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Helsinki rakentaa -
miten käy rannikon? 

Syyskuun viimeisen sun~u'!tain Helsi~_g!n ~ano'!1at poh
diskeli näyttävästi Helsingin Ja sen ympa~1stokunh~n tule
vaisuutta aina vuoteen 2030 saakka. Lehh tarkasteli aluet
ta, jonka rajoina olivat. lä~~ess~ Kir~ko~~mmi, idä_ssä Si
poo ja pohjoisessa Hyvinkaa - sns laaJa paakaupunk1s_eutu_: 
Ennuste kuului, että alueen asukasmäärä kasvaa nyky1sesta 
alle miljoonasta 1,4 milj?o~aan. Tät~ t?ki_sopii epä_~llä, s_illä 
ei tämän seudun tasapainoinen keh1ttaminen kesta moista 
lisärakentamista. 

Helsinki tuntuu joka tapauks~ssa ottavan j~tkuvasti u~
sia alueita tehokkaan rakentamisen kohteeksi. Vanhaa tn
vistetään ja alueet muuttavat perusl~onnett~an. Va~ran~ 
on että metsäiset luonnonalueet vahenevat oleelhsesh. 
As~tuksen ja työpaikkojen keskellä «?levat_ luonnon henk!
reiät häviävät. Miten käy Santahaminan Ja puolustusvoi
mien hallinnassa olevien lukuisten saarten? 

Suomenlinna on suojattu muinaismuistolain nojalla , ja 
siitä on systemaattisen korjausrakentamisen myötä kehittt· 
mässä entistä ehompi - elävä j~ ~onipuoli_nen - ~.l!lttuu~!
alue. Myös luonnonvaraista ta! lahes sellaisena s~ilytett~
vää rannikkoa ja saaristoa tarvitaan 2000-luvulla Ja senkin 
jälkeen. 
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Poikke ukselli sen kiivastahtinen kesä siirtyi viluisine sate ineen ja harvoine auringon
paisteineen muisto laan . Puolustusvoimain koulu~uspää llik? n , ~~nraalilu~tnanatti Rai
mo Viidan ja sotil aslää nin kome ntajan , kenraahluutnantt1 Ke1JO Tuomisen koul_utus
tarkastukset heinä- ja elokuussa olivat virikkeelliset koko rykmentillemme. Rannikko
tykistön tarkastaja, eversti Jukka Karvinen osa llistui aktiivisesti mo lempiin tarkastu k
siin . Kenttäpiispa Jorma Laulaja tarkastaa rykme ntin Santahaminassa olevat osa t mar
raskuussa. T ervetuloa alava ruskuntaamme ! 

R ykme ntti on syvästi ki ito lline n Isosaare n uudesta ko ulusta ja pienvenesatamasta, 
jo tka Helsingin kaupunki ylipo rmestari Raimo Ilaskiven johdo ll a 14.8. luovutti käyt
töömme . 

Tätä kirj o itettaessa edessämme ovat syysampumale iri , kilpa iluammunnat_~e kä useat 
e ri aloje n kerta usharjo itukset. Jokaiselle Lippurykme ntissä pa lvelevalle on s11s tiedossa 
runsaasti til aisuuksia osoittaa kyvykkyyttää n vastuulleen an netui ssa tehtävissä. Yhdes
sä hommat kyllä ho idamme. 

T ässä yhteydessä haluan esittää erityisen kiitokseni R annikon vihre ille sisa rille, jotka 
puheenjohtajansa, rouva Eila Waldenin johdo ll a niin ansiokkaasti ja monin tavoin ovat 
tukeneet ja tukevat rykme ntti ämme. Isosaare n uusi ja hi eno va rusmieste n vapaa-ajan 
huone o n upea esimerkk i he idä n tulokse llisesta to iminnastaa n. 

Olkoon tuleva syksy o nnekas ja me nestyksellinen T eille joka ise lle. Lippurykme nt 
tiin palvelukseen as tuneet - niin va kinaine n henkilöstö, rese rvil äiset kuin lokakuu n 
a lokkaatkin -Te ille lämmin te rvetuloato ivotus. Kilt aveljet , Te ille, kuten myös 
RTTK:lle - jatkuvaa me nestystä ja kiitokset kesäkauden saavutuksistanne. 

Ole n ylpeä te htävästäni pa ri ssanne. 

Rykmentin komentaj a 
Eversti J.A . Niska 
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Miikiluodon tu/ivoima perustuu meriammunnassa Tk /JO-pa tteriin . Kapteeni Tiippana 
voi syystii olla y lpeii niiistii suomalaisvalmisteisista tornikanuunoista. 

Älä pelkää linnaketta vaikk' 
näetkin vain pelkkää vettä 

Mäkiluodossa varusmieskin viihtyy 
On turha pelätä elämää 

linnakkeella . Siellä viihty
vät paitsi kantahenkilöstö 
myös varusmiehet. Huol
to aiheuttaa joskus pään
vaivaa eikä iltalomia tun
neta . Toisaalta viikonlop
puvapaa on pitkä . 

Mäkiluodon linnakkeen 
päällikön ikkunasta avau
tuu upea merinäköala. 
Tästä on matkaa Eestin 
Naissaareen vain 36 kilo
metriä . 
- Linnake vaatii varus
mieheltä pitkäjännittei
syyttä, jotta tehtävät hoi-
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tu1s1vat kunnialla . Täällä 
tarvitaan myös oma-aloit
teisuutta , painottaa kap
teeni Pekka Tiippana. Hä
nelle tulee lokakuun alus
sa täyteen yksi vuosi Mä
kiluodon linnakkeen pääl
likkönä. 
- Henkilöstötilanne on 
tämän vuoden aikana pa
rantunut. Se näkyy suo
raan varusmieskoulutuk
sessa, hän kertoo. 
- Pyrin m1n1moimaan 
kaikki syyt pelätä palve
lusta linnakkeella. Kenel
lekään ei tule kohtuutonta 

kiinnioloa , hän lupaa. 
Nähtävästi varusmiehil

läkään ei ole ihmeemmin 
valittamista. Kapteeni 
Tiippanan mukaan kurin
pidolliset toimet ovat jää
neet hänen päällikkyyten
sä aikana vähiin. 

Siviiliongelmat näkyvät 

Lomat lienevät linnak
keilla valtakunnan pisim
mät. Toisaalta ilta- ja va
ruskuntavapaista voi vain 
haaveilla. Viikonloppuva
paa alkaa perjantaisin 

• 

Ylivääp<?li Nylund pit1ä työtään monipuoli
s~na. Lmnakkeen kuljetusyhteydet vain sai
sivat olla paremmat. 

Uusi merivalvonta-asema on tarkoitus ot
t~.a käyttöön lokakuun loppuun mennes
sa. 

16.20 ja päättyy tiistai-aa
muna klo . 7.00. Tähän ku
luu tosin yksi HL- tai KL
lomapäivä. Pitkämatka
laiset saavat vielä matka
pidennystä. 

Palvelus- ja vapaana
oloviikonloput vuorotte
levat. Kiinnioloviikonlop
pua edeltävälle viikolle 
järjestetään joskus yölo
ma. Toisaalta hälytysvuo
rot ja sotaharjoitusten 
tyyppiset isommat tapah
tumat saattavat sotkea lo
mat. 

Linnakkeella vaaditaan 
suvaitsevaisuutta, kärsi
vällisyyttä ja hyvää toveri
henkeä. Sopu sijaa antaa. 
- Jos varusmiehellä on si
viilissä vaikeaa, se näkyy 
täällä heti , kertoo Mäki
luodon vääpelinä toimiva 

ylivääpeli Rene Nylund. 

Kuljetusyhteydet 
paremmiksi 

Nykyään yhä useampi 
kantahenkilöstöön kuulu
va asuu Mäkiluodossa . 
Ylivääpeli käy itse Es
poosta käsin töissä . 

- Viime talvena kävi vain 
kerran niin , etten päässyt 
linnakkeelle , hän kertoo. 
Kelirikkoalus Hauki kul
kee huonossakin säässä. 
Isompi Mursu porskuttaa 
tarvittaessa jäiden läpi , jo
ten huolto ei katkea talvel
lakaan. 
- Merimatkaan kuluvaa 
yhden tunnin aikaa olisi 
syytä lyhentää . Omasta 
rykmentistämmekin löy
tyisi nopeampaa kalustoa, 

toteaa ylivääpeli Nylund. 
Linnakkeella yhden on 

osattava monen työt . Yli
vääpeli Nylund vaihtaa 
pyykin ja varusteiden li
säksi vaikka videopelin. 
Hän toimii myös lääkintä
upseerina. 
- Täällä voisi olla jatku
vasti lääkäri. Hän olisi 
palkkansa ansainnut heti , 
kun linnakkeella sattuu 
jotain vakavaa. 

Lohi viemisiksi 
kotiväelle 

.Mäkiluodossa riittää te-
kemistä . Linnakkeelta 
löytyy kirjasto , pelejä 
kaksi televisiota, video~ 
n~~~uri ja oleilupaikaksi 
hIIJamen huone. Vastoin 
yleistä käsitystä varusmie-
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Älä pelkää 
linnaketta ... 

het saavat kalastaa kun
han vain valtion kalastus
lupa on hankittu . Kannat
taa siis pakata oma virveli 
mukaan . Saaliin voi savus
taa tai pakastaa kotiväkeä 
varten . 

Merivalvonta pelastaa ih
mishenkiä 

Rauhan aikana Mäki
luodon linnakkeen tehtii
vä on alueellisen koske
mattomuuden turvaami
nen , koulutus ja alueen 
valvonta . Merivalvojat to
teuttavat viimemainittua . 
- Hyvältä merivalvojalta 
vaaditaan osaamisen li
säksi ripeyttä , oma-aloit
teisuutta ja kiinnostusta 
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Mäkiluoto sijaitsee Suomenlahden kapeimmalla koh
dalla Porkkalan niemen eteliikärjessä. Korpraali Kiiski 
kertoo. ettii Eestin Naissaareen on matkaa 36 kilomet
riii. Mcrvalvonta-asemalta niikcc hyvin Tallinnan mas
tot . 

työhönsii. miiiirittclee me
rivalvojana palveleva 
korpraali Seppo Kiiski. 

Kahden tunnin valvon
tavuoroa seuraa kahdek
san tunnin lepo. Kiireisim
piinii aikana saapumise
rien viilillä merivalvojat 
saavat kolmen tunnin jiil
keen kuuden tunnin le
von . 
- Kun koko ajan puuhaa 
jotain. valvontavuoron ai
kana ei ehdi väsyttiimäiin. 
naurahtaa Kiiski . 

Lepoaika varattiin 
aiemmin pelkkföin le
poon . Merivalvojat har
mittelevat . ettii heille osuu 
nykyään ylimääräisiä pal
velustehtiiviii. Joskus tu
lee kiperiä tilanteita, kun 

aika ei tahdo riitt iiii val
vontaan. lepoon ja yli 
miiii rii isiin töihin. 

Merivalvojat erikoistui
va t en nen vain optiseen 
va lvontaan tai vesikuunte
luun . Nykyiiiin heid ii t 
koulutetaan molempiin . 
Siviilissii varastomiehenii 
palveleva Kiiski pitiiii pal
velusaikaa pitk ii nii. Viel ii 
muutama vuosi sitten me
rivalvojat palvelivat 8 
kuukautta . Aika piden
nettiin 11 kuukauteen . 
- Tiiiilt ii on hyvii t mah
dollisuudet pyrki ii meri 
vartiostoon . Ajattelin 
yrittii ii. hiin kertoo . 

Mika Pohjanpalo 

S VEA 

Itämeren hienoin 
Vii s i Valkoista Laivaa. Helsingi s t ii Finlan

dia ja S ilvia Regina Tukholmaan . Finnjet 

Travemi.indeen. Turu sta Well a mo ja Svea 

Tukholmaan . 

Kysy Silja Linen laajasta 
matkavalikoimasta matka• 
toimistosta tai Silja Linelta 
H e ls inki : Eteliiesplanadi 14·, puh . (90) 

IHO 4422. Eteliiranta 14 , puh . (90) 174 7 44 . 
Si lja Linen terminaali, Olympiapaviljonki. 

' 
► 

► 

risteily laivasto 
puh . (90)1 H04 455 . Effoa Matkamimi s!l> , 

Eteliiranta H. puh . (9,1) 171' I , Aseman Mat 

kakl' s ku s, Asl'ma-aukiu, puh . (9,1) 177 761. 

Turku: K iisityii liiiskatu 4 , puh . (921) 
652 244 . KO P -k,,lmiu, puh. (9 2 1) 652 21' ,._, 
Si lja Linl'n terminaali . Turun satama, puh . 
(921) 652 2 5 'i. Tampcrl' : Kc·s ku sturi 1. puh . 

(9 > 1) 11 5 1 2 2 . 
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SUOMENLINNAN 
VAIHEIKAS HISTORIA 

Vuonna 1748 ryhdyttiin Helsinkiin rakentamaan yhdistettyä meri- ja maalinnoitusta 
Suomen puolustuksen päätukikohdaksi. Kaksi vuotta myöhemmin linnoitus sai nimen 
Sveaborg. Nimi muuttui kansan keskuudessa ennen pitkää Viaporiksi. 12.5. 1918 Suo
men valtio otti Viaporin huostaansa ja antoi linnoitukselle nimen Suomenlinna. 

Päätös He lsingin lin
noitt a misesta te htiin va l
ti opäivill ä 1747 osana va l
ta kunn a llisesta puo lustus
suunnitelmasta, jo ka k ii
sitti keskus- ja raj alinno i
tuksen ra ke nta mise n Suo
meen (He lsinki , Lovii sa) 
ja vastaavat työt Skånessa 
( La ndskrona ) . Ede lli sissii 
sodissa Suo mi o li kahdesti 
o llut miehite tt ynä , ja rau
ha nteossa va lt akunt a o li 
kahdesti me nett iinyt it ii i
set raja maa kunt ansa ja ra
j alinno ituksensa. Suo me n 
säilynyt osa o li ilma n kiin
teätä puo lustusta . Oli il 
meistä, e tt ä uusi se lkkaus 
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Ye niijiin ka nssa o li si mer
kinnyt maa n mie hitt ii mi s
tii ja erott a mista va lt a kun 
na n yhteydestii. Tiissii t i
la nt eessa va ltiova lt a piiii tti 
to te uttaa linno itussuunni 
te lm an luoda ksee n sit e n 
ede ll ytyksiii Suo me n puo
lustamise ll e . Yiaporin ra
ke nta mi ne n o n nii ht iivii 
suuri suunt a isena yrit ykse
nii va lt a kuntaa uhk aava n 
ka hti ajaon estiimiseksi. 

Siiiidy t usko iva t Suo
me n linno itustyö n jo hdo n 
August Ehrensvärdille . 
37-vuo ti aa lle tyki stö up
see rille. E hre nsviird sa i 
te ht ävässäiin va rsin it se-

niii se n ase man. Hiin jo hti 
~e kii suunnitt e lua e tt ii ra
ke nt a mista ja vaikutti po
liitikko na ratkaise vasti 
hankkee n o nnistumisee n. 

Rake nnustyö n suoritti 
va t ruo tua rme ij a n suo ma
la ise t rykme ntit. joit a vuo
desta to isee n ko me nnet
tiin Yiaporiin kesiikuu
ka usiksi. T uh a nsi a miehi ii 
tyiis ke nte li samanaikai 
sesti ka rui ssa o losuhteissa 
as um atto mill a saa rilla. ja 
työ nte kij ö ide n suuri ku o l
le isuus o li va ka va onge l
ma . Linnoitustyö n rah(~itt i 
Ranskan ha llitus . joka oli 
tehn yt so tila sliiton Ruot-

Tämän lehden ilmestyes ä tulee Ehrensvärdin kuolemasta kulune~~si 215 VU(!tta . Hänet 
hauda ttiin Susisaaren linnanpihalle, Ju omansa linnoituksen keske/Slmmlle paikalle. 

sin kanssa ja ma ksoi vuo
tuisen avustuksen . Tätä 
tie tä investo itiin maaha m
me ra kentamiseen 15 e n
simmäisenä vuo te na pe rä
ti 90 tynn yriä kultaa. 

Vuosiin 1748-56 ajo it
tuu Viapo rin tä rke in ra
ke nnuskausi , jo nka kulu
essa koko linno itus vähi 
telle n hahmo ttui . Po mme
rin sodan aja ksi 1756-62 
työvoimaa vähe nnettiin 
huo mattavasti. Sodanj äl
ke isellä vuosikymmene llä 
puo lueriitojen vaikutus 
ulottui lamauttava na lin
noitustyömaalle. Ehrens
värd e rosi 1771 ja kuo li 
4 .10 1772 Kustaa III:n so
tama rsalkaksi ja kre iviksi 
yle ntä mänä . H ä net ha u
dattiin Susisaare n linnan
pihalle . Kustaa lll :n val
lankaappaus , joka sa i a l
kunsa Viaporissa , a lo itti 
uude n , rauha llisen ra ke n
nusva iheen. Vuo nna 1774 
hyväksyttiin uusi , lopulli
ne n suunnite lma, jo ka te
ki Viaporista itsenäi e n 
linno ituksen . Alkupe räi
sestä hankkeesta H elsin
gin kaupungin linno itta-

miseksi luovuttiin nyt lo
pulli sesti . U usi suunnitel
ma toteute ttiin pääosil 
taa n Nils Mannerskantzin 
jo hdo ll a. 

Linnoituksen kolmet kas
vot 

Ne lj ässäkymme nessä 
vuodessa ra ke nnettiin Su
siluodo ille , kuudelle saa
re lle H elsingin edusta lla, 
omalaatuinen saa risto lin
no itus, joka samall a o li va
ruskuntakaupunki ja la i
vasto tukikohta. 

Linno ituksena Viapo ri 
edustaa aika kaude n va llit
sevaa suuntaa , bas ti o ni 
järj este lmää. Se koostuu 
n . 60 eri bastionista, ka
po nnieeristä ja te na ljista, 
jo tka kurtiinimuurit yh
distävät. Bastio nilinno i
tuksille tyypillisiä piirte itä 
ova t mm . o malaatuine n 
kulmikas pohj akaava, ma
ta la t , kalkkikivilistoje n 
päättä mät puolustusmuu
rit sekä holvatut tykkik a
sematit ja niide n pää lle ra
ke nne tut ampumatasot. 
Linno ituksen tykistö o li 

sii si jo ite ttu ka hteen ker
ro kseen: pie nehkö osa ka
sematteihin , va ltaosa a m
pumatasoille. Yiapori sta 
puuttui to isaa lt_a mm . li n
no ituslui ska n ja ka tvet in 
muodosta ma uloin puo
lustusvyöhyke miltei ko
ko naa n . 

Maavalleja e i j uuri ol
lut , vaan linno itus o n 
kauttaaltaan rake nnettu 
luo nnonkivestä kallio pe
rustalle. Bastionit ovat 
va rsin pienikoko isia ja hy
vin epäsäännö llisiä. Vi
apo rin puolustusmuurie n 
yhtee nlaskettu pituus o n 
lähes 8 km . Linno itusty
kistön sijoittamissuunni 
telma vuodelta 1803 ede l
lytti pe räti 1549 tykkiä. 

Muurien sisäpuo le lle 
rake nnetut lukuisa t hyöty
rake nnukset muodostiva t 
Viaporin »kaupungin«. 
Eräät asuinrakennukset ja 
kasa rmit olivat samalla 
osana itse puo lustusrint a
masta. Va ltaosa o li kui
te nkin e rilli sinä ra ke nnuk
sina ryhmite tty aukio ide n 
ympärille. Nä mä aukio t 
sa ivat ha rkitun a rkkite h-
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tonisen asun , mutta täysin 
valmiiksi rake nnettii n 
ni istä vain yksi - Susisaa
re n linnanpiha. Huo mat
tava osa asukkaista asui 
omatekoisissa puutalois
sa . 
Viapori oli e nnenkaikkea 
laivastokikohta . Saaristo
väylät o livat edell isissä so
dissa osoittautuneet so
dankäynnille tärkeiksi ni
menomaan huo ltoteinä, ja 
saaristo vaati oman asel a
jinsa . Tästä syystä linnoi
tus oli sijoitettu saaris
toon , ja siksi peruste ttiin 
1756 erillinen , maavoi
mien alainen saaristolai
vasto . Viaporiin rakennet
tiin Daniel af Thunbergin 
suunnittelema suuri kalee
ritelakka , joukko puisia 
venevajoja sekä varasto
ja työhuoneita. 

Myöhemmät vaiheet 

Kustaa III :n sodassa 
1788-90 V iapo ri to imi avo
merilaivaston ja saaristo
laivasto n tukikohtana. Vi
hollinen ei hyökännyt sen 
kimppuun . 

Vuosisadan taitteessa 
Viapori oli Turun jälkeen 
Suome n toiseksi suurin 
kaupunki ( 4606 asukasta 
1805) , jossa asui käsityö
läisiä ja jo pa siviilivirka
miehiä . Seurapiirie lämä 
lienee ollut vilkasta, mutta 
poikamiehille Viapori pe~ 
rimätiedon mukaan o h 
kuin ka rkoituspaikka . 

Viaporin ensimmäiset 
taiste lut käytiin Suomen 
sodassa 1808. Linnoitus 
o li e hditty saattaa puo lus
tuskuntoon e nne n piiri
tyksen alka mista maalis
kuun loppupuo le lla. Va
ruskunta käsitti 6750 mies
tä; 734 tykkiä o li asemissa , 
saaristolaivasto talvisuo
jissaa n . 

Muutaman päivän lau
kaustenvaihdon jälkeen 
10 

Kustaa III:n sodassa Viapori toimi avomerilaivaston ja saa
risolaivaston tukikohtana. 

käytiin tulo ksetto mia neu
votteluja Lonna-saarella. 
Sitten seurasi uusi kiivas 
pommitus, jo ka kesti viisi 
päivää, mutta ei sano tta
vasti vaurioittanut linnoi
tusta. Tämän jälkee n a l
ko i uusi neuvottelukier
ros, jo ka 6.4. päättyi ase
leposopimukseen. Sen 
mukaan kolme pientä 
saarta luovutettiin heti ja 
loput kuukauden kulut
tua . 8.5 . 1808 nostettiin 
Venäjän lippu Kustaan
miekan salkoon . 

Viapo ri antautui siis 
ko lmeviikkoisen piirityk
sen jälkeen varuskunnan 
menetettyä kuusi miestä 
kaatuneina . P ii rittäjän ar
me ij a o li miesvahvuudel
taan puolustajia heikom
pi , ja sen käytössä oli vain 
60 tykkiä. Viaporin antau
tumine n , joka samalla rat
kaisi sodan , on sotahisto
ri amme suurimpia arvoi-

tuksia , ja pysynee sella ise
na. 

Viapo rin venäläisen 
kauden alkujaksolla Ve
näj ä oli Euroopan jo htava 
suurvalta. Syrj äistä Vi
aporia ei kannatta nut 
aj anmukaistaa . Sen sij aan 
rakennettiin varuskunnan 
käyttöön useita suuria ki
vitaloja: parikasarmia, pa
ri sairaalaa , upseerien 
asuintalo ja kirkko . 

Itämaisessa eli Krimin 
sodassa (1853-56) Englan
ti ja Ranska lähettivät 
vahva n laivasto-osaston 
Itäme relle. Elokuussa 
1855 Viapori joutui erit
tä in ankaran pommituk
sen kohteeksi . Linnoituk
sen vanhentuneen tykis
tön kantomatka oli liian 
lyhyt , jotta se olisi pysty
nyt vastaamaan tuleen . 
Kaksi vuorokautta kestä
nyt tulitus tyhjensi laivas
ton ammusvarastot , min-

.,-. 

/k.,, ' -"P'#\ .. \ ,1:. 

;"'-;~~,,.'~"' 
. ... _.;, 

Krimin sodassa linnoituksen vanhentunut tykistö ei pysty
ny t vastaamaan tuleen. Kantomatka oli liian lyhy t. 

kii j iilkeen laiva t purjehti
vat t ie he nsä. Pom mit uk
se ll a e i liene soti laa lli sta 
merki tystä . mutta sen ai 
kaansaamat tu li pa lot va u
rioittivat pahasti linno it us
ta . 

Soda n j iilkee n rake n
ne tt iin He lsingi n edusta ll e 
maava ll e ista koostuva me
rj puo lustusrint ama . joka 
ul o ttuu Hara kasta Sa nta
ham inaa n. Ho lva tu t am
musva ras to t ova t suu rte n 
maava lli e n pe it tii miit. 
mutt a j iire iit 9 ja 11 tuu
ma n tykit o n sijoit e tt u 
avoase miin . Va nh a n Yi
apo rin vaurio itune it a ra 
ke nnu ksia pure ttiin . muu
te tt iin ta i korja tti in me lko 
mi e liva lt aisesti. Uudi sra
ke nt a mi sessa e i e niiii pii 
ta ltu va nhasta linno itus
kaavasta. Lukuisi a puisia 
va rasto- ja ta lo usra ke n
nuksia ra ke nn ettiin . 

Ensimmiiisen maail-
ma nsoda n kynn ykse ll ii 
ryhdyttiin ra ke nta maan 
ns. Pieta ri Suuren me ri lin
noit usta . jonka jiire iden 
patte re iden tuli su lki Suo
men lahde n viho ll isla ivo il
ta . T iimii me rki tsi uus ien 
li nnak keide n rake nta mis
ta ul kosaa ris too n ja Vi 
apo rin va pautumista es i
kunt a- ja huo ltoporta ide n 
kiiytt iiön. Hu hti kuussa 
1918 linnoi tus joutu i ta is
te luitt a saksa laiste n kii
s11 n . 

Saksa laiset siirsiviit o t
tama nsa sotava ngit heti 
Viaporiin . Li nno itus to imi 
sitt e n suo ma laise na va nki 
le irin ii koko vuode n 19 18 . 
R ii tt iim iitt ii miit muo na
anno kse t a iheutti va t tiiiill ii 
sama nla ise n niilk iika ta
strofin kuin mui ssak in le i
re 1ssa . 

Suo me nlinna to imi 
1920- ja 1930-luvull a va -

rusku nta na ja koulutus
keskuksena. Jatkoksodan 
jä lkeen puolustuslaitos 
ryht yi jä rj este lmälli sesti 
siirtämää n jo ukko-osasto
jaa n ja la ito ksiaa n muua l
le. Tila ll e tuli Valmet O y. 
joka ra ke nsi sotako r
va usa luksia ja sitte mmin 
muit a aluksia a ina vuo
teen 1972 saa kk a. 1.7. 
1973 a lkae n Suo me nlinna 
o n opetusmini ste ri ö n a lai
se n Suo me nlinna n ho ito
kunn an ha llinnassa ja ho i
dossa. 

Ho ito kunna n tavo ittee
na o n aluee n ke hitt ii minen 
ka nsa in vä li senii näht iivyy
te nä ja seudulli sena virk is
tysa luee na to imimine n. 
Ho itok unt a o n ja tka nut 
museoviras to n alo itt a maa 
va rustuste n e nti stiimistii 
ja pyrkii hyötyrake nnus
te n pe rusko rj a uksill a asu
mistason nostamisee n 
muide n He lsingin ka u
pungi nosie n taso lle. 
Asukkait a o li Suomenlin 
nassa 923 vuonn a 1979. 

T iimiin piii viin Suome n
linnassa muodostavat 
ruotsa laise t ja ven iil iiise t 
varustukse t . e riaikai set ki 
vi rake nnukse t ja puuta lo t 
sek ii pui stot ja luo nno nva
ra ise t a luee t kie htova n ja 
vaikease lkoisen koko na i
suuden . a inutl aat uise n 
ma tka ilu ko hteen . Linnoi
tuksen e ri saa rill a o n kul 
laki n se lvii o minaisleiman
sa . 

Lähde: 
Otavan suuri 
Ensyklopedia 
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RT-miehet paitsi ampu
vat myös hiihtävät hy in. 
Rlkmentin hiihtovalmen
nettavat t~iltäävät tuleva
na talvena vähintään sa
maan kuin edelliskerroil
la: mitalisijoille puolustus
voimien mestaruuskisois
sa. 

Suomenlinna n Rannik 
kot ykistörykme ntist ii löy
tyy ne lj ii hiiht ova lmennet 
tavaa. Oppilaat Antti Lin
na , Reijo Manninen, Juk
ka Ryhärwn ja Juha Tupit
sa v. ilmistuv:1t tii mii n leh
de n ilmestymise n aikoihin 
altupseerikursseilta. Kol
me viime ma inittua voitti
vat viime ta lve na Suomen 
mestaruuden a ll e 20-vuo
tiaiden 3 x 10 km viesti 
hiihdossa . 
- Valmennettavat har
joittelevat AUK:n aikana 
niin paljon kuin aikaa iki 
nii löytyy . ke rtoo va lme n
nuksesta vastaava kaptee
ni Matti Kopra. 

Harjoittelukin 
palvelusta 

Ha rjoitte lu sisältää 
juoksua . rullahiihtoa. 
kuntopiirej ä. pyöräilyä . 
uintia ja sauvarinnettii. 
jossa noustaa n maarinnet 
tii normaale issa jalkineis
sa mutta suksisauvoja 
kiiyttiien. Lajeja se koite
taan sopivasti kuukauden. 
viikon ja jopa kolmen päi
vän ryhmissä. Näin saata
va cockt a il tiiyttää val
me nnett av ien jo ka vapaa
he tke n ja sy rj iiyttää iltava
paa t kaljo ineen . 
- Hiihtäjä t tehdää n kesä l
lii ja syksyll ä . Lumella 
opetellaan sitt e n te kniik
ka ja va uhti. sa noo kap
teeni Ko pra . 

On syytä mui~taa, e ttä 
ha rjoitt e lu o n va lmenne t
taville pa lvelusta . Tosi ur
he ilij a ei siit ä muute nkaa n 
luista isi. Pa lve lustove ri en 
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Meidän poikamme suksilla: 

Tavoitteena mitalisija 
tänäkin vuonna 
on joskus va ikea uskoa. 
e tt ä aktii viurhe ilij a pit iiii 
asevelvolli suutt a kunn o l
leen hait alli sena ma koilu
na. Jos hankittu kunt o 
pääsee asevclvolli suude '1 
aikana laske maan , kestää 
monta vuotta päästä ikä
tove rie n tasolle. 
Pärjäävät hyvin 

Kouluttaj a t ja palvelus
toverit ti e tävä t. e ttä hiih
tova lme nne tt avat se lvi
iivät teht ävistää n se lvästi 
keskimääräistä pa rem
min. Vaikka peruskoulu
tuska udesta osa kului ha r
joitusle iriin Norjassa, 
kaikki nelj ä läpäisivät tais
telij an tutkinno n e rino
ma isin piste in . 
- Va lme nnett av illa on hy
vin korkea palve lusmoti
vaatio , kapteeni to teaa. 
Heil t:'i. löytyy yritystä. 

Aliupseerikurssin jä i-

keen valmennettavat on 
ta rkoitus sijoittaa Esikun
tapatterille ryhmä njohta
jatehtäv iin . Heidä n palve
luksensa painottuu si lloin 
va lmen nuksee n. 

Kunnon huippu 
maaliskuulle 

Vuonna 1986 rykmentin 
joukkue saav i; : ti puolus
tusvoimien mestaruuski
soissa partiohiihdon nel
jännen sijan . Viime vuon
na joukkue sijo ittui se itse
mä nneksi . Rykme ntin ko
me ntaja o n antanut käs
kyn pitää tänä vuonna saa
vut etut asemat mitalisi
joilla. 
- Osallistumme Etelä
Suomen sotilasläänin hel
mikuiste n mestaruuskiso
je n li säksi siviilikisoihin . 
Pojat ovat ottaneet kun
nia-asiakseen pitää oman 
rykme ntin lippua ko rkea )-

Ja vaikka kilpailevatkin si
viiliseurojensa riveissä, 
kapteeni Kopra kertoo. 
- Näin kunnon huippu 
osuu puolustusvoimien 
maaliskuisiin mestaruus
kisoihin. 

Kisoissa kilpaillaan 
henkilökohtaisesta 15 km 
vapaalla tyylillä hiihdettä
västä matkasta 3 x 10 km 
varusmiesten viestistä se
kä partiohiihdon Suomen 
mestaruudesta. Partio
joukkue koostuu yhdestä 
upseerista, yhdestä toi
miupseerista ja kahdesta 
varusmiehestä. 30 km 
matka hiihdetään sotilas
varustuksessa perintei
seen tyyliin. Matkan var
rella suoritetaan ammun
ta. Jokaisen hiihtäjän täy
tyy pudottaa oma laulun
sa, jonka halkaisija on 20 
cm eli rynnäkkökivääri
taulun kymppiä ja yhdek
säisätä vastaava. Kukin 

hiihtäjä ampuu ensin yh
den laukauksen omaan 
lauluunsa. Jos joku taulu 
jää ylös, partion paras am
puja voi yrittää korjata ti
lannetta jäljelle jääneillä 
kahdella patruunalla ja 
hänen jälkeensä seuraa
vaksi paras. Jokaisesta li
sälaukauksesta joukku
eelle rapsahtaa kolme sak
kominuuttia . 

Asepalvelukseen halutaan 
hyvä hiihtäjä 

Viestiin ja partiohiih
toon nimetään eri varus
miehet. Nyt valmennetta
via on kuitenkin vain nel
jä, joten yksi puuttuu. 
- Toivon, että lokakuun 
tai viimeistään helmikuun 
saapumiserästä löytyy hy
vä hiihtäjä . 

Kapteeni Kopra kiittää 
esimiehiä myönteisestä 
suhtautumiesta hiihtoval
mennukseen. Hän pitää 

sitä suurena syynä rt-mies
ten menestykseen . Etelä
suomalaiset joukko-osas
tot eivät yleensä hiihdossa 
juhli. 
- Talviurheilun painopis
teen siirtäminen Upinnie
mestä Santahaminaan vai
kutti ratkaisevasti. Pää
kaupungista löytyy rulla
suksimaastot, rata luiste
luhiihtoon sekä Palohei
nän vaikea , aikaisin lu
mettava latu. 

Valmennettavat eivät 
Upinniemessä päässeet 
parhaana kisa kautena 
tammi-helmikuussa am
pumaan kuin pyhinä. Me
rivoimien alokkaat valta
sivat ampumaradat muina 
viikonpäivinä. Santahami
nassa ampumaradoilla on 
hyvä haqoitella alkuvuo
desta maavoimien alok
kaiden saapuessa vasta 
helmikuussa . 

Mika Pohjanpalo 

Rykmentin hiihtovalmennettavat, vasemmalta Juha Tupitsa, Reijo Manninen Antti Lin
na ja Jukka Ryhänen, kaikki ainakin korpraaleja tämän lehden ilmestyessä. ' 

13 



Liikenne vaati eniten 
va rusmiehiä uhrikseen 
1970-luvun puolivä li ssä . 
Sillo in onnettomuuksia 
sattui lähes 150 vuodessa. 
Niissä kuo li pahimmillaan 
14 varusmiestä vuodessa. 
Viime vuo nna o nnetto
muus iski 75 ke rtaa. Kaik
ki kahdeksan kuolemaan 
johtanutta o nnettomuutta 
sattui vat va rusmiesten va
paa-a ikana. 

Harmaassa kyydissä on 
turva lli sta matkustaa . 
Puo lustusvoimien ajoneu
vo ille sattui viime vuo nna 
va in yksi o nnettomuus 
100 000 ajo kilometriä 
kohden. T änä vuo nna pal
velusolo issa o n sattunut 
kolme o nnettomuutta , 
jo issa on loukkaa ntunut 
kahdeksan va rusmiestä. 

Piiiiesikunnassa valmis
te ll aa n kampanj aa . jonka 

ta rkoitus on pienentaa 
miestappio ita asfaltoiduil
la taistelukentill ä . Puolus
tusvoimain komentaja on 
käskenyt tehostaa kaikill e 
va rusmiehille annettavaa 

liikenneturvallisuusope
tusta . Myös va rusmiesten 
autojen kuntoa tarkkail
laan ja polii si va lvoo loma
laisten vauhtia ja ajota
paa. 

LOMALIIKENNE 
VARUSMIEHEN 
UHKA 
Siviilit kauhistelevat armeijaa joskus vaarallisena paik
kana. Onhan täällä aseita, sinkoja, tykkejä ja kaikennä
köisiä ajoneuvoja. On turha pelätä, että ne uhkaisivat 
varusmiehen terveyttä ja onnea. Pahin vaara on liiken
ne. Taistelija joutuu liikenneonnettomuuteen useimmi
ten palatessaan lomalta väsyneenä, pimeässä ja kiirees
sä. Tänä vuonna riveistä on ikuisuuteen poistunut jo 
kuusi varusmiestä ja yhdeksän loukkaantunut. 

~ 
" " =-
= ""' " •iå,111,-• ..... --... •-~---.;.;.;..., ..... _______ _.,,. 
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Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 

■ ■■ s1na 
voit 

auttaa 
luovuta 
verta 

111111 

SUOMEN PUNAINEN RISTI 
VERIPALVELU 

Hyvä pankkismde on arvokasta 
paaomaa. 

)hd~ on hyvä kawaa. 
SAASTOPANKIT ~,1a.,~ 
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Rykmentin öljyntorj'-!n~a~ontti_ sisältää aina valmiin pe
rusvarustuksen. Sen lisaks1 tarvitaan osaava miehistö väli
neitä käyttämään. 

Öljy sotkee rantamme 
- rykmentti valmiina 
torjuntaan 
Puolustusvoimat ovat valmiina torjumaan ympäristömme 
puhtautta uhkaavan öljyn. Yhteistyössä palolaitoksen sekä 
monien vapaaehtoisten siviilijärjestöjen kanssa sotilaista 
muodostetaan runsas ja ammattitaitoinen miehitys puhdis
tamaan rantoja ja vesialueita. 

Rykmentin öljyntorjun
takalusto ja miehistö häly
tettiin viime huhtikuussa 
valmiiksi torjumaan neu
vostotankkeri Antonio 
Gramskista valuneita öljy
tonneja. Alussa pahalta 
näyttänyt tilanne kuiten
kin helpottui, sillä jääsoh
jon seassa ajelehtineet öl
jylautat eivät kulkeutu
neetkaan suoraan ran
taan . Tuulet ja merivirrat 
painoivat ne merelle. 
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Öljyntorjujat ja kalusto 
joutuivsat nyt uuden tilan
teen eteen ajaessaan takaa 
moneen kertaan alueve
siemme ulkopuolella __ käy
neitä öljylauttoj a. Oljyn 
kerääminen jääsohjon se
asta osoittautui yllättävän 
hankalaksi ja alukset liian 
pieniksi . Jään alle vajon
nut ja siellä piilossa aje
lehtinut öljy aiheutti mo
nia yllätyksellisiä ja kipe
riä tilanteita. Toisaalta 

v,.ikeat olosuhteet antoi
vat paljon tietoa alusten ja 
öljyn käyttäytymisestä tal
vella . 

Santahaminan päälaitu
rin läheisyyteen tuotiin 
viisi hälytysvalmista öljyn
torjuntakonttia . Ne sisäl
tävät rantojen siivoajille 
jaettavan mieskohtaisen 
materiaalin . Konteista 
löytyy suojapukuja , lapi
oita, harjoja, öljyä imevää 
turvetta, säkkejä, sankoja 
ja öljypuomeja sekä muu
ta tarpeellista materiaalia. 
Hälytysvalmiuden nosta
miseksi kaluston käyttöä 
harjoiteltiin rykmentin öl
jyntorjuntaupseerin ma
juri Kari Launo n johdolla . 

Linnakkeilla palvelevat 
huolehtivat pääasiassa 
omista rannoistaan. Jokai
selle varusmiehelle on ja
ettu oma tehtävänsä nii
den siivouksessa. Suurem
pien onnettomuuksien 
sattuessa komennetaan 
muista yksiköistä lisäjouk
koja linnakkeiden mie
hien avuksi . 

Tällä kerralla selvittiin 
onneksi melkein _pelkällä 
säikähdyksellä. Oljyä ei 
ajautunut missään rantaan 
suuria määriä. Tosin jo
kainen onnettomuus on 
haitaksi luonnolle. 

Rykmenttimme alueel
la vain Orregrundin linna
ke joutui torjuntatoimiin . 
Niitä varten komennettiin 
myös apujoukkoja Isosaa
resta . 

Antonio Gramskin on
nettomuus osoitti hyvin , 
kuinka myös siviilihenki
löiltä saa apua pelastus- ja 
torjuntatyössä . Vapaaeh
toisia öljyntorjujia oli ko
ko ajan valmiina toimin
taan . 

Saku Paasilahti 

UUDET ALOKKAAT! 
TERVETULOA 

LAPPEENRANTAAN 

Teistä huolehtii Lappeenrannan 
sotilaskotiyhdistys r. y. 
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Hyvin palveUutta miestä odottaa yllätys SIRtR:stä kotiutumisen j~l~_een._ Postiluu
kusta kolahtaa aikanaan kunniakirja, jossa esimiehet omasta rykmenhsta todistavat va
rusmiesajan sujuneen niinkuin se kuuluukin. 

Rykmentin komentaja 
pahoittaa mielensä aina 
joutuessaan käsittele
mään rangaistusasioita. 
Idea kun niakirjasta syntyi 
mietittäessä, mitä on teh
tävissä nuhteettoman pal
velun kannustamiseksi. 
- Kunniakirja on tapa an
taa palautetta varusmie
hille itselleen ja hänen 
omaisi lleen hyvin suorite-

tusta palvelusta, toteaa 
rykmentin komentaja, 
eversti Juhani Niska. 

Tunnustus lähetetään 
varusmiehille, joilla ei ole 
kurinpitorangaistuksia. 
Sen myöntämisestä päät
tävät yksikön vääpeli ja lä
hin esimies. Nämä kolme 
myös allekirjoittavat kun
niakirjan. 

Rannikkotykistökilta 

otti asian omakseen ja vas
taa kunniakirj an teknises
tä toteuttamisesta . Kunni 
akirjat otetaan käyttöön 
lähitulevaisuudessa . 
- Jos samaa työpaikkaa 
hakee kaksi miestä, joista 
toinen esittää kunniakir
jan todisteena nuhteetto
masta asepalveluksesta, 
voitte arvata kumpi vali
taan, sanoo eversti Niska. 

Nuhteettomasti palvelleille 
kunniakirja 

Asepalvelus edelly ttää varusmieheltä sotilaallista k uria . Kun!1iakirja 0!1 tapa antaa ase
velvolliselle ja hänen lähiympäristölleen palautetta palvelusa1an su1um1sesta. 
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R'ITK:n toimintaan liittyy kiinteästi varusmiehen työ,- opinto,-ja sosiaaliasioiden hoi
to. Tätä varten on toimikunnassa työ,- opinto- ja sosiaaliasiamies, jonka virkaa tällä 
hetkellä hoitaa korpraali Karjalainen. 

Työasiamiestoiminta on 
osa varusmiestoimikunta
työtä, jonka perustana 
ovat määräykset puolus
tusvoimien varusmiestoi
mikuntatyöstä. Työasi
amies on ennen kaikkea 
koulutus- ja työpaikkoja 
koskevan tiedon välittäjä 
varusmiesten ja työvoima
viranomaisten välillä . Toi
saalta työasiamiehellä va
rusmiehenä on merkittävä 
rooli toimiessaan luotta
mushenkilönä varusmies
ten työ- ja opintoasioissa. 

Peruskoulutuskaudella 
tehtävällä työllisyyskyse
lyllä kartoitetaan varus
miesten työllisyys- ja opin
to-olosuhteet ennen ja jäl
keen varusmiespalvelusta. 
Tiedoista kootaan yhteen
veto, josta selvitetään 

mahdollisesti työ- tai opin
toasioissa neuvoa tarvitse
vat varusmiehet. Neuvoja 
annetaan paitsi oppitun
neilla myös henkilökoh
taisesti, mikä onkin osoit
tautunut tehokkaimmaksi 
tiedottamistavaksi. Hajal
laan olevat palvelusyksi
köt muodostuvat ongel
maksi, minkä takia kaikil
la ei ole mahdollisuutta ta
vata työasiamiestä kovin
kaan usein. Yksikkökäyn
neillä pyritään kuulemaan 

TOS-
• • as1am1es 

auttaa 

kaikkia avun tarpeessa 
olevia. Pienempien ongel
mien kanssa kannattaa 
kääntyä yksikköedusta
j ansa puoleen, joka esit
tää asiat RTIK:n kokouk
sissa. 

Sosiaaliasiat ja niistä 
tiedottaminen on tärke
ätä, jotta alussa arat alok
kaat osaisivat ja tietäisivät 
heille kuuluvat etuisuudet 
sekä oikeudet. Monilta 
Jaa toimeentulotukilo
makkeiden täyttäminen 
tekemättä epätietoisuu
den tai paperisodan takia. 
TOS-asiamiehelle ovat lo
makkeet ja kaavakkeet 
kuitenkin arkipäivää ja 
niiden täytössä saat hänel
tä apua. 

Saku Paasilahti 

TOS-asiamies korp Karjalainen tekemässä yhteenvetoa työllisyyskyselylomakkeista. 
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Onnea ja pitkää ikää 
komentajan 50-vuotispäivillä 
Rykmentin komentaja ja rouva eversti J A Niska ottivat onnittelijat vastaan Santahaminan upseerikerholla. Toiselle sadalle noussut vierasjoukko kiitteli tarjoilua erino-
maiseksi. 

Rannikon Vihreät Sisaret muistiva t komen
tajaa syksyn sado/la. Sipuli-purjo-persiljani
pusta saa tervee/liset eväät. 

r 

.. 
RTTK onnitteli 50-vuotiasta lahjoittama/la 
komentaja/le rykmentin veryttelyasun. A su 
oli muuten ensimmäinen valmistunut. 
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Sotilas/äänin komentaja kenraali Keijo Tuo
minen toi ESSL:n tervehdyksen päivänsan
kari/le. 

Kiitos 
Sydämellinen kiitos Teille kaikille, 
jotka niin ystävällisellä tavalla muistit
te 50-vuotispäivänäni 2.9.1987. 

Eversti J A Niska 

R T-ki/lan veljet tyylikkäissä mustissa bareteissa. 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

Kuva-Ahl"i Oy 
Fleminginkatu 7 • 00530 Helsinki 53 • puh. 717 004 

PSP UUTTA 
lQ) POSTIPANKISTA! 

Leijonatili 
sinulle palkansaaja! 

yt parh aat palve lumme yhdc~~ä 
ja sam assa tilissä: 

• korkea korko - 5 <Yu, jopa 7 % 
• jatkuva luotto 
• kätevä kortti 
• mahtava m aksumukavuus 
• rajaton nosto-o ikeus 

Kysy lisää postista tai 
kontto ristamme ja avaa ti li o itis . 

@POSTIPANKKI 
SATA VUO TTA TAVOITTEISTA TOTTA 
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RYKMENTIN EDUSTA VIA VE
RYTTEL Y ASUJA TAAS SAATA
VANA!! 

Kestävää , laadukasta materiaalia tutuissa ran
nikkotykistön punamustissa väreissä . 

Hin '. a 280,- tai pelkkä takki 160,-, housut 135,-. 
Koot M-XL. Voit tilata myös eri kokoiset takin 
ja housut. 

Tee näin : 
1) Maksu Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 

pankkisiirtolomakkeeseen tilille KOP 
H: ki-Santahamina 139250-15977 

2) Merkitsee pankkisiirtolomakkeeseen 
- verkkarin koko , takille ja housuille eriks«:>en 
jos haluat eri kokoiset 

- maininta , jos et halua painatusta 
- nimesi , osoitteesi 
- hinta 

Maksetut asut toimitetaan postitse n. kuukauden 
kuluttua. 

Kurssijuhlissa tasokas ohjelma 
AUK Il/87 päivällisten 
juhlapuheessa oppilas 
Mannola pohti johtajuut
ta ja esimieheksi kasva
mista . Eversti Niska muis
tutti omassa puheessaan 
inhimillisyyden merkityk
sestä erityisesti kauniim
man sukupuolen kan sa 
toimittaessa. 

Oppilaat Vuorinen ja Pe
sä viettivät viimeisiä päivi
ään kurssilla ennen varus
miesjohtaj iksi siirtymistä. 
Kurssilaiset olivat valmis
taneet tasokkaan ohjel
man . Svengijengi esitti 
kvartettilaulua. Break
dance sujui vauhdilla Kai
vohuoneen parketilla . 
Ohjelman päätti muotiesi
tys ja juhlatanssiaiset. 
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RYKMENTISSA TAPAHTUU 
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Isosaari s~i _k(!_ulu~alo1!_ ja sataman 14. ~- , kl!n kaupuntin pienin,. viiden oppilaan 
ala-aste VIh1ttnn kayttoon. Puoust1;1svo1mat 1a Helsmgm kaupunki järjesti 300 000 
markkaa mak_savan venesataman Ja viipalekoulun nopeasti, kun vielä viime vuon-
na kohtalo oli epäselvä. · 

:, ... 
" _______ _. .,, 

Suomenlinnan Rannik~otykistöry~!11entti osal!ist'!i Suomen itsenäisyyden 70. juh
J~vu<?del} va/takunnal/1seen paraat11n 4.6. Helsmgm Senaatintorilla. Paraatiin osal
/J_~tw nom 2 20(! mi~-~-tä ja 105 erila!sta ajoneuvoa. Paraatijoukot olivat pääosin Ete
l~-Suomep_sot1~~slaamn ~lueelta Ja niitä komensi sotilas/äänin komentaja, kenraa
/Jluu_tnantt1 Ke110 Tuommen. Tasavallan presidentti Mauno Koivisto suoritti pa
raat1katselmuksen ja otti vastaan ohimarssin. 
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RYKMENTISSA TAPAHTUU 

r-,:-,;:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. .::.~~L----- ~ 
H_elsingin seudun varusmiestoimikunnat järjestivät ke-"' 
sakuussa palvelukseenastuville varusmiehille alokasdis
con .".6. The Barissa. Ohjelmaan kuului mm. ilmainen 
hiustenleikkuu. 

NIMITYKSET JA 
YLENNYKSET 
Yliluutnantiksi 
1.9. 1987 
ltn Ahti, Pekka Olavi 
Kanni to 
ltn Veijo Armas Auvi
nen 
Teknikko
yliluutnantiksi 
1.9.1987 
ylivääp Markku Tapio 
Koivu 
Luutnantiksi 
28.8. 1987 
Kadetti-alik Auvo Eero 
Viita-Aho 
kadetti Ismo Olavi Kor
honen 
kadetti Jaakko Kalevi 
Vesanen 
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Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 

RYKMENTISSA TAPAHTUU 

:c 

1 .. 
= .,. 
" 

______________________________ _. ,,. 

KaartP, Helltr sekä S!RtR pelasivat keskenä!~n jalkapalloturnauksen 14.8. Ylivoimaisek
si voittajaksi selviytyi Helltr, joka voitti KaartP:n 3-0 ja SIRtR:n peräti 12-1 . Seuraavak i 
sijoittui KaartP, joka päihitti S/RtR:n 2-1. Talvikaudeksi on suunnitteilla jossain toisissa 
lajeissa käytäviä joukko-osastojen välisiä turnauksia. 

~ 
" " .. 
= .>Ii 

" __ _.,,. 
Rannikkotykkimiestoimikunnn uusina toimihenkilöinä ottavat tehtävänsä vastaan 5. /0. 
tykkimies Risto Uola (työ-, opinto- ja sosiaaliasiamies), oikealla ja tykkimies Mika Poh
janpalo (Linnake-lehden varusmiestoimittaja) vasemmalla. Alikersantti Juha Tilli siirtyi 
RTTK:n puheenjohtajaksi 24.8. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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ALIUPSEERIKURSSI 11/87 
Santahamina 5.8-30.9.1987 

RYHMÄNJOHTAJAT 

Onnittelen teitä kurssin suorituksenne ja ylennyksenne johdosta. 

Kurssinne ajoittui siinä mielessä hyvin, etteivät juhla-(vast) piiivät v~ihentä
neet koulutukseen käytettävissä olevaa aikaa. 

Tätä kirjoittaessani kurssin päätapahtuma, linnakeleiri tykistöammuntoi
neen, on vielä edessäpäin. Siitä huolimatta toivon , että olemme voineet antaa 
teille tarvittavat perustiedot ja -taidot toimia ryhmänjohtajina tai opiskella jat
kokoulutettavana reservin upseeriksi. 

Muistakaa , että oma esimerkki on yksi parhaita johtajan tunnusmerkkejä . 
Tavoitelkaa aina parhaaseen mahdolliseen suoritteeseen ja vaatikaa sit ii myös 
alaisiltanne. 

Parhainta mahdollista menestystä eri tehtävillenne. /7.,1] / 
Kurssinne johtaja v11ul ~L t!f l_ 
Majuri P Mustonen 
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A UK 2/87 Kouluttajat 

TYKKILINJA 

Vääpeli Karvonen 
Kielenkäyttö ei ole pai
nokelpoista . Hyvä kou
luttaja. 
Ylikersantti Hasan 
Mies jonka mielestä 
dipl.ins . ja alokas on 
pahin mahdollinen yh-

• distelmä. Juo edelleen
kin oppilaskunnan Jaf
faa. 
Kersantti Alander 
»Eihän nyt vanha ker
santti voi kaikkea muis
taa ... « 
Kokelas Räty 
Rankin kuittailij a. 
Alussa särmä , ote lipsui 
loppua kohti . »Mulle 
on aivan sama ... « 
Kokelas Nikunen 
»Tykkilinja«- Jaha taas 
juostaan . Nössö , e i sie
dä virheitä. 
Kokelas Räihä 
Asiallinen heppu , ei 
huuda turhasta . Rau
hallinen. 

KESKIÖ LINJA 

Luutnantti Ylitalo 
(Yliluutnantti Talo). 
»Mustakin piti tulla in
sinööri«. Katoavan 
kansanperinteen vaali
ja . 
Ylikersantti Puittinen 
»Minä olen kiltti yliker
santti«. 
Kokelas Kartano 
»Oisko lepo mitään«. 
Kiva-kiva koksu. 
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Alikersantti Turunen 
Särmä. Asento-Ojen
nus-Katse eteen päin
Lepo-Asento ... 

TULENJOHTO
LINJA 
Yliluutnantti Skyttä 
Tulenjohtolinjan po
mo. Hoitaa hommat 
kotiin tavalla tai toisel
la. 
Kokelas Peltola 
»Tulenjohtolinja on ai
na ollut paras linja ja 
tulee olemaankin. 
Taakse -stu . « 
Kokelas Myllymäki 
Kovan onnen kokelas. 
Haaveena kuiva kaap
p1. 
Ylikersantti Hokkila 
Asiallinen , särmä. Vaa-

tii sopivasti liikaa. 

VIESTILINJA 

Kersantti Eskelinen 
Saamelaispoju joka 
muutti etelään, koska 
kyllästyi poroihin , jot
ka potkivat paperikaa
pelit solmuun. Pitää ne
onvärivaatteista. 
Kersantti Rainio 
Tiukka kouluttaja (lue: 
juoksuttaja). Sikaa tu
lee , kessun jämät ei pu
re kotona . Motto: Nä
mä radiot tulevat ruos
tumaan teidän hiestän
ne. Loppuaikoina tj-fii
lis . 
Alikersantti Valden 
Hymyilevä pikku per
vertikko, pojat tykkää. 
Tiukka tarvittaessa . 

Oppilaskunnan Hallitus 
Ylärivillä: Kuokkanen, Kokkomäki, kuraattori luutnantti Ylitalo , Mannola , Kuhanen. 
Kervinen. Alarivi: Schultz, Gerasimoff, Ahonen, Iivonen. Poissa: Fredriksson . 

AU-KURSSI 11/87 

Aliupseerikurssi 11/87 alkoi kahdeksan viikkoa kestäneen peruskoulutuskauden jäl
keen Santahaminassa Koulutuspatterilla 5.8.1987. Koulutuspatterille saapui tällöin 53 
miestä Lappeenrannasta Uudenmaan Rakuunapataljoonasta sekä 30 miestä Kotkasta 
Kirkonmaan linnakkeelta. Koulutuspatterilla alokasaikansa palvelleista aliupseeri
kurssille valittiin 28 miestä. 

Kuten a lokasajan ryhmänjohtajat olivat varoitelleet, aliupseerikurssin aikataulu o li 
kireä ja työtä oli tehtävä paljon ennenkuin kurssi o li onnel li sesti päätöksessään 30.9. 
1987. Suurena yllätyksenä use immille oli luettavien kirjojen ja eri laisten »kotiläksyjen« 
runsaus. Vapaa-aika , yön pikkutunteja myöten , kuluikin suurelta osin kirjojen parissa. 
joskin myös biljardi n ja pöytätenniksen peluullekin jäi aikaa. 

Aliupseerikurssin e nsimmäisellä viikolla perustettiin oppilaskunta ja sille va littiin 
hallitus . Oppilaskunnan toiminnassa päätettiin noudattaa van hoja perinteitä sekä mah
dollisuuksien mukaan kehittää oppilaskunnan toimintaa. Perinteisiä toimintamuotoja 
o livat kurssijuhlan järjestäminen, kurssiesineen hankinta. limonadin myynti. kurssi jul
kaisun teko sekä vapaa-ajan harrast ustoim inta; ajan puutteen takia harrastustoiminta 
rajoittui lähinnä pöytätennisturnauksen järjestämiseen. Kurssijuhla rahoitett iin kurssi
julkaisun mainostuloilla , limonadin myynnill ä sekä Sotainvalidiliiton syyske räy ksestä 
saaduill a tuloilla. Mainostulot ja etenkin limonadin myyntitulot ylitti vät ennakko-odo
tukset , joten vaikka keräystuloja ei saatu kokoon aivan kaavailtua määrää. oppilaskun
nan talous oli tällä kertaa vakaalla pohjalla . 

Haluan kiittää oppi lask unnan hallitusta miellyttävästä ja tuloksekkaasta yhtei työs
tä . Lisäksi haluan kiittää patterin päällikköä majuri Mustosta ,kuraattorina toiminutt a 
luutnantti Ylitaloa , patterin vääpeliä sotilasmestari Kettusta sekä kouluttajia ja apu
kouluttajia erittäin myöntei sestä ja kannustavasta suhtautumisesta oppi laskunn an toi
mintaan. 

Omasta ja oppi lask unnan hallituksen puolesta ha luan toivottaa kaikille a liupsee ri
kurssille 11/87 osallistuneille menestystä nykyisissä ja tulevissa palvcluste htävi ssä. 

Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 
oppilas 

Lasse Mannola 
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VIESTILINJA TUPA 4 

Tuvan motto: AUK on syvältä. 

AMPUJA A RI JU HANI 
23. 09. 66, Askola , YO-me rkonomi , 
KotRPsto , " Opp Skyttä" (ulkonäkö) , ka
d~ttikouluun ? Motto: Kun pääsis jo duu
n11n . 
ELOMAA ILKKA SAKA RI 
17.04.67, Hyvinkää , YO , UudRakP, tu
van nopein röökill e lähtij ä ja punkan teki 
jä , Elosen kanssa tuvan showmiehet (lue: 
pellet). Motto: Mun ei oo påkko- mä voin 
lähtee va ikka kotiin ja mä tuun takasin 
viikon kuluttua res. vänrikkinä . 
ELONEN KIMMO J UHANI 
04. 10.67, Vantaa , YO , Uudra kP , MUO
DOSTAA Elomaan kanssa ihai ltavan 
osaavan lusmuilutaisteluparin . Ei jätä vä
liin montaa vekosta . Motto : Hui hai jam
pat , nakkisuojaan, mutta luj aa. 
HA PPO E TE RHO EINA RI 
24 .05.67, Valkea la, ta rj oili ja , KotRPsto , 
tuvan happo ja muusikko . Motto: läh
teeks kukaan IV: ll ä kalja lle? 
HAUTA LA A RTO JUHANI 
29. 04.67, Kerava, YO , UudRakP , hi lja i
ne n, Sony Walkman-man. Motto: Hap
ponen, lepo. Ai kalj alle, venaa vähän, mä 
haen pari hunttia tilil tä. 
HOKKANEN JANNE ESA 
19. l l.ö7 , Helsinki , RTV-asentaja , Uu-
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dRakP . Huolehtii itsestään, muut ei kiin
nosta . Viimeisen päälle sadisti mies . Mot
to : Mutta kun meillä siell ä Lappeenran
nassa .. . 
IKÄ VALKO JUHA REINO 
03 .06 .67, Vantaa , opiskelij a , KotRPsto . 
Rauhallinen, hilj ainen, asiallinen, sä rmä. 
Motto : En pidä teitä juuri minään. 
KEH USMAA V ELI PEKKA 
18.08.66, Helsinki , tekn .opp ., KoulPtri . 
Ikuinen va littaja , sadistikko , asiallinen, 
sä rmä. Motto : Odottakaahan, kun pidän 
teille sulkeisia , kj äh, kj äh ... 
KUMPUNEN P ETRI ERIK · 
14.03.67 , Purola , puolimatruusi Evp , 
KotRPsto 1/87. Tuvan keho , ra uhallinen, 
ei kuittaile , päivät vähissä , linj an kovin 
kuopan kaivaja . Motto: Ja minua him
mentää . 
KU RR U KAA RLE JU HANI 
24.05.65, Helsinki , YO-merkonomi , 
KoulPtri . Sitkeä mies , ei hyydy pienestä , 
siivoaa saman ve rran kuin muut tuvassa 
yhteensä. Motto: Nostakaa pall inne ylös . 
LAAKSO VESA ANTE RO 
20 .03.65 , Vantaa , teknikko , KoulPtri . 
Ikivempula , Löysä-Laakso , ei o le kuu llut 
tst: stä, marsseista, sulkeisista . . . Motto: 
Mitä näihin te tsa reihin tulee? 

VIESTILINJA TUPA 5 

Tuvan motto: Mikä on Rainion tj? 

MARTflLA JOUNI TAPANI 
12. 12.67. Klaukkala. te kn . yo. UuJrakP . 

:1 kk: n ki ihk eii ra kk aussuhde .. . kit araan· 1 

Siirm ii kunJi. punkka tos i syviilt ii ... 
Motto : K vl" tiiii ihan sviit;iviiii on 1 

MIKKOLA TAPANI' VOITTO . 
I-Ul2.68. Vant aa . YO. KotRPsto . T uva n 
nais tcn mies·1 A in a pie rn:~<i . Sa laise t sin i
set. . . ki rjeet ! Motto : vapusta ko lme ja sit 
liihti s! 
NUUTILA JAAKKO TAPAN I 
22 .06.66 . Espoo . YO . kokki . UuJ Rak P. 
Kestove mpul a. tuva n snorkke li . ZZ
Top_ . .. mies ilman hiusrajaa . Matka ll a Pa
r11 s11 n? Motto: So fa r so L?.ood . 
OKSANEN JUKKA HEIKKI 
20.0-l .67. Vantaa . instrumenttias .. 
KoulPtri . Naarashiirii . tuva n e hdo ton lu
kutoukka - takai sin tvkkimiehcksi·.1 Ta is 
tull a diplo mi . · 
PAANANEN A RI PEKKA 
13 .07 .67. T uusula . kokki . Ko ul Ptri. Tu
va n siirmin jiikitt iij ii. 
Lotina . Pieni mies - iso iiiini 1 Mott o : viih ii 

piii vii. 
ROUVINEN J U KKA KALEV I 
06 .0-l. 67 . Vantaa. siihkiiase nt aja . Uu
J RakP. T uva n kuminaa ma. Niikii p;1rani . 
kuulo huono ni ' Mott o : Mitii'1 

RÖNNBERG KIMMO MIKA EL 
13. 12. 67. Hels in ki. elckt ro nii kka-as .. 
Ko ulPtri . Pa rin va iht a ja St riiml1C rL?. . Tu
va n poikien kult si -pur pel i1 Motto :~Mit ii. 
taasko hiilyssii'.1 

TOLONENSAM I KAt ERVO 
1-l . 10 .68 . Kerava . s,ihkiiascn taja . 
KotRPsto . Ka ksta hti-Toloncn . aina va i
heessa . Sel ve nt iij ii. jiiik ii levy pa ik a ll e '' 
Motto : mihin mei ll ii on taas ki ire ·1 

U KKOLA MARKO TAPIO 
~~) .08 .67_. Va nt aa . opiske lij a . Ko tRPsto . 
l uv;1n t11k e n . Sloggy t ja lassa 11 ! Vai htui ko 
k;tlsar it ., Se ry- py- tii n I Mott o : Kotkassa 
ka ikki o li to isin . 
V UOR INEN PETRI KIMMO 
07 .07.67 . Porvoo . opiskel ij a . UuJ Rak P. 
Kiivclcvii kaas uka mmio . ta iste lu kaasut 
hallussa'' '' Autt ;1va kiisi' Motto : En se o l
lut mii! 
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TULENJOHTOLINJA TUPA 6 

Tuvan motto: Vähän päivii - Ei iske! 
AHOLA KARI PEKKA 
29.05.67, Helsinki , Kou!Ptri . Diplomityö 
valmistumassa , pizzaman , kuka käski? 
Motto: Miks mulle aina iskee kaikki na
kit? 
ELLMEN JOUNI MARTTI 
05.04.67, Vantaa, tekn.yo, KoulPtri. 
Ruutiukko, ei iske siivous. Yötetsaus - on 
mymind. 
FREDRIKSSON TERO ALLAN 
16.06.66, Helsinki , turbo-merkonomi , 
UudRakP. Härö numero uno , rubber fa
ce, sulkeisissa juostaan. 
HAUHIO JUHA KALERVO 
15.06.68, Kouvola, KotRPsto . Vähä 
IV:tä. Huihai , breaker. Olkaa nyt kun
nolla. 
HEIKKARAINEN TIMO JUHANI 
11.08.67, Porvoo, kirvesmies , UudRakP. 
Bluesman, syntynyt vitsi takataskuss~, 
valmistuu koulutukseen korvalappuJa 
kuunnellen . 
HOLOPAINEN KIMMO OLA VI 
22.04.68, Vantaa, opiskelija, KotRPsto . 
Rambo-Holopainen, ominaista orninais
tuoksu , vesikauhu , kadonneen suihkun 
metsästäjä. 
JAARI DENNIS FAIVEL 
25.04.68, Kauniainen, YO UudRakP. Pu
huu paljon mutta unissaan, Jaarin loma
seura? 
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JUV AS KIMMO MAINIO 
21.09.58, Helsinki, LuK/maantieteilijä, 
KoulPtri. Tuvan veteraani. Ja ne kierto
vartiot 1,2,3 ... 
JÄRVI MIKA TOMMI 
07.11.67, Kauniainen, "iki-YO", Uu
dRakP. Tuvan ääni ja siistein mies , "Jär
ven kaappi", superhärö. Motto: Ennen 
ku mä tuhn tänne rippikselle ni ... 
LESKINEN VESA PETTERI 
29.03.67, Vantaa, YO, UudRakP. Vaihe
veikko. Opp Leskisen punkka?! Pilkkii 
mutta seisaaltaan. 
MAKKONEN MIKA PETTERI 
03.04.67, Helsinki , oik.yo, KotRPsto . 
Sunnuntain kiertovartiot syö. Hei kerto
kaa . .. Mitä , missä , milloin -mies. Outsi
der. 
MANNOLA LASSE PENTTI MIKAEL 
12.05.62 , Helsinki , Dl , KoulPtri . Tuvan 
aivot (HUOM! Kenen mielipide?) PJ hä
röi!fimästä päästä. Motto: I'm the boss. 
MAKINEN MIKA GABRIEL 
27.09.66, Helsinki, tekn .yo , UudRakP. 
Tuvan hymypoika , gigolo , aina hyvällä 
päällä? Mäksän motto: Kohta mä lämä
sen! 
NIEMINEN HARRI PEKKA 
23.05.67, Espoo , tekn.yo , UudRakP. 
Nakkisuoja-Nieminen , kaapin ovi viu
hahti. Linjan limbo (60 cm). 

Tuvan motto: No niin. siivouspalvelu huudettu! Missä kaikki on'! 
NIEMI NEN MIKKO PErrERI SAA RI N EN MIK A J U HA 
28.08.67. Vantaa. YO. Uud RakP . Motto: 17 .06.67. Sipoo. tutkim us- ja tuotckchit -
That's enough. say no more . Linjan siir- tclylahorantti. Kot RPsto . Motto: Ei to-
min marssija. keu lamies . And thcn ca ll dcib k,1an niiin. 
me facc . SE PPÄLÄ MA RKK U TA PIO 
NU RMIN EN A NTTI O ULA ILM A RI 2.1.0tJ.66. Ko uvola. metallialan ~uunnitte-
26. 12.67. He lsinki . tck.yo. UudRakP . lija. Ko tRPsto . Mies joka "vi iht yy" ka~-
Tuvan kofeiinimies . viihii vcmpulaa sissi!- sulia. Ei kertaakaan iltalomilla . Motto : 
lii. Motto: Ky ll ii se si itii . rumba tekee hy- lt"s timc wc determine who"s charge herc. 
va,i. TISSA RI TIMO ANTTI 
NU RMIN EN HA RRI JOHANNES 08 . 12.6 1. He lsinki. Dl. UudRakP. Mot-
2 1 .03 .68. Vantaa. YO. Kot RPsto. Aa- to: ei tiit ii muu ten kcstii. tiiytyy olla huu-
muin iloisin ilmestys. Mit ii tii iill ii teen. moria. 
kun viihemmälläkin ois voinu piiiistii . T UOMI SE PPO TA PIO 
Motto : Viek ii;i minut baariin . 18.07.67, Vantaa. YO . KotRPsto. Piiäsi 
PELTOMÄKI KIMMO JU HA NI AU K:iin vempulanak in. Motto : Mut ei se 
14. 12.68, Espoo, YO. Uud RakP . Motto: mitiiiin , keviiii ll ii po is. 
Sängyn a ll a on hyvii o ll a. TU PITSA J U HA ILMARI 
PESA PERTTU TAPA NI 19.03.68, Helsinki. opiskelija. KoulPtri . 
30.07.68. Helsinki. opiskelija, UudRakP. "Todellinen hiiht iij ;i" , joka aina harjoi -
Armoton härö, aina va iheessa, omaa kan- tusv_a paalla. Tuvan laiskin siivooja. Mot-
tavan ;iä!]en. Motto: Anna tupakka . to : Alii mua nakita. 
PIETILAINEN KA RI PAA VO WALLIN MA RK US JU HA NA 
28.02.67, He lsink i, tekn .yo, UudR:tkP . 28 .09 .67, Helsinki, tekn .yo, UudRakP. 
Mies job :,elventää . Mutto: NaKkisuo- Nakk i iski, muttei va littanut. IV :t kassul-
jaan! la . Motto: Vähä mottoja. 
PUUKANGAS MA RKK U TA PIO WIKMA N JYRI KA LEVI 
21.1 1.66, Espoo, merkonomi, Uud RakP. 18.04.67 , Nurm ijärvi, toimistotyöntekij ä. 
Aina tavarat ja asiat sekaisin ja kadoksis- Kot RPsto. Mies jonka toivottiin myöh;is-
sa. Nakitt i joskus itsensäkin. Motto : Jät- tyvän VLV:ltä, mu tta ei tärpfonyt. Mot-
kät hei , myykää munkki . to: Vähän väl iä. 
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KESKIÖLINJA TUPAS 

Tuvan motto: Keski,ille jää tilaa. 
ALA-KAILA KARI KALEVI 
08.02.63. Tampere. teekkarivanhus . Uu
dRakP . l lui hai teekkari. tuvan ne~tori . 
Motto : Ei i~ke ikulle'1! 
ARO MARKKU JUHANI 
27.03 .68 . Lohja. YO . UudRakP. Agentti 
008 . Saharan piillyttiij ii. tuvan niiiiU. suu
ri kiirpii~ten metsiist iijii . Motto : Viih iin 
Rahantekoo . Lappeenrant a kut suu . 
FALK HARRI TAPIO 
06 .03.67. l lclsinki . tekn .yo. KoulPtri. 
Get the ralk out of here . Kur~~illa ohjatut 
mutta pakolliset iltatoimet. Motto: Rate 
koon va ikka lukematta . 
GERASIMOFF MIKA SAKARI 
18.09 .68. Lohja . merkonomi . UudRakP. 
Molli . a~uu nakkisuojassa . Joku IV-li~ta 
on tullut (k lo 6.00). Motto : Keskiiille Suf
feli. 
HAKOKORPI TIMO KALEVI 
16.05 .67. He lsinki. YO . UudRakP. Tule
va taksikuski -teekkari. kuka tulee kyy
tiin . Tuvan yle isin a utonlainaaja. Motto : 
E lha us on l'l ii mii n suo la. 
HERM UNE TEEMU KARRI ILARI 
02 .07.67. Espoo. YO. UudrakP. Keskiiin 
pikajuna. vaikka onkin vemppa. Motto : 
Sipul i on sipuli . 
HOTA RI PASI SULEVI 
20.05.67. Vantaa. KoulPtri. Tuvan kara -
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te -Kake. yt mii kyll liipasen ... Sairaalan 
(Tilkan) vakioasiaka~. muka AUKissa. 
Motto :~~ on mulle yk~ lys ti (monista). 
HYYTI A I E JYRKI VEINI 
05 .07.68. Vantaa . YO . KotRPst o. Agent 
tien levitt iij ii. Motto: Va viskaa kiirrit1 

IIVO E PETRI J HA 1 
13 .02.67. Helsinki. YO . KotRP~to . Va
,en . vase n . \'asen. \"a,en .. . Motto: To sur
v,ve. 
JUNTUNEN MIKKO A TERO 
08 .02.67. Vantaa. tckn.vo. Uud RakP . 
Ke~kiiin cowboy. tu,·,111 , [irmin jiiki tt iijii. 
Motto: Kiit iin. kabe eteen piiin. lepooo . 
KA 'GASHARJ SAM I MA rn 
19 .0-1.67 . Hebinki . tal ous teekkari. Uu
d lbkP. IV iskee. tule\'ai,uu~ kuuluu lu~
muille. Motto : Siivotaanko Ratek m~a· 1 

KATRO MARKO JU HA I MIKAEL 
OX .05 .67 . K,1uniaine n . YO. udR'akP. 
Erottaa agentit ,·aikkei ne nii,·kb iin. Tu
van su up,~ltti ja n,tkkimagneeiti. Pi zzaa j ,1 
VKV:tii . Motto : Viihiin A ikoo. paljon 
Sulkoo . 
KÄPYAHOJEREPEKKA 
30. 12.68. Tampere (forever) . YO. u
dRakP. Piiloneeke ri & ~opr,tano. 1ie~ 
jota kyrsii 25 h vuornkaude~~a . Motto · 
Hetkinen . yhdistiin . 

KESKIÖLINJA TUPA 9 

Tuvan motto: Ei koske tupaa 9. 

MYÖHÄNEN MIKKO KALEVI 
10.08.67, Vantaa , tekn .yo, UudRakP. 
Mies joka otti en immäisestä IV:stä ilon 
irti. Motto : Ei oo pakko , e llei halua. 
OUTINEN JYRI PEKKA 
02.08.67, Helsinki , te kn.yo, KoulPtri . 
Tää ll ä o n mies, joka o n haavoittunut pää
hän! There's no life without Berliners!! 
Motto : Levytysasento - maate n . 
PAANANEN JYRI RAINE 
09.05 .6 1, Kotka , te kn .yo, KotRPsto. Tu
van nestori , vaikkei aivan isoi n . Motto : Ei 
koko ratkaise. 
PENTIKÄINEN HANNU TAPANI 
31.01.67, Vantaa , YO , UudRakP . Kamat 
a ina kateissa, samoin mies, Motto: Fyysi
sesti pa ikalla . 
PIIPARI MARKO TAPANI 
11.1 2.67, Kotka, YO , opiskelija, 
KotRPsto . Motto : Nukkumaan on pääs
tävä. 
RISTIMÄKI HEIKKI JUHANI 
11.04.67 , Vantaa, Yo , ikuinen ihmetteli 
iä, KotRPsto . 
ROSSINEN SEPPO JUHANI 
08.08.67 , Helsinki , lääket.& sähkötekn . 

yo, KoulPtri. Mies joka e i voinut vastu -
taa pullamössöä ja korvalappustereoit a. 
Motto : Berliinimunkki, en myy . 
SALOKORPI ESA TAPIO 
01.09.67, Vilppula, UudRakP. Hallit ee 
kai ke n . Kurssi, ta rkkoihin oje nnuksi in . 
Mo tto: Täältä tull aan RTK! 
SCHULTZ JOHN CHRISTIAN 
13.02.62, He lsinki , Dl . Ko ulPtri . Aina 
vekosill a, ensim mäisenä lähdössä ja vii
me ise12ä tulossa. Motto: Levyks! 
SIEV ANEN OLLI-PEKKA 
09.09.67, Helsinki , fys.yo. Uud Ra kP . 
Mo tto : Vähä mottoo. 
SOSUNOFF MARKKU 
03 .06.67. Ka rhula. YO . Ko tRPsto. Tu
van supe rh ärö, a ina selven tämässä. Mot 
to: Me illä Kotkassa ... 
SÄDEVUORI MIKKO JUHANI 
24 .12.67, Vantaa. YO . KotRPsto. Todel
line n sulke ishirmu , varsi nkin maanantai 
si n. Motto: En mä yöuni ani tän takia me
netä. 
UKKONEN JYRI VESA 
31.01.67. He lsi nki. tekn .yo. Ko ulPtr i. 
Mo tto: Pa kko päästä lo mille. 
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TYKKILINJA TUPA 10 

Tuvan motto: Vähä välii, vähä lomii. 
AHONEN TOMI ONNI ERIK 
22.09.66, Mikkeli , yo-merk., KotRPsto. 
Toiminnan mies, joka ei puhu jööttiä . 
Motto: Hitaasti mutta varmasti. 
ELO JUKKA ANTERO 
17.03.66, Helsinki , työtön , KotRPsto. 
Siisti mies , jolle siivous ei iske . Survoutui 
kaappiin välttääkseen siivouspalvelua. 
Motto : ~~idän vikojanne. 
FINNILA JARI ANTERO 
03 .09.67, Helsinki , opiskelija , KoulPtri . 
Piilosärmä. So rmenpurija , joka ei voi vas
tustaa tappej a ja reikiä . Motto : Hei, vie
läks ehtii suihkuun? 
VON GROSS JYRI 
01.02.68 , Helsinki , opiskelija , KoulPtri . 
Saatiinhan kerrankin aatelista , oma 
mummokaan ei tiedä mistä on kotoisin . 
Motto: Bändi ryhti ä! 
HAASEPETRIGUNNAR 
01 .08.65 , Kirkkonummi , sähköteknikko , 
UudRakP . Ehdoton sulkeisten pitäjä. 
Harrastukset: traktorilla kruisailu ja pai
ni . Painijan ääni ja laulajan lihakset. Mot
to: Katsokaa kun kerron ja kuunnelkaa 
kun näytän . 
HAKULINEN JARMO JUHANI 
01.05.67, Kotka, opiskelija , KotRPsto. 
Tuvan touhupeppu , touhusi tykillä kuin 
kotonaan. Motto : Hei keskiö, mitä työ 
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höpötätte? 
HANDOLIN LASSE ESKO 
14.07.67, Nurmijärvi, opiskelija , Uu-
dRakP . Jalka ... vemppa ... vemppa ... sil-
mätulehdus .... vemppa . . . vemppa ... 
HENRITIUS LASSE ANTERO 
08.01.67 , Nurmijärvi , opiskelija , Uu
dRakP . Särmä mies-kö? Omasi kurssin 
ko.i:neil)lm.,,lt pulisongit. 
HAMALAINEN MIKA JAAKKO 
26.07.67 , Helsinki , YO , KoulPtri . Tuvan 
Hulk - vihreä mies. Kutsuu aina tykin 
henkeä. Motto : Nakkisuoj aan! 
IMMONEN PETRI TAPANI 
04.06.67 , Vantaa, viinuri , UudRakP. To
si mieletön sekoilija vailla järjen häivää. 
Välillä pahoja masennustiloja , joista sel
viäminen vaatisi prykiatrin apua. Motto: 
Tää on tosi syvältä. 
JOHANSSON HARRI JORMA 
18.08.66, Vantaa , opiskelija , UudRakP. 
Tuvan hygieenisin mies, joka sil akoita ei 
syö. Kaapissa aina mamman pullat ja ho
mejuustoa. Motto: Missä mun kamat on ? 
JUKARAINEN ANTTI WILHELM 
07.08.67, Espoo, tekn. yo , UudRakP. 
Varma nakki Ratekoon. Tuvan kaasu
mies, joka hoiti metaanikaasun levityk
sen. Tappava niin tykill ä kuin tuvassakin . 
Motto : Tää on siistii. 

TYKKILINJA TUPA 11 

Tuvan motto: Santahaminan paras tupa 

JÄRVI AKI TAPIO 
16.08.68. Pirkkala. opiskelija. Uud RakP. 
Suursmurffi. hii miiliiinen - tunnettu no
peudestaan'1'! Re humyll y. 
KERVINEN LASSE TAPANI 
10.08.60. Helsinki . luonnontieteide n kan
ditaatti . opiskelija. atk-suunnittelija. 
KoulPtri . lsii K..:rvinen . viilipytty. Mott u : 
En min ii o le oikea ihminen arvostele
maan ... 
KOKKOMÄKI SAMI NIILO 
02 .05.67. Helsinki . tekn .yo . KoulPtri . 
Riidyn oma siideliihetti . linjan esitaisteli 
ja. Veijarivies tin info-Ce nte r. 
KUHANEN MIKA KRISTIAN 
22.06.67. Helsinki . opiskelija. UudRakP. 
Tunnettu picnist ii saappaistaan (nro -+8) . 
Motto : Mulle jii i vielii yks asia epiiselviik 
s1. .. 
KUOKKANEN PASI ILMARI 
23 .1 2.67. Vantaa. yo-merkantti. opiskeli
j,1. KoulPtri . US KOM ATON' Aina iiii
ness ii ja se lve ntiimiiss:i. Kun Kuokkanen 
on hil.f,1a . se nukkuu . Motto : T,1as paukku 
parittomat . 
LAAKSO MIKA TAPANI 
O-t .06 .67 . __ Nurmij iirvi. op;skelija . Uu
dRakP. Aii ne n kiiytiis<i kaksi ase ntoa: 

AUKI ja kiinni. Lauluiiiinell iiii n ol isi 
piiiissyt Me!_rot yt tii ihin . 
LINDSTROM VESA MIKKO 
006 .01 .68. Vantaa. lcvyseppii . Kot RPsto . 
Vaiheveikko . hermostui yiimete liin . 
LINNA ANTTI EERIKKI 
06. 10 .66. Kla ukkala . YO . KoulPtri . Tu
va n kiertova rtija . tutustui liiheisesti ltko n 
putkeen. Aina auki IV:n aikana . 
LIUKKONEN HARRI JUHANI 
15 . 10 .66. Lohja . opiskelija. Uud Ra kP . 
Kaappi kuin sodan jiiljilt ii. punkka tst-ra
ta. Aiinek:is yiie liiin . VAUHTIA. 
VAUHTIA. Motto : Ottakaa must ,1 mal
lia . 
MANNINEN REIJO TAPIO 
02. 10 .69 . Vantaa. kirvesmies . KoulPtri . 
Tosi sii rmi ii sulkeisia. pitk:illc sovellettuja 
komentoJa. Mott o: Viihii piii vi i. 
MUSTONEN TIMO JUHANI 
02 .0IJ17 . Karhul ,1. tekn .yo. KotRPsh r. 
Must1s. Keskit _tyi erityisesti selviiii n (' 1 ) 

suusanalliseen ilm,11suu11. Kuin kotonaa n 
ltkon lukko,1 irrot e ttaessa . Motto: Lakin 
paikka on piiiissii. 
PANTIILA MIKA JOEL 
06 .0-t .66 . Tukholma . insiniiiir i. Uu
dRakP. Taistelija lahden takaa . Varmuu
den vuoksi kaksi aamukalenteria . 
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TYKKILINJA TUPA 12 

Tuvan motto: ... on todella syvältä. 

PIHLAJA VESI ARI MARKUS 
03.04.67, Vantaa, tekn .yo , UudRakP. 
Kamat aina hukassa . Motto: Herra koke
las , saisinko saappaani? 
ROPE MIKA TUOMAS 
17.10.66, Espoo, opiskelija, UudRakP . 
Rope - lepo -Rope. Motto : Aina on aikaa 
pariin _puheluun. 
RYHANEN JUKKA OLA VI 
29.05.68, Vantaa, yo, KoulPtri , Aina oi
keaan aikaan harjoitusvapaalla. Motto: 
Ei iske .. siiy_ouspalvelu, mä lähden hiihtää. 
SEPP ALA TIMO ANTTI KRISTIAN 
07.06.67, Espoo, opiskelija , UudRakP. 
Omaa karmistuttavan herätyshuudon. 
Motto: Vähän väliä. 
SUNDSTRÖM KAI CHRISTER 
06.02.66, Espoo, opiskelija , UudRakP. 
Nukkuu päivät , valvoo yöt. Motto: Veko
sille lomps. 
TIMOLA JARMO TAPIO 
17.01.67, Helsinki, opiskelija , KotRPsto. 
Nukkuu kengät jalassa ja huutaa öisin. 
Motto: Vois sitä jossa in muuallakin olla. 
TUHKUNEN OLLI JUHANI 
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20.09.67, Kotka , opiskelija, KotRPsto . 
Hiljaa tuvassa , huutaa sulkeisissa. Motto: 
Laadusta tinkimättä , plankkia säästämät
tä . 
VAHERIO RAUNO ARIMO 
19.02.67, Vantaa , varusmies , KotRPsto . 
Tuvan härö . Motto: Aina nää kotiolot 
voittaa. 
VAINIO MARKO TAPIO 
15.04.68, Skövde, Ruotsi , yo , KotRPsto . 1 
Tuvan ainoa venepakolainen. Motto: Mi-
käs täällä on ollessa. 
VETELI PETRI JUHANI 
23.10.67, Espoo, yo-varastomies , 
KoulPtri . Kurssin vetelin oppilas. Kahta 
en vaihda - verkkareita! 
VIRTANEN TIMO ALEKSANTERI 
20.04.66, Espoo, tekn.yo , UudRakP. Syö 
yli oman tilavuutensa. Motto: Olkaa hil
jaa tai mä yskin . 
WASSHOLM JARI MIKAEL 
30.01 .66, Helsinki , tekn .yo, UudRakP . 
Tuvan vanhin tarvitsee paljon unta , joka 
ilta nukkumaan klo 22.00. Motto : Mitä 
mä täällä teen ? 

Oppilaskunta kiittää seuraavia 
yrityksiä jotka ovat tukeneet toi
mintaamme: 
Cortex Oy, Kuortaneenkatu 13, 00520 Hki 

Oy Grönblom Ab 

Oy G.W. Sohlberg Ab 

Haag Oy 

Kanavateos, puh. 941- 781 500 

Mainostoimisto Kurkku Oy, TaavinkuJ· a 6 A 
00370 Hki ' 

000000 
MUOTITAVARATALOT 

Puh.vaihde 17221 

Suomen Punainen Risti 

l~ ls~~~m 
Tehoperintä Oy 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 
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ELÄK ÖÖ N ELINKEINOELÄMÄ! 

Baltic Bankcrs Limitcd Oy Ab on riippumaton ja va kavarai nen invcs toimi
pankkiiriliikc,joka tarjoaa Suomen clinkcinoclämälle myös kansainvälisesti 
suunt.autunuua sijo ituspalvclua. 

Pääomainark.kina palvclut rahoitusncuvo 11ta. osakeai llicn suu1miuelu ja 
toteutus. pörssiin vicrninc11 sekä yriryskaupa1 

Arvopapcrikauppa osakkeiden, joukkovclkaki1jojc11 ja muiden 
sijuitusväli11cidcn kauppa ja välitys 

Sijoituspalvelut aktiivinen arv<>papcrisalk.kujcn ja <>1nais11udc11 
hoito 

BALTIC BANKERS LIMITEO OY AB 
Eldtr.1111:1 I B. OOl:io l ld"11l..1. puh. i!HIJ 177 h:,h. 11:kx tl.-,,-,JJ . tdd.1-' ldh hX'2 

Mestarin 
~valikoimista 

Löydät vanikkaakin montaa laatua! 
Mutta myös paljon muuta, 

sillä Mestari on 

~.......~ 
ruokakauppa 

vaativaan 
makuun. 

•••••••••••••••••••••••••• ♦ • 
♦ ♦ 
♦ • 
: ov TARRASTA AB : 

• • • ETIKETTIPAINO ♦ 
♦ ETIKETT-TRVCKERI ♦ 
♦ • 
♦ • 
♦ 01720VANTAA-VANDA ♦ 
♦ ♦ 
♦ • 
♦ ~ 90-B40 733 • 
♦ • 
♦ ♦ •••••••••••••••••••••••••• 

olivetti 
i\M)y'IATTIAJATTELIJJ\.N 

HE KILOKOHTAINEN TYOKALU. 
OLIVETTI PC 

OLIVETTI 
PERSONAL 
COMPUTER 

111111111 

-~ •-.;. :: .. :.: . .. , ..... 
''j ,,· , . 

~, ·, 

VARATTU 
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@KOSUO) 

Valtion margarnn1-
tehdas tervehtii Suo
menlinnan Rannik
kotykistö_rykm~ntin 
ali u pseer1kurss1a. 
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HELSINGIN 
MYLLY OY 

LUQ 

~ ~ 
cs @ 
~DR~~ 

~\1)1EN °V!'{;~ 

G,j 

~ ~ 
f.fl_ .:.ai .... ~ ~ 

AS 

MESTARIKIIUETTAJ!!;~e!'!!!~!e!!! 
iotka hoitavat päivittäin pankkien, vakuutusyhtio1den'. 
vähittäiskaupan ym. kevyttä 1akelukalustoa tarvitsevien 

. yritysten kulietustarpeet. . .. . ... 
r'1 . Muista : et maksa rekasta, ;os pakettiauto ruttaa. 

Soita Mestarikuliettaiille : -~ 
tilaukset puh. 756 8813, vuosi- ~- HELSINGIN 

~ 
sopimuks_etpuh.75681 . ~ KTK 
Saat sopimuksen Mestari- MESTARIKUWETTAJA 
kulietta;an tarkkuudella. 

.ASPO 

Santahaminan oppilaa t pote-
ma kaivaa . 
Audiovisuaaliset Ohj elmat las
taa laivaa . 
syvimmässä poteros~~ - Jyn 
Wikman_ pelatty s_o t1l as 
otilla filmata an ohj elmaa - VP/ 
VMTL - potil as 

Ohj elma kuin ohj elma ki_int~ä l
lä hinnall a A WE- Aud1ov1su
aa liset Ohj elmat 
Juustinti e 3 J 
00410 HELSINKI 
puh . 563 30 66 

43 



VANAJAN~MYI.LY 


