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RT-kilta: Esimerkkiä muille
kin 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 25. toiminta
vuosi on meneillään. Pitkäaikainen puheenjohtaja 
Reijo Telaranta esittelee sisäsivuilla killan toiminnan 
eri muotoja. Reijon vetämänä ja hänen esimerkkinsä 
innoittamana on killasta muotoutunut aivan ainutlaa
tuinen järjestö. 

Samalla kun kilta on saanut viime vuosina osakseen 
merkittäviä valtakunnallisia huomionosoituksia ulos
päin näkyvästä toiminnastaan, on killan sisäinen hen
ki ja yhteistyö muodostunut esimerkilliseksi. Oleel
lista on, että kiltaan on helppo tulla mukaan, kilta ei 
ole pienen piirin salaseura. 

Jäsenmaksunsa maksaneita jäseniä oli viime vuo
denvaihteessa runsaat kolmesataa. Lisäksi on huo
mattava määrä ainaisvarusmies- ja uusjäseniä. Po
rukkaa riittää, mutta lisääkin toki mukaan mahtuu. 

Moninaisia tapahtumia on vuosittain kymmeniä. 
Esimerkiksi vuosi sitten yhteistyössä rykmentinja pe
rinneyhdistyksen kanssa järjestettyyn Suomenlinna
päivään osallistui noin 350 henkeä. Järvön ja Kaja
nuksen retket talkoineen ja saunoineen ovat näkyvä 
osa merellistä kiltatoimintaa. 
Yhteistä puuhattavaa riittää. 

Markku Markkula 
päätoimittaja 
res. vänr.-79 
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Kevät on kääntynyt kesään, Lippurykmenttimme vuosipäivä samoin kuin rannikko
joukkojen yhteisleiri ja lippu juhlapäivä ovat jo historiaa . Katseet_ on k~ännettävä 
eteenpäin , kohti uusia, haastavia tehtäviä . Niiden joukossa ovat enlaatmset tarkas
tukset, syysleiri ja kertausharjoitukset "selkärangallemme" eli reserville. 

Kesäkuussa uudet miehet aloittavat tervetulleina taistelijan peruskoulutuksensa 
Rykmentin ja Uudenmaan Rakuunapataljoonan riveissä . Heistä tulee aikanaan u~
si lenkki Uudenmaan rannikkopuolustuksen ketjuun . Se ketju on teräksen kaltai
nen: Kuta parempi ja kovempi koulutus - sitä karaistuneempi on lenkki ja siis ketju 
myös. 

Pelkkä kovuuteen panostaminen voi kuitenkin johtaa "liikaan" karaisuun. Teräs 
haurastuu. Siksi tulee inhimillisen lämmön ja valoisan sotilashuumorinkin sävyyttää 
koulutustapahtumia, esimiesten ja alaisten suhteita ja aseveljien keskinäistä kanssa
käymistä. Silloin lenkin ja ketjun sitkeys kasvaa: Ymmärrämme, että yhdessä vas
taamme meille annetujen tehtävien tinkimättömästä täyttämisestä - ei happamia 
vaan valoisia asentein . 

Puolustusvoimain komentaja on lausunut: " . .. koulutuksen tulee olla kovaa ja ki
vaa .. . ". Sanottuun sisältyy ketjuntakojan viisaus . 

Toivotan Lippurykmentin henkilöstölle, reserviläisillemme, kiltaveljille, RTTK:lle 
ja "vihreille sisarille" sekä tukijoille Hyvää Kesää. Alokkaat , teitä on odotettu. Ol
kaa kuten edeltäjännekin - odotustemme arvoiset. 

Rykmentin komentaja 
Eversti J.A. Niska 
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SIRtR:n 69. VUOSIPÄIVÄ 

TEKSTI JA KUVAT SAKU PAASILAHTI 

S11omenliaun Ranniilotylåstörylunentti rietti tnaamukaan YUosipiiYiiiinsi 12. toukolc11u
tll. 

Tilli n,oaaa ohjelmassa oH Hpuaaosto Kuninlcaanportin yaJJeilla, se.lei paraatilcatselmus 
Milciluodoa HnnalclceeHa, johon myös omaisilla oH mahdollisuus osallistua. JublapiiYin lo
palcsi oH erilcoistilaisuus H Patteriston esilcuaaan tiloissa Upinniemessi, missi paljastettiin 
Rylunentin edellisen lcomentlljan eYersti Torsti Lahden muotolcuYa. 

Tänä vuonna sää ei suosinut 
vuosipäivän juhlijoita, kuten 
aikaisimpina vuosina. Aamu 
valkeni sumuisena ja koleana 
ja juhlaparaatiin osallistujien 
oli varustauduttava sadetak
kiin sateisen sään takia. 

Ensimmäiseksi aamulla nos
tettiin lippu Kuninkaanportin 
valleille , jossa reipas merituuli 
sai lipun liehumaan uljaasti. 
Lipunnostoa oli seuraamassa 
juhlaparaatiin osallistuvat jou
kot Isosaaren linnakkeelta se
kä Koulutus- ja Esikuntapat
tereilta. Myös Rannikkotykis
törykmentin komentaja evers
ti J .A. Niska seurasi lipunnos
toa. 

Pitämässään puheessa 
eversti Niska kertoi Kustaan
miekan historiasta sekä sen 
merkityksestä Suomelle viime 
sotien aikana. 

Seuraavaksi ohjelmassa oli 
paraatikatselmus Mäkiluodon 
linnaakkeella , jonne tuli pa
raatijoukkojen lisäksi Drags
vikin varuskuntasoittokunta. 

Aluksi ilmoitettiin joukot 
rykmentin komentajalle, tätä 
seurasi paraati-katselmus ryk
mentin kunniamarssin soides
sa. Katselmuksen suoritti ryk
mentin tarkastaja eversti J . 
Karvinen. 

Katselmuksen jälkeen piti 
sotilaspastori Erkkilä kenttä
jumalanpalveluksen, mitä seu-

rasi eversti Karvisen puhe juh
li joille. 

- Rannikkotykistön merki
tys kriisien säätelyssä ja hallin
nassa on rannikolla ja saaris
tossa keskeinen ja sen merki
tys tulee edelleen kasvamaan 
kun nyt pääsemme kehittä
mään liikkuvaa asejärjestel
määmme. Olemme 1970- lu
vulta lähtien modernisoineet 
valvontajärjestelmäämme ja 
kiinteätä tykistöä. Myös kulje
tuskalustomme on uusiutunut 
suurelta osin . Tekninen kehi
tys on edellyttänyt myös kou
lutuksen uudistamista , totesi 
rannikkotykistön tarkastaja. 

Eversti Karvisen mielestä 
rannikkotykistön kiinteä ase
j ärjestelmmä on hyvässä kun
nossa. 

- Asejärjestelmän kehittä
misen aloitimme tulenjohdon 
ja ampuma-arvojen laskennan 
modernisoinnilla. Maalin mit
tausta varten on kehitetty koti
mainen laseretäisyysmittari . 
Automaattinen laskinjärjes
telmä laskee tarvittaessa am
puma-arvot kolmeen maaliin 
samanaikaisesti usealle tuliyk
sikölle. 

Huonoin tilanne Karvisen 
mielestä on ollut liikkuvassa 
asejärjestelmässä, jossa 1960-
luvulla käyttöön saadut rans
kalaiset rannikko-ohjukset se
kä neuvostoliittolaiset meri-

torjunta ohjukset ovat jäämäs
sä teknisesti vanhanaikaisiksi . 

- Valtion kuluvan vuoden 
budjetissa olemme saaneet 
määrärahan , joilla voimme 
aloittaa uuden ohjuksen han
kinnat . Puolustusvoimat on
kin tilannut ruotsalaiselta 
Saab Missiles Ab:ltä rannik
kotykistölle tarkoitetun ohjus
järjestelmän prototyypin. Ky
seessä on RBS. 15 meritorjun
taohjuksen rannikkotykistäso
vellutus. Sama ohjusjärjestel
mä on aikaisemmin hankittu 
Helsinki-luokan ohjusvenei
siin . 

Puheen lopuksi totesi evers
ti Karvinen rykmenttimme 
siirtyvän uuteen aikakauteen . 

- Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentti on valtakun
nan tärkeimmän strategisen 
kohteen , pääkaupunkiseudun 
suojana. Tästä syystä ryk
menttiä on kehitetty voimak
kaasti viime vuosina. Kun 
olemme saamassa uusia meri
torjuntaohjuksia, jotka sovel
tuvat erittäin hyvin suomalai
siin saaristo- ja rannikko-olo
suhteisiin on meillä entistä pa
remmat mahdollisuudet täyt
tää tehtävämme kriisinhallin
nassa. 

Puheen jälkeen jaettiin ryk
mentissä palveleville henki
löille tunnustuspalkinnot ansi
okkaasta työstä rykmentin hy
väksi. 

Tunnustuspalkintojen jaon 
jälkeen suoritettiin ohimarssi , 
jonka vastaanottopaikka oli 
juhlallisesti 1. tykin edustalla . 
Marssia vastaanottamassa oli 
Rannikkotykistön komentaja 
eversti J .A. Niska , rykmentin 
entinen komentaja kenraali
luutnantti Karvinen sekä hä
nen poikansa Rannikkotykis
tö n tarkastaj a eversti J. Karvi
nen . 

Juhlijat pääsivät ruokaile
maan ohimarssin jälkeen. 
Kenttäruokalassa tarjottnn 
kaikille tuttua hernesoppaa ja 
jälkiruoaksi saatiin kääretort
tua. Samaan aikaan muut jou
kot saivat nauttia juhlalou
naasta Isosaaren linnakkeella. 

Vuosipäivänä palkittiin Rykmentin hyväksi toimineita hen
kilöitä. Isosaaren linnakkeen päällikkö kapteeni Taavitsai
nen sai Kenraalinkannun aktiivisesta ja tuloksellisesta toi
minnasta Isosaaren linnakkeen pääkouluttajana. Palkintoon 
kuuluvaa kiertopokaalia on kuvassa ojentamassa Rykmen
tinkomentaja eversti J.A. Niska. 

Rykmentin vuosipäivänä omaisilla oli mahdollisuus tutustua 
Mäkiluodon linnakkeeseen, jossa heille pidettiin kalusto
näyttely. 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin edellisen komen
tajan eversti Torsti Lahden muotokuvan paljastustilaisuutta 
juhlittiin II Patteriston erikunnasa Upinniemessä. Kuv~ 
(vasemmalla) taiteilija K. Bäckman, sekä hänen mallinsa 
eversti T. Lahti vaimoineen. 

Vuosipäivän aikana omaisil
la oli mahdollisuus tutustua 
Mäkiluodon linnakkeeseen. 
Paikalle saapuikin runsaasti 
linnakkeella palvelevien poi
kien omaisia , joita varten jär
jestetty kalustonäyttely sai 
suurta huomiota osakseen. 

Iltapäivällä paljastettiin 
suomenlinnan Rannikkotykis
törykmentin edellisen komen
tajan eversti Torsti Kalervo 
Lahden muotokuva II patte
riston erikunnan tiloissa. Tilai
suuden käytännön järjestelyi
tä johti II patteriston komen
taja majuri R. Hurme. Samas
sa tilaisuudessa jaettiin tun
nustuspalkintoja taiteilija K. 
Backmannin maalaaman muo
tokuvan rahoittajille . 

Kokonaisuudessaan 69-vuo
tiaan Rykmenin vuosipäivän 
juhlinta sujui onnistuneesti , 
eikä edes iltapäivällä alkanut 
sade saanut juhlamieliä ma
sennettua. 

5 



6 

RANNIKKOSOTILASKOTI
YHDISTYS: 
KERTOMUS VUOSIEN 
TAKAA 

Olipa kerran, tarkemmin sanottuna syksyllä 
1918, pieni joukko tarmokkaita naisia, jotka 
halusivat järjestää joulujuhlia ja hankkia jou
lupaketteja niille rannikkopuolustuksen soti
laille, jotka viettäisivät joulun palvelustehtä
vissä kaukana saarilla ja linnakkeilla. Olihan 
tulossa itsenäisen Suomen ensimmäinen joulu! 

Nämä Vapaussodan aikana isänmaalliseen 
toimintaan osallistuneet naiset halusivat auttaa 
vasta perustettua itsenäisen Suomen armeijaa 
ja niinpä Rannikkosotilaskotiyhdistyksen , 
RSKY:n, syntysanat lausuttiin 3. marraskuuta 
1918. 

Yhdistys aloitti toimintansa nimellä "Saaris
tosotilaiden joululahjakomitea" . Jo silloin aja
teltiin oikeata sotilaskotia, mutta ei uskallettu 
vielä lähteä sitä tyhjästä perustamaan. 

Sotilaskotityö ei ole suomalaista alkuperää , 
vaan sen toivat Suomeen Kuninkaallisessa 
Preussin Jääkäripataljoona 27:ssä palvelleet 
suomalaiset jääkärit. Jääkärimme olivat Sak
sassa tutustuneet Soldatenheim'eihin , joissa 
saattoi ostaa virvokkeita, lukea lehtiä ja tavata 
tovereitaa ; olla poissa kaduilta "huonoista" 
harrastuksista. 

Sotilaskotityö alkoi Suomessa 1918, jolloin 
ensimmäisen sotilaskodin perusti NMKY ja 
sen johtajana toimi W er ne ri Louhi vuori. 
Tämä koti , joskin uusissa tiloissa, toimii edel
leen Satahaminassa. NMKY :n sotilaskotiyh
distys on vanhin, RSKY on hyvä kakkonen. 
Jääkäreistä on vielä muistona vihreä väri soti
laskotisisarten asuissa. 

"Saaristosotilaiden joululahjakomitea" jär
jesti jo ensimmäisenä jouluna ohjelmalliset 
joulujuhlat kaikissa rannikkojoukkojen sijoi
tuspaikoissa Hangosta Laatokalle ja tarmok
kaat naiset tekivät myös joulupaketteja pojille . 

Työ perustui alusta alkaen vapaaehtoiseen 
toimintaan ja varat hankittiin keräyksillä. 

Tammikuussa 1920 "Saaristosotilaiden jou
lulahjakomitea" muutti nimensä "Rannikkoso
tilaiden huoltoyhdistykseksi" ja vuonna 1959 
yhdistys sai nykyisen nimensä "Rannikkosoti
laskotiyhdistys", R S K Y . 

Alussa kodit olivat lukutupia, joihin hankit
tiin kirjoja ja tilattiin lehtiä. Ensimmäinen tupa 
perustettiin Ö r ö n linnakkeelle ja ensimmäi
nen varsinainen sotilaskoti I s o s a a r e e n 
1926. Tämä koti toimii edelleen. 

Linnakkeiden sotilaskodit olivat yhdistyk
semme perustajajäsenen ja sittemmin pitkäai
kaisen puheenjohtajan ja kunniapuheenjohta
jan A n n a - L i i s a R e w e 11 'in "kuningatar
ajatus". 

Kaupungissa kasarmien yhteydessä olevat 
sotilasskodit kannattivat tietysti hyvin , koska 
poikia oli paljon ja kotien huolto helppoa, mut
ta että sotilaskoti kaukana "kivillä"!! 

Ajatuskin pidettiin mahdottomana, mutta 
rouva Rewell oli tarmokas , tempperamentti
nen , rohkea ja hyvin itsepäinen, tosin positiivi
sella tavalla. Hän ei antanut periksi vaan hyvä
nä liikenaisena ymmärsi, että jos joku koti me
nee oikein hyvin ja toinen huonommin niin kes
kimäärin menee kuitenkin hyvin . Anna-Liisa 
Rewell sai tahtonsa läpi. 

Tämä "resepti" on RSKY:ssä käytössä vielä 
tänäkin päivänä, hyvin menevä koti pitää toi
minnassa heikompaa. 

Kaikkien sotilaskotien tarkoitus ja kohde on 
sama -suomalainen varusmies- mutta kotien si
jainti tekee RSKY:stä erilaisen ja erikoisen. 

Kulkuyhtydet linnakkeille ovat vaikeat ja 
sää on aina otettava huomioon. 

On jännitystä ja dramatiikkaa. Itsekin olen 
jäänyt sumun vangiksi s_aareen )a_ lai~a~_äylän 
ylittäminen hydrokoptenssa talv1p1mealla kuu
luu sarjaan "elämäni jännittävät hetket" ! 

Orastavan pakokauhun lannisti kuitenkin lu
ja ja horjumaton usko puolus_tutvoimiin: ~i~_a 
ovat maamme puolustajat kuljettaneet me1dat 
vihreät sisaret turvallisesti perille. Ilman puo
lustusvoimien tukea ja apua RSKY ei voisi edes 
toimia. Millä me sinne luodoille muuten , ja vie
lä sotilasalueille! 

Aina kun olemme apua pyytäneet olemme 
sitä myös saaneet . Onhan m~illä yhteinen k~h
deryhmä, ne rakkaat varusnuehet. Koulu~taJat 
huolehtivat poikien palvelusajasta , me sisaret 
heidän vapaa-ajastaan. 

Nykyinen RSKY toimii alueella Rauma-Ky
minlinna. Sotilaskoteja on 16. Lisäksi on 4 
kanttiinia, leirikoti Reilassa ja 3 sotilaskotiau
toa. Meitä rannikon vihreitä sisaria on n.600. 
"Saaristosotilaiden joululahjakomitea" on kas
vanut ja varttunut aikojen kuluessa, mutta pe
rusajatus on edelleen sama: vapaaehtoinen 
työ suomalaisen varusmiehen hyväksi. Jokai
nen varusmies, niin harmaa kuin sininen, on 
"king" sotilaskodissa. Sisarelle paras kiitos on 
tyytyväinen hymy ja "kiitti sulle". 

Rannikon vihreitä sisaria ryhmäkuvassa Iso
saaren sotilaskodissa: vasemmalta Tellervo 
Boström Ritva Kinnunen, Kerttu Braxen, Ar
mi Sädeiahti, Marjatta Piironen, Kirsti-Liisa 
Vieno, Irma Castren ja Leena Hurme. 

"Rannikkon isoäidin", Anna-Liisa Reweellin 
muotokuva Rannikosotilaskotiyhdistyksen toi
mitalossa Helsingin Katajanokalla 

Vihreä sisar työssään: Anni Sädelahti kahvia 
kaatamassa varusmiesillassa Isosaaren sotilas
kodissa. 

Palautteena kohderyhmältä lainaa lopuksi 
Kari Kujalan kirjoitusta "Patterilla herätys", 
Keskipohjanmaa 14.9.1986: 
"Sotilaskoti , sotku , sode , ihan miten vain halu
atte. Sotku on kuin kermavaahtoa kuivan ka
kun päällä. Siellä ei tarvitse stressata. Ne kuusi 
munkkia, puoli litraa mehua , kaksi kuppia kah
via ja jäätelön saa nauttia ihan rauhassa ja mi
tään ajattelematta. Mitäpä sotkusta muuta voi 
sanoa kuin että se on paras idea sitten höyryko
neen keksimisen". 

Ulpu Pajala 
RSKY:n vihreä sisar 

7 



Ulpu Pajala jättää Rannikon 

TEKSTIT JA KUVAT ARI LOHENOJA 

Edellisen aukeaman artikkelin kirjoittaja, RSKY:n vihreä sisar Ulpu Pajala, on tullut tutuk
si tämän lehden lukijoille yhtenä sen sisällön ideoijista. Ulpu Pajala on istunut Linnakelehden 

toimitusneuvostossa Rjannikkosotilaskotiyhdistyksen edustajana parin vuoden ajan. Muutto 
ulkomaille jättää hänet nyt kuitenkin toistaiseksi syrjään kiinteästä yhteistyöstä. 

Ulpu Pajala liittyi Rannik
kosotilaskotiyhdistykseen jo 
70-luvun lopulla, ja vuodesta 
1982 tähän kevääseen asti hän 
on ollut yhdistyksen hallituk
sessa . 

- Jo lapsuudenkodissa totuin 
tämäntapaiseen työhön . Niin 
äitini , isoäitini kuin meidän 
koko sukumme naiset ovat ol
leet mukana . 

Maanpuolustus, vapaaehtoi
suus, nuoret 

Ulpu Pajala on toiminut 
nuorten parissa ja heidän hy
väkseen partioliikkeessä sekä 
lasten koulujen vanhempai
nyhdistyksissä ja -neuvostois
sa. Pajalan perheen omat lap
set ovat jo nuoria aikuisia: ty
tär opiskelee yliopistossa te
ologiaa ja pojista nuorempi on 
parhaillaan suoritamassa va
rusmiespalvelustaan laskuvar
jojääkärikoulussa, vanhempi 
on reservin vänrikki ja opiske
lee yliopistossa valtiotieteitä. 

- Tässä sotilaskotityössä yh
distyvät hienosti maanpuolus
tustyö , vapaaehtoisuus ja toi
minta nuorten hyväksi . 

Vapaaehtoisia työtunteja 
kertyi RSKY:n vihreille sisa
rille viime vuonne yli 32500. 

- Yleinen käsitys on se, että 
naiset , jotka hakeutuvat mu
kaan tähän toimintaan, olisi
vat upseerien vaimoja. Näin ei 
asia kuitenkaan ole. Suuri osa 
on ihan siviilimaailmasta. 
V arusmiesillat 

Ulpu Pajala on ollut 
RSKY:n Helsingin paikalliso
saston johtokunnassa useita 
vuosia . Hän on vetänyt kirjas
tojaosta ja nyttemmin ohjel
majaosta. Varusmiehet pääse
vät nauttimaan tästä toimin
nasta näkyvimmin osaston 
"omasssa kodissa", Isosaaren 
linnakkeella, kolme kertaa 
vuodessa järjestettävissä va
rusmiesilloissa. 

- Sisarten suureksi iloksi 
huomasimme, että linnakkeen 

omien varusmiesten keskuu
desta löytyi niin tasokasta oh
jelmaa, kuin nyt keväällä. 
Olemme varmoja , että tykki
mies Timo Jurkasta tullaan 
kuulemaan vielä! 
Ulkomaille 

Ulpun miehen työ vie Pajalan 
perheen Yhdysvaltoihin . 

- Olemme ennenkin asuneet 
ulkomailla, mutta tällä kertaa 
lapset jäävät Suomeen. 

Ulpu Pajala on muuton ta
kia joutunut pyytämään eroa 
Rannikkosotilaskotiyhdistuk
sen hallitukselta, ja Linnake
lehden toimitusneuvostoon on 
RSKY:stä hänen seuraajak
seen valittu rouva Riitta Ran
takari. Ulpu on kuitenkin lu
vannut pitää yhteyttä lehtem
me lukijoihin kirjoittamalla 
kuulumisiaan Amerikasta. 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti toivottaa Ulpu 
Pajalalle hyvää jatkoa ulko
mailla ja jää odottamaan hä
nen paluutaan kotimaahan ja 
tänne Rannikolle. 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 
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Rykmentin komentaja, eversti J.A . Niska luo
vutti Ulpu Pajalalle myöntämänsä Rykmentin 
ristin hänen rykmentin hyväksi tekemästään 
työstä. Oikealla Suomenlinnan Rannikkotykis
tökillan puheenjohtaja, päätoimittaja Reijo 
Telaranta. 

P ARTURI-KAMP AAMO 

SALON OR)fiN~ON ... 
SUOMEN MESTARI 

v.1983. -84. -85. -86. ja 87. 

AVOINNA ARK. 9-20.00 
LA 9-15.00 

Puh. 339 122, . 
Itäkeskus tallinanaukio 3 II- kerros 
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SUOMENLINNAN RANNIKKO
TYKISTÖKILTA R.Y. 
TEKSTI REUO TELERANTA 

KILLAN TARKOITUS 

* Ylläpitää ja kehittää maanpuo * Varusmiesten paJ-velualttiuden 
lustusbenkeä edistäminen 
* Oman aselajin ja joukko-osas• * Lisätä oman joukko-osaston va-
lon perinteiden tallettaminen, rusmiesten, kantabenldlökun-
jatkaminen ja t'aallminen nan ja reserviläisten ybtiestoi

mintaa ja ybtiesbenkeä 

Kiltatoimikunta on sotilasarvoista riip
pumatonta vapaaehtoista maanpuolus
tustyötä. 

Killan jäsen voi olla jokainen rt-mies 
perheenjäsenineen tykkimiehestä ken
raaliin . 

Kiltatoiminta on monip_uolista koko 
perheen toimintaa rannikolla ja saaristos
sa. 

Varusmiestoiminta 

Varusmiestoiminnan pyörittämisestä ja 
kehittämisestä huolehtii killan Varus
miesjaos. 

Kilta julkaisee yhdessä Rykmentin 
kanssa Linnake-lehteä joka on varusmies
ten , kantahenkilökunnan ja reserviläisten 
yhteinen tiedotuslehti. 

Yhteistoiminta Rannikkotykkimiestoi
mikunnan ja oppilaskuntien kanssa on 
muutoinkin vilkasta ja monipuolista . Va
paa-ajan välineiden kartuttaminen, har
rastustilojen parantaminen , varusmies-
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kirjastojen kerääminen ja erilaiset palkit
semiset mm. Killan mustalla baretilla ovat 
eräitä yhteisen toiminnan muotoja . 

Varusmiehet voivat jo palvelusaika
naan liittyä oman kiltansa jäseneksi. Tällä 
tavoin tuntuma oman aselajin kehityk
seen säilyy ja varusmiesaikana syntyneet 
ystävyyssiteet voivat jatkua yhteisten ret
kien, saunailtojen ja muun harrastustoi
minnan parissa . 

Reserviläistoiminta 

Rannikkotykistö on erittäin pitkälle 
teknistynyt laskimineen , lasermittarei
neen ja monimutkaisine ammuntajärjes
telmineen. Aselaji suorittaa tehtäviään li
säksi erittäin vaativissa olosuhteissa saa
ristossa ja rannikolla. Tykistöllisten taito
jen lisäksi rt-miesten on hallittava monia 
muitakin asioita merenkulusta ohjuksiin 
ja ilmantorjunnasta linnakkeiden lähi
puolustukseen. 

Näin vaatlVlen valmiuksien ylläpitä
mien edellyttää säännöllisesti järjestettä
viä kertausharjoituksia, joissa aselajin re
serviläiset säilyttävät tuntuman omiin teh
täviinsä ja pysyvät mukana nopeassa tek
nisessä kehityksessä. 

Varusmiesaikana ja toistuvissa kertaus
harjoituksissa syntyneille ystävyyssiteille 
Kilta tarjoaa mainiot toiminnalliset puit
teet. Samalla säilyy myös harjoitusten vä
lillä kosketus omaan aselajiin , saaristoon 
ja merellisen toimintaan. 
RANNIKKOTYKISTÖ ON TERÄS
TÄ! 

Järjestötoiminta 

Kilta järjestää vierailuja linnakkeille, 
tutustumiskäyntejä ammuntoihin , yhtei
siä retkiä saaristoon sekä kokouksia ja 
saunailtoja. 

Kiltatoiminta on koko perheen toimin
taa. Erityisesti Porkkalan edustalla, Jär
vön saaressa oleva hirsirakenteinen n. 100 
neliön Kiltamaja rantasaunoineen ja eri
nomaisine satamineen ja kalavesineen on 
tullut suosituksi perheretkien kohteeksi . 
Järvö on kauneinta ulkosaaristoa , sivulli
silta suljettuna rauhallinen ja hyvin säily
nyt sekä parinkymmenen heht~a~n ko
koisena riittävän avara monenla1snn har
rastuksiin. 

Toinen . näyttävä saunaretkien kohde 
on Robert Kajanuksen graniittinen ranta
sauna Upinniemen eteläisimmässä kär
jessä, Porkkalanselän reunassa .. !<-~~sal
lisromanttiselta ajalta oleva granuttihnna 
on Elien Saarisen piirtämä. Kilta entisöi 
pahoin rappioituneen rakennuksen tal
koilla muutamia vuosia sitten . 

Aktiivisena ja vahvana järjestönä Kilta 
pystyy tarjoamaan jäsenistönä toiminnal
le näyttävät ja monipuoliset puitteet. 

Talous 

Killan toiminta rahoitetaan jäsenmak
suilla ja lahjoituksilla. Ilman saumatonta 
yhteishenkeä ja monenlaisia talkootem
pauksia eivät Järvön Kiltamajan tai Ro
bert Kajanuksen saunan kaltaiset urakat 
olisi voineet onnistua. Viime aikoina 
ovatkin monet toimintaamme mm. edellä 
mainituissa kohteissa tutustuneet yrityk
set ja yksityiset halunneet olla mukana tu
kemassa työtämme. Kilta tavoitteineen 
on koettu omaksi ja yksittäisestä sauna
retkestä on virinnyt jatkuva yhteistyö. 

Jäsenet 

Killan jäsenet hyväksyy killan hallitus . 
Jäseneksi voidaan hyväksyä rannikkoty
kistössä varusmiehenä tai kertausharjoi
tuksissa palvellut tai aselajin parissa muu
ten ansiokkaasti maanpuolustustyötä teh
nyt reserviläinen perheen jäsenineen. Kil
lan jäseneksi voi liittyä jo varusmiesaika
na . 

Ota yhteyttä Killan sihteeriin, Killan 
yhtyshenkilöön SIRtR:n esikunnassa tai 
Rykmentin varusmiesten Rannikkotykki
miestoimikuntaan ja kysy lisää toiminnas
tamme. Samalla saat henkilökohtaisen jä
senmateriaalisi. 
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JQHTQK{JNTA 
1+8 

Puheenjohtaja 

Sihteeri 
Reijo Telaranta 

Kauko Pyyskänen 
{k. 880583, t. 782311) 

{k. 8012230) 
Rahastonhoitaja 
Viljo Markkanen 
{k. 309501 , t.1981) 
Tiedottaja 
Jouko Kokkonen 
{k.837292) 

RESERVILÄISJAOS 
ArnoNyberg 
{k.411264, t.409178) 
Juhani Enkovaara 
{k. 780588, t. 7553290) 
Heikki Maunula 
(k.424612, t.410411) 
- kertausharjoitukset , 
aselajitietous, 
alueellinen toiminta, 
lippuvartiot, paraatit 

JÄRJESTÖJAOS 
Asko Heilala 
(k.673536, t.5667407) 
Lasse Arlander 
(k.881337, t .87201) 
- kokoukset, retket , 
tutustumiskäynnit, 
saunaillat, jäsenistön 
nalkitsemiset 

KIINTEISTÖT, 
MA TERIAALITOIMINNOT 
OlliSaatsi 
(k.6985545 , t .646024) 
Eero Sivunen 
(k.893733, t.658211) 
- Kajanuksen sauna 
Järvön maja, kalustot , 
investoinnit 

YHTEYSHENKILÖT 
SIRtR 
Maj . P. Mustonen 
(68601) 
RTTK 
Alik R . Gylden 
(6860340) 
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KOMENTOJAOS 
Helmut Hess 
{k. 626576, t .665057) 
- pakitseminset, merkkipäivät 
Ensio Selin 
(k . 783475, t .780522) 
-yhteydet muihin järjestöihin 

V ARUSMIESJAOS 
Pekka Mellavuo 
{k.949-211646, t.8025838) 
Leo Höykinpuro 
{k.881967, t .46911) 
Jorma Hakala 
k.555175) 
- RTTK, linnakelehti , 
kirjastot, varusmiesten 
palkitsemiset 

KILPAILU-JA KOULU-
TUSJAOS 
Tapani Puska 
(k.372225, t .840822) 
AnttiJauri 
k.529595) 
- kilpailut ,ystävyys-
ottelut, lcurssit 

TALOUSJAOS 

Raimo Partinen 
(k .2962250, t .2962466) 

Kalevi Hiili 
(k .8018336, t .821711) 
Martti Norta 
(k.316036, t . 788469) 

-talous , myynti , keräykset 

TILIT 

KOP-Aleksi 103150-159087-6 
SYP-Senaatintori 
200120-1536748 
OKO-Arkadia 500001-420735 
PSP 144742-6 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKIS
TÖKILLAN POSTIKOR'I.llKILP AILU 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan varusmiesjaosto julistaa postikorttikilpailun, jonka tavoittee

na on saada kootuksi aselajimme erityispiirteitä sekä rykmentimme tehtäviä ja palveluspaikkoja ku

vaava postikorttisarja. Muutoin aiheen valinta on vapaa . 
Kilpailuaikaa on pidennetty 15.8.-87 asti. Tässä vielä säännöt muistin virkistämiseksi. 

KILPAILUN SÄÄNNÖT 

1. Kilpailu on kaikille avoin . Kilpailu on erityisesti tarkoitettu rykmentissä palveleville varusmiehille, 
kantahenkilökunnalle ja sotilaskotisisarille . 

2. Kilpailuaika on 1.4.-15.8.1987. Kilpailutyöt toimitetaan Rannikkotykkimiestoimikunnalle ( osoite 

SIRtR/RTTK, Esikunta 1, Santahamina). 

3. Kilpailuun jätettävän työn tulee olla vähintään postikorttikoossa ja enintään kokoa A4. Työ saa olla 

värillinen tai mustavalkoinen. Kilpailuun voi osallistua sekä piirroksilla että valokuvilla. Kilpailuun 

voi osallistua myös luonnoksella , jossa kortin aihetta ei ole viimeistelty valmiiksi postikortiksi . 

4. Kilpailussa jaetaan palkintoja seuraavasti : I palkinto 300 mk , II palkinto 200 mk ja III palkinto 

100 mk . Lisäksi tuomaristo voi lunastaa killalle kilpailutöitä a 50 mk käytettäväksi mm. Linnake

lehden kuvituksessa . Tuomaristo voi jakaa palkinnot myös toisin .Kilpailun tuomaristoon kuuluu 

rykmetin , killan ja RTTK:n edustajat. Lisäksi kilta voi pyytää tuomaristoon asiantuntijaksi ulkopuoli

sen taiteilijan . 

5. Kilta varaa itselleen oikeuden muokata kilpailuun jätettyjä töitä . Kukin osanottaja voi jättää kilpai

luun haluamansa määrän töitä. Kilpailijan henkilötiedot tulee merkitä joko työn taakse tai työtä seu

raavaan suljettuun kuoreen. Tällöin työn taakse ja suljettuun kuoreen tulee laittaa nimimerkki . 

Jäsenanomus 

Anon Suomenlinnan Rannikotykistökilta 
r.y. :n jäsenyyttä. 

Nimi ·----------------
Sos. turvatunnus. _________ _ 
Osoite ---------------
Puh. ,koti/työ. _________ _ 
Ammatti ·---------------
Sotilasarvo -------------
Palveluspaikka. ________ _ 
-aikao_ ____________ _ 

Voidaan jättää myös SlRtR:n 
RTTK:n yhteyshenkilölle 

tai 

□ 
Suomenlinnan 
Rannikkotykistökilta r. y. 
c/o V. Markkanen 
Kontulankaari 11 C 89 

00940 Helsinki 

13 



"Kuullos Pyhä Vala, Kallis Suomenmaa ... " 
KUVAT ARILOHENOJA LAPPEENRANNASSA 20.3.1987 
SUOMENLINNASSA 27.3.1987 
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Yli 16-tuhatta veripussia varuskunnista vuosittain 

VERTA TARVITAAN AINA 
TEKSTI JA KUVA ARI LOHENOJA 

Jokaisella varusmiehellä on 
palveluksensa aikana ainakin 
kerran mahdollisuus luovuttaa 
verta . Veri on "tuntematto
man lahja tuntemattomalle", 
ja verenluovutus hyvä tapa , 
joka on helppo aloittaa vaikka 
varusmiespalveluksen aikana. 
SPR :n Veripalvelu järjesti vii
me vuonna yli 120 joukkove
renluovutustilaisuutta varus
kunnissa. 

Verenluovutus on ollut 
maassamme vapaaehtoista ja 
maksutonta alusta alkaen . 
Suomen Punaisen Ristin Veri
palvelu perustettiin vuonna 
1948. Itse verenluovutustoi
minta alkoi Suomessa jo 30-lu
vulla Partiolaisten Veriliiton 
toimesta . Sotavuosina, jolloin 
veren tarve oli suuri , toimi 
Puolustusvoimain Veripalve
lu , joka perustettiin talvisodan 
sytyttyä. 

Yli 300-tubatta pussia vuodes
sa 

Verenluovutuksessa otetan 
terveeltä, 18 vuotta täyttäneel
tä, vähintään 45 kiloa paina
valta ihmiseltä 450 grammaa 
kerrallaan. Tällaisia veripus
seja luovutettiin vuonna 1986 
yhteensä 306 763 kappaletta. 
Verta voi luovuttaa SPR:n Ve
ripalvelun veripalvelukeskuk
sessa Helsingin Kivihaassa tai 
31 veripalvelutoimistossa eri 
puolilla maata. Verenluovut
tajien ei aina tarvitse itse ha
keutua luovutuspaikalle, vaan 
SPR:n Veripalvelu käy siellä, 
missä ihmisiä on paljon koolla 
yhtä aikaa. Näitä joukkove
renluovutuksia järjestetään 
työpaikoilla, kouluissa ja op
pilaitoksissa sekä mm. varus
kunnissa. 

Varuskunnissa järjestetään yli 120 joukkove
renluovutustilaisuutta vuosittain. Kuva Esi
kuntapatterin ja Koulutuspatterin luovutusti
laisuudesta maaliskuussa, jossa luovutettiin 60 
veripussia. 

Santahamina, Isosaari, Mäki- vuttamansa veri potilaille . 
luoto Verenluovutuksen jälkeen 

Suomenlinnan Rannikkoty- luovuttajan käsivarteen sido
kistörykmentin alueella järjes- taan pari tuntia pidettävä side , 
tetään vuosittain luovutustilai- ja hänet lähetetään sotilasko
suuksia niin Santahaminassa tiin kahville ja pullalle. Mikäli 
Esikunta- ja koulutuspatterilla luovuttaja on ollut ensikerta
kuin myös Isosaaren ja Mäki- lainen saa hän kuukauden ku
luodon linnakkeilla . Saatavien luessa itselleen veriryhmäkor
veripussien määrä vaihtelee tin. 
suuresti. Veren luovutaminen Viisi litraa verta 
tapahtuu palvelusaikana. Se Ihmisessä on noin viisi litraa 
on kuitenkin vapaaehtoista, ja 
siitä voi pidättyä syytä ilmoit
tamatta. Tämän vuoden alku
puolella on SlRtR:n alueelta 
saatu jo toista sataa veripussia. 
Kahvit ja pullat sotkusta 

Veripussin täyttyminen kes
tää 5-10 minuuttia. Ennen itse 
luovuttamista tehdään luovut
tajalle hänen terveydentilaan
sa koskevia kysymyksiä. Sor
menpäästä otettavan veritipan 
avulla todetaa luovuttajan he
moglobiinin arvo (oltava vä
hintään 135g/l) . Täytettävän 
kyselylomakkeen ja näytteen 
perusteella päätetään voiko 
kyseinen henkilö luovuttaa 
verta ja kelpaako hänen luo-

verta, ja veripussin verran voi 
ihminen luovuttaa 60 päivän 
välein . Veripalvelun suositus 
on kuitenkin pari - kolme luo
vutusta vuodessa. 

Verta saatetaan tarvita poti
laalle jopa kymmeniä pusseja 
leikkauksissa ja suurissa ve
renvuodoissa. Sairaaloissa tar
vitaan vuosittain yli 300-tuhat
ta veripussia. Suomi onkin yk
si niistä harvoista maista, jotka 
ovat omavaraisia tarvittavan 
veren suhteen. 

Niinpä, ensi kerran kun 
viikkoohjelmaan on merkitty 
verenluovutus, mennään kaik
ki mukaan "antamaan elävä 
lahja"! 
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JÄÄKÄRIP APIN KOKEMUK
SIA ISOSAAREN LINNAKKEL
LA 

i8 

TEKSTI MARKKU TYNKKYNEN 
KUVAT ARI LOHENOJA 

Varusmiespappi Markku 
Tynllynen palYeH jiiiikiirinii 
Uudenmaan Jiiiikiiripataljoo
nassa. Pappina biin toimi bo
saaren HnnaldceeHa helmi
kuusta toukokuuhun l!J87. 

Seuranassa biin kertoo ko
kemuksistaan ja tuntemuksis
taan YIU'USmiespapin toimesta 
'rienum rykmentin palYeluk
sessa. 

Saarnamiehen suuret tunnot 

Kristillisen kirkon histori
aan on aina olennaisena osana 
kuulunut kertomukset miehis
tä ja naisista, jotka ovat Her
ransa uskollisina palvelijoina 
vieneet sanomaa ylösnous
seesta Kristuksesta mitä ih
meellisimpiin paikkoihin. 
Kertomusten mukaan he teki
vät työtään olosuhteita uhma
ten ja itseään säästämättä. Nä
mä historian suuret miehet oli
vat mielessäni, kun ensikertaa 
helmikuun jäätävänä tiistai-il
tapäivänä matkustin Vaarlah
dessa, joka sitkeästi ponnisteli 
kohti jäiden keskellä elotto
man näköisenä makaavaa Iso
saarta. 

Toisaalta näitten suurten 
tuntojen lisäksi jääkärinmiele
ni täyttivät epäilyksen ja epä
varmuuden sävyttämät ajatuk
set: mitä minä sisämaan kas-

Varusmiespappi Markku Tynkkynen pitämäs
sä iltahartautta Isosaaren linnakkee/Ja. 

vatti, mantereen mies , teen 
tuolla hyisellä saarella . Suuri 
"ristiretkeni" isosaareen alkoi 
siis varsin vaihtelevien tuntei
den vallitessa. 

Sekalainen seurakunta 

Heti Isosaareen tultuani 
opin, etä varusmiespalvelusta 
voi olla kovin monenlaista. 
Jääkärinä olin ihmeissäni, kun 
sain havaita, että varusmiehis
sä oli sää- , vene-, keittiö-, me
rivalvonta- ja tykkimiestä. Mi
nusta tuntuu, että Herra yksin 
tietää ne kaikki tehtävät, mis
sä varusmies voi saarella pal
vella. Ilahduttavaa oli kuiten
kin se, että miehestä riippu-

matta suhtautumisessa vihre
älaattaiseen sotilaaseen oli ai
mo annos tervettä kunnioitus
ta (tämä on tietysti vain minun 
kokemukseni) . 

Jos seurakunta oli sekalai
neu, niin sekalaista oli myös 
suhtautuminen pitämiini ilta
hartauksiin. Pappina saa ar
meijassa nähdä, että varus
miesten asennoituminen har
taushetkiin on varsin vaihtele
vaa. Hartauden sietokyvyssä 
ei jääkärin ja tykkimiehen vä
lillä ole mainittavaa eroa. Jot
kut suhtautuvat ilmiselvän kie
leisesti ja yllättävän tunnepi
toisesti 5 minuuttia kestävään 
puheenpätkään. Osalle taas 
mukanaolo hartauksissa ei 

näytä tuottavan suurempia 
vaikeuksia. Yleensä ottaen 
Isosaaressa hartauksien pitä
minen oli helppoa. Ja vaikka 
tiedänkin, että joitakin seura
kuntalaisia ei julistus ylösnou
semuksesta varsin syvältä kos
kettanut, niin yhtä hyvin tie
dän ja tunnen tosiasian, että 
sanoma rakastavasta ja ar
mahtavasta Jumalasta löysi 
tiensä aran ja uskossaan epä
varman sotilaan sydämeen. 

Saaren väki mantereella 

Mantereen puolella eivät 
saaren väen ja minun tieni 
kohdanneet kovinkaan usein. 
Joskus joukkoliikenneväli
neissä saatoin tavata seura
kuntalaiseni, kun hän oli pa
laamassa vaaroja täynnä ole
vasta siviilielämästä takaisin 
turvalliselle linnakkeelle. Tä
män lisäksi oli yksi paikka, jos
sa saarelaisia kohtasin, nimit-

täin Santahaminan päävartio. 
Edeltäjäni oli kertonut, että 
"häkissä" tapaa usein isosaa
relaisia. Minun kokemukseni 
on se, että ei heitä siellä nyt 
sen enempää ole kuin muitten
kaan palveluspaikkojen mie
hiä - hyvä näin. Saari on va
paa-ajan suhteen raskas paik
ka palvella ja kaikkein ras
kainta se näyttää olevan 8 kuu
kauden tykkimiehille, koska 
heitä minä "häkissä" kohtasin. 
Miksi näin on , sitä on tarpeen 
kaikkien saarelaisten ja saare
laisten elämään vaikuttavien 
pohtia. 

Jääkärin nöyrä tunnustus 

Jos mieleni lsosaareen pal
velusta aloitellessani oli epä
varma, niin 4 kuukauden vii
kottaisten vierailujen jälkeen 
on minun jääkärinä nöyrästi 
tunnustettava, että elämä ja , 

palvelus saarella teki minuun 
vaikutuksen. Jääkärinä olin 
luonnollisesti ihmiessäni valta
vista tykeistä, ulppeista ve
neistä jne. Pelon sekaisella 
kunnioituksella suhtauduin 
myös miehiin, jotka vartioivat 
valtakunnan rajaa. 

Mutta vaikka erilaiset tehtä
vät saarella kiinnostivatkin mi
nua, niin kaikkein suurimman 
vaikutuksen minuun kuitenkin 
teki saaren varus~iesten yh
teenkuuluvuuden tunne. Tä
mä on asia, jota saaren väki ei 
kaiken kaunaisuutensa ja eri
puraisuutensa vuoksi tarpeek
si selvästi aina tiedosta. Mutta 
ulkopuolinen havaitsee selväs
ti, että on olemassa eräänlai
nen "Isosaaren henki". Vai
keudet yhdistävät. On yhtei
nen kokemus vähästä vapaa
ajasta, kylmyydestä, Isosaa
ren pienuudesta yms. Tälläi
nen yhteyden kokemus on ar
vokas ja tärkeä tämän päivän 
maailmassa , jossa sanan "me" 
asemasta yhä useammin kuu
lee sanan "minä" . 

Kaiken kaikkiaan eloton 
saari keskellä merta osoittau-. 
tui jääkäripapille paikaksi , 
missä elämä sykkii omalla var
sin voimakkaalla tavallaan . 
Syvin kiitokseni saaren väelle 
yhteisistä hetkistä ja vieraan
varaisuudesta. Meidän Her
ramme Jeesuksen Kristuksen 
armo, Isän Jumalan rakkaus ja 
Pyhän Hengen osallisuus ol
koon teidän kaikkien kanssa 
nyt ja aina . 

••• Helsingin Puhelinyhdistys 
- Hyvien yhteyksien ammattilainen 

19 



20 

UUDET ALOKKAAT! 
TERVETULOA 

LAPPEENRANTAAN 

Teistä huolehtii Lappeenrannan 
sotilaskotiyhdistys r. y. 

raY 
RAY-AVUSTUKSIA 

TANA 
VUONNA 

YLI 300 MIU MK 
LAPSILLE, 

VANHUKSILLE 
JA 

VAMMAJSILLE. 
l'EIAAMAUA,'IJW 

llAHA·/IUlCMAAITM-OST 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

· Kuva-Ahl"i Dw 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki 53 - puh. 717 004 

-- -

PSP UUTTA 
1CD POSTIPANKISTA! 

Leijonatili 
sinulle palkansaaja! 
Nyt parhaat palvelumme yhdessä 
ja samassa tilissä: 

• korkea korko - 5 %, jopa 7 % 
• jatkuva luotto 
• kätev'ä kortt i 
• mahtava maksumukavuus 
• rajaton nosto-oikeus 

Kysy lisää postista tai 
konttoristamme ja avaa t il i oitis. 

@POSTIPANKKI 
SATA VUOTTA TAVOITTEISTA TOTTA 

,17 
Osta uusi ajan tasalla oleva 
ulkoilukartta karttapaikasta 

~ !1~!A~~~i~~s,us!• 
Co:Js.lW'l$ollo !:i' E~4 
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RYKMENTISSA TAPAHTUU 

NIMITYKSET 
JA YLENNYK
SET 

Kapteeniksi 
1.4.1987 lukien 
yli/ Raimo Tapani 
Ranta 
(YK-tehtävissä) 

Luutnantiksi 
1.3.1987 lukien 
sotmest Jorma Antero 
Ratia 
(Kampela-2) 

YliYääpeliksi 
1.4.1987 lukien 
vääp Markku Tapio 
Koivu 
(viestitsto) 
vääp Viljo Pekka Tapio 
Väisänen 
(Isoslke) 

Vääpeliksi 
1.3.1987 lukien 
ylik Jari Juhani 
Fagerström 
(Kampela-2) 
ylik Jukka-Pekka 
Saari 
(Isos/ke) 

Alikersantiksi 
12.3.1987 lukien 
värvätty korp Oar Henrik 
Hällsten 
(Vaaralahti) 
värvätty korp Antero Aleksi 
Vuorinen 
(Kuivasaari) 
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Suomenlinnan Rannikko- ja jatkokoulutusosaston 
tykistökilta tutustui asela- johtaja, majuri J. Voipio 
jiinsa vierailullaan Rannik- esittelevät paikalle saapu
kotykistökoulun tiloissa neelle yli 20 kiltalaiselle 
helmikuussa. Koulun joh- rannikkotykistön kehitty
taja, everstiluutnantti T. vää tekniikkaa, kalustoa ja 
Sario (kuvassa) ja kokeilu- toimintaa . 
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Ruotsin puolustusvoimien uu
si komentaja, kenraali Bengt 
Gustafsson seurueineen tutus
tui Suomen vierailunsa aikana 
helmikuun lopulla maamme 
puolustusvoimiin mm. Santa
haminassa. Kuvassa vastaan-

ottamassa puolustusvoimain 
komentaja, kenraali Jaakko 
Valtanen, Suomenlinnan Ran
nikkotykistörykmentin ko
mentaja, eversti J.A. Niska ja 
Rannikkotykistökoulun johta
ja, everstiluutnantti T. Sario. 
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RYKMENTISSA TAPAHTUU 

Hymy oli herkässä pullakahvi
pöydässä Isosaaren linnak
keen ruokalassa, kun 330 vuo
rokautta palvelleet kotiutuivat 
toukokuussa. 

Kotiuttamisjuhlassa 4.5. 
palkittiin totuttuun tapaan 
palvekuksessaan erityisesti 
kunnostau-tuneita varusmiehiä 
reserviläisjärjestöjen myöntä
millä tunnustuksilla . Kuvassa 
kersantti Kaj Johansson, Rau-3 no Kainulainen, Ari Ripatti ja 

z Jari Alen sekä kokelas Jyri Ta
~ wast. Tunnustukset jakoi lin-
3 nakkeen päällikkö, kapteeni 

Mikko Taavitsalainen . 
~ 
< 

Tykkimies Timo Jurkan johta
ma Isosaaren linnakkeen viih
dytys joukko, johon kuuluu 
tkm Somerikko sekä alik Lah
tinen, esiintymässä Rannikko-

sotilaskotiyhdistyksen järjes
tämässä sotilaskoti-illassa Iso
saaren linnakkeella. Ryhmä 
esiintyi myöskin valtakunnalli
silla VMTK-päivillä Pirkkalas
sa. 
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RVKMENTISSA TAPAHTUU 

Linnake-lehti onnittelee 

4.6.1987 Suomen Leiionan ko
mentaianmerkillä palkittua 
eversti Juhani Antero Niskaa . 
Suomen Valkoisen Ruusun ri
tarimerkillä palkittua kapteeni 
Rainer Hannikaista . Suomen 
Valkoisen Ruusun 1. luokan 
mitalilla kultaristein palkittuja 
ylivääpeli Lauri Jyrkkärinnet
tä , ylivääpeli Lasse Antti En
sio Peussaa sekä sotilasmestari 
Hugo Antero Ranista . Suo
men Valkoisen Ruusun mita
lilla palkittuja toimistosihteeri 
Ritva Anneli Artellia , viestit
täjä Terttu Marjatta Huikkoa , 
Keittäjä Liisa Kyllikki Hännis
tä , tasopiirtäjä Anneli Martta 
Maria Nissilää sekä ruokala
apulaista Vappu Maija Räi
hää. Sotilasansiomitalilla pal
kittua toimistosihteeri Pirjo 
Anna-Liisa Uttia . 
9.3.1987 kunniakirial/a palkit
tua kapteeni Seppo Sakari 
Tiusasta. 
12.5.1987 Rykmentin pienois
lipun saaneita talouskapteeni 
Antti Friskiä , kapteeneita 
Seppo Yrjö Tapani Lauhiota , 
Pekka Juhani Virkkusta , soti-

lasmestareita Pekka Juhani 
Aholaista , Heikki Kalevi Jo
hannes Miettistä sekä ylivää
peli Aarre Juhani Rantaa . 
Kenraalin kannulla palkittua 
kapteeni Mikko Taneli Taavit
saista . . 
Rannikkosotilasyhdistyksen 
haarikalla palkittua luutnantti 
Eero Olavi Hämäläistä . Eversi 
evp Esko Laaksosen lautasella 
palkittua toimistovirkailija 
Terttu Marjatta Huikkoa . 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin ioukko-osas
toristillä palkittuja Ulpu Paja
laa, Marjatta Piirosta , Pirjo 
Langea, Irma Airtoa, Anneli 
Kolehmaista, Anja Ekholmia , 
Marja Räsästä, Liisa Savastet
ta , majuri Jorma Sakari Saar
nialaa , yliluutnantteja Martti 
Juhani Skyttää , Aulis Olavi 
Minkkistä, vääpeli Pekka Ola
vi Kiurua, värvättyjä korpraali 
Arto Aleksi Vuorista , kersant
ti Christer Johan Valter Engb
lommia, Leena Marketta Ko
sosta, Aila Orvokki Hölttiä , 
Pirjo Maria Helena Peussia , 
asentaja Juha Tapio Kilpeläis-

tä , kapteeni Seppo Sakari Tiu
sasta , yliluutnantti Jouko Ka
levi Härköstä , majuri Seppo 
Tapio Vehmasta , kapteeni 
Rainer Erik Hannikaista sekä 
yliluutnantti Lasse Tapio Ma
juria. 
Rykmentin ioukko-osaston 
plaketilla palkittuja yliluut
nantteja Teuvo Aatos Lipasta, 
Kenneth Johannes Nyholmia , 
luutnantti Seppo Ilmari Snell
mannia, teknikkoluutnantti 
Juha Mati Venäläistä, sotilas
mestareita Ilkka Olavi Moll
bergiä , Kari Kaarlo Juhani 
Määttästä, kersantti Veikko 
Kalevi Forsbergiä, sairaala
apulaista Auli Marjatta Haa
vistoa , toimistosihteeri Leena 
Anneli Hämäläistä , ruoka
apulaisia Merja Sinikka Lin
nea Kellokoskea , Katri Sofia 
Keskitaloa , Tarja Anneli Sire
niä , Pia Maarit Kyytsöstä , Ee
va-Leena Keskitaloa, varas
tonhoitaja Vilho Vänttistä, va
rastoapulaista Maire Elisabet 
Carlssonia sekä emäntä Tarja 
Tuulikki Saukkoa. 

Ran n i kkosoti laskotiyhd istys 
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RVKMENTISSA TAPAHTUU 

Rannikkotykkimiestoimi
kunta kokoontuu säännöllises
ti keskimäärin kolmen viikon 
välein. Kokouksissa johtaa 
puhetta RTTK:n puheenjoh
taja ja sihteerinä toimii TOS
asiamies. Läsnä ovat myös 
Linnake/ehden toimittaja sekä 
yksikköedustat Isosaaren, 
Mäkiluodon ja Orrengrundin 
linnakkeilta, Esikuntajaokses
ta Upinniemestä, Koulutus
paatterilta ja alokaskoulutu
saikana Uudenmaan Rakuu
napataljoonan 2. Eskadroo
nasta Lappeenrannasta sekä Rannikkotykistökillan edusta- harrastus- ja vapaa-ajanväli

kokelaiden edustaja. Kokouk- jana killan varusmiesjaoston neiden hankinnoista tasapuo

siin osal/ustuvat myös rykmen- puheenjohtaja Pekka Mel/a- lisesti eri palveluspaikkoihin. 

tin komentaja, eversti J.A. vuo. Kokousten pöytäkirjat ovat 

Niska (kolmas oikealta), RTTK:n kokouksissa käsi- kaikkien varusmiesten luetta

RTTK:n ohjaaja, luutnantti tellään mm. yksikköedusta- vissa yksiköiden ilmoitustau

A . Kannisto ja Suomenlinnan jien aloitteita sekä päätetään Julia . 

Rannikkotykkimiestoimikunnan uusina toimihenkilöi
nä ottivat tehtävänsä vastaan 28.5. tykkimies Rauno 
Karjalainen (työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies), oikealla 
ja tykkimies Saku Paasilahti (Linnake-lehden varus
miestoimittaja) vasemalla. Alikersantti Risto Gylden 
jatkaa RTTK:n puheenjohtajana. 

Menestystä ampumakilpailus
sa 

Mäkiluodon linnakkeella 
järjestettiin yhteisleiriin osal
listuville varusmiehille urhei
lu- ja viihdetapahtuma 23.5 . 
Tapahtumapäivänä järjestet-
tiin tykkiryhmäkilpailu 
SlRtR:n , KotRPsto:n , 
TurRtR:n , VaaRPsto :n sekä 
kantahenkilökunnan kesken. 
Kilpailuun kuului sulkeiset , 
tulitoiminta, aika sekä osu
mat. Mittelön voitti SlRtR 
saaden 151 pistettä , seuraa
vaksi tuli kantahenkilökunta 
keräten 74 pistettä , KotRPsto 
sai 35 pistettä ja oli kolmas , 
neljänneksi tuli TurRtR 19 
pisteen turvin ja viimeiseksi jäi 
VaaRPsto , pisteitä -17. 
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ALIUPSEERIKURSSI 1/87 
Santahamina 7 .4.-2.6.1987 

Ryhmänjohtajat! 
Onnittelen teitä suorittamanne kurssin ja ylennyksen johdosta. 
Yksi tärkeä koulutusjakso on takananne. Olette kurssinne ai
kana saaneet ryhmänjohtajan perustiedot ja erikoiskoulutuk
senne mukaiset perustaidot. On muistettava, ettei kurssi tuota 
valmiita johtajia, vaan haaste soveltaa saamansa tiedot ja tai
dot käytäntöön ja ryhmän johtamiseen tai jatko-opintojen me
nestykselliseen suorittamiseen reserviupseerioppilaana. 

Muistakaa tarkkailla itseänne ja pyrkikää jatkuvasti kehitty
mään johtajina unohtamatta oman esimerkin vaikutusta alai
snnne. 

Toivon teille kaikille mitä parhainta menestystä jatkotehtävis
sänne. 

Kurssin johtaja 
Majuri 

Pentti Mustonen 
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AUK 1/87 KOULUTIAJAT 

Tykkilinja: 
Yliluutnantti Skyttä: Koulut
taja vailla vertaa . Seisoo sano
jensa takana ja pitää huolen 
pojistaan . Tuntee tykin kuin 
tykin , putkesta lavettiin . 
Ylikersantti Hasan: Patterin 
paras kouluttaj a , jolle maistuu 
keltainen Jaffa . Vanhan viida
kon sanonta "Ylik . Hasanilla 
on kymmenen tiikerin voi
mat" . Motto : "Yamaha 
500DR on todella hyvä moot
toripyörä". 
Vänrikki Salonen: Patterin 
pitkätukka, joka kertoi meille 
totuuden Eptri :sta (kuulemma 
todella syvältä) . Pikku ilkiöi
den oma vänrikki. Omistaa 
joukko-osaston nopeimman 
VW:n. 
Kersantti Alanders: Tummien 
lasien takana piileskelevä sala
peräisyys . 100 tk-guru. 
Kersantti Vartiainen: Uutta 
verta tykkilinjan pakkiin. 
Kokelas Liisanantti: Mies, jo
ka tiesi mitä teki sitoessaan 
kengännauhoja. Tykkilinjan 
alppitorvi. Ääni kuuluu , mut
ta kauas . 

Keskiölinja: 
Luutnantti Ylitalo: Koulutta
ja, joka katsellessaan linjaa 
vakuuttui siitä, että oli tehnyt 
oikean ammatinvalinnan. 
Luutnantilla pääsi myös seu
raava lipsahdus : "Huomenna 
meillä on , tota noin, yllätyspis
tarit" . 
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Apukouluttajat vasemmalta alik Rainio, kok Ihamuoti
la, kok Koistinen, kok Liisanantti, kok Maarela . 

Ylikersantti Puittinen: Oli 
vaihtamassa laskintaan ja tie
dusteli linjalta eri laskinten 
ominaisuuksia sekä niiden hin
toja . 10 kg kurpitsasalaattia. 
Asteet ja askeleet aiheuttivat 
joskus pieniä sekaannuksia. 
"180 askelta oikeaan - mars". 
Kokelas Ihamuotila: " Me yri
tetään vetää tää nopeasti lä
pi". 

Viestilinja: 
Ylikersantti Hokkila: Kerras
saan hyvä kouluttaja, joka 
osaa hommansa. Todella sär
mä . 
Kersantti Eskelinen: Ärjy 
mies . 
Alikersantti Rainio: Alias Ur
sula. Motto: "Järjestyminen 
TODELLA velttoa . . . Taakse 
poistu!" 

Kokelas Maarela: Otti alussa 
tiukan linjan . Myi aina auto
aan . 
Tulenjohtolinja: 
Yliluutnantti Minkkinen: 
Kouluttaja , joka todella osaa 
johdatella , osaahan? Hänen_ il
meensä kertoivat , koska on JO
tain " kivaa" tiedossa . Tunne
taan kovista sulkeisista. 
Vääpeli Hirviniemi: Pitää lin
jaa aivan toivottomana. "Mi
kään ei ole turhauttavampaa 
kuin tiskaaminen ja lumen
luonti . . . paitsi tämän tulenjoh
tolinjan opettaminen. 
Kersantti Karppinen: Asialli
nen kouluttaja, joka kohteli 
meitä oppilaitaan ihan kuin ih
misiä. 
Kokelas Koistinen: Koulutus
korttien tiukkaakin tiukempi 
arvostelija . 

Oppilaskunnan hallituksen pu
heenjohtaja oppilas Ellonen. 

Oppilashallitus ylhäällä vasemmalta oppilaat Vesanen , 
Holappa, Häivä, Vuorio, Hakkarainen ja alhaalla vasem
malta oppilaat Kupari, Paarlahti, Ellonen, Liimatainen ja 
Tilli. 

AU-kurssi 1/87 

Huhtikuun 7. päivänä alkoi Santahaminan Koulutuspatterilla kuluvan vuoden ensimmäinen 
aliupseerikurssi . Kuten ennenkin, saapui patterille miehiä sekä Kotkasta Kirkonmaan linnak
keella että Lappeenrannasta Uudenmaan Rakuunapataljoonasta . Kurssille tuli myös noin 30 
koulutuspatterilla jo alokasaikansa viettänyttä varusmiestä . 

Oppilaskunta perustettiin heti ensimmäisellä viikolla ja sille valittiin hallitus . Hallituksen en
simmäinen tehtävä oli toimintasuunnitelman laatiminen. Se muotoiltiin pääpiirteissään saman
laiseksi kuten edellisilläkin kursseilla eli kurssijuhlan limonaadin myynnin ja vapaa-ajan toi
minnan järjestäminen. 

Kurssin muutenkin tiivistä ohjelmaa ja samalla oppilaskunnan toimintaa hankaloittivat pää
siäis- ja vappuloma , joiden yhteydessä käytettiin HL-päivät. Tällöin ko . päivät menivät juhla
pyhien viettoon ja mahdollisuudet tehokkaaseen mainosten keruuseen kurssijulkaisua varten 
vähenivät olennaisesti. Ilman tehokasta mainoshankinnan loppukiriä olisi kurssin talous kärsi
nyt erittäin kovan kolauksen . Muut merkittävät tulolähteet oppilaskunnalle olivat K.aatuneit
ten Omaisten Liiton keräys ja SPR:n suurkeräys , joihin kurssi osallistui neljänä iltana , sekä li
monaadin myynti , mikä onnistui jopa yli odotusten . 

Kurssin kireän aikataulun johdosta vapaa-ajan toiminnasta pitivät huolta enemmänkin kou
luttajat kuin oppilaskunta. 

Haluan kiittää oppilaskunnan hallitusta antoisasta yhteistyöstä ja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisen eteen tehdystä työstä . Erityisesti haluan kiittää kurssimme johtajaa , oppilas
kunnan kuraattoria , yksikön vääpeliä ja kouluttajia , joiden myönteinen ja kannustava suhtau
tuminen oppilaskunnan työtä kohtaan on mahdollistanut tiiviin kurssin ohessa oppilaskunnan 
toiminnan . 

Tämän lehden ilmestyessä on kurssimme päättymisestä kulunut jo muutama viikko . Toivo
tan kaikille A UK 1/87 kurssille osallistuneille menestystä nykyisissä ja tulevissa palvelustehtä
vissä ja toivon , ettei yhteydenpito kurssilaisten välillä pääty tähän . 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
oppilas 

Jaakko Ellonen 
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TUPA 4 Viesti 

Borg, Timo Tapani, 27.7.67, Karhu
la, KotRPsto, yo. Nakit iski ja ran
kasti . Sulkeiskentällä kuin kotona. 
Motto: "Mitä taasko hälyssä??" 
Hämäläinen, Henri Kalevi, 26.10.69, 
Hyvinkää, KotRPsto. Tuvan juniori , 
joka aina eksyksissä. Viestilinjan eh
dottomasti laiskin poistuja. Motto: 
"Lomille lomps!" 
Ikonen, Jukka-Tapani, 14.7.67, Hel
sinki, KoulPtri, sähköasentaja. Vies
tin pahin lusmu. Tyyppi , joka osasi 
vapauttaa tunnelman. "Lora, )ora ja 
das is gut". Motto: "Voi ku pääsis jo 
Sodeen." 
Jokinen, Juha-Pekka , 18.8.67, Ylö
järvi, 2/UudRakP, puuseppä. Mies , 
josta tuli tuvan ikivempula. Motto: 
"Ketä vi .. . taa, käsi ylös. " 
Lahtinen, Matti Tuomas, 26.10.67, 
Järvenpää, 2/UudRakP, keittäjä . Ilo
pilleri , jonka jutut ovat yhtä levotto
mia kuin koko mies. Motto: "Beer 
drinkers are better lovers. " 
Levander, Mika-Antero , 10.7.67, 
Tuusula , 2/UudRakP, palomies. Tu
van kersantti Ärjylä , bassoääni läh
töön kuin lähtöön. Hallitsi sulkeiset 
ylivoimaisesti parhaiten . Motto: 
"Koska on sulkeiset. " 
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Mantela, Kimmo Antero , 19.7.67, 
Tuusula, 2/Uu'dRakP, sähköasenta
ja. Käytännön ekspertti, sähläsi myös 
kokeissa jotenkuten. Motto: "Ei to
dellakaan iske! " 
Pähtilä, Seppo Ensio, 7.4.67, Oulu, 
2/UudRakP, sähköasentaja. Mies, 
joka anoi lomanpidennystä ja lopulta 
kehitti siitä t$liteen. Motto: "Pääsis
köhän tupakille ." 
Soveri, Pasi Eelis 26.9.67, Helsinki, 
KotRpsto , yo. Juoksenteli myös va
paa-aikana. (Jossain täytyi olla vi
kaa?) Tuvan ehdottomasti laiskin 
sängyn petaa ja. Motto: "Voi .. . kele , 
ku väsyttää ." 
Valden, Mikko Juhani , 3.2.67 , Hel
sinki , KoulPtri , yo. Tuvan "proffa" ja 
hymypoika , hermostui tosi harvoin. 
Motto: "Kyllä se siitä . .. " 
Vierros, Timo Pekka. Kaveri, joka 
oli aina vaiheessa. Omat komennot 
purivat sulkeisissa . Motto: "Nyt 
jo!!!" 
Välisalmi, Mika Markku, 15.10.67, 
Kotka , KotRPsto , työläinen. Tuvan 
ikuinen touhuaja . Aikakausilehdet 
kiinnostivat enemmän kuin oppikir
jat. Motto: "Ai kun sä oot ihana!" 
Linjan 1 ■1otto: "Ja viesti juoksee .. " 

TUPA 5 
johtolinja 

Tulen-

Ahlstedt, Mikko Sakari, 17.9.69, 
Vantaa , KotRPsto, yo. Harrastukse
na tetsaaminen ja häröily. Motto: 
"Älä stressaa." 
Fagerström (Fagu), Ari Markus Ta
pio, 13.11.67, Tuusula , 2/UudRakP, 
yo . Aktiivinen mies. Harrastaa ten
nistä, lukemista, matkailua ja sitä sun 
tätä. 
Hartikainen, Jukka Matti, 18.3.67, 
Lohja, 2/UudRakP, asfalttimies. 
Harrastaa kaikkea mielenkiintoista, 
jonka seurassa viihtyy?? Motto: "Vä
hä koulutuskortteja." 
Hentunen, Simo-Pekka, 4.1.67, Kar
hula, KotRPsto, säälistä yo. Kuunte
lee mielellään musiikkia. Motto: 
"Taas hattu hukassa." 

Hällström, Mikko Aleksander, 
29.6.67, Järvenpää, KotRPsto, yo. 
Napatanssija sekä häröilijä. Motto: 
"Vähä pöljä." 
Juutinen, Petri Aarre , 17.12.67, Van
taa, 2/UudRakP, ammattikoulun 
maalarinlinja. Kiinnostunut ravihe
vosista. Motto: "Onko tosi kanssa! 
Tosi on." 
Juvankoski, Jukka Pekka, 5.9.66, 
Järvenpää, KoulPtri, he-myyjä. Friis
tailee. Motto: "Levari-lepo-levari, oh 
God!" 
Kaitala, Jukka Tapani, 26.12.67, 
Vantaa, 2/UudRakP, yo. Harrastaa 
valokuvausta, häröilyä, naista(-ia). 
Motto: "Vähän väliä." 

Tuvan yhteinen motto: "Kaikki yh
den ja yksi kaikkien puolesta." 
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TUPA 6 Tulenjohto 
Koivuniemi, Juha Pekka, 29 .4. 67 , 
Vantaa, KoulPtri. Taatusti tuvan uni
sin mies. Millä saadaan hereille? Mot
to: "Onks kellää ylimääräistä ... " 
Kurvinen, Jukka Sakari, 15.6.64, Hy
vinkää, KoulPtri, sähköinsinööri . Tu
van nestori. Kirje kihlatulta 4:sti vii
kossa. Motto: "Anteeksi, korjaan ." 
Kyrö, Seppo Tapio, 20.9.67 , Helsin
ki, KoulPtri, opiskelija. Rate
koon? ... No ainakin yritystä löytyy, 
välillä. Motto: "V ... tut mä mitään hä
röilen." 
Kääriäinen, Jaakko Sakari, 17 .10.67, 
Vantaa, KotRPsto, opiskelija/yo-au
tonpesijä. Oppilasvääpeli, joka ei 
osannut sanoa lepo. Motto: "Väsyt
tää s ... tana. Vähä lepoja." 
Köykkä, Jyri, 26.4.67, Hyvinkää, 2/ 
uudRakP, opiskelija. Matkalla Rate-
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koon! Ihastunut jalkarätteihin. Mot
to : "Mä en tuu enää inttiin!" 
Lundqvist, Tom Henrik, 7.2.67, Kau
niainen, 2/UudRakP, opiskelija. Lin
jan ehdottomasti pitkätukkaisin 
mies. Motto: "Mähän en parturiin 
me!" 
Mesimäki, Jari Petri Kustaa, 20.6.67, 
Otalampi, 2/UudRakP, yo. Harras
tuksena jalkapallo ja ladailu. Motto: 
"Se on vaan huonoo tuurii ." 

Laitinen, Mika Eino Antero, 18.5.67, 
Kotka, KotRPsto, opiskelija. Rateko 
iskee. Aina jotain fiksua sanottavaa. 
Motto: "Nythän on niin, että ... " 

Nurmi, Mika Erik, 29.6.67, Vantaa, 
KotRPsto, liikkeenhoitaja. Vetää 
sulkeiset aivan lonkalta. Motto: "Ei 
mulla mitään mottoja oo." 

TUPA 7 Tulenjohtolinja 

Ojala, Hannu Ilmari, 26.8.67, Helsin- Tamminen, Mikko Antero , 26.7.67, 
ki , 2/UudRakP , yo , erikoiskoneen 2/UudRakP, yo . Tuvan härö ja sel
hoitaja . Tuvan tykki. Asuu Jakomä- ventäjä, joka on aina väärässä paikas
essäkö? Tupakille on päästävä vaik ei sa. Vuoden juoksija-arvomerkki (ra
saiskaan. Aamutorkku. Motto: "Mi- pakondis) . Motto: "Ehämäselvennä, 
tä ! Eiks mua herätetty , vaik mä oon mut... " 
tuvan esimies?" Toukkari, Jukka Mikael, 19.7.67, 
Ojala, Mikko Juhani , 8.5.67 , Lahela , Helsinki , KoulPrei , yo . Soutaa ja 
2/UudRakP, yo . Tupaorja. Nukkuu huopaa. Hikari Toukkari varmasti 
aina ku kerkii . Munkkipoika , jolla Ratekoon. Ryhtiä. Juostakin osaa ja 
punkka ja pinkka aina päin p:tä. Ar- on ainainen kiilari. Motto: "Pakko 
vomerkit aivan sekaisin. Motto: päästä .. . " 
"Suuttukoha majuri , ku mä sanoin si- Vesanen, Tomi Kalervo , 14.2.67, 
tä kapteeniksi?" Otalampi, 2/UudRakP, yo . Aina val
Puhakka, Kimmo Petteri , 10.3.67 , miina toimimaan, mutta on yleensä 
Espoo, 2/UudRakP, työtön yo. Har- vaiheessa. Nakit iskee ja pahasti. 
'rastaa kuviokelluntaa ja laskettelua. Tarttuu harvoin harjanvarteen. Mo
Tuvan syömättömin mies. Motto: to: "Ei iske siivous ,eikä kiertoväijy. " 
"Ehä mä tollasta p:tä syö, tuo mulle Aktiivinen limunmyyj t . 
Sotkusta sipsi & Cokis ." Ylitalo (Ylli), Simo Antero , 2.10.67, 
Rannikko, Jyrki Tapio , 23.4.67, Rajamäki , 2/UudRakP, yo . Harras
Virkkala , 2/UudRakP, kirvesmies. taa koripalloa, laskettelua, The Night 
Armoton hevisti ja AC/DC fani. Of Iguanaa, Amazonia , Lilliä tai Sei
Omistaa "kovan" prätkän. Mottoja: jaa tai Jaanaa tai... Motto: "Taasko 
"Voi ku tulis hyvä ilma, ni mä ajaisin mä oon portaita siivoamassa?" 
niin maan perusteellisesti. " ,"Hei po- Tuvan motto: " ... Ja silloin singah
jat , olkaa kunnolla , pliis (sulkeiset). " ti ... !" 
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Lannoitteista 
seleeniä! 

Maataloustuotteiden laadun 
parantamiseksi Kemira aloitti seleenin 
lisäämisen lannoitteisiin vuonna 1984. 
Sen seurauksena suomalaisten 
seleenin saanti on noussut yli kak
sinkertaiseksi eli kansainväliselle 
tasolle. 

Suomalaiset maataloustuotteet 
ovat laadultaan ja puhtaudeltaan 
Euroopan huippua. Siitä on ole
massa puolueeton selvitys vuo
delta 1986. Laatuun vaikutetaan 
hyvällä hoidoJJa ja oikealla 
lannoituksella. 

2x 100 
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TUPA 8 Keskiö 

Airasmaa, Antti Jaakko Juhani , 13.7.62, 
Helsinki , KoulPtri , konsultti. Kurssinpa
hin härö , aina selventämässä. AKV- aivo
jenkäyttövapautus. Motto: "Hevonen, 
auto, vaimo ." 
Ellonen, Jaakko Rainer , 9.2.62 , Helsinki , 
2/UudRakP, KTM, tekn. yo , opiskelija . 
Saappailla Ratekoon . Räiskyvä ~uin 
HKL:n bussi. Aina PV:llä. Verbaalinen 
spekulaattori. Oppilaskunnan pj, jonka 
harrastuksiin kuuluu tietenkin golf. Mot
to: "Se on vaan hiton huonoo tuurii ." 
Hakkarainen. Riku Mikko, 25.4.67 , Hel
sinki, KotRPsto , yo. Kk , kiertoväijy ja 
tiedustelija - kaikki samana päivänä. En
simmäisenä tulenjohdossa. Harrastukse
na taekwondo. 
Hannila, Pasi Juhani , 18.12.67, Vantaa, 
2/UudRakP, opiskelija. Mottoja: "Uskal
sinpas istua pöydälle", "Mä en ta juu , mul 
on aina yks päivä enemmän ku teillä. " 
Huhtakangas, Jussi Antero , 1.4.67 , Van
taa , 2/UudRakP, yo. Harrastuksena mu
siikki ja kitaran soitto. Buddy Holly. Mot
to: "Mun nimestä ei voi ainakaan vääntää 
mitään. " 
Häivä, Petri Juhani , 14.1.67, Helsinki , 2/ 
UudRakP , ylioppinut. limuhärö , aina val
miina pahantekoon , aina vaiheessa. Häl
vätyn hälvätty , häivä väliä . Motto: "Crui-
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sin; drinkin& partio :" 
Immonen, Marko Johannes , 5.9.67 , Kar
hula, KotRPsto , yo. Murre hellytti koko 
tuvan. Musikstara ja jääkiekkospelare. 
Motto: "Olkaa hiljaa , hyst , valmistautu
misaika ." 
Kaikkonen, Timo Juhani , 11.11.67, Van
taa, KotRPsto , yo. Tuvan unisin mies. 
Kaikkoavaa kansanperinnettä . Korvalap
pustereot viihdyttivät koko tupaa. Har
rastuksena slalom , uinti & cruising. 
Karhunen, Lars Oskar, 21.6.67 , Helsinki , 
KoulPtri , yo. Aina ajoissa Karjunen . 
Motto : "Hei onks sun mutsis kotona" 
Kartano, Aarne Jorma Juhani, 23.10.67, 
Espoo , 2/UudRakP, opiskelija. Tuvan 
poliisi. Harrastuksena slalom ja lenkkei
ly. Motto: "AUK on hauskuuden vä
hyys ." 
Kupari, Ari Juhani , 8.8 .62, Viiala , 
KoulPtri , Dl , systeemisuunnittelija. Sto
ra Copparberg, jonka harrastuksena on 
työnteko sekä kesällä surfailu. Motto : 
"Tämähän on triviaalia: emuloidaan vain 
moduli. " 
Leinoinen, Jouko Johannes , 7 .3 .67, Pel
lo , 2/UudRakP, tekn . ja valt.yo , opiskeli
ja. Mielestään hajamielinen tuvan esi
mies. Harrastaa historiaa ja slalomia. 
Motto: "Tilkassa nämä asiat parhaiten 
oppii. " 

TUPA 9 Keskiö 

Leppälahti, Jari Pekka, 27.2.67, Kir
konmaa, KorRPsto, opiskelija (ikui
nen). Tilkassa, vempula. Karoliina , 
huumoria, huumoria. 
Liimatainen, Simo Juhani , 16.12.67, 
Kauniainen , 2/UudRakP, yo. Aina 
noin 5 kg vararavintoa kaapissa. Har
rastaa tennistä. Motto: "Millaistako
han on Ratekossa?" 
Liusvaara, Timo Aulis, 7.5.67, Hel
sinki, 2/UudRakP, yo. Puhdetyöt: 
sähkövoimatekrniikka, elektroniik
ka. Kerää hylsyjä alabunkan jalko
päästä (öisin). Motto: "Tahtoo olla 
sotilas (kadikseen). Onko toivoa?" 
Paarlahti, Juho Tuomas, 27.4.67, 
Helsinki, S:haminassa KoulPtri:n ku
liarmeijassa, yo-tutkimusapulainen. 
Koriballisti, pro-tennispelaaja (kan
sallinen c-luokka) . Todellinen siivou
sintoilija: Kokelas "Enhän minä edes 
yllä sinne", P:lahti "Ei se mitään , me 
voimme nostaa herra kokelaan." 
Piironen, Anssi Juhani, 14.1.67, Hel
sinki, 2/UudRakP, yo. Motto: "Tää 

on syvältä , tosi syvältä." 
Pulkkinen, Pentti Johannes , 7.6.62, 
Vantaa , fil. kand. TOSI SÄRMÄÄ! 
Ruutuvaara, Jiirgen Petri Sakari , 
10.5.67, Helsinki , 2/uudRakP, yo . 
Melko usein vaiheesa. Harrastukset: 
jalkapallo , atk. Motto: "Ei mitään 
kiirettä ." 
Tiitto, Matti Johannes, 4.1.64, 
KotRPsto , insinööri . 
Tilli, Juna Tapani , 21.12.64, Vantaa , 
KoulPtri, ingenjör. lkivempula. Mot
to: "Palvelus ilman häröilyä aiheut
taisi aivokuoleman." 

Turpeinen, Marko Sakari , 20.3.68, 
Espoo, 2/UudRakP, teko. yo . Har
rastukset: purjehdus ja musiikki . 
Motto: "Kai tänään pääsee iiveelle?" 
Turunen, Petri Tapani,3. 7 .67 ,Kerava 
2/UudRakP, opiskelija. Särmä, niin 
särmä, että viedään Ratekoon vaikka 
väkisin. Siinä ei pyristelyt auta! Ur
heilee ja kuuntelee musiikkia. Motto: 
"Mä oon väärällä linjalla 
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TUPA 10 Tykkilinja 

Eklund, Paul Martin , 7.7.67 , Helsin
ki , 2/UudRakP, yo. Tuvan selventäjä 
ja aina häröilemässä. Motto: "Ei iske 
mulle ." 
Hermunen, Jukka Tapio , 3.3.67, 
Vantaa, KotRPsto, yo . Mies , joka 
hallitsi tanssiaskeleet. Muistuttaa 
Mustanaamiota. Motto: "Ali right!" 
Konkkanen, Juha Tapani, 3.12.67, 
Rajamäki , 2/UudjRakP. Sieniretkis
tä pitävä Siouxi . Motto: "vähä päi
vii." 
Luoma, Jarkko Tapani, 23.6.67, 
Vantaa, 2/UudRakP, yo. Luojan luo
ma imitaattori , teki sen mistä muut 
vain uskaltavat uneksia. Motto: 
"Kunniavelkaa kaatuneille." 

Nyman, Kari Jukka, 8.12.67, Espoo, 
2/UudRaKP, yo. Muodossa kuikuili
ja, pyörii kuin hyrrä. Motto: "Älä nyt 
huuda!" 

Räihä, Jouni Markus, 8.11.61, Hel
sinki, 2/uudRakP, yo. Tuvan esikoi-
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nen. Sylvester Stallone. Tykkää kaa
suista (mellakka-) , nautitaan hengit
täen syvään ja ilman naamaria. 
Saarinen, Jyrki Olavi, 22.3.67, Es
poo, 2/UudRakP. Bili-Billeri. Tuvan 
nakkisormi , kuittaa kaikille . Motto: 
"Hiukset kasvaa. " 
Salonen, Ville-Matti , 8.5.67, Lohja, 
2/U udRakp ,, yo. Punkka ja mies aina 
nurin , kun mahdollista. Tuvan lusmu. 
Motto: "Biitti huulee ja elbasee. " 
Silvennoinen, Mika Kalevi , 19.7.67, 
Espoo, 2/UudRakP, yo , merkantti. 
Käpyjen keräilijä. Motto: "Berliinin
munkit R-kioskeihin ." 
Taari, Ari Juhani , 11.2.67, Miehikkä
lä, KotRPsto . Lottovoittaja. Mies , 
joka ei mahdu työpukuunsa. Maail
man vahvin mies . Motto: "Ai mäkö 
kiva-kiva-kouluttaja?? !!" 
Tuomala, Vesa Tapani, 7.5.67, Kot
ka, KotRPsto, yo. Tosi esimies, ko
mentoja kaihtamatta. Motto: "Tah
tiin, ryhtiin." 

TUPA 11 Tykkilinja 

Aalto, Sami, 15.7.67, 2/UudRakP 
myyjä. Tuvan laiskin ja joka asiast~ 
purnaamassa. Todellinen penkkiur
heilija. Lätkä fani. Motto: "Tää on 
syvältä. " 
Heikkerö, Peter, 17.11.67, 2/uu
dRakP, yo, Ping pongissa nopea kuin 
käärme, mutta 100 tk:ssa ei yksinker
taisesti pääse liikkelle. Motto: "Suo
sittelen. " 
Hellman, Kari , 26.12.67, 2/Uu
dRakP, asentajakoneistaja. Mies , jo
ka syntyi sulkeisohjesääntö veres
sään. Motto: "Jorma alas .. .. " 
Holappa, Jyrki, 9.2.67, KotRPsto, 
teko. yo . Hallituksen suulain mies ja 
ehtii joka paikkaan. Motto: "Oppi
lasvääpelikö selvinpäin??" 
Horto, Janne, 12.2.67, KotRPsto . 
Monitoimimies jolla on hurja luonto 
ja vielä hurjempi äääni, mutta läm
min sydän. Tatuoitu hirmu. Tuvan 
DIAPOLIK. Motto: "Lataa ja lau
kaisee." 

Lahteva, Tomi , 2.7.67, KotRPsto , 
yo. Tulevaisuuden haave on päästä 
~?kelaaksi. Ahkerin VKV:n käyttä
Ja. Motto: "V .. . n neekerit. " 
Luukkonen, Pasi , 23.11.69, 2/Uu
d~akP, läheti. Tuvan juniori, suora
namen vaiheveikko. Motto: "Vähän 
välii. " 
Maunula, Petri , 7.10.67, 2 /Uu
dRakP, asentaja koneistaja. Hän nä
ki maailman eri näkökulmasta kuin 
me. Motto: "Pääsispä levyks." ' 
Tynkkynen, Timo, 5.5.67, 2/Uu
dRakP, yo. Mies, joka ei osannut 
muuta kuin lukea. Särmyyden Suo
men mestari. Motto: "Hei miss on Il
tari?" 
Vuorio, Markku, 6.2.67, 2/Uu
dRakP, teko. yo. Tuvan suulain mies. 
Ensimmäisenä menossa, viimeisenå 
tulossa, ainaskin !omilta. Motto: 
"Lähteeks kukaa bisselle?", "Ootsä 
pessy pastillit?" 
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TUPA 12 Tykkilinja 

Hietala, Markku Tapio, 18.8.67, Jy
väskylä, KoulPtri/SlRtR. Ilmastointi
asentaja. Ainainen härö , koko ajan 
menossa röökille. Motto: "Vähä vä
lii." 
Ignatiew (lgu), Toni Jouni Petri , 
6.3.66, Helsinki, 2/UudRakP. Yo
kartanpiirtäjä. Tuvan nestori , täysi 
ventti. 
Kokko, Pauli Juhani , 14.11.67, Hel
sinki, 2/UudRakP. Yo. Mies , jolle 
nakki napsahti-aina! Motto: "Hei 
muuten ... mä tiedän ." 

Kouri, Harry, 21.11.67, Porvoo, 2/ 
UudRakP, yo . Tunsi kaikki moottori
pyörät. Motto: "Toi oli yamaha! " 

Lommi, Jukka Kristian , 26 .4. 67 , Kot
ka, KotRPsto, yo. Kotkalainen hen
keen ja vereen. Motto: "Sestoon on 
päästävä. " 
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Miettinen, Pasi Tapani , 30.4.67, Hel
sinki, KoulPtri/SlRtR. Koneistaja. 
Mies, jota aina paleli . Motto: "Mulla 
on kylmä. " 
Paunonen, Eero Petteri, 18.2.67, 
Kotka, KotRPsto, asentajakoneista
ja. Mies, jonka tavarat olivat aina hu
kassa. Motto: "Mie haluun tetsaa
maan." 
Rinskoi, Markku Tapio , 22.2.67, Ori
mattila, KoulPtri/SlRtR, myyjä . Tu
van luumu -aina vempula . Motto: "Ei 
koske vempuloita. " 
Salmi, Kari Antero , 25.10.67,Helsin
ki, 2/UudRakP, merkonomi. Kiva-ki
va-kouluttaja, joka ei osannut mars
sia. Motto: "En se mä ollu ." 
Veijalainen, Tero Tapani , 24.12.67, 
Helsinki , KoulPtri/SlRtR, koneista
ja. Matkalla ase-au:ksi/diplomitykki
mies?? 

Canon 
Varma valinta 

q:> KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI 

04400 Järvenpää. 
04300 Hyrylä . 
04500 Kellokosk1. 

puh. 280 211 
puh . 255 055 
puh. 282 144 

ENSON 
HONKA

PANEELI 

REXROTH 
Enson honkapaneeli on lämmin ja miellyttävä 
sisätilojen pinnoitemateriaali. Se valmistetaan 
tiivissyisestä terveoksaisesta Karjalan 
männystä. 
Enson honkapaneeli on kaunis ja edullinen 
katemateriaali asuintilojen seiniin ja kattoihin. 

HYDRAULI IKKAA • honkapaneeli on helppo kiinnittää 
• paneelin työstö onnistuu hyvin kotinik

karinkin työvälineillä 
• useita vakiopituuksia saatavissa, 

hukka mahdollisimman pieni 
• iän myötä patinoituvan honkapaneelin 

arvo kasvaa vuosien mittaan. 
Honkapaneelia saa hyvinvarustetuista puuta
varaliikkeistä suojaavaan kutistekalvoon 
pakattuna. joka on samalla valmis kuljetus- ja 
kuluttaja pakkaus. 

~ ENSO -GUTZEIT OY 
~ Sahateollisuus 
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