain konkreettista, sel
laista, josta valmistuu johon
kin ammattiin. Koska luon
nossa liikkuminen oli aina 
miellyttänyt Ahti Heliötä, 
innostui hän aloittamaan 
12 

opinnot kadettikoulussa. 
Luonnossa liikkumi nen 

kuuluu edelleen majuri 
Heliön harrastuksiin, nyky
ään etenkin kalastus virkistää 
mukavasti. Talvi-iltoina aika 
taittuu monasti shakkilaudan 
ääressä siirtoja pohtien. 

Kesälomansa majuri Heliö 
joutuu viettämään työnsä 
takia useammassa erässä. 
Ensimmäinen kaksiviikkoi
nen on jo touko-kesäkuun 
taitteessa, joka aika kuluu 
pääasiassa rivitalon puutar
hatöiden kimpussa. Myö
hemmin kesällä majuri on 
aikeissa viettää lomansa Suo
messa matkustellen, sukulais
vierailut oman äidin ja vai
mon vanhempien luona kuu
luvat jokakesäiseen ohjel
maan. 

Kesältä majuri Heliö toivoo 
erityisesti hyviä ja reippaita 
alokkaita, jotka näyttävät, 

että stadilainen on kunnon 
soturi. Tietysti kauniit 
lomailmat ovat myös muka
via. 

Majuri Mikko Saarinen kou
lutuspatterilta on 45-vuotias 
perheenisä, joka on asunut 
vaimonsa ja kahden tyttä
rensä kanssa jo 16 vuotta 
Suomenlinnassa. Perheeseen 
kuuluvat kiinteästi vielä pieni 
spanieli ja yksi puolihullu 
naurukyyhkynen. 

Paitsi asuinpaikka, Suomen
linna on Mikko Saariselle 
myös harrastus. Hän kuuluu 
miltei jokaiseen saaren yhdis
tyksen hallitukseen. Erityisen 
merkittävä organisaatio on 
Suomenlinnan hoitokunta, 
jossa käsitellään ja pitkälti 
myös päätetään saaren tule
vaisuutta koskevat asiat. Eni
ten pohdintoja tämän kevään 
aikana ovat herättäneet 
uusien vuokra-asuntojen 

Majuri Saarinen. 

rak.:ntaminen saarelle. 
Laulukuoro Evergreen-lau

lajat on hyvin lähellä Mikko 
Saarisen sydäntä. Kuoron 
ohjelmisto on laaja-alainen 
alkaen 20-30 lukujen ikivih
reistä kappaleista aina Beat
les-tulkintoihin asti. Konser
toimassa kuoro on käynyt esi
merkiksi Finnjetillä. 

Mikko Saannen harrastaa 
myös urheilua. Koripallo on 
mielilaji, mutta myös tennistä 
hän pelaa innokkaasti. 
Suomenlinnan erinomaiset 

veneilymahdollisuudet ovat 
tehneet majuri Saarisesta pur
jehduksen harrastajan. Työ
matka Santahaminaan tait
tuu omalla veneellä muu
tamassa minuutissa. Myös kol
men viikon yhteisen lomansa 
Saarisen perhe on aikonut 
viettää Itämeren laineilla 
liplatellen. Pienen katkoo 
veneilyyn tuo sukuloiminen 
Porissa Porin Jazzin aikaan. 
Reilut kaksikymmentä 

vuotta sitten Mikko Saarisen 
aloittaessa sotilasuransa, 
aiempi partioharrastus poh
justi ammatinvalintapää
töstä. Reipas työ ihmisten 
parissa tuntui innostavalta. 
Myöhemmin tärkeäksi kan
nustimeksi uralla ovat tulleet 
maanpuolustustyön periaat
teellisemmat näkökohdat. 

Nyt kun taas uudet alokkaat 
ovat astuneet riviin, Mikko 
Saarinen toivoisi heidän 
kykenevän ajattelemaan teke
misiään hiukan juuri senhet
kistä tilannetta pidemmälle. 
Jotta turhilta hankaluuksilta 
vältyttäisiin kannattaa muis
taa, että viinan kanssa leikki
minen johtaa helposti ran
kaisukierteeseen, josta on 
hankala päästä eroon. 

Vääpeli Juha Hirviniemi 
työskentelee kouluttajana 
koulutuspatterilla: Vääpeli 

Vääpeli Hirviniemi. 

Hirviniemi on 27-vuotias syn
typeräinen helsinkiläinen. 
Hän on lähtöisin Kalliosta, 
mutta asunut jo pitkään 
Munkkivuoressa, nykyään 
yhdessä avopuolisonsa 
kanssa . 
Siviilissä Juha Hirviniemi 

on innokas jalkapallofani. 
Hänet löytää usein stadionin 
katsomosta, mutta vielä use
ammin itse vihreältä veralta 
II divisioonan otteluja tuo
mitsemassa. Mikälijoskusjää 
aikaa jalkapallolta, vääpeli 
Hirviniemi harrastaa valoku
vausta. 

Kesälomansa Juha Hirvi
niemi tulee viettämään kol
messa osassa. Ensimmäinen 
viikko kesäkuussa kuluu ihan 
kotioloissa. Jalkapallohar
rastus on huomioitu myös 
kesälomasuunnitelmissa, sillä 
vääpeli Hirviniemi on varan
nut yhden viikon Helsinki-

cupin erotuomaritehtäville 
heinäkuussa. Loppukesällä 
hänen on tarkoitus lähteä aje
lemaan omalla autolla 
ympäri Eurooppaa. 
Juha Hirviniemen tie armei

jan leivissä alkoi heti varus
miesajan päätyttyä. Toimies
saan Isosaaressa aliupseeri
kurssin apukouluttajana vää
peli Hirviniemestä alkoi tun
tua, että tämä saattaisi olla 
hänen alaansa. Vuodet ovat 
vain vahvistaneet päätöstä, 
sillä Juha Hirviniemi pitää 
työstään. 

Vääpeli Hirviniemi kiittelee 
työnsä itsenäisyyttä ja toteaa, 
ettei hänen luonteelleen nor
maali kahdeksasta neljään 
virastopäivä olisi lainkaan 
sopiva. Miellyttävää vaihte
lua jokapäiväiseen työhön 
tuo varusmiesikäluokkien 
vaihtuminen ja uusien ihmis
ten tapaaminen. 
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MITÄ MIEHIÄ? 
Rar.,.1ikkotykkimiestoimikunnan jäsenet esittäytyvät 

Rykmentin aja nkiert oon 
kuuluu uuden varusmiestoi
mikunna n nimittä minen no in 
neljän kuukauden välein . 
Ajan hammasratas on taas 
järsinyt aa mukasaamme riit
tävän loven ja uusi to imi
kunta o n aloittanut arkisen 
a herruksensa intoa puhkuen. 
Virallinen vahdinvaihto va n
han ja uuden toimikunna n 
välillä tapahtui 21.4.1986 
pidetyssä rannikkotykkimies
toimikunna n ko kouksessa. 
Teidän as ia llenne ryhtyivä t 
tykkimiehet Reijonen, Suo
minen ja llvesniemi . 

Puheenjohtaja Jussi Reijo
nen on joukkueemme a inoa 

todell inen musta naa mio. 150 
kiloa kohoaa kevyesti suorille 
käs ille samalla kun suu suo l
taa to inen toistaan uskomat
to ma mpia pila puheita. Liuk
kaasti li ikku vat leua t ovatkin 
va rsin ta rpeell iset va rusteet 
RTTK:n puheenjohtajalle, 
si llä toi mikunnan puheenjoh
taja hoitaa suurimman osan 
ulos päin suunta utuvasta suu
sa nallisesta yhteydenpidosta . 
Puheenjohtajan a rkipäivää 
täy ttävät monet neuvottelut 
varusmiesten oloih in va ikut
tava n ka nta henkilö kunnan 
kanssa. 

Pa itsi mustanaamio, tykki
mies Reijonen o n siviilissä 

tekniikan ylio ppilas, mikä 
ta rko ittaa, että hän opiskelee 
Oulun yliopiston teknisessä 
tiedeku nnassa salaisena haa
veenaan d ip lomi-insinööri ksi 
valmi s tumine n josku s 
vuonna 1990. Ikää Reijosen 
Jussille on ehtinyt karttua 
ennen inttiä 23 vuotta mikä 
oikeuttaa hä net juniori n titte
liin . 

Työ-, sosiaali- ja o pintoasi
a mies Jukka Suominen on 
meidä n pitkänhuiskea laki
miehemme, tukemme ja tur
vamme monimutkaisessa 
pykä läviidakossa . Opintonsa 
Jukka suoritti Helsingissä , 
oikeustieteellisessä tiedekun-

Vasemmalta tykkimiehet Suominen, Reijonen ja l lvesniemi. 
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nassa. H a rras tuk sissaa n 
Jukka on lu ontee ltaa n yleis
mies. Sitika n korja us, ka lojen 
na rra us ja va lo ku vien rä psi
minen kuulu va t suos ikkil is
ta lle. 
T yö pa ik a n ha nk inn assa 
a vusta minen, nyt kevää llä 
virka miesla ko n ta kia ehkä 
so tkeentuneet ko rkea ko ulu
jen pääsyko keet ja teidä n 
moko mien tekemä t rö tökset 
a ntava t työtä as ia miehelle. 

Everstimme jo bo heemiksi 
nimeä mä Linna ke-lehden to i
mittaja Ha nnu llvesniemi on 
toimikunna n a inoa ukkomies 
ja samalla senio ri , ikää kun 
on jo 27 vuotta . Kynä savuten 
ja ka mera rä psä hdell en hä n 
yrittää pysyä rykment in 
ta pahtumien perässä kooten 
jä lkipo lvillekin sä il ytettävää 
tiedotettavaa. 

Linna ke-lehdt:n toimitta ja 

o n todellinen to imitu ksen 
yleisko ne, sillä kaikki lehden 
teo n osa-a lueet , j uttujen 
a iheiden kehittely, haastatte
lut, va lo kuva us ja kuvien 
kehittäminen, toimitus työ ja 
tai tto se kä ilmoi tushan kinta 
ova t hänen vast uullaa n. 

Linna ke-lehden lisä ksi tkm 
llvesniemen työsa rkaa n kuu
luva t työsuojeluasia miehen 
tehtävät. Kaikki vinkit ma h
dollisista ongelmista o tetaan 
vastaan eteenpä in vietävä ksi. 

Ra nni kkotykkimiestoimi
kunta on suoraa n rykmentin 
komentajan alais uudessa to i
miva joukko-osasto ja peri
aa tteessa eversti Torsti Lahti 
o n lä hin esimiehemme. Käy
tännössä asioimme usea m
min ohjaajamme, luutnantti 
Kanniston, patterien vääpe
lien ja linna kkeiden pää llikö i
den sekä esikuntien kanta-

henkilökunnan ka nssa. Esille 
tulevat asia t koskevat esimer
kiksi linnakkeilla tehtä viä 
vä lineha nkintoja, toimik un
nan tekemien linna kekäyn
tien hyvä ksymisiä ja lukema t
to mia ehkä vähä n byrokraa t
tiselta ha iska htavia pa perias i
o ita. 
Toimintasuunni telmassa m

me pää tavoitteena o n a iem
pien to imikuntien a lo ittama n 
työn jatka minen. Pääasia lli
sena to imikenttä nä mme ovat 
linnakkeet. Nä iden viihtyi
syyttä yritetään lisä tä erila isin 
ha nkinn oin , lisäehdo tuksia 
o tetaa n vas taan numerossa 
340. Myös Isosaa ren hiljaisen 
hu oneen ra kenta mista yrite
tään viedä eteenpäin . Ja tie
tys ti kukin as ia mies yrittää 
o ma lla työsa rallaan helpot
taa varusmiehille eteen tule
vien o ngelmien ra tka isua. 

~ EfKO VAIKEITA? 
ANNA POI-!JOLAN OPASTI\A

KYSYMEILTÅ MONITURVASfA. 
Keskitä kaikki perheesi vakuutukset 

Pohjola-yhtiöihin, niin pääset 
nauttimaan Moniturva-eduista! 

!) 
~ 

POHJOIA-YHTiär 
f'()/ UOI .A SUOMl-.\·AI..AMA fl.JROOPPAIAlNE.N 

11...MAIUNf. 



SIRtR:n HIIHTOJOUKKUEEN 

HIKINEN URAKKA 

Hiihtojoukkue vaemmalta: Kapt Kopra, luutn Hämäläinen, tkm Lindman, tkm Mämmi ja tkm 
Schuvalow. 

SIRtR:n hiihtojoukkue sijoit
tui puolustusvoimain talvi
mestaruuskilpailujen parti
ohiihdossa neljänneksi 52 
partion kisassa . Suoritus on 
erinomainen. Joukkueessa 
hiihtivät kapteeni Matti 
Kopra, luutnantti Eero Hämä
läinen ja tykkimiehet Markku 
Lindman ja Kari Mämmi. 
Joukkueen varamies oli tyk
kimies Simo Schuvalow. 

Puolustusvoimain talvimes
taruuskilpailut hiihdettiin 3.-
6. maaliskuuta Mikkelissä, 
Mikkelin varuskunnassa Kar
kialammilla. Kisoihin osallis
tuivat kaikki aselajit ja puo-
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lustushaarat sekä sisäasiain
ministeriön alainen rajavarti
olaitos. Kisojen ohjelmaan 
kuului ampumahiihto, sarjat 
erikseen varusmiehille ja kan
tahenkilökunnalle, 15 km:n 
hiihto vapaalla tyylillä, jouk
ko-osastojen varusmiesten 
välinen 3 x 10 km viesti sekä 
kuninkuuslajina partiohiihto. 

Partiohiihto on laji, joka 
hiihdetään parinteisellä tyy
lillä noin 30 km:n mittaisella 
radalla joukkueella, johon 
kuuluu yksi upseeri, yksi toi
miupseeri ja kaksi varus
miestä. Matkan varrella suo
ritetaan ammunta . Jokaisella 

hiihtäjällä on pudotettavana 
oma taulunsa, jonka halkai
sija on 20 cm (vertaa RK-tau
lun kymppiin ja yhdeksäi
seen). Kullakin hiihtäjällä on 
3 patruunaa ja kaikki ampu
vat ensin yhden laukauksen 
omaan lauluunsa. Mikäli taulu 
jää tämän jälkeen ylös, par
tion paras ampuja voi yrittää 
korjata tilannetta omilla jäl
jellä olevilla kahdella patruu
nallaan. Mikäli vieläkin jää 
tauluja ylös, ampuu seuraa
vaksi paras jne. Kuitenkin 
jokaisesta ammutusta lisälau
kauksesta joukkuetta sakote
taan kolmella sakkominuu-

tilla . Voitte vain kuvitella, 
miten hermoja raastavaa on 
valmistautua, jos mielii 
menestyä. 

SIRtR, kuten kolme heidän 
edelleen kiilannutta joukku
ettakin joutuivat käyttämään 
yhden ylimääräisen patruunan 
eli saivat 3 sakkominuuttia. 

Valmistautuminen talven 
koitokseen alkoi rykmentissä 
jo ennenkuin joukkueessa 
hiihtäneet varusmiehet olivat 
edes astuneet palvelukseen. 
Jo edeltävänä kesänä kap
teeni Kopra kävi läpi aseva
raston kaikki rynnäkköki
väärit, joista 20 parasta valit
tiin tarkempaan syyniin. 
Tästä joukosta valittiin varsi
naiset kilpailuaseet. Aika
moinen homma. 

Myös rykmentin tuki val
mentautumista varten oli 
alusta asti selvä. Eversti 
Torsti Lahden ja koulutus- ja 
järjestelytoimiston sekä kou
lutuspatterin henkilökunnan 
siunauksella hiihtojoukkue 
pystyi harjoittelemaan täysi
painoisesti kapteeni Kopran 
laatiman harjoitussuunnitel
man mukaisesti . 

Partio leireili kahdesti, ensin 
marraskuussa Sodankylässä, 
sitten toukokuun alussa 
Rovaniemellä. Joka päivä 
hiihdettiin vähintään 50 km, 
jonka päälle tuli vielä 
ammuntaharjoittelu ja 
venyttely. Hiihtoharjoittelua 
jatkettiin Paloheinän maas
tossa lähes päivittäin, par
haina päivinä kahdesti , lisänä 
vielä viikonloppujen kilpai
lut . 

Ampumaharjoittelu oli hiih
toharjoittelua ongelmalli
sempi. Tykkimiehet Lind
man , Mämmi ja Schuvalow 
eivät olleet ampuneet lau
kaustakaan ennen armeijaan 
tuloaan. Partiolla ei myös-

kään ollut varsinaista ampu
mavalmentajaa , vaan kap
teeni Kopra yhdessä luut
nantti Hämäläisen kanssa 
hoiti myös tämän tehtävän. 
Vähintään yhdeksäise n 

ampuminen RK-3 ammun
nassa joka laukauksella ei ole 
ihan helppo juttu. Kun ote
taan huomioon , että parti
ohiihdon ammunnassa hiih
täjillä on takanaan kova
vauhtinen hiihto-osuus ja 
sydän hakkaa ammuntapai
kalla noin 120 kertaa minuu
tissa, tulee suoritus entistä 
vaativammaksi. 

Pitkä ja huolellinen valmen
tautuminen sai täyttymyk
sensä itse kilpailussa. Tak
tiikka oli laadittu huolella jo 
etukäteen. Varusmieshiihtä
jät Mämmija Lindman toimi
vat vuorovedoilla ladun läm
mittäjinä, heidän välissään 
hiihti kapteeni Kopra ja nel
jäntenä miehenä luutnantti 
Hämäläinen. Samoin kunkin 
ampujan nimikkotaulu oli 
määrätty jo ennakolta. 
Repussaan jokaisella hiihtä
jällä oli urheilujuomapullo, 
johon oli liitetty korkin läpi 
menevä letku, mistä hiihtäjät 
kykenivät tankkaamaan itse
ään aina sopivassa alamäessä. 

Lähtölaukaus, liikkeelle , 
ensimmäinen ylämäki odot
taa vielä alkujännityksestä 
kankeitaja voimattoman tun
tuisia jäseniä. Huh , huh, nyt 
tämä alkaa jo sujua parem
min , kirottu rynkky vain 
pomppii selässä. Janottaa, 
letku suuhun. Hyi hemmetti , 
vielä kolme ylämäkeä ennen 
ammuntaa, »hei kaverit, 
älkää riuhtoko niin lujaa », 
nyt on heivattava, pulssi täy
tyy saada tasaantumaan. 
Ampuma-asento hangella, 
tähtäys, kevyt hengitys, tasai
nen veto. Yksi jäi, nopeasti 

kapteeni, pa nos lippaaseen. 
Hyvä! Taas matkaan. Nyt saa 
vetää minkä jaksaa, mutta 
jaksaako. Juomaa, nyt pit ää 
saada lisää juomaa. Kohta 
o llaan maalissa. Jaksettiin , 
kuinka kävi? 

Rykmentin sij oitusta kisassa 
kuvaa hyvin suora lainaus 
sa nomalehti Länsi-Savosta : 
»Täydellise nä yllätyksenä 
voidaan pitää Suomenlinnan 
Rannikko tykistörykmentin 
suoritusta . Kova lla työllä 
täällä etelässä paastaan 
hyviin tuloksii n siinä missä 
muuallakin . 

Hiihtäjä t haluava t hyvän 
suorituksensa lisäksi vielä 
erikseen kiittää rykmenttiä 
saamastaan tuesta . lima n 
rykmentin varauksetonta 
tukea suoritus ei olisi o llut 
mahdollinen . 

Tulokset: 

Partiohiihto 25 km: 1) Savon 
Prikaati (ltn Peltonen Hannu , 
a lik Heiskanen Pasi, ylik Hir
vonen Kai , a lik Pa rkkinen 
Kari) 1.38.06,6 (3), 2) Ka rja
lan Prikaa ti (ylil Kova nen 
Veli, a lik Uotila Ma rko, ylik 
Toura J ari, alik Tonteri 
Heikki) 1.39.25,5 (3), 3) 
Urheilukoulu (ltn Paananen 
Jyrki , uo Örri Mika, vääp 
Aspegren Juhani, a lik Tuo
minen Ja ri) 1.41.19, I (9), 4) 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti 1.41.44,3 (3), 
5) Karja la n Jääkäripata l
joona 1.43.25,4 (3), 6) Jääkä
ri prikaa ti 1.43.33,5 (6), 7) 
Kade ttikoulu 1.44.23,2 (9), 8) 
Satakunnan Tykistöryk
mentti 1.45.55, I (9) 
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SOTA VETERAANIEN RETKI 
ISO SAAREEN 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti ja Rannikko
tykistökilta järjestivät sotave
teraaneille tutustumiskäyn
nin Isosaaren linnakkeelle 
eversti Torsti Lahden ja pää
toimittaja Reijo Telarannan 
johdolla. Matka alkoi yhteys
a lus Vaarlahdella Helsingin 
Kauppatorin rannasta , mistä 
sumuisen sään vallitessa siir
ryttiin Isosaaren linnakkeelle. 
Linnakkeen päällikkö kap
teeni Taavitsainen otti kunni
oittavasti sotaveteraanit vas
taan . Isosaaren maastossa 
tarjoiltiin kenttälounas tut
tuun hernekeitto-pannu
kakku tyyliin . Vierailukoh-Kapteeni Taa vitsainen toivouaa veteraanit tervetulleiksi Iso-

saaren linnakkeelle. teen erinomaisesti sujuneista 
järjestelyistä vastasivat lin
nakkeen henkilökunta ja 

Veteraanll ja Linnake-lehti. 

18 

siellä palvelevat varusmiehet. 
Paikalla tutustuttiin järeään 
305 mm:een Obuhof-tykkiin . 
Tilaisuuden päätyttyä vieraat 
kuljetettiin takaisin Kauppa
torin rantaan . Koko vierailun 
ajan sotaveteraaneja auttoi
vat ja opastivat Santahami
nan Koulutuspatterin aliker
santit ja korpraalit. Sekä vie
railijat että järjestäjät olivat 
iloisia järjestetystä tapaami
sesta, joten toivotaan, että 
tästä asiasta tulisi jokavuoti
nen tapa . 

Veteraani Veikko Ryhänen kertoi koko matkan ajan mitä haus
kimpia ja kuitenkin järky11äviä kertomuksia sodasta. 

Kaunialan sotavammasairaalan potilaat ja Kaskisaaren kuntoutuslaitoksen sotainvalidit kiittä
vät S uomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiä, Suomenlinnan Rannikkotykistökiltaa ja erityi
sesti mukana olleita varusmiehiä onnistuneesta matkasta. 

ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 
ILMARINEN 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 

Parhaat pankkipalvelut 

SINULLE 
Postipankista 
• Tallinnanaukio 1 

puh. 335011, avoinna 9-17 

• posti Helsinki 86 
avoinna ma 9-18, ti-pe 9-17 

• Ottomatti-automaatit 
käteistä yötä päivää 
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TAPAHTUMIA RYKMENTISSÄ 

Isosaaressa 4.6.1986 eversti 
Torsti Lahti luki ylennykset 
ja kunniamerkit , yli 50:n sota
veteraanin kunnioittessa tilai
suutta. 

Tasavallan presidentti on 
ylentänyt Antti Syrjälän 
talousyliluutnantiksi . 

Puolustusvoimain komen
taja on myöntänyt sotilasan
siomitalit seuraaville rykmen
tin henkilöille: 
Konekirj o itt a j a Pirkk o 
Johansson , 
Ylivääpeli Heikki Miettinen , 
Värvätty tutkamittaaja Heli 
Takala. 

Ylennys ja kunniamerkit Julkistettiin Isosaaressa Puolustusvoi
mien lippujuhlapäivänä. 

Lisäksi tasa vallan presi
dentti on myöntänyt Suomen 
Leijonan 1. luokan ritarimer
kin 

• Lääkintämajuri Eero Leh
muskalliolle, 
Majuri Mikko Saariselle. 

Suomen Valkoisen Ruusun 
1. luokan mitalin kultaristein 
saivat 
Ylivääpeli Osmo Elomaa, 
Ylivääpeli Seppo Saari. 

Suomen Valkoisen Ruusun 
mitali myönnettiin seuraa
ville henkilöille: 

Lääkintämajuri Lehmuskal/io vastaanotti Suomen Leijonan I . 
luokan ritarimerkin. 

Sairaala-apulainen Reetta 
Toivonen, 
Taisteluvälinemies Antti 
Mäki , 
Asentaja Johannes Vilokki
nen . 
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l 

Philipsin tekninen osaaminen merkitsee 
käyttövarmuutta vaativissakin 

KARJALA 
mieto olut 1 

olosuhteissa. 

Philips toimittaa viesti-, valvonta- ja 
komentojärjestelmiä olosuhteisiin, jois
sa kaikkein korkeimmat laatuvaati
mukset ovat välttämättömyys; 
kun turvallisuus riippuu ehdottoman 
varmasta ja häiriöttömästä toimin
nasta. 
Korkeatasoisen luotettavuutensa 
Philips on todistanut sekä Suo
messa että muualla maailmassa. 

PHILIPS 

.i'f-!O .• L ' 

HJUr tt 
Tarvitsetko käteistä, vaiva

tonta maksamista, maksuaikaa 
vai luottoa? 

Kansallispankissa voit vali ta. 
Meillä saat itse päättää 
millainen muoviraha helpottaa 
elämääsi . 

Tosi on! 

Tule hakemaan se, 
minkä tarvitset! 

& KANSALUSPANIOO 
Hki - Santahamina 
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RTTK VIERAILI ORRENGRUNDISSA 

Orrengrundin linnake on 
pienin SIRtR:n linnakkeista. 
Saarella ei ole omaa yksikkö
edustajaansa rannikkotykki
miestoimikunnassa, vaan 
RITK:n asiamiehet toimivat 
saaren yksikköedustajina 
yhteisvastuullisesti. Tämän 
vuoksi RITK:n työrutiinei
hin kuuluvat yksikkökäynnit 
linnakkeella. 

Urrengrund on pieni saari 
Loviisan edustalla, linnun
tietä noin 12 km Loviisan 
ydinvoimalasta. Kulkeminen 
saarelle ta pa htuu yleensä 
luotsivenee llä, kesäaikana 
kulkee man tereen ja saaren 
välillä myös vuoroalus kah
desti viikossa, ta lvisin liiku
taan hydrokopterilla . Edellä 
olevasta saattaisi päätellä että 
saari on ka ukana ja eristyk
sissä. Se ei kuitenkaan ole 
totta. Ma tka luotsiveneellä 
saarelta mantereelle kestää 
noin 15 min , hydrokopterilla 
matka taittuu vieläkin nope
ammin, bussi tulee laituriran
taa n asti ja saa rella on Helsin
gin verkkoryhmän puhelin . 

Orrengrundissa suorittava t 
palvelustaan 16 meri valvojaa, 
3 venemiestä ja ka ksi keitt1ö
miestä. Poja t viihtyvä t saa
rella hyvin. Mielekäs ja vas
tuullinen työ merivalvo n
nassa, sään nöll iset loma t ja 
saa ren hyvä henki pitävät 
mielet virkeinä. Orrengrundin päällikkö ylivääpeli Saari ja merivalvontatutka. 
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Vääpeli Saaren suurin huolenaihe on merivalvonta
tornin työturvallisuus. Portaat ovat jyrkät, kaiteet 
matalat ja suojaverkot puuttuvat. 

Merivalvonta edellyttää jatkuvaa tähystys
tä. Tämän lisäksi meriva!vojat mm. kuun
televat ympäri vuorokauden LA-radiopu
helin!iikenteen hätäkanavaa II A. Meri
valvonta tornissa tällä kertaa alik Jahnu
kainen. 
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A UK KURSSI 1/86 

Kahdeksan viikon perus
koulutusjakson jälkeen alkoi 
Santahaminan Koulutuspat
terilla kiireinen ja tahdiltaa n 
yllättävä aliupseerikurssi 
1/86. Santahamina ja Koulu
tuspatteri oli tuttu vain pie
nelle osalle oppilaista. Lap
peenrannasta ja Kotkasta tul
leet joutuivat sopeutumaan 
taas uuteen ympäristöön ja 
uusiin kuvioihin. Parin viikon 
kuluttua tuskin kukaan ei 
tuntenut enää olevansa ou
dossa paikassa ja saavutet
tiin kurssin tietty rutiini.jolle 
oli ominaista sotilaallinen 
käytös, opiskelu ja vähäiset 
yöunet. 

Kurssin alkuviikolla perus
tettiin oppilaskunta ja sille 
hallitus. Kiireisestä aikatau
lusta ja kurssin lyhyestä kes
tosta huolimatta hallitus sai 
suoritettua kaikki tärkeät 
traditionaaliset tehtävät, joi
hin kuuluivat kurssiesineen 
ja -ristin hankkiminen, oh
jelman järjestämistä vapaa
ajalle, kurssijulkaisun toi
mittaminen sekä kurssijuh
lan järjestäminen. Melkein
pä tärkeimpänä tehtävänä 
voidaan kuitenkin pitää hy
vän yhteishengen luomista, 
jossa onnistutt iinkin mieles
täni erittäin hyvin. Koko 
kurssin suorittama keräys on
nistui yli odotusten ja ohjel
maa kehitettiin kiitettävästi 
niin vapaa-ajalle kuin yhtei
siin tilaisuuksiin. Jopa leiril
lä oli viihdettä ja sketsejä il
lanvietossa. 
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Kantahenkilökunta tuki 
myönteisellä suhtautumisel
laan oppilaskunnan hallituk
sen toimintaa. Kiitän koko 
hallituksen puolesta patterin 
päällikköä, majuri Saarista, 
kuraattoria, luutnantti 
Kannistoa ja patterin vääpe
liä, sotilasmestari Kettusta , 
jotka mahdollistivat hallituk
selle hyvät toimintapu itteet. 

Hyvä ja yhteistyökykyinen 
henki on ollut myös oppilas
kunnan hallituksen keskuu
dessa. Haluan kiittää hallitus
ta miellyttävästä työhenges
tä ja niistä mukavista hetkis-
tä , joita vietimme yhdessä. 
Toivon ja uskon , kettä koko 
a liupseerikurssille , kaikille 

toksi ainut laatuisia ja ar
vokkaita kokemuksia. Kii
tokset myös kaikille niille, 
jotka ovat olleet toiminnas
samme mukana ja käyttä
neet aikaansa saadakseen 
kurssistamme mukavan. 
Toivottavasti tämä myöntei
nen ilmapiiri kannustaa teitä 
varusmiespalveluksen jatku
essa ja monen tulevan ryh
mänjohtajan eron hetkellä. 
Koko ha llituksen puolesta 
toivotan kaikille menestyk
sellistä jatkoa. 

oppilaille kantahenkilökun- Oppilaskunnan puheenjohtaja 
taa myöten on jäänyt muis- oppilas Vesa Sahivirta 

RYHMÄNJOHTAJAT 

Tuntuu siltä kuin kurssinne olisi juuri vasta alkanut ja nyt te jo olette 
yksiköissänne esimiehinä tykkimiehiä ja uusia alokkaita kouluttamassa. 

Rannikkotykistön koulutusjärjestelmä on hyvin nopearytminen.Miehet siir
tyvät usein paikasta toiseen koulutuksen ja yksiköiden valmiusvaatimusten 
mukaisesti. 

Tämä liikkuvuus tuo valitettavasti mukanaan myös eräänlaista juuretto
muutta ja vaikeutta sopeutua aina uuteen yksikköön, esimiehiinjapalvelus
tovereihin. Teillä on oman ryhmänne osalta mahdollisuus vähentää tätä 
haittaa. Muistakaa, että teidät on koulutettu esimiehiksi. Teiltä odotetaan 
aktiivista ja omat alaiset hyvin tuntevaa johtamisotetta. Teillä on edellytyk
set selviytyä vaativasta tehtävästänne ja tuntea arvokasta työn ja onnistumi
sen iloa. 

Onnittelen suoritetun aliupseerikurssin johdosta 

Kurssinne johtaja 

Majuri Mikko Saarinen 
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AUK:N PÄÄTÖSTILAISUUS 

AuK 1/86 päätöstilaisuus 
pidettiin Santahaminan soti
laskodissa 3.6. Rykmentin 
ulkopuolelta paikalle oli saa
punut varuskuntasoitto
kunta, joka musiikillaan loi 
tilaisuuteen juhlavan arvok
kaan tunnelman sekä sotilas
kodin edustajia,jotka puoles
taan saivat läsnäolijoiden 
sympatiat puolelleen tarjo
amalla kaikille munkkikah
vit. 
Tämän kolmannen, Koulu

tuspatterilla Santahaminassa 
järjestetyn aliupseerikurssin 
menestys oli ollut mainio. 
Rykmentin komentaja, 
eversti Torsti Lahti kiittikin 
puheessaan oppilaita innok
kaasta opiskelusta ja oikeasta 
asennoitumisesta. 

Kullakin linjalla todistusten 
pisteiden keskiarvo ylitti 188 
pistettä . Näin sekä jokaisen 
linjan että myös koko kurssin 
yleisarvosanaksi tuli arvo
sana hyvä. 

Ampumakiertopalkinnon vastaanolli tulenjohtolinjan puolesta 
oppilas Pekka Blåfteld. 

Parhaan opintotulo_ksen_ sa~vu~ti ~eskiölinjalta korpr Veli Pääkkönen (vas), tulenjohtolinjalta 
korpr Tero KosklVlrta Ja V1es11hn1alta korpr Reijo Tikkanen. 
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AuK:n priimus oli tällä kertaa korpr Jari Kokkonen. 

Tilaisuudessa ylennelliin kurssin suorillaneista 50 alikersanteiksija 48 nimitettiin korpraaleiksi. 
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Kouluttajat vasemmalta: luutn Kannisto, maj Saarinen, kapt Kopra, vääp Hirviniemi, vaap 
Karvonen, ylik Koponen, kers Mustonen, vänr Ziedbeck, kers Hintsanen ja kers Tukiainen. 

Apukouluttajat vasemmalta: Kok Hyppänen, kok Sirola, alik Grundström, kok Leppäläja kok 
Jääskeläinen. 
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Toimiston väki vasemmalta: Alik Kuutti, sot mest Kettunen, korpr Ekman ja tkm Tanninen. 

Oppilaskunta vasemmalta: Laine, Lindy, Pajusalo, Sahivirta, ldänpään-Heikkilä, Toiviainen, 
Pääkkönen, Koskivirta, Friman ja Lehto. 
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TUPA 4 Viesti 

Anttolainen, Mika Esko Juhani, 16.7.66, 
Y_o., E~poo, KoulPtri. Oppilasvääpeli on 
ama oikeassa. Motto: Römps tööt äh 
rrrh röh röh. 
Eteläpää, Kari Juhani, 28.1.66, Merko
nomi, Vantaa, KoulPtri . Tuvan väsynein 
mies. Motto: Levytysasento ottakaa! 
Juslen, Jyrki Erik, 13.4.66, Yo. , Espoo, 
2/UudRakP. Jalkahiki yhtä eksoottista 
kuin sukunimi. Levytti punkan alla aina 
tilaisuuden tullen. Motto: Punkan alle 
poistu! 
Juvonen, Tero Pekka, 21.10.66, Asentaja
koneistaja, Kotka, KotRPsto. Tuvan 
härö ja kovaäänisin mies. Motto: Mä sii
voon vessan. 
Kekäläinen, Juha Tapani, 7 .1.66, Hissi
korjaaja , 2/UudRakP. Alias Kätkäläi
nen tai Keklu; aina ajoissa, tosi särmä. 
Myllypuron denankin mielestä majuriai
nesta. Motto: Biitti, lepo. 
Kiuru, Seppo Tapani, 10.5.66, Yo., 
Kotka, KotRPsto. Motto: STY, silloin 
järjestyy. 
Lempinen, Markku Tapani, 22.11.66, 
Sähköasentaja, 2/UudRakP. Ei tsem
pannut valmistumisaikana, voimavirta 
ylitse muiden. Motto: Vähän päivii, pal
jon pitkii !omii . .. 
Mahkonen, Jarkko Juhani, 27.1.66, Säh-
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k~~~entaja, Nurmijärvi, 2/UudRakP. 
Uuu .i:nachoman Mouhijärveltä (lue: 
Nurm1Järveltä). Motto: Takaisin Lap
peenrantaan, Ismo yliväbä odottaa. 
Mäkelä, Harri Tapio, 3.4.66, Merko
nomi, Karhula, KotRPsto. Pituus 195 -
ojennettuna; asennossa 142. Tuvan ryhti. 
M?tto: Miä oon niin särmä jätkä, että 
mmust tulee ylikenraali . 
Peura, Jari Kalevi, 2. 7.65, Offset-pai
naja, Vantaa, KotRPsto. Tuvan Kotkan 
Ruusu. Motto: Ei iske Isosaari. 
Pohjasnie_mi, Matti Tapio, 18.1.66, Säh
köasentaJa, Hyvinkää, KoulPtri. Tuvan 
maskotti . Vastaa esimiehelle: »Kerro». 
Motto: Ei iske herroittelu. 
Päärnilä, Pasi Viljo, 7.12.66, Tarjoilija, 
Vantaa, 2/UudRakP. Tuvan ainoa mur
tovarma kaappi: aina auki. Motto: Ääh 
- hyvin ehtii. 
Tikkanen, Reijo Pellervo, 26.1 .66, Kulje
tuspäällikkö, Espoo, 2/UudRakP. 
Tuvan vitsinvääntäjä, joka vei muiden 
yöunet mauttomilla vitseillään. Motto: 
Koska syödään? 
Virta, Mika Jyrki Tapio, 18.11.66, Säh
köpiirtäjä, Espoo, 2/UudRakP. Tänään 
Ell_i ja. huomena Lissu, eli tyypillistä 
hmppuJätkää ... Tuvan pahin lusmuilija. 
Motto: Vähän päivii, paljon naisii. 

TUPA 5 Tulenjohto 

Blåfield, Pekka Antti, 26.9.66, Autonkul
jettaja, Espoo, 2/UudRakP. Anoi onnet
tomasti lomaa useita kertoja. Kuuden 
ällän yo.,joka ei ikinä ole ollut kännissä. 
Tuvan filosofi. 
Friman, Timo Antero, 21.4.66, Yo., Van
taa, 2/UudRakP. Oppilaskunnan halli
tuksen rahastonhoitaja. Tuvan ainut 
vapaa mies, playmate-poika. Viskisieppo 
ja munkkimässääjä (10 munkkia illassa). 
Motto: Ja silloin menee!! 
Heikkinen, Seppo Ilmari, 20.4.66, Yo., 
Vantaa, 2/UudRakP. Rocky-Heikkinen, 
tuvan mustasilmä. Lukutoukka, joka 
kuorsasi silloinkin, kun oli hereillä. 
Motto: Joo. 
Jäppinen, Jarmo Veli Taneli, 31.1.66, 
Varastomies, Helsinki, KotRPsto. Oikea 
Jytä-Jäppäinen. Opetti muurahaisia 
tanssimaan ja syö unissaan, kun ei kuor
saa. Motto: Niin onkin. 
Kallio , Jukka Pekka, 11.10.66, Yo., Van
taa, 2/UudRakP. Aina hanurissa kiinni 
(omassa). Söi äiteen sämpylöitä. Motto: 
Olen kurssin särmin oppilas, jään tänne 

kantakessuksi. 
Kamila , Martin Krister, 13.9.66, Kirves
mies, Helsinki, 2/UudRakP. Kurssin 
innokkain siivooja: nähtiin kaksi kertaa 
siivouskomeron lähellä. Tuvan innok
kain tuulettaja. Ristittiin heti Isä Camil
loksi. Luuli auk:ta leikkikouluksi. 
Motto: Hyi" hemmetti - mee veke. 
Koskinen, Petri Ilari, 15.10.66, Pelti
seppä, Hyvinkää, 2/UudRakP. Tuvan 
vahvin ja löysin mies (nukkuu aina). Pat
terin ykkösräätäli. Ei käynyt edes iltalo
milla. 
Koskivirta, Tero Tapani, 6.6.66, Yo., 
myynt1m1es, Helsinki, 2/UudRakP. 
Oppilaskunnan hallituksen jäsen. Tuvan 
kovin yrittäjä, siivosi joka kerta. Väijy
kone, joka lähti vapaaehtoisesti kierto
väijyyn. Onnennumero 7. Sai Oscarin 
näytelmistään. Motto: Varatkaa harjat. 
Liesaho, Reijo Juhani, 6.6.66, Yo., Nur
mijärvi, KotRPsto. Tukka hyvin, kaikki 
hyvin. Tuvan roskakuski (sutena siivous
palvelussa). Kurssin kaunein mies. 
Motto: Mulla olis tulossa vieraita. 
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TUPA 6 Tulenjohto 

Lahtinen, Keijo, 30.8.66, Yo., Mikkola, 
2/UudRakP. Tuvan ahkerin lomailija, ei 
jättänyt yhtään iv:tä käyttämättä. Aina 
vaiheessa. Motto: Älkää hätäilkö. 
Saarinen, Jouni, 5.10.66, Yo., Kotka, 
KotRPsto. Tuvan veltoin mies, joka hie
roi pinkkaa pitkin iltaa, mutta ei päässyt 
koskaan tarkastuksesta läpi. Motto: 
Luetaas vähän. 
Pirtilä, Timo, 22.9.66, Yo., Kotka, 
KotRPsto. Surullisen kuuluisa vinossa 
istuja, syntyjään kieroselkäinen. Motto: 
Mutta meillä Kirkonmaalla. 
Reijola, Jyrki, 1.2.66, Puuseppä, Espoo, 
2/UudRakP. Tuvan lyhyin mutta tehok
kain. Varmaa korppikamaa. Motto: 
Lukematta paras. Lappeenranta, here I 
come. 
Niklander, Mika,. 24.4.66, Yo. , Helsinki , 
2/UudRakP. Harrasti lentopalloa, 
mutta ne naiset. Sai ki~jeen vähintään 
kerran illassa. Motto: Alä tee mitään 
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tänään, minkä voit olla huomenakin 
tekemättä. 
Mörk, Petri , 5.5.66, Yo., Tuusula, 
2/UudRakP. Selvää RTK-ainesta. Ainut 
chärmä mies, joka rakasti parran ajoa. 
Motto: Ajetaas parta! 
Moberg, Markku, 5.12.66, Metsäkoneen 
kuljettaja, Helsinki, 2/UudRakP. Tosi 
taistelija, joka tetsasi jopa nukkuessaan. 
Lyhin lomamatka, josta saatiin kuulla, 
mutta usein. Motto: Asemiin! 
Kymen taka, Erkki, 17 .12.57, Fil.yo., Hel
sinki, 2/UudRakP. Tuvan vanhin Erkki, 
kuuluisa yöeläjä. Harrasti tiedettä, tai
detta, taitoa, tekniikkaa ja taloutta (?). 
Motto: Jaetaan posti. 
Rosenqvist , Yrjö, 9.4.66, Yo., Tornio, 
KoulPtri. Rento-Reiska pohjoisesta, 
joka halusi suorittaa palveluksen »Etelän 
lämmössä». Ei onnistu·nut!. Motto: Ai ai 
pikku vintiöt ... 

TUPA 7 Tulenjohto 

Setälä, Pertti Tapani, 9.7.66, Autopelti
seppä, Koria , KotRPsto. Alaisena härö, 
johtotehtävissä täysi diktaattori. Motto: 
Hei pojat, näin naisen. 
Sintonen, Petri Juha, 7.1.66, Sähköasen
taja, Porvoon mlk., 2/UudRakP. Coope
rin testin hai . Diskoilee hiljaisuuden jäl
keen, vähän päiviä. Motto: Hei, oot sie 
nooin yksinkertainen? 
Tamminen, Ilkka Heikki Kalevi, 20.8.66, 
»Palkkasoturi», Vantaa, KotRPsto. 
Tuvan Kapteeni Kaaos,joka hallitsi nin
jan jalot taidot ja Mustiksen sananlaskut. 
Motto: Pistetään sikaa ... SIKAA! 
Tares, Teemu Ilmari, 24.4.59, Tekn.yo., 
Helsinki , 2/UudRakP. Keppikuningas, 
aina vaiheessa. Uuttera naamanpesijä. 
Motto: Kenen kalsarit mulla on? 
Tiainen, Jari Juhani, l l.7.66, Yo., Hel
sinki, 2/UudRakP. Lentiksellä lomille, 
lattialevytysmestari. Motto: Lähenki 

muuten levyttään. 
Tikkanen, Raimo Aulis, 15.8.66, Yo., 
Vantaa, 2/UudRakP. Ihmisrakas?Tetsa
rieläin. Nukahti aina iltaisin päälle ... 
Motto: Voi hyvä veli. 
Toiviainen, Timo Erkki, 20.8.57, Yksityi
syrittäjä, Wien, KoulPtri. Oppilaskun
nan hallituksen jäsen. Kurssin iäkkäin 
mies. Tuvan fabu, joka onnistui oppilas
vääpelinä yli odostusten. Motto: Itäval
taan, lomps, lomps. 
Tuominen, Vesa Martti Tapani, 23.6.67, 
Urheilija, Hyvinkää, 2/UudRakP. 
Nopea asekäpistelijä, sulkeiskunkku, 
karate-kid. Motto: Voi kun pännii. 
Virtanen, Jyrki Tapio, 2.l l.65, Veneen
kuljettaja, Kotka, KotRPsto. Norppa 
Kotkasta, jälki aukista veneelle. »Tares, 
hei läheks jonnee?» Motto: Ei silloo 
mitään väliä. 
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TUPA 8 Keskiö 

Graf, Kai Peter, 8.8.66, Putkiasentaja, 
Vantaa, KotRPsto. Kuviotukka,jolla oli 
natsat niskassa. 
Haavanlammi, Arto Juhani , 17.12.60, 
Dl, Espoo, 2/UudRakP. Reipas mies, 
jolla on kokonahkainen lomapuku. 
Suunnistusmestari. 
Henriksson, Rainer Johannes, 22.4.66, 
Tekn.yo., Espoo, 2/UudRakP. Tetsaa 
öisin oman tulen turvin, kerää henkilö
kohtaisia keskiökierroksia. Sai teekkari
lakin kesken kurssin. 
Henttinen, Markku Ilmari Ossian, 
J6.L60, Dl, Vantaa, KotRPsto. Kurssin 
vilpittömin mies, joka teki selventämi
sestä filosofian. Motto: Halusin vain tie
dustella. 
Holmström, Jarl Peter, 20.11.63, Tekn. 
yo., Helsinki, 2/UudRakP. Linjan 
nopein keskiönkiertäjä, joka teki par
haan vaikutuksen kersanttiin hyppää
mällä kahden fillarin yli. 
Järvinen, Erkki Eero, 3.3.60, Tekn.yo. , 
Helsinki , 2/UudRakP. Kuitti veikko, 
Trivial Soldierin perustajajäsen. Tiesi 
kaiken tietämisen arvoisen Tuntematto
masta sotilaasta ja yli 100 v. vanhoista 
sotakoneista. Motto: Vahingonilo on vil
pittömin ilo. 
Kailanko, Kari Juhani, 18.3.66, Auton-
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kuljettaja, Vantaa, KotRPsto. Yöllinen 
kiertopoikkeama aiheuttaa aamuisin 
korjauksen vasempaan 16. 
Kauppila, Mika Petri, 2.9 .66, Yo., Espoo, 
KoulPtri. Verytteli ääntään koronluki
jana. Huomasi vasta kurssin lopussa, 
että keskiöstä on myös puhelinyhteys 
tykille. Osasi syödä kaikessa rauhassa, 
vaikka 99 miestä odotti jo. Kiillotti ker
ran saappaansa ja varsikengätkin. 
Lahtoniemi, Keijo Antero, 7.1.66, Yo., 
Kolloonkylä, KoulPtri. Pieni mies ulko
avaruudesta. Liikkuu punaisella Ferra
rilla , mutta ripeästi. Sunnuntaikierto
väijy ei iske 1000 piirun miehelle. 
Ojala, Kimmo Ilmari, 24.6.66, Yo., 
Espoo, KoulPtri. Kello lähestyy 
22.00:aa, Snoopy lähtee liikkeelle. Oven 
karmit kolisee kun tumma mies kiitää 
kaulaliina putkella käytävälle. 
Toivola, Tomi Arto, 12.5.66, Yo., Hel
sinki, 2/UudRakP. Hiljainen mies,jonka 
~errotaan olleen oppilasjohtajana. 
Aikäs, Juuso, 30.1.65, Tekn.yo., Hel
sinki, 2/UudRakP. Kuittikisapari Järvi
sen kanssa. Ryhdistäytyi vasta itse itse
ään komentaen pahaäänisenä oppilas
johtajana. Särmäveikkoja ja Trivial
mies. 

TUPA 9 Keskiö 
Forsten, Mika Markus Oskari, 10.7.66, 
Yo., Helsinki, KoulPtri . Mies,joka pääsi 
keskiöön ylipäänsä kuntonsa perusteella 
(pysyvä vm). Tulevaisuus alokkaiden 
marssikouluttajana. 
Kettunen, Aarne Tapio, 29.10.66, Varas
tomies, Tuusula, KotRPsto. V-8 -mies, 
jolla on keskiö hanskassa. 
Laine, Jouni Mikael, 2.8.66, ATK-jälki
käsittelijä, Porvoo, 2/UudRakP. Oppi
laskunnan hallituksen vararahastonhoi
taja. Iso ja vihainen mies. 
Lechner, Henry Pertti, 28.1.66, Yo., Hel
sinki, 2/UudRakP. Mielessä kaksi asiaa: 
lomat ja lomat. Motto: Onks meidän iv
anomus tullut takaisin. 
Leino, Raimo Juhani, 21.7.58, Dl, 
Espoo, 2/UudRakP. Tuvan nestori. 
Motto: Ken inttiin käy, saa kaiken toivon 
heittää. 
Numminen, Timo Juhani, 1.6.66, Yo., 
Helsinki, KoulPtri. Korvaamaton apu 
tuvalle, sillä tiesi siivouskaapin sijainnm. 
Ikiventtiili. Motto: Menkää te, mulla on 
vuppia. 
Nöjd, Petri Olavi, 3.1.66, Asentaja, Yo., 
Kotka, KotRPsto. Tuvan tuotteliain kir
jailija, joka jaksoi kuunnella Pekkiäkin. 

Motto: Jos sormet menee rikki . 
Pekki , Janne Petteri , 25 .7.66, Yo. , Lohja, 
KoulPtri. Onneton pasifisti, joka päätyy 
tätä menoa ties minne. Motto: Tehdään 
rahaa, ei rakkautta. 
Peltonen, Jyrki Tuomas, 13.3.60, Dl , 
Lapua, 2/UudRakP. Keskiöjaoksen 
metronomi ja usein kulmamieheksi pyy
detty: vasen, vasen, yks, kaks, kolme. 
Motto: Muut selventävät. minä en. 
Pääkkönen, Juhani, 3.6.59, Dl, Helsinki , 
2/UudRakP. Oppilaskunnan hallituksen 
kurssimatrikkelin toimittaja. Trivial Sol
dierin perustajajäsen,jonka kaapista löy
tyi Trivial Pursuit ja kannettava tieto
kone. Motto: Vkv:itä ei jätetä käyttä
mättä. 
Sahivirta, Vesa Matti , 11.5.61 , Tekn.yo., 
Espoo, 2/UudRakP. Oppilaskunnan 
hallituksen puheenjohtaja. Siloposki, 
jonka ei tarvinnut koneella leukaa kos
kettaa. Suorastaan esimerkillinen taiste
l_ija. Trivial-mies. 
Ohman, Ismo Kullervo, 2.9.66, Yo., 
Hyvinkää, KotRPsto. Aamusta alkaen 
nimensä mukaan viimeisenä, mutta teki 
tuvan särmimmän pinkan. Motto: Löy
sää, löysää. 
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TUPA 10 Tykki 
Ahlfors, Markus Antero, 3. 7.66, Lähetti, 
Vantaa, 2/UudRakP. Tuvan tuhatkas
voinen pelle, vitsi joka lähtöön. Motto: 
Pikkumustat päässä Ruotsiin . 
Ala-Koppala , Klaus Henrik, 20.12.66, 
Opiskelija, Kerava, Kou!Ptri . Tuvan 
nuhanenä. Motto: Mä vaan työnnän. 
Eerola, Jari Mikael, 6.3.66, Ahtaaja, 
Kotka, KotRPsto. Ei iske Rateko eikä 
mikään muukaan. Pakoili aina siivous
palvelua . Motto: Ei iske. 
Enroos, Jukka Antero, 13.9.66, Opiske
lija , Lohja, 2/UudRakP. Tuvan hiljainen 
mies , erikoistunut Pahkasikoihin. 
Motto : Tammikuu iskee! 
Idänpää-Heikkilä , Juhana, 8.10.66, Lää
ket.yo., Helsinki , 2/UudRakP. Oppilas
kunnan hallituksen varapuheenjohtaja. 
Ikuinen kakkonen Trivial Pursuitissa. 
Motto: Osasto toistaa tahdin . 
Kokkonen, Jari Sakari, 26.2.66, Tietotekn 
yo., Lohja, 2/UudRakP. Alokasajan 
ramboilu kuoli aukissa finnihuoliin . 
Motto: Tammikuussa siviiliin (vai 
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iskeekö kadettikoulu). 
Korhonen, Jouko Ensio, 19.12.66, Opis
kelija, Kotka, KotRPsto. Vahvoja toi
mistoau:n elkeitä: kaikki leimatut pape
rit roskakoriin. Motto: Kuinka niin? 
Palokangas, Harri Tapio Johannes, 
10.3.66, Sähköasentaja, Kerava, 
KotRPsto. Aina iv :lle ja vkv:lle lähdössä. 
Motto: Riittääkö bensa? 
Perttilä, Marko Tapani, 2.1.66, Autona
sentaja, Myrskylä, KoulPtri. Vähän päi
viä, vähän hiuksia. Olisi halunnut käydä 
aukin kirjekurssina, mutta pakotettiin 
kahden viikon jälkeen mukaan. Motto: 
Pääasia, että viihtyy. 
Setälä, Reino Tapani, 24.8.66, Raken
nusmies, Ruotsinpyhtää, KotRPsto. 
Tuvan löysin mies. Motto: Vastahan mie 
tulin. 
Stjernberg, Johny Mikael, 7.2.66, Pai
naja, Loviisa, 2/UudRakP. Tuvan jenk
kifani. Ruokalassa patterin pahin vaihe
veikko. Motto : Ei voi minkään. 

TUPA 11 Tykki 
Kekkonen, Jari Antero, 22.8 .66, Sähkö
asentaja, Helsinki, Kou!Ptri . Tuvan 
armottomin pummi ja selventäjä. Tuvan 
innokkain siivooja. Motto: Hei, onks' 
kellään ... ? 
Lampinen, Niko Mikko, 26.3.66, Graa
fikkoharj., Helsinki, 2/UudRakP. Sala
peräi~~ä myhäilyä vkv:iden ja iv:iden jäl
keen??? 
Lehto, Markku Kalevi, 28.8.66, Asema
mies, Vantaa, KotRPsto. Oppilaskunnan 
hallituksen sihteeri. Ei tehnyt pahaa kär
päsellekään. Motto: Hymyillään kun 
tavataan ja muulloinkin». 
Lindy, Ilari Patric, 4.10.66, Yo. , 
2/UudRakP. Oppilaskunnan hallituksen 
kurssijuhlan järjestäjä. Piti pj:n kanssa 
huolen siitä, että kurssijuhlapaikkaa 
valittiin tetsarien iskiessä. Harrasti syväl
lisempää filosofiaa, johon auk ei antanut 
virikkeitä. 
Myller, Jari Juhani, 26.4.66, Yo., Van
taa, 2/UudRakP. Esitti todella vahvaa 
näyttöä suomalaisesta osaamisesta. 
Motto: Hei Lyyli, suli' on hyvä tyyli. 
Sorry, mut se ei pure muhun, mä en oo 
minkään halvan miehen maineessa! 

Niemi , Mika-Petteri, 14.12.66, Vantaa, 
Kou!Ptri. Tuvan siivouslusmu, joka ei 
koskenut harjaan auk:n aikana. Mr. 
Blues. Motto: Himmene, körri , korpraali 
Niemi on tulossa. 
Nuutinen, Juha Ilmari, 12.5.66, Yo., Van
taa, 2/UudRakP. Panee rahat mene
mään heti iv:llä ja loppuviikolla lainaa 
kavereiltaan. Kuka lohduttaisi Nuutia? 
Motto: Takaisin Lappeenrantaan. 
Suutari , Jari ·Pekka, 13.8.66, Yo., Tam
pere, 2/UudRakP. Miekkonen,joka taa
perteli mietteliäänä ja lausui syntyjä 
syviä. Motto: Hiihoo, mitä teen täällä. 
Taskinen, Jukka Kalevi, 19.7.66, Sähkö
asentaja, Kotka , KotRPsto. Ehdoton 
ilmoittaja-ässä, joka ei häkeltynyt evers
tinkään edessä. Tunnettiin paremmin 
nimellä Kalunen . Motto: Vähän mottoja. 
Toivonen , Petri Kalevi , 17.8.66, Työka
luntekijä, Porvoo, KotRPsto. Lusmuil
·1en eteenpäin, pääasia, että läpi men
nään . Motto: Lomille, LÖMBS. 
Wiik, Veijo Joni-Oskari, 17.12.66, Van
taa. Motto: Lataan ja ammun, kunnes 
kentälle sammun. Siviiliin ja nopeesti. 
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TUPA 12 Tykki 

Havukainen, Petri Olavi, 7.3.66, Opiske
lija, Karhula, KotRPsto. Ainoa, joka 
omisti Wartburgin; kulkee kuulemma 
alamäessä 110 km/h. Motto: Another 
f . .. g day. 
Kotasaari , Ismo Tapani, 15.7.66, Asen
taja, Karhula, KotRPsto. Iso vaalee,joka 
nähtiin kerran itse teossa harjan var
ressa. 
Merimaa, Veli Pekka, 27.3.66, Kone
työntekijä, Helsinki , 2/UudRakP. 
Tuvan toinen leijanlennättäjä. Motto: Se 
on sit sil selvä. Se käsi katkee hyvin 
äkkii!. 
Mäkinen, Timo Tapani, 13.12.66, Norr
tälje, KoulPtri. Mies, jolla oli epämääräi
nen valkea läntti takaraivossa, sanoi sen 
olevan tukkaa . Motto: Mitä ... 
Ollila, Olli-Tapio, 5.5.66, Yo., Kirkko
nummi, 2/UudRakP. Rauhallinen mies, 
aina pientä häröilyä valmistautumisai
kana. Motto: Siin nimenomaan. 
Pajusalo , Jarkko Kalle Eerikki, 13.8.66, 
Yo., Helsinki, 2/UudRakP. Oppilaskun
nan hallituksen jäsen. Limuvastaava. 
Innokas äestäjä. Motto: Limua myyn-
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nissä 5 minuuttia. 
Rissanen , Jukka Tapio, 16.11.66, Yo. , 
Helsinki, 2/UudRakP. Inhosi aamuisin 
kovaäänisiä huutoja. Motto : Ei saa 
puhua Ratekosta. 
Räisänen, Jari Tapani, 7.4.66, Opiskelija, 
Karhula. Lomilta tultua keskusteli 
Havukaisen kanssa seuraavan yön seu
raavista lomista. Motto : Hyvin menee, 
mutta menköön! 
Salonen, Jyrki Antero, 25.1.67, Yo., 
Vihti, 2/UudRakP. Tuvan törkeimmin 
leikattu takatukka. Mies, joka ties . 
Sinkkonen, Kari Markus, 11.1.66, Mer
konomi, Kerava, KoulPtri. Aukin alussa 
2 viikkoa kotihoidossa. Motto: Merimaa 
hei, lähetään nyt, hei, sun vuoro. 
Vepsä, Jouni Antero, 8.1.67, Rakennus
mies, Helsinki , Kou!Ptri . Kovaääninen 
mies, joka myös sai peiton leijailemaan. 
Motto: Tässä tuvassa puhuu vain nyrkit . 
Vähämäki , Aulis Juhani, 11.2.65, Muu
rari, kirvesmies, Saukkola, KoulPtri. 
Tosi iso (?) pomo oppilasjohtajana. 
Motto: Totanoinas ... 

Ihmisen ehdoilla 
ammattimiesten taidoin 
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