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Tekniikka käyttöön -
teekkarit töihin 

Olen viime kuukausina pohtinut tavallista enemmän 
tekniikan tulevaisuutta ja sen hyväksikäyttöä. Osaami
nen on Suomessa korkeaa kansainvälistä tasoa. Kui
tenkaan meidän yhteiskuntamme ei investoi rötävästi 
tutkimus- ja kehitystoimintaan, joka on ainoa keino 
tuottaa uutta tietoa ja uusia sovellutuksia. 

Tekniikka on hyvä renki. Sen avulla voimme luoda 
runsaasti uusia työpaikkoja. Edellytys on, että yhteis
kuntamme päättäjät uskaltavat investoida tulevaisuu
teen ja panna yrittämisen rattaat pyörimään. 

Tekniikka tarjoaa uusia mahdollisuuksia lähes kaik
kialla. Rannikkotykistö on hyvin teknillinen aselaji. 
Maanpuolustuksemme taso on tällä saralla kiinni tai
dosta sekä laitteiston kunnosta ja kehittyneisyydestä. 
Kun tänäkään vuonna ei saada riittävästi määrärahoja 
laitteiston uusimiseen, niin miltä kuulostaisi erityinen 
laatuprojekti. 

Rykmentissämme suorittaa asevelvollisuutensa mit
tava joukko uusimman tekniikan taitajia. Kohdenne
taan näiden »insinöörien ja teekkareiden« varusmiesa
jasta osa tekniikan tekoon. Kehitetään laitteita ja jär
jestelmiä. On synnytettävä haastava kehityshanke. In
nostuneita osallistujia kyllä löytyy. 

Rannikkotykistö on matkalla yhä syvemmälle tule
vaisuuden tietotekniikkaan. Aukioleva kysymys on -
kuinka nopeasti? 

Markku MarkkuJa 
res.vänr.-79 
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Vuoden 
alkaessa 

Uusi vuosi 1987 alkoi vuosisadan pakkasin . Talvitoimintataitojamme 
koetellaan osana alkaneen vuoden mittavia haasteita. 

Arvovaltaiset vierailut ja toimintakykyämme , tieto- sekä taitotasoam
me mittaavat tarkastukset tullevat ryydittämään leirien , sota- ja ker
tausharjoitusten elähdyttämää koulutusvuottamme. Aluevalvonnan ja 
alueellisen koskemattomuuden turvaamisen velvoitteet on täytettävä 
kaikkina hetkinä . Haasteita siis totisesti riittää meille jokaiselle yhtei
sesti ratkottaviksi . 

Onnittelen helmikuun alussa varsinaisiin tehtäviinsä ryhtyneitä uusia 
ryhmänjohtajia ja toivotan eri jatko-opinnoille menestystä . 

Uudet I/87-palvelukseenastumiserän alokkaat toivotan tervetulleiksi 
muodostamaan oman teräksisen lenkkinsä Lippurykmentissämme pal
velleiden rannikonpuolustajien ketjuun . 

Muodostukoon alkanut vuosi menestykselliseksi Teille kaikille , jotka 
ponnistelette Rykmenttimme parhaaksi . 

Rykmentin komentaja 
Eversti J.A. Niska 
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Urheiluihminen vailla vertaa 
TALOUSKAPTEENI 
ANTTIFRISK 
TEKSTI ARI LOHENOJA 
KUVAT KALLE SAARINEN 

- Miä olin kaksi vuotta va
paaehtoisena sodassa , mutta 
sain silti normaaleiden kuvioi
den mukaisesti käskyn asevel
vollisuutta suorittamaan . Miä 
en ymmärtänyt mennä sotilas
piiriin selvittämään asiaa , ja 
niin miä kävin sotaväen uusik
si. 

Asevelvollisuutensa Antti 
Frisk suoritti llmatorjuntaryk
mentti 1 :ssä Turussa . 

Tammikuussa 60-motta tiiyttiinytja eliikkeellejiiiinyt talous
kapteeni Antti F•isk on hienosti yhdistänyt pafreluksensa puo
lustusmimissa ja urheiluharrastuksensa edeten saaYutuksesta 
toiseen. 

- Sotilasurani alkoi sodan aikana Yuonna 1942, kun miä 15-
Yuotiaana ilmoittauduin Yapaaehtoisena armeijaan. 

- Siihen aikaan ei sotaväessä 
o llut napinan varaa . Se o li niin 
ankaraa . Miä olin jo vapaaeh
toisena tottunut siihen, että 
esimies on esimies , ja miä olen 
hilj aa silloin kun toiset käske
vät. 

Urheiluharrastus 

Urheiluharrastuksensa Ant
ti Frisk kertoo virinneen niin 
kuin monella muullakin tuon 
ajan nuorella . 

- Suomi on ollut urheiluhis
torian suurmaa . Jokainen nuo
rukainen halusi jollain lailla 
olla mukana urhei lussa . Sitä 
o li Paavo Nurmi , Ville Ritola 
tai joku muu esikuvana. 

- Salossa asuessamme oli sa
massa talossa e räs siirtomaa
kauppias, joka kerran sanoi 
meille pojille : »Kuka juoksee 
20 kilometriä Salosta Haja
laan, saa kilon karkki a.« Ja me 
poj at juostiin . 

- Tämän ampumaharrastuk
sen pariin miä siirryin oikeas
taan vahingossa. Puolustus
voimissa henkilökuntaan si ir
ryttyäni oli samassa toimistos
sa yksi vanha vääpeli, joka so
tilaiden pakollisissa ammun
noissa monena kertana haas
teellisesti sanoi : »Miä olen 
vanha mies , mutta osaan am
pua - sinä olet nuori mies, etkä 
osaa mitään .« Hän ihmetteli , 
miksi miä en saa osumaa tau
luun , vaikka ei hän itsekään 
ollut kuin joku toisen luokan 
ampuj a. 

- Miä olin sen verran kilpai
luhenkinen kaveri , että päätin 
mielessäni , että miä panen 
ison remmin päälle , enkä luo
vuta. Miä harjoittelin viisi tun
tia päivässä , aloitin keväällä ja 
syksyllä miä pesin koko ryk
mentin porukan. 

Tämä tapahtui Antti Friskin 
ollessa nuorena kersanttina 
Kenttätykistörykmentti 2:ssa 
Turussa . 

- Komentajana oli tuolloin 
kova mies , Pallatvuori nimel
tään . Hän sanoi , että hänen 
joukkonsa miehet eivät ota 
puita sahattuina eivätkä pil
kottuina , vaan henkilö , niin 
kuin sanotaan, suorittaa ne it
se. Pallatvuori sanoi , että hän 
tekee ne itse ja niin tekevät 
myös hänen alaisensa. Nousi
han siinä kunto kovasti, kun 
oli pakko tehdä. 

Harjoituksia ja harjoituksia 

- Henkilökuntaa velvoitet
tiin tuolloin nostamaan omaa 
kuntoaan . Aikaa annettiin 
tunti , pari viikossa. Varsinkin 
urheiluihmisille annettiin va
paus harjoitella. 

50-luvulla Antti Frisk palve
li Turun Rannikkotykistöryk
mentissä. Häneltä kysyttiin, 
olisiko hän halukas siirtymään 
Haminaan . 

- Minulla oli tuolloin am
munnan karriääri kovasti nou
sussa, ja miä tiesin , että Hami
na on yksi Suomen vahvimpia 
paikkakuntia pistoolissa ja ki
väärissä , ja siellä suositaan ur
heilutaustaa . Niin miä sanoin , 
että miä siirryn mielelläni. 

- Siellä olo oli minulle erino
maista harjoitusaikaa . Hami
nassa ampumaradat ovat aivan 
koulun vieressä. Aamulla , kun 
miä menin töihin , miä kävin 
radan kautta - muutama lau
kaus - kun menin ruokatunnil
la kotiin syömään - muutama 
laukaus - kun tulin töistä pois -
taas muutama laukaus. 

- Palveluspaikkana RUK oli 
erinomainen . Siellä huolto
päällikkö kysyi : »Haluatko 
mennä harjoittelemaan?« Tä
mä oli harvinainen kädenojen
nus työnantajalta . Miä pidin 
kuitenkin huolen siitä, että esi
mies sai minulta täyden pa
noksen työssä . Työ on ensisiai
nen ja tärkein. 

SIRtR 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin palvelukseen 
taloudenhoitajaksi Suomen
linnassa tuolloin sijainneeseen 
Esikuntaan Antti Frisk siirtyi 
vuonna 1975 . Vuonna 1979 
hän siirtyi Upinniemeen , josta 
nyt 40 palvelusvuoden jälkeen 
jäi eläkkeelle talouskapteeni
na . 

KESTÄVYYS
KUNTOILIJA 
JA MESTARI
AMPUJA ANT
TI FRISKIN 
SAAVUTUK
SIA 

- Garda-järven ympärijuoksu 
150 km Italiassa 

- Suomi 100 km 

- lukuisat maratonit Suomessa 
ja ulkomailla mm . Ateena , 
Coventry, Tukholma ja Göte
borg 

- miltei kaikki suomalaiset 
hölkkämaratonit 

- Kalevan Kierros -kestävyys
rypäle 8 v. aikana 

- Trondheim - Oslo yhden eta
pin pyöräilyajo 560 km 

- Euroloppet-hiihtosarja kah
tena vuonna 

- Sulkavan Soutu 

- Hollantilaisluistelut 100 km 

- Suomen mestaruuksia eri 
pistoolilaj eissa 

- Puolustusvoimain mesta
ruuksia pistoolin pika-am
munnassa 

- lukuisia Upseerien Ampu
mayhdistyksen valtakunnalli
sia mestaruuksia 

- Suomen Sotilasurheiluliiton 
maastoammuntamestaruus 

Valmentajana Antti Friskillä 
on A-valmentajan diplomi . 
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Upinniemessä toimiva 
Porkkalan Varuskunnan Ur
heilijat oli tuohon aikaan ta
vallaan kituvassa tilassa . Kun 
tiedettiin , että miä olen fa
naattinen urheiluihminen , mi
nusta tehtiin sen johtaja tar
koituksena nostaa seura uu
destaan niin , että se näkyy. 

- Täytyy sanoa , että seura on 
onnistunut- ja sen myötä myös 
minä. 

Eläkepäivinään Antti Frisk 
jatkaa puheenjohtajana ja ra
hastonhoitajana Porkkalan 
Ampujissa. 

Tammikuun 25. päivänä 60-
vuotta täyttäneen talouskap
teeni Antti Friskin takin rin
nuksissa roikkuvat mm . kaksi 
ritarimerkkiä , sotiemme muis
tomerkit , tammenlehvä, valti
on virka-ansiomerkki 30 nuh
teettomasta palvelusvuodesta 
sekä urheilusta mm. Suomen 
urheilun ja liikuntakulttuurin 
ansiomitalli , ammunnan ja il
mapistoolin suurmestarimer
kit ja Antti Friskin omasta 
mielestä arvokkain , puolus
tusvoimain suurmestari-kun
tomerkki, joka hänellä on en
simmäisenä puolustusvoimissa 
saavuttaneena. 

Suomenlinnan Rannikko
tykstörykmentti toivottaa 
Antti Friskille hyviä eläkepäi
viä pitkän puolustusvoimissa 
tehdyn päivätyön jälkeen. 
Rykmentissä talouskapteeni 
Frisk tullaan muistamaan eri
tyisesti esimerkillisenä fyysi
sestä kunnostaan huolehtinee
na sotilaana . 
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Elämää linnakkeilla 
talven pakkasissa 
TEKSTI ARI LOHENOJA 

Yhteysalus Vaarlahti 

Tänä talvena on saatu kokea, millainen on todellinen talvi. 
Pakkasennätykset rikkoutuivat monilla paikkakunnilla. 

Miten rykmentin linnakkeilla on selvitty talvesta? Se selvisi 
puhelinsoitolla lsosaareen ja Mäkiluotoon. 

ISOSAARI 

Isosaaressa laski elohopea 
alimmillaan -34,4 asteeseen 
tammikuun 10. päivänä. 

- Lukema on ennätys meillä 
täällä. Ainakaan niin kauan 
kun lämpömittareita on ollut 
olemassa , ei Isosaaressa ole 
mitattu näin alhaista· lämpöti
laa, kertoi langan päähän ta
voitettu Isosaaren linnakkeen 
päällikkö, kapteeni Mikko 
Taavitsainen . 

- Kun tuulen voimakkuus 
otetaan huomioon , nousi pak
kanen jonnekin -62 asteen tie
noille . Tuulta oli tuolloin tois
takymmentä metriä sekunnis
sa . 

Miten Isosaaressa oltiin va
rauduttu tällaisiin pakkasiin? 

- Olimme jo ennen näitä 
pakkasia pitäneet oppitunteja 
siitä, miten harjoituksissa ko
valla pakkasella tulee mene
tellä . Lisäksi jaoimme koko 
miehistölle pakkaspuvut. Kun 
miehillä on ehjät ja oikeanko
koiset varusteet ja niitä käyte
tään oikein eikä jäädä paikoil
leen seisoskelemaan vaan lii
kutaan , niin kovillakin pakka
silla tarjetaan . 

Jouduttiinko normaalia oh
jelmaa muuttamaan ? 

- Itse asiassa me selvisimme 
yllättävän vähillä muutoksilla . 

Yhdet sulkeiset ja yksi hiihto
marssi jouduttiin aivan kovim
milla pakkasilla peruutta
maan, mutta muuten koulutus 
vietiin normaalin ohjelman 
mukaan läpi. Ankarimm an 
ta lven aikoihin on mei llä kou
lutuksessa muutenkin vaihe, 
jossa ollaan aika palj on sisäti 
loissa. 

Vältyittekö paleltumilta? 
- Kolme lievää paleltumaa 

sattui . Näistä kaksi tapahtui 
miehillemme mante reella 
matkalla Tilkkaan, kun he e i
vät ymmärtäneet laittaa loma
asujensa turkislakkien kor
vuksia alas. Kannattaakin täh
dentää sitä, että turkistakin 
korvuksia saa ja pitääkin pitää 
ala-asennossa, jo tta korvat ei
vät paleltuisi kovassa pakka
sessa. Yksi pale ltuma tapahtui 
talvitoimintaleirillämme, kun 
mies tykin lukkoa kootessaan 
pale llutti sormensa. 

Kuinka poikkeuksellinen 
jäätilanne on vaikuttanut kul
jetuksiinne? 

nopeasti. Toiseksi jäätilanne 
vaihte li tammikuussa päivit
täin ; kovat tuulet kuljett ivat 
jäämassoja paikasta to iseen. 

- Yhteysalus Vaarlahti , joka 
liikennöi Santahaminan ja Iso
saaren välillä , on myöhäste llyt 
hiukan. Syinä myöhästymisiin 
on o llut se, että se on joutunut 
avustamaan tiukassa ja kovas
sa jäässä muita, pienempiä 
aluksia sekä hoitamaan muita 
kuljetuksia. Viikon ajan Vaar
lahti hoiti sekä Isosaaren että 
Mäkiluodon liikenteen. Pa
himmillaan matka Santahami
nan ja Isosaaren välillä kesti 
kolmekin kertaa kauemmin 
kuin normaalio lo issa. 

- O ikeastaan o len itse yllät
tynyt , miten hyvin näinkin an
karasta talvesta täällä on sel
vitty. Miehistö on pystynyt säi
lyttämään toim intakykynsä ja 
saare lla o levat kii nteistöt ovat 
kestäneet hyvi n. Sisäti loissa 
lämpötila laski hieman, mutta 
e i merkittäväs ti. 

·MÄKILUOTO 

- 33 ,8 astetta, tammikuun 11 . 
päivänä. 

- Pakkas ta oli niin palj on , 
että palj ain kasvoin ei tuulen 
suuntaan voinut katsoa. Tuu
len vaikutuksen huomioon ot
taen laski lämpötila alhaisim
mi ll aan noin -58 asteeseen jo 
pienemmillä pakkaslukemilla , 
kertoi Mäkiluodon linnakkeen 
pääll ikkö, kapteeni Pekka 
Tiippana puhelimessa. 

- Kaikki lämpöpuvut ovat 
meillä o lleet jaossa ja ilmoitin 
miehistölle, että turhaa oles
kelua ulkona tuulise lla paikal
la on vältettävä . Muutamia aa
munavauksia siirrettiin sisäti
lo ihin ja muistaakseni yhdet 
sulkeiset jätettiin pois. Muu
ten pakkanen ei ratkaisevasti 
päiväohj elmaamme muutta
nu t. Esimerkiksi sissiharjoi
tuksemme Upinn iemessä vie
ti in läpi ohjelman mukaisest i. 

- Yksi varusmies pa le llutti 
korvansa. Syynä o li se, että 
turkis takin korvukset e ivät ol
leet alhaa lla. 

- Itse asiassa jäätilanne on 
o llut poikkeuksellinen kah
dessakin mielessä ; jäät tulivat 
joulukuun lopussa lämpimän 
marraskuun jälkeen todella 

- Sisäti loissa lämpöt ila laski 
Mäki luodossa mi tatti in ta i- kovimmilla tuulilla selvästi al-

ven kovi n pakkaslukema, le 20 as teen . 

Moni mies unohti ta lven ennätyspakk•as•i!'lss•a- tu-r"!"k""is"'
lakkinsa nk . korvukset ylös ja aivan turhaan palel
lutt, korvansa . 

<( 

0 
z 
LJJ 
:i:: 
0 
...J 

~ 
<( 

- Hauen liiken nöi nti Mäki
luotoon keskeytyi ankaran 
jäätilanteen takia aikaisem
min kuin tavallisesti. Viimei
sen kerran se kävi täällä tam
mikuun 4. päivänä , ja 6. päivä
nä kotiutuneet varusmiehet 
jouduttiin lennättämään 
Upinniemeen h.:likopterilla . 
Tämän jälkeen saimme liiken
teeseen Valas-nimisen yhtey
saluksen Turun Laivastoase
malta viikoksi, puoleksitoista . 
Tällä hetkellä Upinniemien ja 
Mäki luodon väl iä liikennöi 
Helsingin Laivastoaseman 
Mursu . 

- Emme me motissa ole ol
leet, eikä tämä talvi mei tä pus
sii n pistänyt. 
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» Tämä on ollut ihan 
vastakohta leipätyölleni« 

RSKY:N LEIRIPÄÄLLIKKÖ 
TERTTU AHO 

. LiikkuYan sotilaskotitoiminnanjohtaja taitaa tämä titteli 'rirallisesti kuulua, sanoo Terttu Aho, 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen maaliskuun alussa tehtäYänsäjättänyt leiripäiillikkö. Te1!f". ~h.? 
on ollut sif'iiliammatiltaan pro'riisori, mutta siirtyy nyt pois täältä rannikolta, apteekkariks, s1sa

maahan Kuhmoisiin. 
- RSKY:ssä olon aikana olen oppinut liikumaan merellä. 

Rannikkosotilaskotiyhdis
tyksen toimialue on laaja: 
Kotka Rankki - Rauma Kuus
kajaskari on Terttu Ahon työ
alue ollut. 

- Koska alue on näin laaja , 
on ehdottomasti nähtävä ne 
linnakesaaret ja se rannikko
alue , jolla me toimimme. Jo 
edeltäjäni Marja-Liisa Sati
muksen apuna ollessani ehdin 
nähdä paljon, pääsin kiertä
mään paikkoja. Olosuhteet 
ovat näillä alueilla , niin voi sa-
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noa sitaateissa , eksoottiset. 
Tätä tehtävää ei olisi voinut 
hoitaa hyvin, jollei paikan
päällä olisi voinut käydä. 

- Aivan kaikissa saarissa en 
ehtinyt käydä . Tuonne Rau
man edustalle jäi joitakin 
paikkoja . Tietysti se harmittaa 
hiukan. 

Leiripäällikkönä 

Tehtävässään RSKY:n leiri
päällikkönä Terttu Aho toimi 

kolme vuotta. 
- Tämä on sellainen keski

tetty vi rka Helsingistä käsin. 
Täällä pitää olla yhteyshenki
lö . Kussakin paikallisosastossa 
on omat leiripäällikkönsä , jot
ka taas vastaavat pienemmistä 
leireistä ja harjoituksista. Mi
nun tehtäväni on ollut vastata 
suurempien kuvioiden, leirien 
ja sotaharjoitusten hoidosta. 
Apuani on tarvittu sotilaskoti
autojen ja muiden kulkuväli
neiden järjestämisessä, kalus-

teiden hankkimisessa paikalle 
sekä tavaravarastojen täyden
tämisessä. 

- Tehtävi ini on kuulunut 
myös henkilöstön kouluttami
nen . Vaativia o losuhteita var
ten pidetään sisari lle etukä
teen maastoharjoituksia , ope
tetaan kartanlukua , radion 
käyttöä ja ensiaputaitoja . 

Ensi kerran Isosaaressa 

Sotilaskotityössä Terttu 
Aho on o llut mukana kuusi 
vuotta. 

- Muistan hyvin ensimmäi
sen kosketukseni sot ilaskoti
työhön. Se o li jouluna , joulu
juhlassa Isosaaressa . Edeltäjä
ni Marj a-Li isa Satimus o li hän, 
joka veti minut tähän mukaan. 
Hän oli kolleegani naapuriap
teekissa . 

- Olen saanut tehdä työtä 
täyspainoisesti ja parasta tässä 
on se, e ttä se on ihan vastakoh
ta leipätyölleni . On kiva pääs
tä ihan to isenlaisiin kuvio ihin . 

Sisaret mukaan 

Kun te RSKY:ssä saatte tie
don tulevasta leiristä tai sota
harjo ituksesta, niin miten 
työskentely etenee? 

- Se riippuu tietysti siitä , 
missä va iheessa saamme tie
don tulevasta tapahtumas ta. 
Toivomus tietysti olisi , että 
mahdollisi mman varhain . En
simmäinen vaihe on henkilös
tön ja ka luston kartoittami
nen. Paikalliseen sotilaskodin 

emäntään on tietysti otettava 
yhteyttä , jotta hän osaa varau
tua varaston ja omien )omien
sa suhteen. 

- Täytyy sanoa, että junai
lumme ovat onnistuneet aika 
hyvin. Muutaman kerran on 
käynyt niin , että emme ole 
saaneet tarpeeksi sisaria mu
kaan. Välillä heitä on enem
män , välillä vähemmän. Usein 
syynä on ollut majoituksen 
järjestäminen . Vuodenaika 
tuntuu vaikuttavan myös · hie
man. Toukokuu on aikaa, jo l
loin ha lukkaita on riittämiin . 
Lisäksi suuret sotaharjo ituk
set ovat sisarten mie lestä sen 
verran erikoisia tapahtumia , 
että niihin riittää halukkaita. 
Kun olosuhteet ovat mukavat 
ja mielenkiintoiset , on se sa
malla lomaa sisarille . 

Muistoja 

Terttu Ahon nyt siirtyessä 
toiselle paikkakunn alle , jättää 
hän tehtävänsä . 

- Kyllä muisto t näistä vuo
sista ovat ehdottoman kivoja . 
Kivointa ehdottomasti on tä
mä merellä liikkuminen ja 
pääsy paikkoihin , joihin taval
linen siviili ei pääse. 

- Sotilaskotityön tarpee lli
suuden huomaa siitä, kuinka 
iloisia pojat ovat , kun ulkona 
sataa ja tuulee , ja he pääsevät 
sisä lle lämpimään ja saavat sen 
kahvikupin . Se tuntuu joten
kin niin kivalta, kun saa sen ar
vostuksen ja kiitoksen. 

- Kerran kovalla sateella 
kannoimme leirilaatikkomme 
yhdelle kalliolle ja panimme 
pojat jonoon . Kyllä meidän 
»föö nimme« o livat kovalla ko
etuksella , mutta ei se mitään. 
O limme kaikki samanlais ia, 
saaristolaisten näköisiä. 

- Eräällä le irillä , joka pidet
tiin yhdessä saaressa ja ympä
ristössä olle illa muilla saarilla , 
oli mukaan saatu yksi kalasta
ja . Hurjan mukava vanha 
mies, jo lla o li oikein romantti
nen vaaleansi ninen puuvene . 
Päivä o li mitä ihanin elokui
nen päivä, ja me kierte limme 
miehen veneellä saaresta toi
seen ja veimme miehille kah
via . Mikä ihana lomapäivä se 
o likaan. Saimme mahtavan 
rusketuksen . 

Aikoinani o lin ih an maa
krapu . Sinuksihan ei meren 
kanssa tule koskaan , ai na sitä 
kunnioittaa, vaikka ei pelkää
kään . 

SIRtR tutuin 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti on tullut Terttu 
Aholle tutuimmaksi nama 
vuosina . Joulukuussa hän sai 
tykinhylsyn tunnustukseksi 
työstään. 

- Rykmentin komentaja, 
eversti Niska , on soti laskotiys
tävällinen komentaja . Halu
ankin tässä yhteydessä esittää 
rykmentille kiitokset hyvästä 
yhteistöstä. 

SIRtR kiittää Terttua näistä 
yhteistyön vuosista ja toivot
taa hänelle hyvää jatkoa uu
dessa työssään apteekkarina . 
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SIRtR:n talvitoimintaleiri 
26. -30 .1.1987 Pirttisaaressa 

TEKSTI KOK JYRI TA W AST, ISOS LKE 

Talvileiri järjestettiin 26. -
30.1. välisenä aikana Pirtti

saaren luonnonkauniilla saa
rella noin 150 miehen voimin. 
Leirin päällikkönä to1m1 
eversti Niska ja harjoituksen 
johtajana everstiluutnantti 
Haapanen. Lisäksi leirillä joh
to- ja koulutustehtävissä toimi 
valtaosa Isosaaren linnakkeen 
kantahenkilökunnasta. 

Leirille, leirille 

Jo hyvissä ajoin ennen leiril
le lähtöä osallistujille kerrot
tiin leirin kulusta ja koulutus
tavoitteista. Tarkoituksena oli 
motivoida ja valmistaa miehet 
tulevaan , todennäköisesti (ai
nakin sääennusteiden mu
kaan) varsin raskaissa olosuh
teissa käytävään leiriin. Ta
voitteksi mainittiin vartiolin
nakkeiden miehittäminen , 
huolto , yhteydet , selviytymi
nen talvisissa olosuhteissa , 
patterin ampumakuntoon 
saatto yms . Näillä eväillä läh
dettiin sitten viikonlopun viet
toon ja valmistautumaan alka
vaan leiriin. 

Ensimmäisen leiripäivän aa
muna huomattiin , että ilmatie
teen laitos oli viimeinkin ylit
tänyt itsensä ja ennustanut 
sään oikein . Paukkuvan kireä 
pakkanen ja navakka tuuli 
saattelivat täyspakkauksiaan 
kantavat varusmiehet ja kan-
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tahenkilökunnan täyteen pa
kattuun yhteysalus Vaarlah
teen , jolla siirryttiin Pirttisaa
reen. 

Ilma pysyikin sellaisena ko
ko leiriviikon ajan, joten hel
mikuussa kotiutuneet tykki
miehet saivat todella kunnolli
sen viimeisen leirivoitelun . 
Vaikeista olosuhteista huoli
matta miehistö kesti leirin hy
vin ja paria pikku paleltumaa 
lukuunottamatta kaikki pala
sivat leiriltä terveinä. 

Kolme kertaa ampukaa 

Varsinaiset ammunnat suo
ritettiin 76 ItK 32 -tykkikalus
tolla. Maalihinausta ei vahvan 
jääpeitteen vuoksi ollut , joten 
ammunnat olivat suora-am
muntoja ja maa-ammuntoja 
kiintomaaleihin . Ilmatorjun
ta-ammuntojakin toki suori
tettiin , mutta maalin hinausta 
ei tässäkään voitu normaalien 
reittiliikennelentojen vuoksi 
suorittaa . 

Kun ammunnat pienten al
kuvaikeuksien jälkeen saatiin 
viimein käyntiin , oli toiminta 
sangen tehokasta ja nopeaa. 
Ammunnan tuloksista ei leirin 
aikana kuitenkaan tiedotettu . 

Elämää Pirttisaaressa 

Leirin aikana maio1tuttiin 
telttoihin . Näin saatiin harjoi
tusta talvisista järjestelyistä. 

Teltat saatiinkin pysymaan 
melko lämpiminä . Lisäksi har
joiteltiin luonnollisesti lähi
puolustusta , vastahyökkäyk
siä - suoritettiinpa taisteluam
munnatkin . 

Huoltopuolen toimivuus oli 
ilahduttavan hyvä . Niin ruoka 
kuin polttopuutkin tulivat aina 
ajallaan ja oikeaan paikkaan . 
Ainoana ongelmana oli saada 
ruoka pysymään lämpimänä 
välillä arktisia olosuhteita vas
taavissa pakkasissa. Liialliset 
kulinaristiset maku toiveet 
unohtaen jokainen kuitenkin 
sai varmasti kyllikseen kaik
kien rakastamaa ja kunnioitta
maa everybodya, jota tavalli
nen kansa saattaisi kutsua si
ka-nauta-herne-peruna-pork
kana-mömmöksi . 

Jokapäiväisillä käskynjaoil
la johtotehtävissä toimivat sai
vat ohjeet seuraavan päivän 
toimista ja tulevista tapahtu
mista . Leirin päättyessä 30.1. 
perjantaina olivat kaikkia lei
riin osallistuneet varmasti op
pineet monia uusia asioita toi 
minnasta talvisissa olosuhteis
sa . Etenkin tulijaoksessa toi
mineet varusmiehet olivat lei
rillä varsin kovilla , joutuivat
han he hoitamaan viimeisen 
päivän purkuoperaatiot yksin 
muiden osien siirryttyä takai
sin lsosaareen ja Mäkiluotoon 
jo päivää aiemmin . 

Perjantai-iltaan mennessä 
kaikki kuitenkin selvisivät ta
kaisin yksikköihinsä ja osa läh
ti onnellisena hyvin ansaitulle 
viikonloppuvapaalle . 

Erkki Tantun 
julkaisuista: 

Miäs on 
tyäs näköne 

(Satakunta) 

• ... Ja 
Ilmarisen 

eläke 
työn 

kokoinen 

NYT ELOKUVATEATTEREISSA KAUTTA MAAN! 

.. EDDIE MURPHY 
JALLEEN VAUHDISSA. 

KULTAINEN 

LAPSI .: 
§ .. •·•• .. 

IP [][]l oc...""""'i Tl!E GOI.OEN CH!.O ~ 
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JOHTORENGASS0VUOTTA 

Johtorenkaan 50-vuotisilta
juhla pidettiin Suomenlinnan 
Upseerikerholla . . Puolustus-_ 
voimain komenta1a, kenraali 
Jaakko Valtanen kunnioitti ti
laisuutta läsnäolollaan. 

TEKSTI JA KUVAT 

ARI LOHENOJA 

Etelä-Suomen Sotilas/äänin 
komentaja , kenraaliluutnantti 
Keijo Tuomisen onnittelut 50-
vuotiaal/e Johtorenkaalle, va
semmalla S/RtR :n komentaja, 
eversti J.A . Niska. Vastaanot
tajina Johtorenkaa? P_Uheen
johtaja Tapi~ Mattila Ja vara
puheenjohta1a Kai Brands
tack. 

Johtorenkaan kunnianosoitus kaatuneiden muisto~erkil!ä ~u~
menlinnassa. Seppeleen laskivat apulaispro(esson Pe_ntt1 Y_aha
kallio ja kerhon puheenjohtaj~ Tapto_ Matti/~, kunmavar~10ssa 
korpraalit Jyrki Ojala ja Matti Jauhiainen Es1kuntapattenlta. 
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Helsingin Reserviupsee'rien Rannik
kotykistökerh·o Johto rengas vietti 50-
vuotisjuhlaansa tammikuussa Suomen
linnassa. 

18.1. 1937 perustetun , maamme van
himman aselaj ike rhon tarkoituksena on 
o llut »edistää yhteenkuuluvuutta ran
nikko tykistön reserviupseerie n kesken , 
ylläpitää ja tehostaa jäsenistössään 
maanpuolustustahtoa sekä vaalia ja 
edistää me ripuolustuksemme ja eriko i
sest i rannikkotykistömme kehittämis
tä. « 

- Yhdistyksen.tarkoitus on yhä sama , 
joskaan reserviupseerikerho t e ivät tänä 
päivänä ole yhtä selkeitä kuin tuo lloin ja 
sillo in oli maanpuolustushe nki selvästi 
voimakkaampi kuin nyt , sanoo apulaisp
rofessori , rese rvin majuri Pentti Vähä
kallio , jonka muistot kerhon to iminnas
ta ulottuvat 46 vuoden taakse . Hän to imi 
Johto renkaan puheenjohtajana vuosina 
1968-74. 

Johtore nkaassa on lähes 150 jäsentä, 
jo ista pari-, kolmekymmentä aktiivi sia. 
Yhdistyksessä on kuite nkin pantu ilo ll a 
merkille uusien , nuorten innokkaide n 
rese rvin vänrikkie n mukaantulo toimin
taan. 

Johtorenkaan tunnetuimpia tempauk
sia ovat upseerien väline n· tie tokilpailu , 
Löylykauhakilpailu , sekä perinteinen 
tehtäväpitoinen He rrasmieskilpailu , 
jonka kie rtopalkintoa pitää tä ll ä h_e tk~l
lä hallussaan viime vuode n vo1ttaJa, 
Suomenlinnan Ra nnikkotyki stö ryk
me ntin komentaja, eve rsti J.A . Niska . 

,. 

Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 

TURVATON 
ILMAN .. .. 

TURVAVYOTA 
,,. UIKENNETURVA 
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Katso on tasavallan tarkin television ja radion asiantuntija, 
joka kertoo niin valtakunnallisista ja paikallisista kuin kaape
li- ja satelliittiohjelmistakin. Katson avulla tiedät, mitä kan
nattaa katsoa. 

Tarkkojen ohjelmatietojen lisäksi Katsossa on runsaasti kii
nostavia taustajuttuja television jännittävästä maailmasta . 
Katson parissa viihtyy silloinkin, kun kuvaruutua ei kannata 
lainkaan avata. 

Tutustu nyt Katsoon todella edullisesti. Saat kerran viikossa 
ilmestyvän viihde- ja tietopaketin 2 kuukaudeksi todelliseen 
asevelihintaan 59.50 markkaa tällä kupongilla! Nyt kannattaa 
toimia heti! 

Leikkaa irti! 

Kiitos!Haluantoki käyttää asevelitarjouksen hyväkseni ja ti
lata Katso-lehden 2 kuukaudeksi hintaan 59,50 mk! 

NIMI 

OSOITE 

POSTITOIMIPAIKKA 

PUHELIN 

Palauta kirjekuoressa osoitteella A-lehdet Oy, PL 104, 00810 
Helsinki 

RT ON TERÄSTÄ 
- Autot vain peltiä ja tienkäyttäjät 
haurasta luuta 
TEKSTI LIIKENNETURV A , TIEDOTUSOSASTO 
KUVA ARI LOHENO.JA 

Tieliikennelaki määrittelee 
meidät kaikki tienkäyttäjiksi , 
o limmepa sitten tiellä taikka sillä 
olevassa ajoneuvossa tai raiti
ovaunussa. RT on terästä , mutta 
autot ei, sen huomaa varsin hel
posti kolariautoja tarkasteltaes
sa. Autot ovat rahalla korjatta
vissa tai korvattavissa. Tienkäyt
täjille liikenneonnettomuuksissa 
aiheutuneet vammat , pysyvät in
validiteetit ja kuolemat eivät ole 
rahalla mitattavissa. Siksi liiken
teessä on aina oltava valppaana. 

Tieliikenneonnettomuudet li
sääntyneet 

1970-luvulta lähtien olemme 
eri liikenneturvallisuustoimenpi
tein kyenneet puolittamaaan tie
liikenteessä kuolleitten määrän 
ja huomattavasti vähentämään 
loukkaantuneitten määrää. Tällä 
tasolla tilanne on pysynyt lähes 
koko 1980-luvun. Tähän on pääs
ty huol imatta autokannan kak
sinkertaistumisesta ja liikenne
suoritteen kasvusta. 

Liikenneturvallisuusvuosi 1986 
oli kuitenkin tämän vuosikymme
nen mustin . Ennakkotietojen 
mukaan sai tielii-
kenteessämme surmansa · 593 
henkilöä (lopullinen luku 620?) 
ja loukkaantui 11.150 tienkäyttä
jää. Liikenneonnettomuuksia 
sattui 43.624. Kuolleitten ennak
koluku on 14.5% korkeampi kuin 
vuonna 1985. Luokkaantunei"tten 
määrä on pysynyt lähes ennallaan 
ja onnettomuuksien määrä on 
noussut edellisvuodesta (1985) 
2.4% 

Autossa kuolleiden määrä on 
kasvanut rajusti 

. Autossa kuolleita ( kuljettajia 
Ja matkustajia) oli vuoden 1986 
aikana 30% enemmän kuin vuon-

na 1985. Kuljettajia kuoli 19% ja 
matkustajia 52% enemmän kuin 
vuonna 1985. Muissa tienkäyttä
järyhmissä ei ole tapahtunut 
oleellisia muutoksia . 

Ongelmana nuoret ja iäkkäät 

Nuorten autonkuljettajien, 20-• 
24 vuotiaiden, osuus kaikista lii
kenteessä kuolleista autonkuljet
taj ista oli vuonna 1986 19.4%, 
mikä on suurin %-osuus heillä 
koko 1980-luvulla. Iäkkäiden 
osuus liikenteessä kuolleista on 
edelleen korkea . Kaikista kuol
leista vuonna 1986 yli 65-vuotiai
ta oli neljännes. Kuolleista jalan
kulkijoista heidän osuutensa oli 
lähes 40%. Kuolleista pyö räili
jöistä iäkkäiden osuus oli viime 
vuonna peräti 57% 

Lomasta ei ole iloa, jos ei pääse 
perille ... 

Otsikko on suora lainaus puo
lustusvoimien , Liikenneturvan ja 
erään vakuutusyhtiön yhteisestä 
TJ nolla-julisteesta , jossa varus
miehiä muistutetaan liikenteen 
vaaroista . On ymmärrettävää, et
tä lomalle on kiire , mutta tuo kii
re ei saa heijastua liikenteessä. 
Tärkeintä on tulla ehjänä perille , 
kyllä siviilissä jaksetaan muuta
ma minuutti kauemminkin odot
taa1 

Liikennekin on kurinalaista 

Armeija kasvattaa kurin
alaisuuteen, sanotaan. Sanotaan 
myös , että liikennekuri on hölty
nyt. Tämänpäivän tieliikenne on 
yhteispeliä ja tiettyihin yhteisiin 
pelisäänöihin mukautumista. Ar
meijan kuria valvoo vääpeli ja 
tiekuria polii si . 

Älä ylitä omia taitojasi 

Hyvä ajotaito kehittyy vasta 
iän ja kokemuksen myötä. Oike
at asenteet sitävastoin voi omak
sua jo alun alkaen. Ei omaa ajo
taitoaan tarvitse kenellekään 
näyttää ja kyllä nykyaikaisessa 
tieliikenteessä on oltava mahdol
lisuus selvitä kohtuullisellakin 
ajotaidolla . Ajotaito-käsittee
seen on luettava, teknisen ajo
neuvon käsittelyn lisäksi myös 
riittävä lakien ja asetuseten tun
temus sekä niiden noudattami
nen. Myös ajoneuvon kunto on 
osatekijänä turvallisessa liiken
teessä. Kaikilla meillä tienkäyttä
jillä on yhtäläinen o ikeus tie- ja 
katuverkostomme käyttöön . Tie
liikenteessä emme ole yksin! 

LIIKENNETURA TOIVOT
TAA TURVALLISTA MAT
KAA KAIKILLE TEILLE! 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 
Työllisyyskoulutus on kurssimuotoista ammatillista koulutusta en
sisijaisesti 20 vuotta täyttäneille. Koulutuksen painopiste on jatko
ja täydennyskoulutuksessa; lisäksi järjestetään uudelleen- ja pe
ruskoulutusta. 

Ammattikurssin suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin, kun 
kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
haluat ja voit työttömyysaikana täydentää ja monipuolistaa 
ammattitaitoasi 
sinun on vaihdettava ammattia 
pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai pi
tämään ammattitaitosi ajan tasalla. 

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

Koulutus tapahtuu pääosiltaan eri puolilla maata sijaitsevissa am
matillisissa kurssikeskuksissa, joista seuraavat ovat Uudenmaan 
läänin työvoimapiirin alueella. 

Hyvinkään-Riihimäen Seud~~ .~mmatillinen Kurssikeskus 
Torikatu 8, 05800 HYVINKAA, puh. 941-161 20 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

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

Itä-Uudenmaan Ammatillinen Kurssikeskus 
Työpajantie 20, 06100 PORVOO, puh. 130 511 
Alat: kemianala, sähköala, toimistoala, hoitoala, vartiointi- ja suo
jeluala 
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Johtajantie, 07900 LOVIISA, puh. 015-535 821 
Alat: metalliala 

Järvenpään Ammatillinen Kurssikeskus 
Wärtsilänkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ, puh. 280 599 
Alat: metalliala, sähköala, piirustusala, majoitus- ja ravitsemisala 

Pääkaupunkiseudun Ammatillinen Kurssikeskus 
Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI , puh . 90-544 633 
Alat: metalliala , 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: metalliala 

Kurssien alkamisesta saat tietoja työvoimatoimistoista, Työmark
kinat-lehdestä , Uudenmaan työpaikat-lehdestä ja sanomalehti-il
moituksista. 

Hakemuslomakkeita saat työvoimatoimistoista , jonne ne on myös 
jätettävä henkilökohtaisesti. Kurssihakemuksia jätettäessä on esi
tettävä koulu- ja työtodistukset sekä sairausvakuutuskortti. 

Lisätietoja koulutuksesta saat lähimmästä työvoimatoimistosta. 

Tervetuloa keskustelemaan! 

~~Työvoimatoimistot, 
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V AATETUSHUOLTO 
ON OSA TALOUSHUOLTOA 
TEKSTI YLIV A. KOUONEN 

Taloushuollon alalajit Ol'at elintal'l'ikehuolto, l'aatetushuolto ja toimistol'älinehuolto . Vaatetus
huolto käsittää joukon ja sotilaan l'arustamisen, pyykin ja l'arusl'aihdon sekä l'arosteiden pesu-ja 
korjaustoiminnan. 

Rykmenttiin saapuvat va
rusmiehet varustetaan Santa
haminan keskusvarusvarastos
ta . Varustamisen jälkeen mie
het siityvät omiin yksikkö ihin
sä . Varusteet voidaan varata 
myös etukäteen valmiiksi yk
sikköihin . Tätä järj este lyä 
käytetään varustettaessa alok
kaita . 

Varusluovutukset tapahtu
vat keskitetysti Santahaminan 
keskusva rusvarastossa . 

Pyykin- ja varusvaihdot suori
tetaan laadittujen vuorojen 
mukaisesti 

Linnakkeilla on o mat varas
tonsa . Isosaaren linnake tu
keutuu Santahaminan keskus
varusva rastoon ja Mäki luodon 
linnake HelLAs: n varusvaras
toon. Kerran viikossa likaiset 
ja rik kinäiset va rusteet kulj e
tetaan keskusvarasto ista Säky
län vaatetuskorj aamoon pes
täviksi ja ko rjattaviksi. 

Suojautuminen kylmyyttä vas
taan 

T änä talvena on pakkasen
nätyksiä rikottu useilla paik
kakunni lla. Kylmyyttä vastaan 
taisteltaessa eivät hyvät varus
teet pelkästään riitä vaan va
rusteita o n osattava käy ttää oi
kealla tava lla . Parhai te n puo
lustaudumme kylmyyttä vas
taan pukemalla ylle mme usei
ta vaatekerroksia , jolloin 
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saamme vaatetuksen ilmavak
si. Tärke intä on suojata kehon 
ääriosat kuten pää , kädet ja ja
lat. 

Miten vältän varusteiden kato
amisen 

E nsimmäi nen päivä palve
luksessa saa miele n vakavaksi 
ja herää kysymys, miten pys
tyn säi lyttämään kaik ki varus
teeni. Jokaisen velvollisuus on 
todeta ku ittaamansa ja saa
mansa varusteide n o ikea mää
rä . Tätä varten on saatavissa 
varusluette lo, jonka avulla voi 
myöhemm in itsekin ta rkastaa 
varusteensa . Yleisimpiä varus
teiden katoamispaikkoja ovat 
sotilaskoti , kasa rmin kuivaus
huo neet , sairaa la ja saunatila t. 
Varusteiden silmä lläpidosta 
edellä o levissa pai ko issa kan
nattaa sopia »taistelupa rin « 
kanssa. Kuivaushuo neessa 
o levissa varusteissa nimilappu 
vähentää huo mattavasti kato
amista . Mikäli nyt kuitenkin 
kaikes ta huo limalla varuste 
hävi ää o n siitä ilmo itellava vä
liltömästi es imiehe lle . 

Vaatetuksen kehittäminen 

Unohtaa ei myöskään sovi 
varusteide n kehittämistä ja 
kokeilutoimintaa. Vuodenai
ka , eri laiset sää- ja maasto
olosuhteet sekä erilaise t siirty
mistavat kuten esim . jalka- , 
hiihto- ja moottorimarssit 
asettava t vaatetukselle milla-

vat vaatimukset. Näistä syistä 
vaatetusta kehitetään ja ko
kei llaan jatkuvasti. Tällä het
kellä o n keskitytty kenltäva
rustuksen ke hittämiseen. Tär
keimpänä kehittämisko hteena 
on kehon ääriosie n (pää, kä
det , jalat) suojaamine n ny
kyistä pa remmin . Uusista tule
vista varusteista mainittakoon 
uimaho usut , maasto kuvio lli 
set sade lahkeet ja lomapuku 
m/83 , joka o tetaan käyttöön 
Santahaminassa todennäkö i
sesti viimeistään vuode n 1988 
aikana . Lumipuk u poistu u 
käytöstä jo tänä vuo nna . Pa k
kas- ja sadevarustuksen mää rä 
lisääntyy. 

Lopuksi 

Varuste ide n pitkä käy1tö ik ä 
pe rustuu niiden huo lelliseen 
varastointiin ja käy1töön. Jo
kaine n sotil as vastaa omalta 
osaltaan , että hänen varus
teensa ovat siisti t. Siksi rikki 
näiset ja likaiset varusteet on 
heti vaihdeltava . 

Uuden varusteen käyttöön
otto on useide n vuosie n kehi
tystyön tulos . Varusteen suun
nite ltu käy1tö ikä , sen sovelt u
vuus eri o losuhte isiin sekä 
hankint akustannukset ovat 
eräitä tärkeimpiä peruste kij öi
tä ratkaistaessa mikä varuste 
otetaan käyttöön. Siksi tämän 
päivän hyväkin idea varustuk
sen parantamiseksi on käytös
sämme vasta useide n vuosie n 
kuluttua . 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

Korkeakiiltoinen 
automaali 

SADOLU~ 
Pysyvästi korkea
kiiltoinen ja kestävä 
alkydimaali. Siis 
helppo ja edullinen 
automaali. 

KuvA-tiAh'li Oy~~, 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki 53 - puh. 717 004 

Kätevästi 
käteistä! 

24 tuntia vuorokaudessa. 

@YHDYSPANKKI 
Laajasalo 

Laadustaan tarkka 

19 



MUSISOIVAT TYKKIMIEHET 
TEKSTI JA KUVAT 
ARI LOHENOJA 

PalYeluksessa on tiiliä hetkellää kaksi tykkimiestä, joiden tehtäYät poikkeaYat Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentissä palYeleYien tykkimiesten taYallisista tehtäYistä. Keitä he oYat, mitä 
he tekeYät ja miten he oYat tehtäriinsä päässeet? 

Näille miehille musiikki ei ole harrastus, yaan ammatti,jota he ÖYat Yoineet harjoittaa myös Ya
rusmiespalYeluksensa aikana. 

_ Vaikka tiemme varusmiespalveluksemme aikana onkin ollut 
yhteinen, tuli meistä «taistelupari« vasta täällä. 

Tykkimiehet Olli Mönttinen ja 
Ilmo Saaristo ovat siviilissä musii 
kin ammattilaisia. Olli toimii 
kanttorina Huopalahden seura
kunnassa Helsingissä ja kirkolli
sen työnsä ohella opettaa pianon
soittoa. Ilmo on soittanut selloa 
Helsingin kaupunginorkeste rissa 
jo yli 10 vuo tta . Hän alo itti am
mattimaisen soittamisen ja 16-
vuotiaana. Molemmilla on taka
naan opintoja Sibelius Akatemi
assa . 

Lykkäyksiä ja lykkäyksiä 

Olli täytti juuri 29 vuotta ja Il
mo on 28-vuotias . Kummallakin 
on takana useampien vuosien 
lykkäys varusmiespalve luksen 
suorittamisesta . Palvelukseen he 
astuivat viime lokakuussa . 
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- Ensinnäkin lykkäystä o li saa
tava opiskelun takia , ja toiseksi, 
muusiko lla a rmeija katkaisisi 
harj oitte lun pahasti . sanovat po
jat. 

- Minun kohdallani viime loka
kuu tuntui sopivimmalta sen ta
kia, ett ä tänä vuonna e i ulkomail
la jä rj estetä se llokilpailuja, ker
to i Ilmo Saaristo, joka kahtena 
edellisenä vuonna on se lviytynyt 
näissä kilpailuissa välie riin . 

Kumpikin o li jo ennakolta o t
tanut selvää mahdolli suuksistaan 
hyödyntää taitojaan varusmies
palve luksen aikana . 

- Otimme yhteyttä Helsingin 
Varuskuntasoittokunnan päällik
köön , musiikkimaj uri Juureen 
ennen palve lukseen astumista . 

Palvelus 
T ykkimiehet Mönttinen ja 

Saaristo ovat kirjoilla Esikunta• 
patte rill a Santahaminassa ja ko
mennuksella Kaartin Pata ljoo
nassa . Olli Mönttinen on Sotilas
musiikkikoulussa ja Ilmo Saaris
to Helsingin Varuskuntasoitto
kunnassa. Molempien työhuone 
on Mechelininkadun varre lla si
jaitseva nuo tisto . 

- O lemme eräänlaisia nuotis
tonhoitajia . Kun varuskunnista 
e ri puolelta maata soitetaan ja 
pyydetään nuotteja , me e tsimme, 
pakkaamme ja lähe tämme ne . 

- Lisäksi korj ailemme vanhoja 
ja revenneitä nuo tte ja sekä mapi
tamme uusia. 

- Olli on myös eräänla inen in
tendentti täällä . Hän laittaa soit
tajien harjoituspaikat kuntoon; 
asette lee tuolit , nuo ttitelineet ja 
nuotit valmiiksi ennen harjoituk
sia. 

Soittokomennukset 

Soittokomennuksia tulee poj il
le sillo in tällö in - sekä yhdessä e t
tä e rikseen . 

- Olemme olleet soittamassa 
puolustusvoimien kirkollisissa 
tilaisuuksissa , henkilökunnan 
siunaus- ja muistotilaisuuksis
sa, itsenäisyyspäivän juhlassa 
ja joulujuhlissa. Ilmo on käy
nyt Ilmasotakoulun tilaisuu
dessa Kauhavalla ja Olli on 
juuri lähdössä Ouluun. 

- O lemme o lleet hyvin tyyty
väisiä näihin järjeste lyihin varus
miespalveluksemme aikana , kos
ka o lemme voineet harjo ittaa 
ammatti amme ammattitaidon yl
läpitämiseksi. 

- Se on soi ttaja lle e ritt äin tä r
keää. 

Ilmo on voinut ilta isin käydä 
soittamassa Suomen Kansallis
oopperan esityksissä ja O lli vii 
konloppuisin seurakun tien til ai
suuksissa , jumalanpalve luksissa, 
häissä ja hautajaisissa. 

- Lisäksi meillä on ohjelmassa 
tunnin harjo itte lu omalla instru
mentill a joka päivä . 

Alokasaika 

Vaikka Helsingin Varuskunta
soittokunta on Kaa rtin Pataljoo
nassa , o li alokasaika käytävä jos
sa in muualla. 

- Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin parhaimpia puo
lia ovat sij ainti sekä peruskoulu
tuskauden lyhyys. 

- Heti palvelukseen astuttuam
me te imme siirtoanomukset , joi
hin tarvitti in liitte inä työ- ja kou
lutodistukset. Oli todistettava, 
että o lemme ammattimuusikoita 
ja ett ä o lemme suorittaneet kl as
sisia musiikkiopintoja. 

- Itse alokasajalta meillä o n 
mukavia muistoja . Kyllä soitta
ja llckin kunnon kohentaminen 
teki hyvää , vaikka alku ehkä o lisi 
saanu tkin o lla hieman varovai
sempi »näin vanhoille miehill e .« 

- Erityise llä kiito llisuude ll a Il 
mo muistelee Koulut uspatte rin 
vääpeliä, sotilasmesta ri Kettusta, 
joka jä rj esti hänen se llo lleen kaa
pin to imistostaan sekä mahdoll i
suuden harjo ite lla patte rilla kuu
de n ja yhde ksän vä lillä. Olli puo
lestaan harjo itte li a lo kasa ika
naan sotilaskodin alake rrassa pi
ano lla. 

- Muista a lokasajan muisto ista 
on jäänyt mie leen se, kertoo Il 
mo, kun eräässä ta iste luharj o i
tuksessa käytin rynnäkkökivää riä 
käve lykeppinä ylös noustessani . 
Tämän takia joudu in keskellä Sa
haraa yliluutnantti Minkkisen pu
hutte luun , jonka jälkee n hän tes
tasi, ett ä varmasti pääse n ylös il
man »keppiä. « 

- O ll in «kivoimpiin « muistoi hin 
kuuluvat »pyssyn pe rän ti ppumi
nen« kesken taiste luharjo itukse n 

Tykkimiehet, sellisti Ilmo Saa
risto ja urkuri Olli Mönttinen, 
työnsä ääressä, Puolustusvoi
mien kirkkojuhlassa Helsingin 
Tuomiokirkossa 7. J. 

sekä kaminan sammuminen kes
ke ll ä yötä Synda lenin lei rill ä. 

Kahvia! 
- Muutama seikka tää ll ä voisi 

o ll a to isin : mahdoton ki ire aa mu
toimineen tuo ttaa hanka luuksia. 
Varsinkin punkan »hierominen« 
tahtoo usein jäädä vaiheeseen. 

- Lisäksi kahvia sa isi o ll a joka 
aamu , lisää O ll i. 

ENSI-ILTA 13.3. KARJALA 
BIO REX mletoolutl 

21 



HENGELLINEN TYKISTÖ 
-SOTILASP APIT RTK:SSA 
TEKSTI TKM MITRO REPO , V ARUSMIESPAPPINA PÄÄESIKUNNAN 
KIRKOLLISASIAINTOIMISTOSSA 
KUVAT ARI LOHENOJA 

Tykkimies Mitro Repo to1m1 
»tulenjohtomiehenä«, kantto
rina. 

Pääesikunnan kirkollisasiantoimisto järjestää ruosittain kol
me kertaa erityisen sotilaspappi ja -diakonikurssin. Näillä kol
men viikon pituisilla kursseilla on tarkoitus kouluttaa sotilaspap
peja puolustusmimien sielunhoitotyöhön niin rauhanaikana 
kuin kriisitilanteissa. 

SPDKurssi 3/86 järjestettiin tämän ruoden tammikuussa San
tahaminassa Rannikkotykistökoulun tiloissa. Vaikka 22 kurssi
laisesta Yain viisi kuului »tykkimiesten« arroisaan säätyyn, an
nettiin kurssille yksimielisesti »ristimänimeksi« PV:n »hengelli
nen tykistö«. 

Varu~miespappi vaikuttajana 
ja sielunhoitajana 

Kurssin käynneistä teologi
an tai kirkkomusiikin opiskeli
joista käytetään varusmiespal
veluksen aikana nimitystä va
rusmiespappi tai -diakoni. Re
servissä heistä tulee vastaavas
ti sotilaspappeja tai -diakone
ja. Tämänkertaisista kurssi lai
sista neljä oli valmista teologia 
ja pappia, yksi•valmis kanttori , 
diplomi urkuri. 

Varusmiespapin tehtävät 
ovat varsin vastuullisia ja itse
näisiä. Varusmiespappi on en
nen kaikkea julistaja, opettaja 
ja sielunhoitaja. Käytännössä 

varusmiespapit hoitavat pit
kälti samoja tehtäviä kuin soti
laspastorit , näin erityisesti va
ruskunnissa missä ei ole vaki
naista sotilaspastoria. 

Varusmiespapin tehtävät 
ovat varsin kiitolliset nuorelle 
ja tulevalle seurakunnan pai
menelle. Hän saa olla monessa 
mielessä erityisellä tähystys- ja 
näköalapaikalla sijoittuen 
usein PV:n hierarkiassa kanta
henkilökunnan ja varusmies
ten välimaastoon. Sotilaall isen 
koulutuksen ohella hän saa ai
nutlaatuisen kenttätyökoke
muksen juuri niihin tehtävi in , 
joihin hän on valmistumassa . 
Henkisen , ideologisen ja 
aseellisen sodankäynnin raja
aidat saattavat palj astua usein
kin varsin häilyviksi. Tämä 
työnäky ei voi olla kasvatta
matta maanpuolustusmotivaa
tiota , sanan laajimmassa mer
kityksessä . Tässä piilee varus
miespapin vastuullisuus vai
kuttajana ja mielipiteen 
muokkaajana ja syventäjänä. 
Sielunhoitajana varusmies
pappi on alituisesti »rintamal
la« kasvotusten hädän ja ah
distuksen kanssa . Tätä kautta 

Sotilaspappi ja -diakonikurssi lauloi ortodoksisen varusmiespappi 
liturgiapalveluksen neliäänisesti Pyhän Kolminaisuu - myös «Rauhan« 

samaistuu 
-aktivistin 

den kirkossa. rooliin . 
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Koulutusta lisää 

Tämänkertaisen kurssin eri
tyisenä toivomuksena oli saa
da koulutusta lisää. Tulemme 
ehdottamaan, että myös va
rusmiespapeille järjestettäi
siin erityineh erikoisupseeri
kurssi . Kyseinen järjestely oli
si varsin perusteltua niin rau
hanajan kuin kriisitilanteitten 
tarpeitten kannalta , 

Ekumeniaa puolustusvoimis
sa 

Niin evankeelisluterilaista 
kuin ortodoksista kirkollista 
työtä tehdään PV :ssa luterilai
sen . kenttäpiispan alaisena. 
Ortodokseilla ei ole omaa 
kenttäpiispaa . Ekumeenisuus 
kuuluukin luonnollisesti 
maamme turvallisuuspolitii
kan strategiaan . Marginaaliset 
tunnustukselliset erot jäävät 
toisarvoisiksi , kun tosi on ky
seessä . 

Tämän kertaisella kurssilla 
toteutettiin ekumeniaa varsin 
konkreettisesti. Kurssi vietti 
liturgista »keskijuhlaansa« or
todoksisessa Pyhän Kolminai
suuden kirkossa Tuomiokir
kon kupeessa. Luterilaisen yk
sitotisen virrenveisuun ohessa 
harjoiteltiin laulamaan myös 
ortodoksinen liturgia jumalan
palvelus nel-iäänisesti . Juma
lanpalvelusta toimittanut ro
vasti Arvi Karpov vertasikin 
varusmiespappi-kuoroa Laa
tokan Vanhan Valamon mies
luostarin luostari kuoroon. 
Palveluksen jälkeen kävimme 
kirkkokahvilla Helsingin mc::1-
ropoliitta Johanneksen luona. 

Sotilaskotisisarten vieraana 

Kurssin ohjelmaan kuului 
myös vierailu Sotilaskotiliitos
sa. Sotilaskotisisarten kanssa 

käydyssä keskustelussa tuli 
esille erityisesti naisen asema 
ja rooli armeijassa , joka ei ole 
vähäinen . Todettiin kuinka 
miesten omaama »naiskuva« 
saattaa hyvinkin positii-,isesti 
muuttua, kehittyä ja syventyä 
varusmiespalveluksen aikana. 
Kyse ei ole vääristyneestä ja 
välineellistyneestä sukupuoli
sesta roolikuvasta vaan pikem
minkin ihmisyyden ja inhimil
lisyyden täydentymisestä: nai
nen nähdään toisessa valossa, 
positiivisesti »pehmeiden ar
vojen« ja tasapainon tuojana 
ja luojana. Keskustelussa ko
rostettiin myös Sotilaskodin , 
VMTK:ien ja sotilaspappien 
muodostaman »kolmiyksy
den« tärkeyttä varusmiesten 
hyvinvoinnin ja etujen puolus
tajana. 

Santahaminan 
kirkko 

varuskunta-

Sotilaspappien väliaikainen 
majoittuminen RT-koulun ti
loihin ei ole ainut SlRtR:n kir
kollinen side. Santahaminassa 
on aikoinaan ollut oma varus
kuntakirkko . Marraskuussa 
1907 valmistui nykyisen Kou
lutus- ja Esikuntapatterin ete
läpuolelle varsin kookas ja 
arkkitehtoonisesti harmoni
nen ortodoksinen kirkko , joka 
oli pyhitetty Serafim Sarovilai
sen muistolle . Kirkko oli suo
rakaiteen muotoinen , ristitai
tekatolla ja keskeistornilla va
rustettu puukirkko. Runko oli 
rakennettu hirsistä ja vuorattu 
sekä päältä että sisältä laudoi
tu_ksella. Kirkkorakennuksen 
siirryttyä keväällä 1918 puo
lustusvoimien haltuun sitä 
käytettiin varuskunnan ko
koontumis- ja luterilaisena ju
malanpalvelustilana . Ulkonä
köä muutettiin perusteellises
ti . Sisätilaa madallettiin väli
katolla ja muutettiin muuten-

kin siten , että kaikki »ryssän
kirkkoon« viittaava poistet
tiin . Johanneksen seurakunta 
luopui rakennuksesta sen huo
nokuntoisuuden takia vuonna 
1971. Seuraavana vuonna ra
kennus purettiin . 

-· . .. 

1 . 
11 

.. 
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Santahaminan kirkko raken
nushallituksen piirustuksen 
mukaan (Museoviraston ku
va). 

Kirkon tukevat kiviset pe
rusrakenteet ovat vieläkin nä
kyvissä , kuitenkin tarkalleen 
alttarin kohdalla on tällä het
~ellä kaksi ll,.1ivonrengasta, 
Jotka toimivat ttykkimiesten« 
tuhkakuppeina . Harras suitsu
tus- ja kiitosuhri on siis muut
tunut tykkimiesten »jatkuvak
si polttouhriksi .« Suomenlin
nan Rannikkotykistörykmen
tin , Rannikkotykistökillan ja 
NMKY:n sotilaskodin kunnia
tehtävänä olisi mielestäni pys
tyttää entisen varuskuntakir
kon alttarin kohdalle asianmu
kainen muistomerkki , kuten 
esimerkiksi Hyrylässä on teh
ty . Tämä olisi »Maanpuolus
tusta« suurella kirjaimella . 
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RYKMENTISSA TAPAHTUU RYKMENTISSA TAPAHTUU 

NIMITYKSET 
JA YLENNYK
SET 
Everstiluutnantiksi 
1.1.1987 lukien 
majuri Matti Juhani 
Haapanen 
(I Pston komentaja) 

Kapteeniksi 
1.11.1986 lukien 
ylil Risto Sakari 
Rautava 
(Tektsto) 
1.2.198? lukien 
yli! Juha Antero 
Ra m s i 
(Koul- ja j ärj tsto) 
ylil Kari Pekka Antero 
Tiippana 
(Mäkil !ken päällikkö) 

Yliluutnantiksi 
1.2.1987 lukien 
ltn Arto Olavi Kustaa 
Ritvo s 
(Htsto) 
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Ylivääpeliksi 
1.11.1986 lukien 
vääp Markku Juhani 
V i 11 a 
(Isos lke) 
1.12.1986 lukien 
vääp Markku Juhani 
Ko Ii 
(Komendtsto) 
1.2.1987 lukien 
vääp Raimo Tapio 
Tarkiainen 
(Mäki! lke) 

Vääpeliksi 
1.2.1987 lukien 
ylik Jari Tapio 
Into 
(Htsto) 

Isosaaren väki ja Suomenlin
nan Rannikkotykistörykmen
tin komentaja, eversti J.A. 
Niska ojentamassa joululohta 
Helsingin ylipormestari Rai
mo Ilaskivelle 22.12.1986. 
Noin kolmen ja puolen kilon 
painoinen lohi oli kalastaja 
Tuula Reposen pyydystämä 
Isosaaren lähettyvillä. Kuvas
sa vasemmalta SlRtR:n I pat-

EROT 
1.1.1987 lukien 
ltn Jyrki Johannes 
Piekk ala 
(Isos lke) 

1.6.1987 lukien 
kapt Seppo Tapio 
Vehm .as 
(Tektsto) 

teriston komentaja, majuri 
Matti Haapanen, Suomenlin
nan Rannikkotykistökillan pu
heenjohtaja, päätoimittaja 
Reijo Telaranta, rykmentin 
komentaja, eversti J.A. Nis
ka, kalastaja Tuula Reponen 
Isosaaresta ja Isosaaren lin
nakkeen päällikkö, kapteeni 
Mikko Taavitsainen sekä yli
pormestari Raimo Ilaskivi. 

Rykmentin henkilöauto SA-
65, joka juuri oli kuljettanut 
rannikkotykistön sodanjälkei
sen ajan ensimmäisen rannik
kotykistön tarkastajan, ken
raalimajuri V. Karvisen ja 
S/RtR:11 _komentajan, eversti 
J.A Niskan RT-kerho Johto
renkaan 50-vuotisjuhlaan, 
joutui tykkimies Ismo Siilah
den ajamana onnettomuuteen 
Suomenlinnassa. Kovaa vauh
tia väärää puolta tietä vastaan 
tullut siviiliauto ruhjoi 152-tu
hatta kilometriä palvelleen 
rykmentin auton pahoin. On
neksi henkilövahingoilta sääs
tyttiin . 

< 
0 z 
UJ 
:i: 
g 
ei: ..._ ________________ < 

Tykkimiesten Tiernapoika
ryhmä ilahdutti persoonallisil
la esityksillään varusmiesten 
joulujuhlissa Santahaminassa 
ja Isosaaressa, Merisotakou
lussa Suomenlinnassa sekä 
RSKY:n sisarillassa Katajano
kalla . Vasemmalta säestäjä 
Olli Mönttinen , Kim Borgst
röm (Murjaanien kuningas), 
Peter Iiskola (Knihti), oppilas 
Aki Virkki (Mänkki) ja Mitro 
Repo (kuningas Herodes) . 

Suomeniinnan Rannikkoty
kistöki/ta jakoi baretteja tam
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mikuussa kotiutuneille varus
miehille. Kuva Isosaaren lin
nakkeen kotiuttamisjuhlasta 
5.1 ., vasemmalta korpraali 
Jouni Kokko, alikersantti To
mi Toivola ja kokelas Alpo 
Kemppainen sekä Pekka Mel
la vuo ja Eero Brittinen RT
killasta . 
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AYKMENTISSA TAPAHTUU 

Linnake-lehden 
päätoimittajalle 
tiedonjulkistamispalkinto 

Lohja Oy:n toimitusjohtaja Georg Ehrnrooth (oikealla) jakoi 
TKK:n tiedonjulkistamispalkinnon. Palkinnon saajina olivat 
johtaja Markku Markkula (vasemmalla) ja professori Veijo 
Kauppinen. 

Linnake-lehden päätoimittaja diplomi-insinööri Markku Mark
kyla sai Tekniikan päivänä Otaniemessä vastaanottaa Teknilli
sen korkeakoulun tukisäätiön tiedonjulkistamispalkinnon . Pal
kinto annettiin »tunnustuksena ennakkoluulottomasta ja uu
dentyypisestä korkeakoulun yhteiskuntasuhteiden ylläpitämi
sestä ja edistämisestä sekä aktiivisesta julkaisutoiminnasta ja 
yhteydenpidosta viestintävälineisiin .« 

Markku Markkula on kolmen vuoden ajan työskenne!lyt 
Teknillisen korkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksen johta
jana. Markkula toteaa , että täydennyskoulutus on nyt tehty 
merkittäväksi osaksi korkeakoulun toimintaa. Täydennyskou
lutuskeskus keskittyy pitkiin keskimäärin parinkymmenen päi
vän kursseihin , jotka toteutetaan useina jaksoina . Aiheita on 
arkkitehtien tietotekn ii kasta korj ausrakentamiseen ja mekat
roniikkaan. Ohjelmassa on tänä vuonna lähes kaksikymmentä 
pitkää kurssia tekniikan ja sen soveltamisen e ri aloilta . 

Toiminta onkin hyvin monipuo lista . Esimerkkinä uusista voi
makkaasti kasvavista toimintamuodoista Markkula toteaa pe
ruskouluj en , lukioiden ja myös ammatill isen koulutuksen opet
tajille tarkoitetut tieto tekni ikkakurssit ja asiantuntijapalvelut. 
Toinen ääripää on syvälle tekniikan sisältöön pureutuvat kan
sainväliset tutkimuspalvelutehtävät. 
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Hiihtäjämme hy
vässä vedossa 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin hiihtovalmen
nusjoukkue menestyi hienosti 
Etelä-Suomen Sotilasläänin 
talvimestaruuskilpailuissa Nii
nisalossa 16.-19.2. 

Kilpailun arvostetuimmassa 
ja rykmentille eniten pisteitä 
tuoneessa kilpailussa , partio
hiihdossa , saavutti joukkue 
toisen sijan . Joukkueessa hiih
tivät joukkueen valmentaja , 
kapteeni Matti Kopra , luut
nantti Eero Hämäläinen sekä 
tykkimiehet Mika Hoikkala ja 
Juha Oravainen. 

Niin ikään toinen sija tuli 3 x 
10 km :n hiihtoviestissä jouk
kueella alokas Juha Kekko
nen, alikersantti Marko Ny
gård ja alokas Jouko Lokkila. 

Tykkimies Juha Oravainen 
otti hopeaa varusmiesten hen
kilökohtaisessa 15 km:n am
pumahiihdossa . Tykkimies 
Pasi Hännikäinen oli kahdek
sas . 

Varusmiesten vapaalla tyy
lillä hiihdetyllä 15 km :llä si
joittui alikersantti Marko Ny
gård viidenneksi , alokas Jou
ko Lokkila kuudenneksi , tyk
kimies Mika Hoikkala kah
deksanneksi, alokas Juha 
Kekkonen kymmenenneksi ja 
tykkimies Pasi Hännikäinen 
kolmanneksitoista . 

Joukko-osastojen välisessä 
kilpailussa oli SlRtR:n jouk
kueen kokonaissijoitus neljäs. 
Voiton vei Hämeen Rykment
ti . Seuraavat kilpailut ovat 
puolustusvoimien hiihtomes
ta ruuskilpailut Mikkelissä 
maaliskuussa . 

RYKMENTISSA TAPAHTUU 

Yli 250 alokasta astui p~lve
lukseen Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmenttiin 10. 
helmikuuta. Osa heistä palve
lee peruskoulutuskauden ajan 
Uudenmaan Rakuunapatal
joonan 2. Eskadroonassa eli 
»Kuolemaneskadroonassa« 
Lappeenrannassa. Kuva tulo
juhlasta 12.2. , jossa tuleville 
tykkimiehille kerrottiin hei
dän tulevasta palveluspaikas-

::!; taan, Suomenlinnan Rannik-
~ kotykistörykmentistä, sekä tu-
~ tustutettiin Uudenmaan Ra
g kuunapataljoonan perinteisiin 
ö: ja esiteltiin mm. pataljoonan 
< lippu ja kornetit. 

Tulojuhlassa Santahaminan 
sotilaskodissa 17.2. viihdy tti
vät alokkaita nuoriso-orkeste
ri Dundee sekä taikuri Solmu 
Mäkelä, joka taidokkailla 
tempuillaan todella otti ylei
sönsä. Juhlassa kuultiin ryk 
mentin komentajan, sotilas
pastorin, sotilaskodin ja Ran
nikkotykkimiestoimikunnan 
tervetuliaispuheet sekä syötiin 
mahtavan kokoiset korva
puustit ja juotiin kahvia ja 
limpsaa. 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 



RYKMENTISSA TAPAHTUU 
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Uusi Rannikkotykkimiestoimikunta (RITK) otti tehtävänsä 
vastaan 26.1 . Vasemmalta puheenjohtaja, korpraali Risto Gyl
den, työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies, tykkimies Pertti Forss, se
kä työsuojeluasiamies ja Linnake-lehden varusmiestoimittaja, 
tykkimies Ari Lohenoja. 

Helsingin seudun varusmies
toimikuntien 1ar1estämassa, 
helmikuussa palvelukseen as
tuneille alokkaille tarkoitetus
sa Alokasdiscossa Club Silver-
nightissa 2.2. nähtiin mm. 
vauhdikas »rättirumba«-esi
tys. Kuvassa pukeutumassa 
RITK:n puheenjohtaja , 
korpraali Risto Gylden ja käs-

< kemässä Kaartilaistoimikun
o nan puheenjohtaja, aliker
ffi santti Timo Kohva. Varus
~ miestoimikuntien, sotilaskoti
::: sisarten ja varusmiespapin 
~ esittelyjen lisäksi oli illan ah-

- . . .. . . . jelmassa Pepe Åhmanin tai-
Radion Varusm1es-oh1elmassa 13.1. ker~ot!1m_varus"!1e~to1m1- dokkaiden parturityttöjen 
kunnista ja niiden tehtävistä. Ku_vassa to1m1tta1~ Tomi Lmdbl?- suorittamaa hiustenleikkuuta 
min (vas.) ha_astate_lta~ma _edellisen RITK:n Ja~en_et 1:eter lis- ilmaiseksi tuleville alokkaille. 
kola (työsuo1eluas1am1es 1a Linnake-lehden to1m1tta1a), Arto 
Varis (TOS-asiamies) ja Leo Höykinpuro (puheenjohtaja) . 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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Rakennustöihin päästään pian 
ISOSAAREN V ARUSMIESHUONE 
TEKSTI KORPR RISTO GYLDEN, RTTK 

Isosaaren Linnakkeen kasarmirakennuksen alakerran luokasta ollaan lohkaisemassa osaa, noin 
70 m 2 yarusmiesten Yapaa-ajankäyttöön. Tässä linnakkeen, puolustusministeriön rakennustoi
miston ja Rannikkotykkimiestoimikunnan projektissa on tarkoitus aikaansaada Yiihtyisä ja käyttö
kelpoinen luku-, TV- ja musiikkitila, jonka käyttöaste on korkea. 

Varusmieshuone-ajatus on 
peräisin muutaman vuoden ta
kaa; ensimmäiset kirj alliset 
esitykset ovat vuode lta 1984 . 
Lähtökohtana on o llut pääasi
assa palveluo losuhteiden pa
rantaminen luomalla tila , jos
sa voi rauhassa istuskella va
paa-aikaa viettäen hieman 
normaalia kasarmisisustusta 
miellyttävämmässä ympäris
tössä. 

Hanke on nyt edennyt to
teuttamisvaiheeseensa . Vii 
meiset hyväksymiskierrokset 
ovat juuri loppuneet ja raken
taminen alkamassa . Alaker
ran luokka jaetaan kahtia si
ten, että vm-huoneen osuus on 
noi n 70 m 2 . Tämä tila käyte
tään pääosin TV:n katseluun 
ja musiikin kuun te luun ja no r
maaliin vm-istuskeluun . Yksi 
huoneen nurkista eriste tään 
omaksi, hilj aiseksi opiske lu- , 
luku- ja kirjo itushuoneeksi, 
jossa kaikki ääni on kielletty. 

Huone sisustetaan valoisak
si ja niin mukavaksi kuin mah
doll ista kuin mahdollisimman 
kestävillä huonekaluilla on 
mahdo llista. Lattia katetaan 
ko rkkipää llysteellä, seiniin tu
lee puolipaneeli t ja kangasta
peti t. Huone on varsin matala , 
joten tarkalla valaistuksen jär
jestämisellä pyritään saamaan 
lisä korkeutta. 

Rakennustoimiston mu-
kaan suurin ongelma tulee o le
maan ilmastoinnin järjestämi
nen . Huone on syvällä, yhde l
lä seinällä on ikkunarivi katon 
rajassa ja sama lla maanpin
nassa. Pulmat ratkennevat 
kuitenkin ja raitista ilmaa saa
daan . 

TV- ja musi ikkikeskus on 
suunniteltu mahdollisimman 
yksinkertaiseksi, vahvaksi ja 
laadukkaaksi kestävyyden ja 
vähäisen huo ltotarpeen var
mistamiseksi. Lai tteiston sy
dän tulee olemaan suuritehoi
nen vahvistin , jonka kautta 
kulkee myös TV:n ääni . Mu
siikkia voidaan kuunnella ra
diosta, kasete ilta sekä viimei
sintä tekni ikkaa edustavilta C
levyiltä . Tavallista levysoi tinta 
ei enää hankita; C-levyt ovat 
moninkerro in kestävämpiä ja 
huomattavasti paremmin soi
via . 

Isosaaren Linnakkeen va
rusmieshuoneen rakentami 
sen mahdollistaa Rannikkoso
tilaskotiyhdistyksen avokäti 
nen lahjo itus sekä puolustus
ministeriön ja linnakkeen hen
kilökuntien suosiollinen suh
tautuminen hankkeeseen. 
Rannikkotykkimiestoimikun
ta ki ittää kaikkia mukana ol
leita kaikkien huonetta tule-

vaisuudessa käyttävien varus
miesten puolesta. 

KILPAILU 
Suomenlinnan Rannikkoty

kistö rykment in Ranni kkotyk
kimiesto imikunta julistaa kil
pai lun Isosaaren varusmies
huoneen nimen löytämiseksi . 

Kilpai luun saavat osall istua 
kaikki SIRtR:n kanssa tekemi
sissä o levat Suomen kansalai
set. Kilpailuaika on tämän leh
den ilmestymisestä huht ikuun 
loppuun . 

Ni miehdotusten toivotaan 
liittyvän rykmenttimme histo
riaan ja to imintaan, kuiten
kaan mitään muita ehdotuksia 
pois sulkematta . 

Ki lpailun palki ntoina ja
etaan voittaneen ehdotuksen 
esittäjä lle kaksi LP-levyä ja 
kahdelle osallistujien keskuu
desta arvotulle yksi LP-levy 
kullekin . Palkinno t on lahj oit
tanut Rannikkotykistökilta. 
Kilpailun raatina toimii Ran
nikkotykkimiesto imikunnan 
hallitus. 

Osanotto kilpailuun tapah
tuu joko puhelimitse suoraan 
RTTK:n to imistoon nume
roon 686 0340 tai posti tse 
osoitteella RTTK , Esikun ta 1, 
PL 5, 00861 HELSINKI tai 
RTTK:n yksikköedustajien 
välityksellä. 
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N ESTE KITEYTE 1 1 YNA 

NESTE ON ÖL!YÄ NESTE ON AKKUJA 

NESTE ON KAASUA NESTE ON MERENKULKUA 

NESTE ON KEMIAA NESTE ON TIETOA, TAITOA, TYÖTÄ 

►NESTE 
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ALIUPSEERIKURSSI 111/86 
Santahamina 8.12.1986 - 3.2.1987 

Ryhmänjohtajat! 
Onnittelen teitä saavuttamanne sotilasjohtajan arvon ja aseman ta
kia. Toivon, että me kouluttajat olemme onnistuneet opettamaan 
teille tuon aseman edellyttämien tietojen ja taitojen lisäksi oikean 
asennoitumisen johtajuuteen. Muistakaa tarkkailla itseänne ja 
pyrkikää jatkuvasti kehittymään johtajina. 

Linnakeleirillä olivat olosuhteet melko vaikeat eikä teidän koulut
tamiseksenne tarkoitettuja ammuntoja saatu toteutetuiksi aivan 
suunnitellulla tavalla. Tästä leiristä voidaan kuitenkin oppia eräs 
rannikkotykistön johtajalle tärkeä asia . Vaikeat olosuhteet on hy
väksyttävä, mutta ne eivät saa lannistaa . Sitkeys ja rauhallinen 
määrätietoisuus ovat rannikkojoukkojen johtajien parhaita omi
naisuuksia. 

Kurssinne johtaja 
Majuri 

Mikko Saarinen 
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KOULUTTAJAT 
JA APUKOULUTTAJAT 

Tykkilinja: 
Yliluutnantti Minkkinen: Tyk
kilinjan suuresti kunnioittama 
jaosjohtaja. Tuntee sivistyssa
nat kuin omat taskunsa . Syväs
ti huolesunut Mopsin kylmet
tymisestä. Onnistuu säilyttä
mään linjan mielenkiinnon op
pitunneilla ja etenkin pitä
mään oppilaat hereillä. Suuri 
valkosipulin ystävä, jonka 
kaikki huomasivat . 
Kokelas Barannik: Pieni ja 
pippurine~ mies oikeassa teh
tävässä . Alku aina hankala. 
Osoittautui asiansa • hallitse
vaksi mieheksi. 
Keskiölinja: 
Luutnantti Ylitalo: Reilu kou
luttaja, jolla sana hallussa . 
Kuittasi huumorilla kotiin vai
keatkin tilanteet. Motto: »Oli
ko vaikea tehtävä?« 
Kokelas Nygren: Keskiölinjan 
kohtelias herrasmieskokelas , 
joka peri kunniakkaan paik
kansa käsittämättömän kuu
luisalta kok Järviseltä . Motto: 
»Jatkakaa. Hei onks kel
lään ... « 
Tulenjohtolinja: 
Vääpeli Hirviniemi: Koulutus
patterin kovanaama. Mies, jo
ka tiesi, mitä väsymys on . 
Ryhtiveikko , jota ei helposti 
unohda . Motto : »Kun minä 
olin aukissa .. ,, 
Ylikersantti Hokkila: Tosi sär
mä jätkä. Ei antanut löysäillä 
muttei pingottanut koskaan 
ylimääräistä. Pidetty, asialli
nen kouluttaja . 
Kokelas Jaatinen: Suuttues
saan kuin raivo härkä. Antoi 
selvimmät komentonsa unis
saan. Yleensä kuitenkin varsin 
mukava . 
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Kurssin kouluttajat (vasemmalta): 
Ylik Hokkila, Ltn Ylitalo, Yli/ Skyttä, Maj Saarinen , Yli/ Mink
kinen ja Sotmest Kettunen 

Linjojen apukouluttajat (vasemmalta): 
Kok Jaatinen (tj) , Kok Barannik (tki) , Kok Nygren (kiö) ja 
Alik Ruohonen (viesti) 

Viestilinja: 
Yliluutnantti Skyttä: Kurssin 
huolehtivaisin kouluttaja , las
taustilanteissa kurssi tiukin . 
Miehen tunnistaa hämärässä
kin korvaläppien asennosta. 
Motto: »Psst , Ruohonen ... « 

Alikersantti Ruohonen: Ali
as Obelix . Motto : »Tehän ih
memiehiä olette , aivan liikku
matta siellä!« 

1 

Oppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtaja Oppilas Risto 
Hovi 

Oppilaskunnan hallitus: 
Takarivi: Ropponen, Malmlund, Hovi, Tuisku , Aalto 
Eturivi: Ryhänen, Blomqvist, Viren , Ihamuotila , Virkki 

A U-kurssi 111/86 
Joulukuun alussa itsenäisyyspäivän aattona Santahaminan Koulutuspatterille kokoontui 

miehiä Kotkasta Kirkonmaan linnakkeella ja Lappeenrannasta Uudenmaan Rakuunapatal
joonasta. Lisäksi Koulutuspatterilla alokasaikansa viettäneistä kolmisenkymmentä miestä jäi 
patterille. Aliupseerikurssi III/86 oli alkamassa. Kotkalaisille ja lappeenrantalaisille tämä mer
kitsi tottumista hieman toisenlaisiin tapoihin ja tiukkaan sisäkuriin. Parin viikon kuluttua tus
kin kukaan enää mietti , mistä kukin oli patterille tullut : kurssista oli tullut yhtenäinen kokonai
suus. 

Oppilaskunta perustettiin heti ensimmäisellä viikolla ja sille valittiin hallitus . Hallitukse11 
toimintasuunnitelmaan sisältyivät perinteiset tehtävät: kurssijuhlan järjestäminen, kurssijul
kaisun toimittaminen , kurssiesineen hankinta ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien lisää
minen . 

Kurssin osuminen joulunpyhien kohdalle vaikeutti jonkin verran oppilaskunnan toimintaa : 
perinteinen limunmyynti kangerteli toimittajien joululomien vuoksi. Lisäksi myös kaikkeen 
muuhun toimintaan oli normaalia vähemmän aikaa, sillä kurssin opetukselliset tavoitteet olivat 
luonnollisesti tärkeämpiä kuin oppilaskuntatoiminta. Kurssin varainhankinta ei ollut yhtä va
kaana pohjalla kuin kahdella edellisellä kurssilla . Varainhankinta jäi pääosin kurssijulkaisuun 
hankittavien mainosten varaan. Lisäksi oppilaskunta osallistui A-Lehtien järjestämään perin
teiseen kuusi juhlaan mlTI . jakaen glögiä ja hernesoppaa . Juhla tuotti mukavan pesämunan op
pilaskunnan suu~en (ja tyhjän) budjettipussin pohjalle. 

Kurssi muotoutui yhtenäiseksi kokonaisuudeksi muutamu:;sa viikossa. Linjojen välinen pe
rinteinen kissanhännänveto on jatkunut myös tällä kurssilla tuoden väriä ajoittain sangen ras
kaaseen palvelukseen . 

Haluan kiittää oppilaskunnan hallitusta miellyttävästä ja tuloksekkaasta yhteistyöstä kurssin 
aikana . Lisäksi haluan osoittaa kiitokseni patterin päällikölle , majuri Saa:-1selle, kuraattorille , 
luutnantti Ylitalolle, patterin vääpelille , sotilasmestari Kettuselle, ja kaikille kouluttajille ja 
apukouluttajille erittäin myönteisestä suhtautvmisesta , ,;pilaskunnan toimintaan . 

Toivottavasti jokaiselle meistä on jäänyt paljon hyviä muistoja tältä kurssilta. Toivotan itse 
kullekin parhainta menestystä uusissa tehtävissä ryhmänjohtajina ja RTK:ssa! 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
oppilas 

Risto Hovi 
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TUPA 4 Viesti 
Anttila, Esa, 23 .3.66 , Kirkkonummi , 2/ 
UudRakP. Automatiikka-asentaja. Tu
van kaasukunin~as ja Anarkisti . »Latau
tuu« kokeisiin Sex Pistolsin räkäisellä 
raakkumisella . Motto : »Anarkiaa ar
meijaan. « 
Berg, Klaus , 30.6.66 , Tuusula , 2/Uu-· 
dRakP. lnstrumenttiasentaja . Herätty
ään välittömästi tupakalle . Motto : »Ve
ne keikkuu .« 
Heinonen, Kimmo , 8.5.66 , Espoo , 2/ 
UudRakP. Elektroniikka-asentaja. Tu
van Elmeri ja hymypoika . Motto: »~ei , 
nyt mä ehin mennä soittaan tytölleni .« 
Hellman, Mika, 23 .1.66, Helsinki, 2/ 
UudRakP. Opiskelija. Tuvan selventä
jä. Motto: »Ei tartte hiihtää ku jättää 
sormen auton oven väliin. « 
Henriksson, Antti , 20.3.66 , Helsinki , 
KoulPtri/SlRtR. Opiskelija. Tuleva ve
ne-au. Treenivapaat palo ja bingot iski. 
Uskoo AUK:n jälkeiseen elämään. 
Motto: »Come on , joko taas.« 
Inkinen, Jukka-Pekka, 20.10.66, Lohja , 
KoulPtri/SlRtR. Opiskelija. !-luokan 
kantavempula, oireilee gines-viikolla . 
Motto: »Hei tsiikatkaa nyt tätä polvee. « 
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Järvinen, Pekka , 15.9.66 , Helsinki , 2/ 
UudRakP. Miltei kauppat.yo. Aina le
vynä, kun mahdollista , nukkuu kuin tuk
ki . 

Kangas, Jussi, 15.6.64, Helsinki , 
KoulPtri/SlRtR. Opiskelija. Tuvan Nes
tori ja ryhmän blondi. Motto: »Urheilu
suorituksissa ei saa repiä. « 

Koponen, Pasi , 3.2.67, Loviisa , 
KotRPsto . Lihamyyjä. Siviilikarkuri . 
Motto: »J ... ta , nyt turpa kiinni ,täällä 
nukutaan .« 

Kurri, Ville-Pekka, 9.4.67, Vehkalahti , 
KotRPsto . RTV-asentaja . Tuvan vesse
li, kuopus ja melkein pienin. Harrastuk
sena TRIAL, motoristi henkeen ja ve
reen. Motto: »Jos mokaan, mokaan 
kunnolla. « 

Lassila, Ari , 20.11.66 , Kuusankoski , 
KotRPsto. Konemies. Tuvan särmä . 
»Taidan mennä RTK:hon .« Motto: 
»Vähä Ratekoo. « 

TUPA 5 Viesti 
Liljasto, Ari , 25.10.65 , Kotka , KotRPs
to. Instrumenttiasentaja . Mies mennei
syydestä syvältä Eestistä . Motto : »Pal
jon naisii. « 
Louhivaara, Ukko-Pekka , 6.9.66 , Hel
~inki , KoulPtri/SlRtR. Leipuri. Mies , 
JOiie punkan tekemisen arvoitus ei sel
vinnyt - aina räjähti . Motto : »Vähä 
mattoja. « 
Maarela, Antti , 2.4.66 , Helsinki , Vies
tiR . Kojeistoasentaja . Mammaa katso
maan joka vkv :llä ja iv :llä . Motto : »Kos
ka on lomapukutarkastus?« 
Nuojua, Heikki , 6.5.67 , Helsinki, 
KoulPtri/SIRtR . Elektroniikka-asenta
ja . Ei mitään turhia paineita. Kurssi läpi 
vaikka tukka lähtis . 
Pylsy, Marko , 6.7.67, Joutseno , 
KotRPsto. Opiskelija . Ratekoon vaikka 
väkisin . Pinkan tekemisen expertti. 
Motto : »Joo, joo.« 
Rainio, Mika , 24.9.66 , Helsinki , 
KoulPtri/SiRtR. Sähköasentaja. Tuvan 
se lventäjä ja härö. Tykkää kermavaah
dosta . Aina nälvimässä . Motto: »Mitä 
säkin sie llä selität. « 
Salminen, Juha-Pekka , 15 .11 .66, Kou
vola , ViestiR . RTV-asentaj a . Tuvan kil
tein mies , jonka komennot ei korvia ra
sita . 

Sauso, Sakari, 5.4.66, Vantaa , KoulPtri/ 
SIRtR. Myyjä. Tuvan särmin gigolo. ei 
mikään vellipoika. Motto : »Suklaata 
myynnissä .« 

Sitolahti, Jyrki , 9.9 .67 , Järvenpää , 
KotRpsto . Opiskelija . Tuvan juniori ja 
siiste rin »Reksona«-mies , aina vaihees
sa. Motto: »Omaan rauhalliseen tah
tiin .« 
Takala, Antti , 5.12.66 , Helsinki , 2/Ud
dRakP . Namumies. Nahkaremmeihin 
erikoistunut. Motto: »Kuka lähtee röö
kille?« 

Tolmonen, Antti , 9.9.66, Järvenpää , 2/ 
UudRakP. Tuvan proot-vääpeli. Käve
levä kaasukammio . Motto: »En se minä 
ollu .« 
Väisänen, Jorma , 23.9.63 , Kerava , 
KoulPtri/SlRtR . Rakennusmestari. Lin
jan vanhin , iki-vempula , joka ei vaivau
tunut turhia tetsaamaan. Tuvan ahkerin 
levyttäjä. Motto: »Vähän hommia. « 

Koko linjan motto: »Ei koske viestilin
jaa.« 
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TUPA 6 Tulenjohto 
Aho, Heikki Tapani, 6.4.66, Espoo, 
KotRPsto. Yo. Tuvan marisija . Mies , 
joka ajattelee ääneen . Kaipasi Kotkaa . 
Motto: »En mä selvennä.« 
Blomqvist, Niklas Karl Henrik , 16.4.67 , 
Vantaa , 2/UudRakP. Yo. Siivousaliup
seeri. Uskomaton musiikkikone ja mes
tarikuittaaja. Nakkisormi . Motto : »Pää
asia että pojat viihtyy. « 
Enwald, Swen Mikael , 12.4.67, Kotka , 
KotRPsto. Yo. Tuvan autonlyhentäjä . 
Mies , jonka mielestä 11 tuoppia ei todel
lakaan ole liikaa . Motto: »Ratekoon tot
takai .« 
von Fieandt, Harri Juhani , 14.7.66, Hy
rylä , 2/UudRakP. Yo. Faijant taunt~un. 
Santiksen kultakurkku . Alokkaiden 
kauhu. Motto: »Biuyyy! Antennin kaut
ta himaan! « 
Forsten, Markku Antero , 7.4.66, Ruot
sinpyhtää, KotRPsto. Yo. ~eikkäpo\k
ka . Torsti vaa, maailmanmies Ruotsm
pyhtäältä . Motto: »Kyl mie Hesan tun
nen. « 
Hollmen, Markku Vilhelm , 2.4.66 , Por
voo 2/UudRakP. Yo. Mies, jota koke
lask'aan ei herätä . Kännikuorsaaja . Suo
sittu mies? Motto: »Kaasua!?« 
Huttunen, Marko Tapani, 5.4.66, Por
voo 2/UudRakP. Arkkit.yo . Tuvan tai
teilija . Harrasti flowe_rpoweria_ )_a love
makingiä . Mahtava pmkantektJa . Mot
to: »Helmikuussa Lappeenrantaan . 
Auuuuu ... « 

Hyytiäinen, Marko Johannes, 4.2.66, 
Järvenpää, 2/UudRakP. Ohutlevysep
pä. Pieni suuri mies (192 cm). Puhuu pal
jon MUTTA unissaan . Kokopäivätet
saaja. Motto : »V .. . u mä mitään matto
ja .« 

Kallio, Markku Ilmari , 21.10.66, Jär
venpää, 2/UudRakP. Yo . Piilosärmä , 
MUTTA-levyttäjä . Tuvan kiertovartija 
nro 1 (Enwald watch out). Motto : »Tur
vat kiinni nyt! « 

Koistinen, Ari Tapani, 10.3.63, Porvoo , 
2/UudRakP. Neonasentaja . Tuvan kalk
kis . Lapset häiritsevät isoisää . Motto : 
»Hei! Mun toukka täyttää vuoden. « 

Laurila, Esa Johannes, 7.8 .66, Helsinki , 
2/UudRakP. Yo. Tasaisen särmä MUT
TA lusmu. Mies , jota mikään ei hämän
nyt. Motto: »Ei mua himmennä .« 

Lehtoniemi, Petri Sakari, 9. 7 .67, Es
poo, 2/UudRakP. Merkonomi. JR Vai
heniemi . Tuvan nakke-nakuttaja . Mot
to: »Levyks .« 

Leppänen, Riku Henrik , 27.6.66, Hel
sinki , 2/UudRakP. Yo . Puolitoista kau
haa , tahtiin mars. Sulkeistykki. Tuvan 
kaappisyöppö. Motto : »Ei päivää ilman 
häröilyä .« 

TUPA 7 Tulenjohto 
Mertenkivi, Sulevi Antro , 27.5.66 , Si
poo , KotRPsto . Yo . Tuvan ykkösluumu 
(Ropposta ei lasketa) . Motto: »Otille -
aivan . A) jalkaani koskee B) päätä sär

kee C) en jaksa. « 
Myllymäki, Mika Kullervo , 19.12.67 , 
Vantaa , 2/UudRakP . Yo . Halusi Rate
koon lomien takia . Safkalle aina vai
heessa . Linjan junnu. Motto: »Körrit 
vaviskaa!« 
Peltola, Olli 21.9 .66 , Kauniainen , 2/Uu
dRakP . Oik.yo . Tuvan särmin jäkittäjä. 
Ainesta vaikkapa kantakessuksi . Motto: 
»Vähän ratekoo! « 
Ropponen, Mika Juhani , 25 .5.66, Es
poo , 2/UudRakP. Myyjä . Ropponen oli 
omassa luokassaan. Mies , joka diilasi 
kaikka jutut tyylillä. 
Sampo, Tapio Juhani , 22.4.66, Vantaa 
KotRPsto . Yo . Mies Myyrmäestä. Löy
tyi särmää tarvittaessa . Motto : »Syys
kuussa etelään .« 
Sivonen, Marko Petteri , 2. 7 .66, Helsin
ki , 2/UudRakP. Yo. Tuvan tunnollisin 
heppu . »Hei kundit , mä näin naisen! « 
Motto: »Nyt siivotaan!« 
Suhonen, Aki Tapio, 29.6.66, Espoo, 2/ 
UudRakP. Kirvesmies . Tuvan vaihe
veikko ja laattamies . Tekee vain iv:n jäl
keen töitä . Motto : »Ei iske siivouspalve
lu .« 

de Szejko, Henri Narek , 19.1.66, Van
taa , 2/UudRakP. Kelloseppä . Omisti 
tautisen nippanapan . Motto: »Legen
daarinen .« 

Tuisku, Kari Tapio , 22.5.67 , Espoo , 2/ 
UudRakP. Tekn .yo. Armoton selventä
jä . Ratekoon. Motto : » - ja vielä siitä 
pingis-cupista .. . « 

Tuominen, Sami Wilj ami , 14.4.66, Kot
ka (Metsola), KotRPsto . »Vanha ei ole 
mikään vauhtikone. « Motto : »5. 5 lop
puu kiskot valtion .« 

Tuppurainen, Harri Juhani , 18.4.66, 
Porvoo , 2/UudRakP . Kirjoitteli tyttöys
tävälleen päivittäin (tohveliko?) . Motto : 
»No life without music .« 

Vehkasalo, Juha Ville , 16.9.67 , Kotka , 
KotRPsto. Oli kierrossa sunnuntaisin , 
jos oli gines , taisi tykätä siitä . Motto: 
»Mä vihaan näitä koulutuskortteja .« 

Wilen, Tommi Peter , 9.11.66, Helsinki , 
2/UudRakP. Mister cool. Tuleva mopon 
kauhu . Motto: »Kivelle kops ... « 
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Maistuis vamtaan sullekin 

Tikkurila Oy on jo yli 120 vuotta valmistanut 
erilaisia maalialan laatutuotteita. Tänään 
olemme alan johtava yritys Suomessa ja 
suurimpia Pohjoismaissa. Vientimme suun
tautuu pääasiassa Ruotsiin ja Neuvostoliit
toon. Isossa-Britanniassa toimivan Donald 
Macpherson Group Plc:n oston myötä 
Tikkurilasta tuli kansainvälinen maalialan 
konserni. 

Tikkurilan laajasta valikoimasta jokainen 
asiakkaamme löytää kansainvälisestikin 
katsoen korkealuokkaisia tuotteita. Olipa 
sitten kysymyksessä talo- tai sisämaali. au
to- tai laivamaali. korroosionestomaali tai 
muu teollisuuden erikoispinnoite taikka lak
ka. liima tai silote. 

Tikkurilan laatutuotteet antavat kestä 
vän suojan ja luovat silmäniloa ja viihtyisY),-: 
Å tä jokapäiväiseen ympäristöömme. 

• l~~~a~~t\~tp~t 
01301 VANTAA. puh. (90) 83 091 

m Tölkki Oy 

38 

MONIPUOLINEN PAKKAUSTALO 

Konekorjaamo 
SYSTEMAOY 

Mannerheimintie 92, 00250 Helsinki 
Puh. 414 650 - 414173 

KONTTORI KONEIDEN MYYNTIÄ • HUOLTOA • KORJAUSTA. 

PAKKASAKKU OY 
Sähkötie 8 
01510 Vantaa 
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TUPA 8 Keskiö · 
Aalto, Pekka, 12.10.66, Helsinki . 
Oik .yo . A\!"la särmä punkka , koska sijasi 
sen kaapp11n . Tuvan Gunde Svan , vaik
ka eväät aina kateissa. 

Aarnio, Harri , 23.2.66, Vantaa. Merko
nomi . Herätettiin tauolle lähdettäessä. 
Tuvan »ilopilleri«, jolla oli suu aina au
ki . 

Breider, Kai, 22.12.66, Vantaa. Yo . 
Omasta mielestään Ratekoainesta , vaan 
entäs muiden? Myös siviilipalvelus kävi 
mielessä . 

Forsman, Lars , 30.1.67 , Espoo, Yo . 
Auk 2/86. Tuvan kuopus , jolle »vempu
la« ei ollut vieras käsite . Motto: »Sataset 
tässä. « 
Gylden, Risto, 28.10.61 , Helsinki , 2/ 
UudRakP. Tekn .yo . RTTK:n puheen
johtaja, joka ei komennuksia säästellyt. 
Lomilla muru a'ina odotteli kotona tai 
Jyväskylässä . Motto: »lkiteekkari .« 

Harjula, Petri, 7.3.67, Lappeenranta , 
KC?t~Psto. Yo. Ehti lomilla kotiin ja ta
ka_1sm . anotulla matkanpidennyksellä . 
Mies , Joka keksi , että metalli laajenee 
kylmässä . 

Horsmanheimo, Mikko , 17.3.66 , Kauni
ainen, 2/UudRakP. Tekn .yo . Kulma
mies, jonka partakone teki kuolemaa. 
Tuvan lukutoukka , nukahti aina kirja 
kädessä . 
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Hovi, Risto , 3.1.58, Helsinki , KoulPtri . 
Tekn.yo . Tuyan särmä ja ilmetty oppi
lasvääpeli , hoiti siinä sivussa vielä oppi
laskupnan puheenjohtajan työt . Motto : 
»Me tehdään niin kuin käsketään.« 
Ihamuotila, Timo , 21.4.66, Helsinki , 2/ 
UudRakP. Kaup.yo . Koulutyöt menivät 
hyvin , mutta asekäsittelyssä toivomisen 
varaa. TST-vyö useammin kokelaiden 
tuvassa kuin itsellä. Motto : »Mä en ota 
vilttii. « 
Kaplin, Jarkko , 27 .167, Helsinki , 2/Uu
dRakP. Tekn .yo . Tuvan vitsiniekka ja 
kommenttikuningas . Aina paikalla kun 
tapahtuu, paitsi leirillä . Motto : »Ei tar
vi, jos ei haluu. « 
Kavonius, Rauli, 6,2,66, Helsinki , 
KoulPtri . Yo . Aito 10 000 metrin mies . 
Koulutuskorteilla Ratekoon. Motto : 
»Ei mitään TJ-fiiliksiä. « 
Kettunen, Jari , 21.10.66, Vantaa , 
KotRPsto . Yo. Edu oli niin särmää, et
tä . Tuvan lahja Suomen rockmusiikille . 
Motto: »Hui hai.« 
Kuusela, Harri , 9.3.66, Porvoo, 2/Uu
dRakP. Tekn.yo. Sukeltajaksi vaikka 
väkisin . Miehelä Sonyt aina korvilla . 
Motto: »Silloin elbas.« 
Launikari, Mika , 14.5.66, Järvenpää, 
KotRPsto . Yo. Tuvan pedagogi ja rau
halli suus. Erittäin kiinnostunut sotakir
jallisuudesta , esimerkkinä Arto Paasi
linnan Sotahevonen . 

TUPA 9 Keskiö 
Leikola, Ossi , 26 .5.67, Helsinki , 
KoulPtri . Tekn .yo . Tuvan hymypoika . 
joka oli tahallaan vaiheessa . Motto : 
»Hei , heitä ihan snadi biitti. « 

Lähteenmäki, Karri , 27.2 .66, Vantaa , 2/ 
~udRakP. Kau_p.yo. Reilu mies , biitti 
a~-~-a h~ul~ssa. Tiikasta särmäksi oppi las
vaapehks1. Motto : »Ei stressiä .« 

Malmlund, Kaj , 16.3.67 Tuusula 
KoulPtri . Pääjoht. Tuvan dhdoton lus~ 
mu. Nukkui , kun muut olivat syömässä, 
sodessa, kun muut siivosivat. Motto: 
»Mä jään elbakseen.« 

Martonen, Jyrki , 28.7.66, Virrat, 2/Uu
dRakP . Tekn.yo . Gona, joka ei lukulo
milla viihtynyt. Fantasy Role-player. 
Motto : »Vähä päivii. « 

Mäkinen, Sauli , 24.7.66, Loviisa , 
KotRPsto . Merkonomi. Luuli olevansa 
tuvan tyhmin mies . Motto: »Valmiit 
miehet jakkaroille ja vauhtia. « 

Raitasuo, Rainer , 22.1.66, Helsinki , 2/ 
~Ju~Ra~P. Tekn.yo . Kävi todistettavas
ti amakm 2 kertaa suihkussa. Motto : 
»Kukkuu matkalait-e, tässä suuntalaite.« 
Ryhänen, ?'ap_ani, 7.7.59, Espoo , 2/Uu
d_~akP. D1pl.ms. Patterissa tehokasta 
snvouspalvelua , Ryhäsellä parranajoa. 
Motto : »Tuota noin fyssan labralla ap
roksimoiden, tuota . .'.« 

Saksela, Timo , 3.6 .67 , Espoo , 2/Uu
~Rakr Y.o. _T~van ~upiveikko , joka 
Jaksoi myos p1ru11la . Ama äänessä. Mot
to: »Mutta meillä tuolla Lappeenrannas
sa. « 
Timonen, Jari , 6.8 .67 , Loviisa , KotRPs
to . Yo. _Juniori , joka odotti innolla pa
luuta Kirkonmaalle. Motto: »Vähä mi
tään mattoja. « 
Torvelainen, Jari , 6.4.59 , Helsinki , 
Ko~lPtri. Fil.kand._ Aina iltavapaalle 
~atm luokse ._ Kurssm pahin selventäjä , 
Jopa luut!"1ant11le. Motto:"»Kaikka kirjat 
reppuun Ja lukemaan keskiötä. « 
Töyrylä, Mikko , 28.1.60, Kotka , 
KotRPsto. Dipl. ins . Tuvan hiljainen 
MO , mutta särmä. Motto : »Puhumatta 
paras. « 
Töyrylä, Kari-Pekka, 25.3.66, Kirkko
nummi , 2/UudRakP. Yo . Väistäkää, 
mun täytyy tehdä koulutuskortti . Me
nestyi ihan hyvin , mutta ... Motto : »Mä 
en läpäise kurssia .« 
Virkki, Aki , 10.2.66, Helsinki KoulPt
r_~ - ~?-Tiernapoika , joka viihtyi pöntöl
la snvouspalvelun aikana. Uskomatto
mat unenlahjat . Motto : »Limua myyn
nissä , limu loppui .« 
Wiren, Marko , 14.1.66 Helsinki 
~ou_lPtri . Yo. Tuvan tuplak~uppias . Te~ 
k1 bisnestä melkein mistä vain . Motto : 
»Syndalenin leirillä . .. « 
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Union luottokolfti on 
myös automaaffikorffi, 

hotellikortti_,_ 
n,okailukomi 

ja palveleva yrifyslcorffi 
Union-luottokortti on jo perinteisen 
kätevä maksuväline Union-huolto
asemilla kautta maan. 
Mutta tiesitkö, että Union-
kortti on nyt paljon enem
män kuin perinteinen. 
Union-luottokortilla 
voit tänä päivänä tan
kata yli 40:stä Unionin 
korttiautomaatista ja auto
maattien määrä kasvaa kai
ken aikaa. Automaatista tank
kaat nopeasti ja kätevästi ja 
mihin vuorokauden aikaan 
tahansa. 
Union-luottokortti on myös 
pätevä maksuväline useimmissa Pyydä esit~ I anomuskaavake 
Union-kahviloissa, yli tuhannella lähimmältä Union-asemalta. 
BP-, Texaco- ja Bonus-asemalla Ruot-
sissa ja Tanskassa sekä yli 200 Texaco-asemalla Ndrjassa. Ja Union-kortilla 
voit maksaa kaikki palvelut Rantasipin hotelleissa ja ravintoloissa. 
Liikeyrityksille Union-yritysluottokortti tarjoaa oman erikoispalvelunsa 
- autokulujen seurantajärjestelmän raportteineen kerran kuussa - veloituksetta. 

--un1on ._. 
Johtava kot imainen 

Union tekee enemmän. 
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TUPA 10 Tykkilinja 
Aarrejärvi, Sami , 11.5.65 , Espoo , 2/Uu
dRakP. Yo. Tuvan keho särmä kundi 
aina valmis auttamaan :nuita. Motto ; 
»It's not not easy to be a sex symbol. « 

Aatela,Janne , 7.12.66, Mänttä KoulPt
ri . Myyjä. Pitää koko tuvan her;illä öisin 
sanoinkuvaamattomalla metelillä. Us
komaton pelleilijä. Motto: »Täh?« 

Alkio, Ari , 24.10.66, Helsinki , 2/Uu
RakP. Y?· Hiljainen hiihtäjä , avaa 
suuns.~ vam ~un on asiaa. Ujon kuoren 
alla pulee kmtenkin härö. Motto: »Vähä 
Ratekoo!« 

Estola, . Markku , 25 .1.66, Vantaa, 
KoulPtn. Yo. Käyttää jokaisen IV:n ja 
VKV:n tapaamalla oman kultsin. Saa 
pelleilykohtauksia. Motto: »Aavistan 
täällä mit~ kauheimman peuhuun sijait
sevan. Hei , älkää viittikö. « 

Heino, Lei!, 19.~2._66 , Espoo , 2/Uu
d~akP. Tyokaluh10Ja. Elbaus on elä
~~~- ~uola. ?'apaa sodessa joka kerta eri 
nakmsen naisen . Motto: »Mä olen oikea 
naisten mies .« 

Heirola, Mika, 13.11.66, Lohja , 2/Uu
dRakP. Koneistaja . Kun Heirola riisuu 
kenk~ä . ... qn~.o Heirolan kaappi tuhka
k~J?P.~ vai e1? Allöttävä nauru , härö , pel
lethJa . Motto: »Onko järkee vai ei?« 
Helle, Tomi , 27.2.66, Vantaa, 2/Uu
d~akP. A~tonkulje!taja . Elbaajien ku
nmgas. Vamoharhamen , varusteet aina 
varastettu . Robert De Helle. Haaveena 
vihaisen korpraaiin sotilasura. Motto: 
»Levytysasento maaten. « 
Helminen, Mika, 13.2.66,, Helsinki , 
KoulPtri. Koneenhoitaja . On kuin meri
heinä ja puhuu kuin Imatran Voima. Ei 
yk~.i~ke_rtaisesti osaa olla puhumatta ja 
pyonmåttä. Motto: »Vähän välii. « 
Huuhtanen, Timo, 28.12.66, Helsinki , 
2/UudRakP. Yo. Siivouslusmu Garey 
Huuhtanen . Tuvan kovin selittäjä härö. 
Kun Garey sai raivarit , niin silloin oli tu
pa tosi koetuksella. Motto: »Minäkö hä
rö ja pelleilijä , saati sitten selventäjä?« 
Ikonen, Risto , 8.6.66, Mäntsälä , 
KotRPsto: _Y~- Tupa 10:n särmin , ehkä 
koko tykkilmJan. Matkalla RTK:hon vai 
?! Motto: »Koulutuskortit himmentää .« 
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TUPA 11 Tykkilinja 

Kantonen, Anssi J ., 20.11 .66, Kerava , 2/ 
UudRakP. LVI-huoltomies. Isona Ar
noldiksi. Motto : »Turpa kii ... tahtoo 
nukkua! « 
Kauppi, Juha T. , 2.11.66, Vantaa , 
KotRPsto. Tekn .yo. Intissä rauhallisuu
den perikuva; entä siviilissä? Alan jätkä. 
Motto : »Vähän mottoja .« 
Lahti, Jarmo S., 20.5 .66, Vantaa, 2/Uu
dRakP. Tuvan playboy n:o 1, jenkkifu
dis rulesta . Motto: »Olen·maailman pa
ras , pidä tyttö varas , olen maailman pa
ras ... « 
Lahtinen, Kari H ., 11.9.66, Kauniainen , 
2/UudRakP. Yo . Ei minuuttiakaan hil
jaa , hössöttää , sössöttää ja lässyttää , 
yölläkin! Tuvan playboy n:o 2. Motto: 
»Mä oon kova jätkä.« 
Liisanantti, Kari K., 5.3 .66, Lohja , 2/ 
UudRakP. Yo . Hillitön hikipinko , luki 
yöt päivät. Motto : »Salmiakkia, pojat! « 
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.Lintunen, Pasi A ., 12.8.66 , Kotka , 
KotRPsto . Yo . Oppilas »tö pööt«, rap
piollisen elämäntavan kannattaja . Mot
to: »Kuka lähtee kaljalle?« 

Neva-aho, Mika .I ., 19.7.66, Helsinki , 
KoulPtri . Yo . Tuvan hyttynen , inisee 
jatkuvasti. Motto: »Tää on syvältä.« 

Nikunen, Aapo T ., 3.9.65 , )i_elsinki , 2/ 
UudRakP. Oik .yo . Tuvan AANI! Mot
to : »On kovaa .« 

Ojala, Timo P ., 13.8.66, Helsinki , 2/Uu
dRakP. Yo/metallimies. Ei sanaakaan 
totta . Motto: »Vääpeli Karvonenkin sa
noi , että ... « 

Paavilainen, Antti M. J ., 28.2.66, Hel
sinki , KoulPtri . Yo. Suklaasta voimaa 
(yksinomainen ravinto) . Motto: »Onks 
kellään suklaata?« 

TUPA 12 Tykkilinja 

Pajula, Matti , 24.5 .67 , Kerava, KotRPs
to. Tekn .yo . Alusta asti Ratekon mies 
alikeisarin hommat kun e i kiinnosta'. 
Motto: »Tää on ilkkaa h . .. ilua.« 
ReiniJehto, Tomi , 2.8.67, Vantaa , 2/Uu
?~akP_: Yo . Tuvan gigolo, joka on aina 
aanessa . Korvalaput ja Siekkarit . Mot
to : »Kuka on vienyt mun ... « 
Räty, Mika, 30.10 .65, Kauniainen , 2/ 
UudRakP. Amerikan kirvesmies. Tu
van hilj ainen ajatte lij a. Motto: »Cool 
down boys.« 
Salmi, Ari , 12.2 .66, Kirkkonummi , 2/ 
UudRakP. Yo . 200 000 markan AUDI 
ai~a jäässä . Ehkä 11 kuukauden tykki
mies . Motto: »Enää 30 tuntii lomille.« 
Siimesjärvi, Petri , 22.4.66, Kouvola 
Kot_R~sto . Varsinaine~_tehosiivooja. jo~ 
ta e1 nakynyt ko kaan s11 vouspalve lun ai
k_a na. K1rkonmaa kutsuu , aukissa väki
sin . 
Tamminen, Janne , 15.9.66 , Helsinki 
Koul. Ptri . Tuvan namusetä, omi siivous~ 
kaapin ja piti sie llä omaa kioskia · tuvan 
suosio oli taa ttu . Motto: »Tuplat ; n lop
pu .« 

Tapala, Jaakko, 8.2.66, Helsini 2/U u
dRakP . _Kadett \_! apala. Kova yritys Ra
te_~oo~ Ja _se n Jatkeen ... tiedätte kyll ä. 
V11hty1 smhkussa jopa tunnin . Motto: 
»Tää on siisti .« 
Tommi~en, Jukk~, 13.9.66, Hyvinkää, 
Ko~IP~n .. AsentaJa. Kaveri , jolle uni 
maittoi aina taukoj en aikana . Nukkui 
enemmän latti all a kuin bunkassa . Mat
kalla ase-aukkiin . Motto: »Ei mitään vä
lii .« 
Ukkola, Mauri , 22 .9.66, Vantaa, 2/Uu
dRakP . Levyseppä . Tuvan härö aina 
ään~ssä, _nu_kkuessaanki~ . Vankk~ dip
lom1t~kk1m1esehdokas, Johtuen sairas
telem1sesta . Motto: »Himmentää .« 
Vento, Ville, 14. 12.66, Järvenpää, 
KotR~ to : Yo. Ra teko taitaa jäädä haa
v~eks1. E1 se mitään , Kirkonmaa by 
night on IN. Tuvan hauskuuttaj a. Mot
to : »Tää on se lvä .« 
Vähänäkki , Pekka, 6. 12.66, Inkeroinen 
KotRPsto . Fil. yo. Rateko kutsuu vaik~ 
~ei mie_s s_itä myöntänyt. Tuvan särmin , 
Joka oh aina ~oittam~ssa tyttöystävä lle. 
Motto : »T I s1vulataaJa .« 
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MITÄONAUK? 

AUK:sta liikkuu monen
laista huhua maailmalla; jos
sain sitä pidetään sinä todelli
sena miestenkouluna , jossain 
jonkinlaisena helvetin esikar
tanona, jonka läpi normaali 
mies ei ilman vakavia sielulli
sia vaurioita selviä. Alokasa
jan ryhmänjohtajat kertoivat 
toinen toistaan hurjempia jut
tuja omasta kurssistaan; se oli 
kuulemma koulun historian 
kovakurisin ja kiivastahtisin . 
Ulos järjestäytymisessäkin ri
kottiin kaikki aiemmat ennä
tykset, siihen ei mennyt kuin 
19 sekuntia! 

Oli miten oli , tämä kurssi ei 
kirveelläkään pääse alle 39 se
kunnin, mutta ei meistä ole 
vielä kukaan seonnutkaan . 

Tätä kirjoittaessani kurssi 
on hieman yli puolenvälin ja 
koulutus on huipentumassa 
viikon kuluttua alkavaan ty
kistöleiriin Suomenlahden 
pohjoisrannalla. Joulunpyhät 
lienevät jonkin verran tiivistä
neet kurssin opiskelutahtia , 
sillä välillä ei yhteenkään tu
paan tullut ainuttakaan nuk
kujaa ennen puoltayötä, ja sil
ti tuntui koko ajan olevan ai
van liikaa töitä rästissä. 

Rannikkotykistön AUK :ssa 
huomattavan suuri osa ope
tuksesta on erilaista teoriaa ja 
kirjatietoa . AUK III/86 ta
pauksessa tämä merkitsi sitä , 
että kurssin alkupuoli oli pelk
kää tunneilla istumista aamus
ta iltaan ja varsinainen ryh
män johtajakoulutus vietiin lä
pi todella tehokkaasti tiiviinä 
putkena, johon ei oppilaille 
unta mahtunut kotitehtävien 
vuoksi kuin nimeksi. 
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Normaaliin siviilielämään 
verrattuna AUK on melko eri
koinen paikka. Jotkut sotilas
koulutuksen yksityiskohdat 
suorastaan käyvät hermoille, 
mutta ajatus seuraavasta lo
masta tai sotilaskotiin pääsystä 
lohduttaa niin, että aina voi
mia löytyy sen verran , että 
pääsee yli pienten pulmien . 
Ehkä mielenkiintoisinta koko 
varusmiesajassa on ollut juuri 
seurata , miten erilaisista ym
päristöistä samaan tupaan ja 
samaan patteriin yhtäkkiä jou
tuvat nuoret miehet muuttuvat 
täysin epähomogeenisestä po
rukasta hyvin toisiaan tukevik
si ryhmän jäseniksi. Ongelmat 
ratkotaan yhteisvoimin ja epä
onnessa on koko tupa , linja , 
tai kurssi myötätunnolla mu
kana. 

Tosin on mainittava, että 
niitä, jotka eivät suostu toimi
maan kirjoitettujen tai kirjoit
tamattomien sääntöjen mu
kaan , painostetaan pikkuhil
jaa yhä kovemmin ja kovem
min , lopulta heidät ulos sul
kien . Voi olla hyvinkin mie
lenkiintoista huomata olevan
sa yksin , vailla yhtään ystävää , 
suuren, välinpitämättömän 
joukon keskellä . Joukon, joka 
kuitenkin täysin sulkee sisään
sä ja josta ei pääse eroon se
kunniksikaan vuorokaudesta 
toiseen . 

AUK III/86:n henki on ollut 
hyvä. Linjojen väleillä on val
linnut reilu kilpailu sen kuiten
kaan tappeluksi puhkeamatta . 
Linjojen sisällä yritys on ollut 
kova (lähes aina) ja koulutta
jien kanssa välit ovat olleet hy
vät. 

Kaikessa koulutuksessa ja 
opetuksessa onkin opettajien 
panos tärkein . AUK lll/86:n 
onni on ollut saada parhaat 
mahdolliset kouluttajat ja pat
terin hen~lökunta. Myös tääl
lä ovat suhteet olleet kunnossa 
ja molemminpuolinen luotta
mus on tuntunut vallitsevan. 

Aliupseerikurssi Suomen
linnan Rannikkotykistöryk
mentin Koulutuspatterilla on 
varmasti ollut parasta mahdol
lista sotilaskoulutusta . Aika
taulu on ollut kova , mutta ta
voittt\et lienee saavutetut ja 
kurssin oppilaista toivottavasti 
tulee tehtävänsä osaavia ja 
alaisiaan oikein ja tasapuoli
sesti kohtelevia ryhmänjohta
jia ja kokelaita . 

Kurssimme on tämän leh
den ilmestyessä jo loppunut , 
ja oppilaat ovat eri tehtävissä 
alikersantteina ja korpraalei
na Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin ja Kotkan 
Rannikkopatteriston yksiköis
sä sekä upseerioppilaina Ran
nikkotykistökoulussa . 

Uudet I/87-alokkaat : 
-älkää uskoko aivan kaik
kea, mitä teille aukista 
kerrotaan mutta pelätkää 
pahinta. Kaikki on vain 
teistä itsestänne kiinni! 

Oppilas Gylden RT, 
Keskiö , AuK III/86 
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