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MITÄ ME KERROMME 
PUOLUSTUSVOIMISTA 

Kävelytämme puolison kanssa koiria ke
vätiltana pitkin Helsingin rantoja. Yhtäk
kiä mereltä kuuluu matalaa kumua. Vas
taan puolison kysymykseen. Ei, se ei ole 
mitääp. vaarallista. Pikemminkin päinvas
toin. Aäni herättää muistoja omilta varus
miesajoiltani. Kerron, että rannikkotykis
tö harjoittelee. 

Keskustelu jatkuu. Kerron, miten koti
kaupunkimme meri- ja ilmatilaa tarkkail
laan jatkuvasti. Miten rannikkolinnakkeet 
valvovat ympäri vuorokauden. Miten tu
hannet varusmiehet ympäri maan saavat 
maanpuolustuskoulutusta. Miten maa-, 
meri- ja ilmavoimat pitävät huolen siitä, 
että suomalaiset saavat nukkua yönsä rau. 
hassa. 

Itsestään selviä perustotuuksia. J okai
nen mies on saanut itse tutustua Puolus
tusvoimiin omana palvelusaikanaan. Mie
li pidem itta usten mukaan Puolustusvoi
miin luotetaan, ja suomalaisten ~aan
puolustustahto on korkealla. Hyvä näin. 
Tärkeätä on pitää tuota imagoa yllä ja vah
vistaa sitä. Tässä työssä me kiltalaiset 
olemme mukana. Me voimme levittää oi
keata tietoa omasta aselajistamme. Tämä 
lehti on käytännön tiedotusväline. Kaik
kein tehokkaimmin toimii kuitenkin hen
kilökohtainen vaikuttaminen. Lähiympä
ristömme mielikuva puolustusvoimista 
muokkautuu varsin pitkälle sen perusteel
la, mitä me kerromme. 

Mika Pohjanpalo 
päätoimittaja 

Oikaisu lehden 4/88 sisältöön: 
Sivulla 14 mainitaan, että Kajanuksen sau
nan vanha puukiuas olisi vaihdettu sähkö
kiukaaseen. Puukiuas kuitenkin on edel
leen paikoillaan, saunaan on vain laitettu 
lisäksi uusi sähkökiuas. 
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SAAPUMISERÄ VUOSIMALLIA 

HELMIKUU 1989 

- VETERAANIEN SANOMA 

Viisikymmentä vuotta sitten helmikuun kolmantena päivänä vuonna 1939 astui 94 
nuorta pääosin 1917 syntynyttä miestä palvelukseen Isosaaren linnakkeelle. 18 päivä
nä huhtikuuta tänä vuonna 17 heistä kokoontui Isosaareen vahvennettuna vanhemmal
la marraskuun 1938 ikäluokalla. Tänään yli seitsemänkymmentävuotiaat vanhat soturit 
toivat terveisensä helmikuun saapumiserälle vuosimallia 1989. "Kukaan meistä ei aa
vistanut sodan syttyvän vielä saman vuoden kuluessa," olivat veteraanipäivän eniten 
toistetut sanat. 

Rykmentti nostaa juhlavin menoin 12.5. klo 08.00 seitsemänkymmenennenen
simmäisen kerran Suomen leijonalipun Kustaanmiekan salkoon. Jokavuotisen lip
puseremonian on mahdollistanut vuosimalli/1939 miesten taistelu niin talvisodan an
karina päivinä kuin kesän 1944 tulimyrskyssä. Tänä päivänä on vastuu Kustaanmiekan 
siniristilipusta siirtynyt teidän harteillenne - saapumiserä vuosimallia/1989. 

Uskon, että myöskin Te aliupseerikurssimme juuri päättäneet ryhmänjohtajat olette 
kypsiä ottamaan vastuun teidän johtoonne uskottavista nuoremman saapumiserän mie
histä. Saman vastuun ottivat aikanaan marraskuussa 1938 palvelukseen astuneet aliup
seereiksi koulutetut miehet nuoremmasta saapumiserästä. Se vastuu ja toveruus on kes
tänyt 50 vuotta. Toivon, että tämän päivän ryhmänjohtaja luo johdettaviinsa saman sit
keän ystävyyden hengen. Toivotan Teille aliupseerikurssin suorittaneet ryhmänjohta
jat harkintakykyä, ammattitaitoa ja sitkeyttä tulevissa tehtävissänne! 

Lippurykmentin henkilökunta ja varusmiehet! Kun nostamme 12.5. klo 08.00 siniris
tilipun Kustaanmiekan valleille kesäkaudeksi 1989- tehkäämme tämä kunnianosoituk
sena 50 vuotta sitten palvelukseen astuneille miehille -saapumiserälle vuosimallia /1939. 

Rykmentin komentaja 
Eversti ~~t~W\ 
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UUDENMAAN 
RAKUUNAPATALJOONA 

Osa Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin alokkaista on saanut vuodesta 1985 
lähtien peruskoulutuksensa Suomen vanhimmassa joukko-osastossa, Uudenmaan 
Rakuunapataljoonassa. Pataljoona kuitenkin lakkautetaan vuonna 1990,ja koulu
tus siirtyy Upinniemeen. 

Lappeenrannassa lähellä 
kaupungin keskustaa sijait
seva Uudenmaan Ra
kuunapataljoona on maam
me vanhin ja perinteikkäin 
joukko-osasto. Sen histori
aa on voitu jäljittää aina 
vuoteen 1617, jolloin uus
maalaiset ratsumiehet tais
telivat Venäjän sodassani
mellä Uudenmaan Lipusto. 

4 

Tämä joukkio muodosti 
kantajoukon myöhemmin 
perustetuille Uudenmaan 
ja Hämeen ratsuväkiryk
menteille. 

Suomalaiset "hakkapelii
tat", joihin kuului myös rat
suväkeä, saavuttivat 30-
vuotisessa sodassa loistavia 
voittoja Ruotsin kuninkaan 
alamaisuudessa. Maineik-

kain voitto oli Breiten
feldtin taistelu heinäkuun 
9. päivänä vuonna 1631, 
minkä johdosta 9.7. on rat
suväen vuosipäivä. 

Vuonna 1721 Fredrik I:n 
ollessa Ruotsi-Suomen ku
ninkaana Uudenmaan ja 
Hämeen ratsuväkiryk
mentti lakkautettiin. Tilalle 
perustettiin Uudenmaan 

Rakuunarykmentti, joka 
koostui edeltäjänsä tavoin 
neljästä uusimaalaisesta ja 
neljästä hämäläisestä es
kadroonasta. Rakuunapa
taljoonan vielä nykyäänkin 
käytössä oleva puolustus
voimaimme vanhin joukko
osastotunnus on peräisin 
vuodelta 1721. Se muodos
tuu kuningas Fredrik I:n 
kruunusta ja sen alla olevis
ta kahdesta ristikkäisestä 
F-kirjaimesta. 

Suomen sodan jälki
mainingeissa rakuunat jou
tuivat historiaan lähes vuo
sisadaksi, kunnes vuonna 
1889 perustettiin Suomen 
Rakuunarykmentti. Uusi 
rykmentti sijoitettiin Lap
peenrantaan,jolloin raken
nettiin myös kasar:mi. Lap
peenrannan varuskunnan 
punatiiliset kasarmiraken
nukset ovat peräisin juuri 
tuolta ajalta. Suomen Ra
kuunarykmentti kuitenkin 
lakkautettiin valtiollisten 
sortotoimenpiteiden tulok
sena vuonna 1901. 

Rakuunat vapaussodan 
jälkeen 

Vuonna 1917 muodostet
tiin ratsain palveleva polii
siosasto, J ärj estyslipusto, 
joka koostui pääosin lak
kautetun rykmentin entisis
tä aliupseereista. Vapaus
sodassa Järjestyslipusto 
osallistui Pohjanmaan va
pautukseen värväten ri
veihinsä jatkuvasti lisää 
miehiä. Kun osasto oli kas-

vanut rykmentin mittaisek
si, se nimettiin 27.2.1918 
Uudenmaan Rakuunaryk
mentiksi. 
Vapaussodan jälkeen Uu

denmaan Rakuunaryk
mentti oli sijoitettuna Hel
sinkiin Kampin kasarmei
hin kolmen vuoden ajan. 
Tänä aikana se sai oman li
pun ja kunniamarssin, "Suo
men ratsuväen 30-vu0tisen 
sodan marssi". 

Helsingistä·rykmentti si
joitettiin Lappeenrantaan 
vuonna 1921 osaksi ratsuvä
kiprikaatia. Punahousuisis
ta ja luurankotakkisista ra
kuunoista tuli värikäs osa 
kaupunkikuvaa kilisevine 
kannuksineenja käyrine sa
peleineen. 

Rakuunarykmentti osal
listui menestyksekkäästi 
Talvi- ja jatkosotaan kun
nostautuen muunmuassa 
Lemetin ja Sunnujoen tais
teluissa. Rykmentti jal
kautettiin vuonna 1947, jon
ka jälkeen se toimi kymme
nen vuoden ajan nimellä 
Jääkäripataljoona 6. Vuon
na 1957 nimi muutettiin ny
kyiseksi Uudenmaan Ra
kuunapataljoonaksi. 

Koulutus Uudenmaan Ra
kuunapataljoonassa 

Nykyään pataljoonassa on 
viisi eskadroonaa ja aliup
seerikoulu. Ensimmäinen 
eskadroona eli "Lippueska
droona" kouluttaa kivääri
taistelijoita ja panssariritor
juntarniehiä. Suomenlinnan 

Rannikkotykistörykmentin 
alokkaat saivat peruskoulu
tuksen maineikkaassa 2.Es
kadroonassa eli "Kuole
maneskadroonassa" vuosi
na 1985 - 1989. Yksikkö saa 
nimensä taistelussa viimei
seen mieheen saakka kaatu
neesta urhoollisesta ratsu
väkiosastosta. Kranaatin
heitinmiehiä koulutetaan 
Kranaatinheitin- eli "Mus
tat Husaarit" -eskadroonas
sa. Kuljetuseskadroonassa 
palvelevat sotilasajoneuvo
jen kuljettajat ja Huoltoes
kadroona vastaa pataljoo
nan huollosta. 

UudRald' lakkautetaan 

Maineikas pataljoona lak
kautetaan vuonna 1990. Vii
meinen Lappeenrannassa 
koulutettava SlRtR:n alo
kaserä oli helmikuun 1989 
saapumiserä,minkäjälkeen 
koulutus siirtyy Upin
niemeen 1.6.1989. 

Rakuunakiltaja Rakuunat 
ovat vastustaneet joukko
osaston lakkauttamista ve
doten aina Puolustusminis
teriöön ja Puolustusvoimain 
komentajaan. Ratsuväki- ja 
rakuunaperiilteiden säily
minen Lappeenrannassa 
taataan liittämällä Päällys
töopistoon Rakuunaeska
droona, jossa koulutetaan 
varusmiehiä. Näin ra
kuunayksiköt säilyttävät a
selajivärinsä ja joukko-osas
totunnuksensa. 

Joni Hautojärvi 
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Kuolemaneskadroonan päällikkö kapt Kuusinen ja vääpeli sotmest Putkonen. 

Viimeinen vala pataljoonassa JO. maaliskuuta oli juh/alli11en. 
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Vas. Reima Palonen, Joni Hautojärvi, Harri Väänänen 

RTTK:n puheenjohtaja 
on valmistumisvaiheessa 
oleva diplomi-insinööri 
Harri Väänänen. Siviilissä 
hän johtaa rakennusalan 
atk-ohjelmistoja tuottavaa 
yritystä, Tocoman Oy:tä. 
Harri vastaa toimikunnassa 
tavarahankinnoista eri yk
siköihin, hoitaa varusmies
ten asioita ja vastaa koko 
RTTK:n toiminnasta luo
den suhteita kantahenkilö
kuntaan ja tiedottaen toi
minnasta suoraan rykmen
tin komentajalle. Lomansa 
ja vapaa aikasna harri viet-

tää vaimon ja yksivuotiaan 
pojan parissa. 

Linnake-lehteä toimittaa 
Joni Hautojärvi. Hän suun
nittelee sisällön yhdessä toi
mitusneuvoston kanssa, kir
joittaa jutut, valokuvaa, 
huolehtii lehden taitosta, la
donnasta ja ilmoitusmyyn
nistä sekä lopuksi postittaa 
lehden lukijoille.Joni on 21-
vuotias tekniikan ylioppilas, 
joka harrastaa pianonsoit
toa, konserttikäynejä ja kir
jallisuutta. 

Työ-, opinto- ja .sosiaa
liasiamies on 25-vuotias, he-

ti varusmies palveluksen jäl
keen valmistuva oikeustie
teen ylioppilas Reima Palo
nen. Reima pohtii varus
miesten opintososiaalisia 
kysymyksiä, huolehtii am
matinvalinnanohjauksesta 
ja antaa tarvittaessa oikeu
dellista neuvontaa. Hänen 
puoleensa voi kääntyä aina, 
kun on pulmia työnsaannis
sa, opiskelupaikoissa tai 
melkein missä hyvänsä asi
assa, joka askarruttaa. Sivii
lissä Reima käyttää aikansa 
opiskeluun ja opiskelijaelä
mään. 
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SINUSTAKO TOIMIUPSEERI? 
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Toimiupseerit saavat peruskoulutuksensa Pää//ystöopistossa Lappeenrannassa. 

Toimiupseerikoulutus uudistuu vuonna 1989. Koulutus pitenee 2,5-vuotiseksi ja op
piaineet laajenevat. Mutta millaisen koulun toimiupseerioppilas käy? 

Jos olet aliupseerikoulun 
käynyt, alle 26-vuotias ja 
ylioppilas tai ammatillisen 
tutkinnon suorittanut, ryh
dy toimiupseeriksi. Lisäksi 
luontaiset johtajaominai
suudet, kyky toimia i!tmis
ten kanssa, oikeudenmu
kaisuus, rauhallisuus ja 
harkintakyky ovat suotavia 
ominaisuuksia. 

Aluksi sinun on palvelta
va joukko-osastossasi väli
aikaisena kersanttina, min
kä jälkeen voit hakeutua 
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Päällystöopistoon. Oppi
lasvalintoihin vaikuttavat 
luonnollisesti todistusten 

varsinaisesti ole, vaan valin
nan suorittaa Puolustusvoi
main koulutuspäällikkö. 

arvosanat ja psykologinen 
soveltuvuustesti. Joukko- Opiskelu 
osaston komentaja ja läa- · tossa 

Päällystöopis-

käri antavat lausuntonsa 
hakijasta. Lisäksi fyysisen 
kunnon on oltava hyvä, mi
tään huippukuntoa ei kui
tenkaan vaadita. Sinulla on 
hyvät mahdollisuudet pääs
tä opiskelemaan, sillä noin 
70 prosenttia hakijoista hy
väksytään. Pääsykokeita ei 

Päällystöopisto, missä toi
miupseerioppilaat saavat 
peruskoulutuksensa, sijait
see Lappeenrannassa kau
nilla harjulla lähellä kes
kustaa. Koulutus kestää 
kaksi ja puoli vuotta. Opin
not alkavat tammikuussa I 

vuosikurssin yhteiskoulu
tusvaiheella, joka kestää 
kuusi kuukautta. Heinäkuu 
on lomaa, ja opiskelu jat
kuu elokuussa Rannikkoty
kistökoulussa viisi kuukaut
ta kestävällä I vuosikurssin 
erikoiskoulutusvaiheella. 
Seuraavana on puolen vuo
den joukko-osastoharjoit
telu, joka sisältää ohjattua 
työharjoittelua ja aselaji
kohtaisia kursseja. Kesälo
man jälkeen alkaa Päällys
töopistossa II vuosikurssin 
yhteiskoulutusvaihe, ja 
opinnot päättyvät Rannik
kotykistökoulussa II vuosi
kurssin erikoiskoulutuk
seen. Toimiupseerioppi
laat ylennetään opistoup
seereiksi, ja he siirtyvät ase
lajinsa työtehtäviin. 

Opiskelu on alkuvaihees
sa ilmaista, jolloin makse
taan päivärahaa. Toisella 
vuosikurssilla oppilas saa 
noin 4500 mk:n suuruisen 
kuukausipalkan, josta peri
tään määrätty korvaus 
muonituksesta ja vaatetuk
sesta. 

Oppiaineet 

Yhteiskoulutusvaihe koos
tuu pääosin oppitunneista. 
Oppiaineet jakautuvat 
kurssiaineisiin ja tutkinto
aineisiin. Kurssiaineita ovat 
kotimaiset kielet, matema
tiikka, vieras kieli, fysiikka, 
yleinen tekniikka, turvalli
suuspolitiikka ja historia. 
Myös atk-opetus kuuluu 
opetusohjelmaan. Var-

sinaisia tutkintoaineita ovat toimi upseerille hyvät tiedot 
kasvatus- ja opetusoppi, ja taidot perusyksikön ope
taktiikka, liikuntakasvatus, tusupseerina ja vääpelinä 
hallinto, johtamistaito, so- toimimiseen. Ammatissa 
tatekniikka ja huolto-oppi. on kuitenkin mahdollisuus 
Laajin aineista on tutkinto- jatkuvaan opiskeluun ja it
aineisiin kuuluva aselajiop- sensä kehittämiseen. Jatko
pi, jota opiskellaan lähinnä kursseja suoritettuaan toi
erikoiskoulutusvaiheessa miupseerilla on mahdolli
Rannikkotykistökoulussa. suus yletä aina kapteenin, 
Tutkintoaineet kattavat tulevaisuudessa jopa maju
neljä viidesosaa koko ai- rin, virkaan saakka. 
neyhdistelmästä. 

Nykyinen opistoupseeri- Joni Hautojärvi 
koulutus antaa tuoreelle 

TIE TOIMIUPSEERIKSI 

PÄÄLLYSTÖOPISTOON 
noin 70% hakijoista 

♦ 
VA-PALVELU 
KERSANTTINA 

t 
JOUKKO-OS KOMENTAJA 

VALITSEE 

♦ 
SOVELTUVUUSTESTI 

noin 600/vuosi 

♦ 
RYHMÄNJOHTAJA 

AuK 

• 
ALOKASAIKA 
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YHTEISVASTUUKERÄYS 
Suuri Laskiaissirkus Olarissa 5.2.1989 

Olarin seurakunta/Missio 
Olari tempaisi yhteisvas
tuukeräyksen hyväksi mo
nien yritysten ja järjestöjen 
tukemana järjestämällä las
kiaissunnuntaina Suuren 
Laskiassirkuksen. Myös 
Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentti ja Rannik
kotykistökilta osallistuivat 
tapahtumaan. 

Rykmentti oli tuonut pai
kalle korjaamoteltan, jossa 
Rannikkotykkimiestoimi
kunnan oli määrä esittää di
oja aselajista. Kilta oli myös 
varannut osan teltasta toi
mintansa esittelyyn. Vali
tettavasti sää ei suosinut ti
laisuutta. Myrskyinen tuuli 
oli liian voimakas, ja kovas
ta yrittämisestä huolimatta 
telttaa ei saatu pystytettyä. 

Jatkuvaa vesisadetta uhma
ten yleisöä kuitenkin tuli 
seuraamaan ohjelmaa odo
tettua enemmän. Ministeri 
Matti Louekoski ja Espoon 
kaupunginjohtaja Pekka 
Löyttyniemi avasivat Sir
kuksen kiittäen ilmapiirin 
aurinkoisuutta. Esiintymis
lavalla ohjelmaa juonsivat 
Rannikkotykistökillan kun
nia puhe en johtaja Reijo 
Telaranta ja Pertti Jotuni. 
Tarjolla oli puhallinmusiik
kia ja draamaryhmä. 

Säästä huolimatta tapah
tumat keräsivät katselijoita 
ja järjestetyt kilpailut olivat 
menestyksekkäitä. Myös 
perinteinen laskiaisrekiaje
lu ja poniratsastus olivat lu
men puutteesta huolimatta 
suosittuja. U rheiluautoili-

jat antoivat jäisellä kentällä 
näytöksen autonkäsittely
taidosta. Kolmessa armei
jan soppakanuunassa läm
mitettiin hernekeittoa, jota 
myytiin yleisölle keräyksen 
hyväksi. Teltoissa oli ongin
taa, kirpputoreja ja myyjäi
siä. Myyntikojuissa oli tar
jolla makkaraa, kahvia ja 
leivonnaisia. 

Suuri Laskiaissirkus oli 
onnistunut tapahtuma. Ti
laisuutta kävi seuraamassa 
lähes 2000 henkeä,ja tuloja 
kertyi Yhteisvastuukeräyk
selle yli kymppitonni. Ensi 
vuonna on jälleen Laskiais
sir kus, johon Rykmentti, 
Kilta ja RTTK osallistuvat. 
Toivottavasti sää on suo
siollinen. 

Joni Hautojärvi 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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MAINOS- JA PR-ASUT 

- LAAJA PERUSMALLISTO 
-SUUNNITTELUPALVEW 
-KORKEALAATUINEN 
-KOTIMAINEN 
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90·7019911 
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Ohjelmaa juonsi RT-killan kunniapuheenjohtaja Reijo Telaranta 

Rykmentin soppakanuunoista myytiin hernekeittoa yleisölle. Taustalla vas. majuri Lan
ge ja ylivääpeli Nylund. 
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Rannikkotykistöaselajissa toimitettiin 1940-luvulla Ossi-nimistä lehteä. Lehti koos
tui piirroksista, varusmiesten omista kirjoituksista, huumoripalstoista sekä tuoreis
ta henkilökuvista ja uutisista rintamalta. 

Sodanaikainen Ossi on si
sällöltään ilmeikäs lehti. 
Sen huumorilla höystetyt 
kirjoitukset ja veikeät piir
rokset saavat lukijan unoh
tamaan sodan kurjuuden. 
Ossin sivuilla kirjoitti sään
nöllisesti oikeusupseeri tie
dottaen rangaistuskäytän
nöstä. Neuvontaupseeri 
puolestaan opasti sosiaali
ja raha-asioissa. Kuu
kausittain ilmestyvää lehteä 
jaettiin linnakkeille kaikki
en, niin upseereiden kuin 
miehistönkin luettavaksi. 

Oikeusupseerilla on pu
heenvuoro 

"Eräs tykkimies, joka oli 
vartiossa hyvin tärkeällä 
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paikalla oli luvatta poistu
nut sieltä ja mennyt var
tiotuopaan nukkumaan, 
mistä päivystävä upseeri 
sitten tapasi hänet. Tykki
miestä rangaistiin hyvin an
karasti. 9 kuukautta saa tä
mä onneton istua kuri
tushuoneessa ja mietiskel
lä, eikö olisi ollut parempi 
lykätä nukkumaanmenoa 
kunnes hänen vartiovuo
ronsa olisi ollut ohi. 

Toisessa tapauksessa eräs 
alikersantti oli lähtenyt ilta
lomalle, mutta hän oli ollut 
poissa kokonaisen vuoro
kauden sekä ryypiskellyt 
kaupungissa. Näistä rikok
sista hänet tuomittiin 5 kuu
kauden vankeusrangais
tukseen." 

Silloinen rangaistuskäytän
tö oli huomattavasti nykyis
tä ankarampi, mitä kuvaa 
myös seuraava oikeusup
seerin varoitus: "Tarkista
kaa pukeutumisenne ennen 
kuin lähdette kaupungille. 
Jos kauluksen hakaset ovat 
auki, on vaarana, että saat
te viettää yönne juuri val
mistuneessa vartioraken
nuksessamme. " 

Sotilaat kuvailevat palve
lusta 

Eräs korottaja kuvaa elä
mää Russarön linnakkeel
la: "Me, Russarön nykyinen 
täydennysmiehistö, saa
vuimme Hankoon tammi
kuun 24. päivänä 1943. Tu-

limme koulutuskeskuksis
ta, joissa olimme saaneet 
jalkaväkikoulutuksen. Mie
lestämme olimme jo täysiä 
sotilaita eikä mitään rekse
jä. Mutta viikon päästä, kun 
siirryttiin Russaröhön, se 
luulo häipyi olemattomiin. 

Majapaikkamme Han
gossa oli työväentalo. Siellä 
otimme ensimmäiset aske
leet rantapyssyn mutkalli
silla poluilla. Hangossa 
kuulimme joutuvamme 
Russaröhön. Mutta minkä
lainen tämä saari olisi, siitä 
meillä ei ollut paljon tietoa. 
Puheista päätellen arvelim
me sen olevan paljaan kal
liosaaren keskellä Suomen
lahtea, jossa asuttaisiin ki
vikorsuissa. Toiset kyllä tie
sivät kertoa siellä olevan ki
vikasarmin. Saarelle saa
vuttuamme huomasimme 
kummaksemme tiedon to
deksi. 

Seuraavana päivänä tu
tustuimme saareen. Ensin 
kiipesimme jaoksen katol
le, mistä oli hyvä näköala yli 
saaren. Jaoksen katolta 
lähdimme sitten tutustu
miskierrokselle saarelle. 
Silloin annoimme ensim
mäisen, mutta emme suin
kaan viimeisen, suudelman 
saaren kovalle kamaralle. 
Vihellys ja 'valtikan' heilah
dus patterin kaikkivaltiaal
ta päälliköltä on samaa 
kuin arkipäiväinen komen
nussana 'maahan'. 

Alku on aina hankala, se 
pitää paikkansa myös ran-

tapyssyssä. Ehkä täällä pa
remmin kuin muissa asela
jeissa. Pikku tykillä ensim
mäisiä kertoja ollessamme 
erehdyimme puhuttele
maan saaren päällikköä 
vänrikiksi. Siitä oli luonnol
lisena seurauksena vänri
kintähtien haku kasarmilla 
mars-mars tahdissa. 

Pian kuitenkin jakaan
nuimme eri ryhmiin. Tykki
ryhmällä alkoi nyt kova 
opiskelu vääpeli Holmber
gin johdolla. Erikielisyyden 
vuoksi oli kielivaikeuksia 
alussa. Mutta alkoihan se 
sujua paremmin. Meille 
opetettiin tykkiä ja me vää
pelille sanojen oikeata lau
sumista. 

Eri laitteiden oppiminen 
näytti alussa vaikealta. 
Mutta kun tykillä alettiin pi
tää yhteisharjoituksia, niin 
päästiin vuorotellen eri lait
teisiin. Olivat ne paljon· 
helpommat oppia, kuin mil
tä alussa näyttikään. Sitten 
alkoivat yhteisharjoitukset 
sujua paremmin, kun mit
tausryhrr.ä perehtyi tehtä
viinsä, ja alkoi tulla suunta
ja etäisyyslukuja tykille. 
Toisinaan sattui, että mit
tausryhmä 'torkkui' tornis
saan, eikä tykille tullut kun
nolla lukuja. Mutta kun 
suunnattiin tykinputki hei
dän torniaan kohti ja uhat
tiin ampua se hajalle, alkoi 
lukuja tulla taas kuin tai
kaiskusta. 

Kolme kuukautta olemme 
saarella olleet. Kestävyy-

temme ja notkeutemme 
ovat suuresti kasvaneet, kii
tos siitä rankalle liikunta
kasvatukselle. Ja olemme 
huomanneet tämän Russa
rön mukavaksi saareksi." 
Näin vaikuttavasti alokas 
0. kertoo ensimmäisestä 
palveluspäivästään: "Seu
raavana päivänä heti tu
lomme jälkeen seisoimme 
koko osasto nelirivissä käy
tävällä. Emme olleet vielä 
saaneet varusteitakaan. Sil
loin saimme ensikertaa 
nähdä os~.stomme komean 
päällikön, kapteeni S:n, jo
ka saapui tervehtimään 
meitä uusia alokkaita. Ja se 
puhe, jonka kapteeni S piti 
samassa yhteydessä oli tosi
aan merkittävimpiä puhei
ta, joita olen koskaan kuul
lut. Puheen sanamuotoja en 
muista, mutta sen ajatus uh
kui isänmaallista intoa ja 
rohkeutta. Tätä samaa aja
tusta koetti kapteeni S. is
tuttaa meihinkin juuri pal
velukseen saapuviin alok
kaisiin. En ole joutunut niin 
syvällisen vaikutuksen val
taan silloinkaan, kun luin 
ensikertaa Maamme-kirjas
ta Sakari Topeliuksen kir
joittamaa kertomusta 
'Isänmaa'. Nyt tiesin olevani 
tämän Isänmaan palveluk
sessa. Tätä maata tulee mi
nun puolustaa ja tälle maal
le tulee minun henkeni an
taa, jos kohtalon käsi niin 
vaatii." 

Joni Hautojärvi 
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Esitutkinnan uudet määräykset 

Vuoden vaihteessa tulivat voimaan uudet esitutkintalaki ja pakkokeinolaki. Ensiksi 
mainittu säätelee rikosten selvitysmenettelyä ja viimeksi mainittu pakkokeinoja 
(kiinniotto, pidätys, vangitseminen, takavarikko, yms.), joihin voidaan ryhtyä rikok
sen selvittämiseksi. Vaikka uusi lainsäädäntö varsin suurelta osin vain vahvistaa tä
hänastista käytäntöä, sisältää se tiettyjä uutuuksia,jotka on otettava huomioon myös 
puolustusvoimien piirissä suoritettavissa esitutkinnoissa. 

Tausta 

Syynä pitkään valmisteltu
jen lakien säätämiseen on 
yhteiskunnan kehityksen 
myötä kohonneet oikeus
turvavaatimukset. Osin nä
mä vaatimukset ovat kan
sainvälisiä, sillä Suomi on 
joutunut Ga joutuu yhä) te
kemään varaumia mm. 
YK:n kansalais- ja poliitti
sia oikeuksia koskevaan so
pimukseen. Tältä osin lain
säädäntömme alkaa täyttää 
Euroopassa yleisesti ase
tettavat vaatimukset, joihin 
lisääntyvä yhteistyö muiden 
maanosamme maiden 
kanssa pakottaa mukautu
maan. 

Yleiset periaatteet 

heutuva haitta. Totuuden 
selvittämisessä pääasialli
nen keino on kuulustelu, 
jossa epäiltyä ja todistajia 
kuullaan asiasta sen selvit
tämiseksi onko kyseessä ri
kos. Huolimatta vahvoista
kin epäilyistä ja todennä
köisestä syyllisyydestä on 
esitutkinnassa aina saatava 
täysi näyttö syyllisyydestä, 
ellei epäilty tunnusta tekoa. 
Pelkästään syyllisyyden 
osoittamiseen ei ole pyrit
tävä, vaan huomioon on 
otettava sekä puolesta että 
vastaan puhuvat tosiseikat. 
Jo vanhastaan on ollut voi
massa periaate, että jokai
nen on syytön kunnes toisin 
näytetään. Jotta vältyt
täisiin turhalta syyttömien 
leimautumiselta rikollisik
si, on esitutkinta suoritetta-

Esitutkintaa ohjaavat tie- va siten, ettei kukaan joudu 
tyt yleiset periaatteet. Tär- turhaan epäluulon alaisek
keimmät niistä ovat ehdo- s1. 
ton pyrkimys totuuden sel
ville saamiseen, epäillyn 
kohteleminen syyttömänä 
kunnes hänet on syylliseksi 
tuomioistuimessa todettu 
sekä pyrkimys minimoida 
epäillylle esitutkinnasta ai-
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Avustaja 

Kuulusteltavan oikeustur
vaa on parannettu suomal
la hänelle mahdollisuus 
käyttää avustajaa kuuluste-

lutilaisuudessa. Tämä uu
distus aiheuttaa käytännön 
hankaluuksia varsinkin 
puolustusvoimissa, jossa 
varusmiesten yhteydet sivii
limaailmaan ovat kovin ra
joitetut. Vaikka epäillylle 
on annettava kohtuullinen 
aika avustajan hankkimi
seksi, saattaa varsinkin syr
jäisempien ja eristyneimpi
en palveluspaikkojen osal
ta avustajan paikalle saami
nen kestää liian kauan. 
Vaikka laki ei velvoitakaan 
puolustusvoimia osallistu
maan avustajan kuljettami
seen, voi lain tarkoitus jää
dä toteutumatta ellei aina
kin erikoistapauksissa tässä 
asiassa jousteta. 

Kuulustelu tilanne 

Kuulusteltavan asema ja 
oikeudet esitutkinnassa on 
selvitettävä hänelle ennen 
kuulustelun aloittamista. 
Asianomaiselle on ilmoi
tettava kuullaanko häntä 
epäiltynä, todistajana vai 
asianomistajana. Epäillylle 
on myös kerrottava mistä 
teosta häntä kuullaan ja et-

tä hänellä on halutessaan 
oikeus käyttää avustajaa. 
Ainakin aivan vuoden alus
sa tässä asiassa esiintyi 
puutteita, jotka johtuivat 
vajavaisista ohjeista. Kun 
uusien säännösten noudat
taminen muodostuu ru
tiiniksi, on luultavaa, että 
alkuvaikeudet häviävät. 

Vangitseminen 

Vangitsemisesta saattoi 
ennen lainuudistusta päät
tää joukko-osaston komen
taja. Puolueettomuuden 
vaatimusten mukaisesti ny
kyään vangitsemismää
räyksen voi antaa vain tuo
mioistuin. Vangita voidaan 
vain jos siten turvataan esi
tutkinnan tai oikeuden
käynnin sujuminen, mah
dollistetaan rangaistuksen 
täytäntöönpano tai voidaan 

estää rikollisen toiminnan 
jatkaminen. Koska armeija 
on muuhun yhteiskuntaan 
verrattuna suljettu yhteisö 
voisi olettaa, että vangitse
misen edellytykset täyttyvät 
harvemmin kuin siviilielä
mässä. Suurin osa sotilasri
koksista on sellaisia, että 
niiden kohdalla vangitse
mista ei tarvitse käyttää. 

Uudistuksen arviointia 

On vielä liian aikaista läh
teä arvioimaan uudistuksen 
vaikutuksia puolustusvoi
missa. "Normaaleissa" ta
pauksissa tuskin uudet me
nettelytavat saavat aikaan 
sen suurempia muutoksia. 
Avustajaa tarvitaan toden
teolla vasta tapauksissa, jot
ka poikkeavat selvästi keski
vertosotilasrikoksesta esi
merkiksi näytön tai syylli-

syysvaatimuksen osalta. 
Tällöin on hyvä, että asian
tuntija on auttamassa epäil
tyä tuomaan esiin ne seikat, 
joihin hän itse ei välttämät
tä osaisi kiinnittää kuuluste
lij an huomiota. Puolustus
voimissa usein maallikot tu
kitsevat säädöksiä ja tällöin 
on vaara, että ohjeista huo
limatta tekstiä tulkitaan eri 
tavalla kuin sen säätäjä on 
tarkoittanut. Hyvä avustaja 
pystyy auttamaan kuuluste
lij aa ja tuomaria tuomalla 
valmiiksi esiin merkityksel
liset seikat. Asiansa osaava 
avustaja ei siis missään ta
pauksessa hankaloita esitu
kintaa, vaan helpottaa sitä. 

Artikkelin kirjoittaja, oi
keustieteen ylioppilas Rei
ma Palonen toimii RTTK:n 
TOS- asiamiehenä. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 
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ITSENAISEN SUOMEN KADETTIKOULU 

70 VUOTTA 27.1.1989 

Ensimmäisestä kadettikurssin alkamisesta tuli kuluneeksi 70 vuotta 25.1.1989. San
tahaminassa sijaitseva Kadettikoulu vietti juhlapäivää perjantaina 27.1.1989. 

Kadettikoulun historiaa 

Vapaussodan päätyttyä 
alkoi laaja rauhanajan puo
lustusvoimien järjestely. 
Upseeritarve oli nuoressa 
armeijassa suuri. Sotami
nisteri asetti 2.1.1919 komi
tean kenraalimajuri Han
nes Ignatiuksen johdolla 
järjestämään Suomeen so
takouluopetusta. Huoli
matta tiukasta, viikon mit
taisesta aikarajasta, komi
tea päätyi määräajassa esi
tykseen Kadettikoulun pe
rustamiseksi. 

Koulu sijoitettiin Helsin
kiin Arkadiankadun varrel
la sijaitsevaan sotalääkintä
laitoksen rakennukseen, jo
ka nykyään on eläintieteel
linen museo. Ensimmäinen 
kadettikurssi alkoi jo tam
mikuun lopulla vuonna 
1919. Koulussa ei ollut mi
tään erityistä linjajakoa, 
vaan se antoi yleisen perus
koulutuksen kaikissa asela
jeissa ja puolustushaarois
sa. 
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Lokakuussa 1923 Kadet
tikoulu muutti Munk
kiniemeen, nykyisiin Val
tionhallinnon kehittämis
keskuksen tiloihin, missä 
kadettikoulutus jatkui aina 
syksyyn 1939, Talvisodan 
alkamiseen asti. Koulutus 
keskeytyi sodan ajaksi,ja se 
alkoi uudelleen toukokuus
sa 1940. Tällöin alkanut 
kurssi muutti joulukuussa 
uusiin tiloihin Santahami
naan, missä Kadettikoulu 
on siitä lähtien sijainnut. 

Opiskelutilojen kannalta 
uusi koulu edusti aikansa 
huippua. Käyttöön saatiin 
majoitustilat kahdellesa
dalle kadetille, tarvittavat 
opiskelu- ja esikuntatilat, 
sauna, uimahalli, kerho, 
sairaala, autotalli, ruokala
rakennus juhlasaleineen, 
kurssitalo koulun upseeri
en tilapäismajoittamiseen 
sekä harjoitusyksikön ka
sarmi. Harjoitustilaa San
tahaminan saarella ja lä
hiympäristössä oli tyydyttä
västi. Uusi Kadettikoulu vi-

hittiin lopullisesti käyttöön 
maaliskuussa 1941. 

Juhlatilaisuus 

Perjantaina 27.1 alkoi kel
lo 14.00 Kadettikoululla 70-
vuotisjuhla. Helsingin va
ruskuntasoittokunta soitti 
alkusoitoksi Toivo Kuulan 
sävellyksen "J uhlamarssi 
isänmaalle" musiikkimajuri 
Esko Juuren johdolla. Ka
dettikoulun johtaja eversti 
Matti Lukkari lausui ter
vehdyksensä. J uhlaesitel
män piti apulaisprofessori 
Ohto Manninen. Entinen 
Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin kokelas, 
nykyinen reservin vänrikki 
Johan Tilli esitti yksinlau
lua kaartilainen Kalle Elko
maan säestyksellä. Kenraa
li Jaakko Vallanen lausui 
tervehdyksen puolustusvoi
main puolesta. Kadetti
kuoro esitti kuorolaulua, ja 
juhla päättyi cocktailtilai
suuteen ruokasalissa. 

Joni Hautojärvi 

Seppeleen lasku Hietaniemessä, keskellä Kadettikoulun johtaja eversti Matti Lukkari. 
SA-kuva 

Kadettikuoro esitti ohjelmansa musiikinopettaja Urpo Jokisen johdolla. 
SA-kuva 
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RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 

Rannikkotykistökilta sai tietokonelahjoituksen 

Team-Systems Oy lahjoit
ti Rannikkotykistökillallle 
2.2.1989 tietokonelaitteis
ton, joka sisältää IBM 
PC/XT-tietokoneen kova
levyineen ja HP-Laserjet -
tulostimen. RT-kilta luo
vutti arvokkaan laitteiston 
RTTK:n käyttöön. 

Tietopankkikokeilu 

Rannikkotykimiestoimi
kunta on suunnitellut Iso
saaren linnakkeella käyn
nistettävää "Tykkimiespää
te" -kokeilua, jonka koe
käyttö alustavien suunnitel
mien mukaisesti käynniste
tään alkukesällä. · Varus
miehet voivat tietokoneella 
käyttää ns. Nuorisotieto
pankkia, johon on koottu 
runsaasti tietoa sosiaalisen 
elämän eri aloilta. Lisäksi 
RTTK kokeilun käynnisty
essä laatisi oman Rykmen
tin tietopankin, joka sisäl
tää arvokasta tietoa aika
tauluista, tapahtumista, 
retkistä ym. 

Tietokoneen vastaanotti RT-killan puheenjohtaja Pekka 
Mel/avuo (oik). Vas. toimitusjohtaja Rainer Helenius. 

Linnake-lehti laseraikaan painokustannuksia ja mah-
dollistaa varojen suuntaa-

Lahjoituksena saadulla mista yhä enemmän varus
tulostuslaitteella ladotaan miesten hyväksi. 
Linnake-lehti RTTK:n toi-
mistossa, mikä pienentää Joni Hautojärvi 

KOLMIKORKO OY 
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, TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltac;, tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan pettömöttömöt lait
teet. Ammattitaidolla valmistetut, köyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON 
Oy LM Ericsson Ab 
02420 Jorvas, 
Puh. (90) 2991, Telex 124546 19 



RYKMENTIN JOUKKUE VOITTI KORIPALLOTURNAUKSEN 

Helsingin Laivastoasema 
järjesti koripalloturnauk
sen yhdessä muiden Uu
denmaan varusmiestoimi
kuntien kanssa Upin
niemessä 11.4.1989. 

Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentti pelasi 
Upinniemen kuntotalolla 
Helsingin Ilmatorjuntaryk
menttiä, Uudenmaan Pri
kaatia ja Helsingin laivasto
asemaa vastaan. Ottelut 
voitettiin selvästi. HelltR 
hävisi 12 pisteellä, UudPr 
11 pisteellä ja HelLas 47 
pisteellä. Ottelut pelattiin 
lähes ilman lepotaukoja, 

mikä edelleen lisää voiton 
arvoa, eikä joukkue edes ol
lut ennen harjoitellut yh
dessä. J ok'aisella pelaajalla 
oli kuitenkin vankka kori
pallotausta ja pelikoke
muksesta ei ollut puutetta. 

SIRtR:n joukkue 
AlikHaapio 
Alik Svenskberg 
Alik Sipponen 
Alik Hellström 
AlikAura 

Isosaari 
Isosaari 
Isosaari 
Isosaari 
Isosaari 

Ottelun ja koko turnauksen 
henki oli hyvä ja urheilulli
nen, ja voi vilpittömästi to
deta joukkueen antaneen 
täyden panoksen saavute
tun lopputuloksen eteen. 

Korpr Saloranta Isosaari 
Tkm Pärssinen Isosaari 
Kok Koskiniemi KoulPtri 
Alik Raunio Mäkiluoto 

RANNIKK01YKISTÖKILLAN TAPAHTUMAKALENTERI 1989 

Rykmentin vuosipäivä 
- lipunnosto Kustaanmiekalla - killan lippu mukaan 
- iltajuhla Suomenlinnan upseerikerholla 

aikataulut myöhemmin. 
17.5. Perinnehuoneen vihkiäiset. 

12.5. 

3.6. Jäsensauna Kajanuksen saunalla. Kokoontuminen varusk. portilla 12.00. 
17-18.6. Teemaviikonloppu Järvössä. 
23.-25.6. Juhannus Järvössä. 
1.7. Jäsensauna Kajanuksen saunalla. Kokoontuminen varusk. portilla 12.00. 
22.7. Rannikon Puolustajain päivä Gyltön linnakkeella. Linja-autokuljetus. 
29.7. Jäsensauna Kajanuksen saunalla. Kokoontuminen varusk. portilla 12.00. 
19.8. Teemaviikonloppu Järvössä. 
2.9. Teemaviikonloppu Järvössä. 
2.9. Jäsensauna KaJanuksen saunalla. Kokoontuminen varusk. portilla 12.00. 
6.12. Itsenäisyyspäivän perinteinen iltajuhla. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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ETELÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN 

HIIHTOMESTARUUSKILPAILUT 

Etelä-Suomen sotilasläänin hiihtomestaruuskilpailujen peruunnuttua Säkylän huo
non lumitilanteen vuoksi ratkaistiin mestaruudet Puolustusvoimien hiihtomestaruus
kilpailujen yhteydessä Kajaanissa 13.-16.3.1989. 

TULOKSET: 

Ampumahiihto 

Varusmiehet 
1. Jääk Mikael Donner UudPr 
.2. Alik Jarkko Mannerkivi HelltR 
3. Tkm Harri Peipinen SIRtR 
6. Tkm Marko Rönkkö SIRtR 
12. Tkm Mika Hulkko SIRtR 

Maastohiihto 

Varusmiehet 
1. Tkm Harri Peipinen SIRtR . 
2. Alok Mika Ilmarinen PsPr 
3. Alok Marko Viitahalme PsPr 
8. Tkm Marko Rönkkö SIRtR 
18. Alok Janne Luukkonen SIRtR 

selvä! 

ei 
yhtään 

promillea. 

Partiohiihto 25 km 

SIRtR:n joukkue: 
Kapt Matti Kopra 
Ltn Eero Hämäläinen 
Tkm Marko Rönkkö 
Tkm Harri Peipinen 

1. Viestirykmentti 
2. Kadettikoulu 
3. Suomenlinnan Rannikkotykistöryk
mentti 

Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 
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NIMITYKSET, YLENNYKSET JA SIIRROT 

Seuraavat vääpelit on nimi
tetty 4. luokan toimiupsee
rin virkaan 1.2.89 lukien 
ylennettynä ylivääpeliksi: 
Risto Tapani Rahi, 
Juha Hirviniemi. 
Seuraavat ylikersantit on 
nimitetty 5. luokan toi
miupseerin virkaan ylen
nettynä vääpeliksi: 
Esa Puittinen, 
Jari Nord, 
Sami Voutilainen. 
1.3.1989 lukien: 
Toran Hasan, 
Ilkka Liinamaa. 
Seuraavat kersantit on ni
mitetty 6. luokan toimiup
seerin virkaan 1.2.89 lukien 
ylennettynä ylikersantiksi 
(27.1.89): 
Jussi-Pekka Alander, 
Marko Soini, 
Antti Pulkkinen, 
Rikhard Salminen, 
Jouni Hämäläinen, 
Hannu Myllyaho. 
Seuraavat kersantit on ni
mitetty 6. luokan toimiup
seerin virkaan: 
Jari Helenius, 
Jukka Kallio. 

1.1.89 lukien on määrätty: 
Vääpeli Juha Hirviniemi 
merivalvonta upseeriksi 
Isosaaren linnakkeelle, 
yliluutnantti Reijo Kivi
ranta komentotoimiston 
päälliköksi, 
vääpeli Tapio Sundman 
komendantin toimiston toi
mistoupseeriksi, 
ylivääpeli Markku Villa 
merivalvonta-aluekeskuk
sen päälliköksi. 
28.1.89 lukien: 
Kersantti Jussi-Pekka 
Alander Isosaaren linnak
keen opetusupseeriksi, 
kersantti Jari Helenius ko
mentotoimiston toimis
toupseeriksi, 
kersantti Jukka Kallio 
Koulutuspatterin opetus
upseeriksi, 
kersantti Tapio Soini Mä
kiluodon linnakkeen ope
tusupseeriksi, 
kersantti Antti Pulkkinen 
huoltotoimiston toimis
toupseeriksi, 
kersantti Rikhard Salmi
nen Esikuntapatterin ko
neupseeriksi, 

kersantti Jouni Hämäläi
nen viestitoimiston las- . 
kinupseeriksi, 
kersantti Hannu Myllyaho 
E/11 Patteriston viestiup
seeriksi. 
6.2.89 lukien: 
Ylivääpeli Pertti Siivonen 
Koulutus- ja järjestelytoi
miston toimistoupseeriksi, 
Vänrikki Kimmo Malinen 
opetus upseeriksi 1.2.-
24.8.89 Koulutuspatteriin. 
Siirrot: 
Vääpeli Jukka-Pekka Saa
ri 1.3.89 lukien Helsingin 
Ilmatorjuntarykmenttiin, 
Kapteeni Kari Tiippana 
1.5.89 lukien Itä-Uuden
maan Sotilaspiirin Esikun
taan. 
Seuraavat värvätyt on otet
tu palvelukseen: 
Reservin kersantti Mar
kus Goltz 9.1.-9.4.89 värvä
tyksi vartiopäälliköksi Itä
Villinkiin, 
Reservin alikersantti Kau
ko Tanninen 1.2.-30.4.89 
värvätyksi johtokeskusmie
heksi Mäkiluodon linnak
keelle. 

WASHOUTOY 
Autonhoitotuotteet 
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Pankkiiriliike Keitele & Tommila ,rn yk si
tyin en sijoittamisen ja omaisuud enhoita 
misen ammattilainen. Peruspalvelu itamme 
ova t ammattitaitoinen pörssivälity s , nota
riaatti, varainhoito , osakeannit ja yri
tyspalvelut. 

Ota yhteys! 

PANKKIIRILIIKE 
KEITELE&TOMMILA OY 

110 Rooboninkani 20-22 A 88, 00120 HELSINKI, puh. 602 822 

V ARUSMIEHEl: 
HUOMIO! 
Nyt saatte 
eaullisen 

varusmiehen 
tapaturmavakuutuksen. 

1) POHJOIA-YHTIÖf 
POH)OU\ SUOMI-SAU.MA EUROOPPAUJNEN 

ILMARINEN 
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ALIUPSEERIKURSSI 111/88 

Aliupseerikurssin I 111/88 suorittaneet! 
Onnittelen Teitä aliupseerikurssin !-vaiheen suorittamisesta. 
On tietysti todettava, että tämän vaiheen päättyminen on vain yksi välitavoite. Kukin 
teistä jatkaa opintoja omalla sarallaan. 
Tähän vuoden aikaan toimeenpantava kurssi on kouluttajien kannalta huono. Opiske
lun katkaisevat juhlapyhät ja koulutussuunnitelmien toteuttamiseen käytettävä aika on 
tavallista lyhyempi. 
Nyt kurssin ollessa jo päättymäisillään ja päätapahtuman, linnakeleirin, ollessa jo ta
kanapäin, voi lyhyesti todeta: ei syytä huoleen. 
Olette paneutuneet opiskeluunne ja mikä myönteisintä näin aliupseerikurssin ollessa 
kyseessä oli Teidän käytännön suorituksenne. Käytännössä moni näytti, mihin todella 

kykenee. k . .k . . h . k.. 1 l . ik 1 Linnakeleiriltä on todettava y s1 en 01suus, JO on e~ p1t an pa ve usuram a ana o e 
vielä näissä mitoissa törmännyt: se aika oli todella liukkaan kelin kurssi liikkumiselle. 
Paneutukaa jatko-opintoihinne vähintään samalla tarmolla, kuin nyt päättyvällä jaksol
la. 
Muistakaa aina kaikissa elämän vaiheissa oman esimerkin vaikutus alaistenne suorituk
siin. 
Toivon Teille kaikille parhainta menestystä jatkossa. 

Koulutuspatterin päällikkö 
Majuri 

24 

P Mustonen 

KOULUTTAJAT 

Viestilinja 
Yliluutnantti Lehtiranta: Tiukka, asialli
nen, vakava, vitsi tai kaksi kuukaudessa, 
muuten pätevä mies. Luulett~~o tosiaan, 
että tuo radio nyt toimii, MIT A ? ! 
Kersantti Kursi: Huumorintajuinen ja 
asiallinen mies. "Ali right." Lähti pois, har
mi. -
Alikersantti Kantanen: Linjan kuminaa
ma II. "Aine besialisti", "senat sakaisin", 
Aina naama virneessä. 

Keskiölinja 
Ylivääpeli Siivonen: Mitä hän ei tiedä, si
tä ei tarvitsekaan tietää. Asiallisen rento 
kouluttaja. "Salon Pepe." Kokeet olivat yli
vaikeita? 
Vääpeli Hokkila: "Kun vihollinen hyök
kää, niin silloin mennään eikä meinata. Et
te te istahda lähimpään ojaan reppunne 
päälle." "Onko kukaan nähnyt meidän 
kouluttajaa?" Asiallinen, tiukka mies. 
Kokelas Uitto: "Ei näin - taakse-poistu." 
"Teillä menee todella huonosti." "Illalla 
täytyy antaa pojille suffelia ja lasi jaffaa." 
Dismotivoinnin pedagoginen helmi? 
"Teistä ei yksikään tuu pääsee ratekoon." 
Taittaa kaulaliinan 200 kertaa paremmin 
kuin oppilas. 

Tykkilinja 
Ylikersantti (nyk. vääpeli) Hasan: Puhe
opetus maksetaan verellä kuten ennenkin. 
Kiva kiva kouluttaja. Asian mies. "Hiki 
säästää verta." Pitää oppitunnilla linjan 
hereillä vaikka topin voimalla. "Jos minul
la menee hyvin, niin myös teillä menee hy
vin.Jos minulla ei mene hyvin, niin tejuok
sette." 

Yl ikersantti Kautto: Ensivaikutelma to
della asiallinen, myöhemmin rento, mutta 
asiallinen. Itse asiallisuus. Asiallisuuden 
perikuva. 
Kokelas Koivisto: "Miten kello toimii - -
digitaalinen??" "Kokelas Koivisto mokas 
nyt vähäsen." "Annas kunisi (19) näyttää." 
Pieni suuri mies. Aikamme Napoleon. 
Kokelas Koskiniemi: Ensivaikutelma 
tiukkapipoinen pingottaja, myöhemmin 
tykkilinjan paras koksu. "Pelkäättekö te 
minua, pelkäättekö - pelkäättehän??" Hy
vä gineskoksu. Toi leirillä parhaat puolen
sa esiin. "Marh - marh!" 

Tulenjohtolinja 
Yliluunantti Vauhkonen: Nimensä veroi
nen mies. "Oliko lähtönopeus liian suuri 
vai lähtötaso liian pieni?" "On olemassa 
kahdenlaisia ihmisiä: tulen johtomiehiä ja 
naisia." - - - -~-
Vänrikki Aaltonen: "Teillä ei todellakaan 
mene vahvasti." Pelottelee muttei pure. 
Ikimuistoiset tupa-, kaappi-, siisteys- jalo
mapukutarkastukset, aikasuunnitelma 
30s. Patterin paras ralliautoilija - pyörii 
ympyrää sulkeiskentällä. 
Kokelas Saalasti: "Kun tulen yöllä ja tök
kään teitä Ukko-Pekalla vatsaan, niin te 
tiedätte, että se on Ukko-Pekka." 

Patterin vääpeli _ 
Ylikersantti Talviaho: Kurrrssi valmis
tautuu taistelukoulutukseen lähtöön ... 
kun;si valmistautuu hiljaisuuteen ... kurssi 
valmistautuu lomille lähtöön. Rättirum
baa Talviahon malliin. 
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Y/h. vas: Laitinen, Virtanen, Pietarinen, Turunen T, Tiainen, a/h. vas: Turunen S, Lamme
la, Mattila, Silvola, Uoti, Rautanen. 

VIESTILINJA Tupa 4 

Kuusisto Jari, 69, yo. "Näin se tapahtuu 
teoåassa, etteks te ymmärrä ?" 
Laitinen Petri, 68, yo. "Miks mä taas jou
duin?" 
Lammela Kimmo, 69, sähköasentaja. Ka
toamistaidon kruunaamaton mestari. 
Lehtimäki Jari, 68, opiskelija. Tuvan me
gafoni. Rauman mölisijä. 
Malm Leif, 65, sähköteknikko. Tutka
asentajalle ei iske tetsaus. 
Mattila Mika, 69, radio/fV-asentaja. Su
vereenisti huonoin punkka/pinkka. 
Pietarinen Antti, 68, tekn.yo. Tuta - tuli
tauko vai tuotantotalous ? 
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Rautanen Sami, 68, teoll.sähköasentaja. 
"Mä meen Ratekoon." 
Silvola Markus, 68, instrumenttiasentaja. 
"Mies ikiliikkumisen takana." 
Tiainen Jukka, 69; leim.yo. "Ruokaa!" 
Maunulan syöppö. 
Turunen Sami, 68, elektroniikka-asenta
ja. Illanvirkku aamuntorkku. 
Turunen Tomi, 68, autonasentaja. "Mä 
haluun takas Kotkaan." 
Uoti Jari, 69, yo. Nukkuu yhtä hyvin ase
missa kuin kassulla. 
Virtanen Ilmo, 68, yo. KK:n innokas kan
niskelija, hymyssä suin. 

Y/h.vas: Kantola, Halme, Bärlund, Järvinen, Hämäläinen, Arvela, alh.vas: Kinos, A"
henius, Heikkilä, Aholainen. 

VIESTILINJA Tupa 5 

Aholainen Jukka, 68, puhelinasentaja. Ai
na vaiheessa ja vekosilla. 
Arvela Mika, 69. Tuvan kuntoilija. Motto: 
"Oon määki kerran Raumal' ." 
Arrhenius Marko, 68, merkantti. "Shh, 
hiljaa nyt." Kaappiasiantuntija. 
Bärlund Kari, 69, yo. 40C kuumetta - "En 
mee otille, vaikka henki menis." 
Frisk Paul, 68, liikkenharjoittaja. Karate 
Kid. "Musta vyö paras vyö." 
Halme Kai, 67, merkonomi. "Ei mennä 
minnee, mennää jonnee." 
Heikkilä Olli, 68, yo. Kiltti viestimies. 
Koulutuskortteja syntyy. 

Helin Jorma, 67, teknikko. Liikkuu muit
ten mukana. "Haaveilija." 
Hämäläinen Vesa-Matti, 68. Tetsaa ta
losssa ja puutarhassa. 
Järvinen Isto, 67, elektr.as.yo. Komento
harjoituksia koko ajan. 
Kantola Jussi, 69, yo. Patterin vaarallisin 
mies - ase varmistamatta. "Millai, kui?" 
Kinos Kimmo, 66, yo-automatiikkasenta
ja. Särmä, ei häröile. Heittää paljon vitse
jä, joista joku aina osuu. 
Kärkkäinen Kari, 66, yo. "Voi, että täällä 
on kylmä." 
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Ylh.vas: Yli-Juuti, Äyräs, Saari/uoma, Pietikäinen, Saari, Rouhesmaa, Ranta, alh.vas: 
Ryynänen, Väisänen, Parviainen, Savolainen, Vistilä. 

KESKIÖLINJA Tupa 6 

Parviainen Juha, 68, kauppat. yo. Lap
peenrannassa on kassulta vain 50 m lähim
pään pubiin. Siellä on ihmisen hyvä olla. 
Pietikäinen Arto, 62, oik. yo. Tuvan van
hin. Elämänkokemuksen tuomalla syvällä 
rintaäänellä lausui: "Ja minuun ei lasten
taudit tartu." Toi tupaan vesirokon. 
Ranta Mika, 67, yo-merkonomi. Ei musta 
tulekaan toimisto-AU:ta, musta tulee 
kenttäsika. 
Rouhesmaa Antti, 65, oik. yo. Rouhesmaa 
nyt on siivouspalvelua. "En mä nyt voi, 
mulla on niin paljon oppilaskunnan hom
maa." Oppilaskunnan pj. 
Ryynänen Olli, 64, oik. lis., kauppat. mais
teri. Tuvan elvaltelija, kuka puuttuu, Ryy
nänen on unohtunut johonkin. Oppilas
kunnan guru talousasioissa. 
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Saari Mika, 68, yo. Miksi juuri minä, on
han täällä muitakin. Tuvan bisnesmies. 
Saariluoma Eino, 67, yo. Luontaistuote
mies, Uskoo Murphyn lakiin. Balvallin isä. 
Savolainen Sampo, 68, merkonomi. Tu
hat ja yksi tapaa olla myöhässä. 
Vanhanen Johan, 69, teko. yo. Tuvan kuo
pus ja jäkittäjä. Tuvan metsuri, sahaa mis
sä vain. Vistilän kanssa nakissa Ga usein). 
Vistilä Tomi, 68, oik. yo. Mä oon ryytyny. 
Väisänen Marko, 69, yo. Kylkimiinojen 
erikoismies, asentaa miinan mihin vain. 
Hyvä rj. 
Yli-Juuti Erkki, 68, tekn. yo. Ballistinen 
~almistelija. Lomille lomps. 
Ayräs Pekka, 68, teko. yo. Tuvan henki. 

Ylh. vas: Löfgren, Korkeakoski, Gaggl, Lönnrot, Aura, alh. vas: Honkanen, Hollmen, Pal
va, Laaksonen, Bjugg. 

KESKIÖLINJA Tupa 7 

Aura Janne, 68, kauppat. yo. Ikivemppa. 
Einamo Kari, 67, teko. yo. Pystyy mars
siessakin pureskelemaan purkkaa, tosin ... 
Mulle ei IV:t maistu. 
Bjugg Jan, 68, yo. Aito ikivemppa 70/72 
VMTL, 1 Bjugg = 14 VMTL. 
Gaggl Risto, 68, yo. Syndalenin veteraani; 
kertoo aina karmeita tositarinoita alokas
leiriltä. Ku mä olin Saksassa ... 
Hollmen Jere, 68, yo. Kokelaiden suosik
ki?? Aina vaiheessa. 
Honkanen Tuomas, 68, teko. yo. Haisee, 
muttei välttämättä hyvälle. 
Hyttinen Kari, 69, teko. yo. Kavereiden 
kesken KALU. Näpit irti mun punkasta. 
Ratekon miehiä. 

Korkiakoski Jorma, 68, fil. yo. Linjan sel
ventäjä, miehellä on sana hallussa. Hajoi
ta ja oksenna, jos hävität jotain niin se löy
tyy Korkiakoskelta. Pyhän Yrjön soturi. 
Laaksonen Tom-Mikael, 68, yo. Oppi 
AUK:ssa kirjoittamaan. 
Löfgren Markku, 68, yht.kunt. yo. "Löffe." 
Tanhumies. 
Lönnrot Kimmo, 68, fil. yo. Ei Topelius 
vaan se toinen ... ? 
Miettinen Panu, 68. "Ou right." Tuvan sär
min ,ei huolta huomisesta. 
Palva Lauri, 59, Dl. Tuvan vaari, linjan 
asiallisimmat hiukset. 
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Ylh. vas: Tuhkunen, Viljanen, Siimes, Pentikäinen T, Ristolainen, Sipponen, alh. vas: Pent
tinen, Salmi, Ronni, Tanskanen. 

ITKKILINJA Tupa 8 

Pentikäinen Timo, 68, fil. yo. Asekäsitte
lyn lahjakkuus. Bittimies. Lupsakka lup
pakorva. "VKV:lle lähtijät päivystäjän 
pöydän alle!" 
Penttinen Petri, 69, yo. Tuvan Kalle. Kal
sarit mallia David Lee Roth. 
Ristolainen Mikko, 68, teko, yo. Rateko 
Ristolainen. "Kuka lähtee lukulomille?" 
"Kuka on laittanut kaulaliinansa, miehis
tövyönsä ja kalsarinsa MUN kaappiin???" 
Ronni Jukka, 68, tekn. yo. Taistelurusina, 
tuvan pitkin ja komein alle 150-senttinen. 
Salmi Markku, 68, graaf.jälk. Antakaa 
mullekin, kuka lainaa rahaa? Mun onpa
ha. 

30 

Siimes Pasi, 69, yo. Siviilikarkuri. Koti, us
konto ja isänmaa. Lihaa, kött, paksu tava
ra. "Mua ei oo muotoiltu juoksemiseen." 
Sipponen Lauri, 69, yo. Kvkk:n lukko luis
tiin kiinnitä. Aikaa 7 min. Aikalisä. Time 
out. Laurilla kovin ikävä lomille. 
Tanskanen.Kai, 69, yo. "Ei mun tartte, jos 
en mä haluu!" Tuvan niskuroija, Lucifer. 
Tuhkunen Petri, 68, puutarhuri. Vuoden 
VUPPI, vain sisäkäyttöön. Ei mikään kiir
re. 
Viljanen Tommi, 69, yo. Härö päivässa pi
tää Ratekon loitolla. Linjan diileri. 

Ylh. vas: Meskanen, Paljakka, Minkkinen, Mitjanen, alh. vas: Pentikäinen MT, Kärkkäi
nen, Muona, Kääriäinen, Kylmälä. 

1YKKILINJA Tupa 9 

Kylmälä Marko, 69. Tuvan ainoa salmiak
kipinkka. "Pummi!" "Meillä on!" "Aasialai
nen iski, eikä veksiin pääse!" 
Kärkkäinen Juha, 68, yo. Herra isoherra. 
Motto: "Älä tsemppaa hae vemppaa!" 
"Leino, ei sun tarvitse nopeasti istua siihen 
punkalle." 
Kääriäinen Janne, 69, yo. Huhu Kääriäi
nen. Tuvan notkistelija, käärme. Ohjatut 
aamu/iltatoimet - valmistautumisaikaja 
hammasharja käy kiivaasti. 
Leino Tuomo, 68, yo. "Haloo, hei!" "Me
neeköhän tää tukka läpi tarkastuksen?" 
"Mikähän vapautus mulla on tänään?" 
Linjan lusmu. Tornikanuuna. 
Lonka Kai, 68. Herra ylik. Sehän on mei
dän linjajohtaja. Ehkä kurssin ryytyinen 
oppilas. 
Minkkinen Pekka, 68, yo. Mankkinen. 
Reijo. Kuiskaava kuolema. Soijaa! 

Mitjonen Marko, 68, yo. Pioneeri Mitjo
nen. Aina vaiheessa. "Missä mun lapaset?" 
Tuvan nysvääjä. "Mull on väärä ase -
OHO!" 
Muona Tommi, 69, yo. Alku kurssin 
KSS:ssä. "Ei sodeen, mä teen ensin tän 
koulutuskortin." Hiljainen hiihtäjä. 
Nousiainen Markku, 68, yo. "Siltavarti
oon?" "Vastahan mä tulin sieltä." - Vam
maista naurua. Kurssin selventäjä. 
Paljakka Mika, 68, yo. Sähkökatko Santa
haminassa: "Laittakaa nyt edes joulukuu
seen valot ( = sähkökynttilät). Tuvan polii
si, mies joka ei pitänyt Santahaminasta. 
Pentikäinen Mikko, 68, yo. Autokoululai
nen. Tuvan biitti. 
Meskanen Marko, 68. Midnight Meska
nen yöllinen hiihtäjä vaihtaa linjaa ja silti 
aina oma linja hallinnassa. 

31 



Ylh.vas: f!uttunen, Kuronen, Kurkela, alh.vas: Aatola, Auvinen, Kirjavainen, Kuusisto. 

TYKKILINJATupa 10 

Aatola Petri, 68, tekn. yo. "Aikapommi", 
mies 60-luvulta. 
Ahlgren Simo, 68, yo. Kurssin paraspa
koonjuoksija. 
Auvinen Kimmo, 68, yo. "MAURI" Näin 
meillä koulutuspatterilla! Mauri, ei näin. 
Hellström Jan, 69. Myyntimies. Haaveena 
DT (dipl. tkm). Ikivemppa 
Honkapää Jari, 69, yo. Ottaa puuttuvaa 
vuotta kiinni syömällä. 
Huttunen Antti-Janne, 68, yo. Pinnna lii
an kireällä. Tuvan Karpo. 
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Kirjavainen Mikko, 69, yo. Trumpetin 
soitto - yli muiden sietokyvyn. 
Kurkela Timo, 68, yo. Kotkan "ruusuke" 
Porvoosta. 
Kuronen Kari, 68, yo. PV + HL + YL. Ka
detti Kuronen erittäin pätevä. "Minäkö 
RTK:hon?" 
Kuusisto Antti, 68. Sikanakki, miksi mi-

·· ??? na ... 
Kuusisto Markku, 68, yo. "Suihkunraikas 
vaiheveikko." 

Ylh.vas: Rissanen, Oesch, Wahlström, Toivonen, Soronen, Varvemaa, Taskinen, Sahari
nen, alh.vas: Takala, Viherkoski, Olanterä, Vainio, Piipari. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 11 

Oesch Matti, 69, yo. Lausutaan Ösh, vaik
keivat kaikki skabarit sitä tiedä. Pinkka lä
pi tarkastuksesta 2 kertaa kurssin aikana. 
Olanterä Mikko, 69, yo. Kurssin ainoa it
sestään räjähtävä punkka, vetosytytin mal
lia kok. Saalasti (-62). 
Piipari Petri, 67, yo. "Mie en sano mitään." 
"Kun ase on jäykkä niin se on tiukka." Sis
simies, joka Kirkonmaallla nukkui ilman 
makuupussia. 
Rissanen Jussi, 68, yo. Linjan juoksumes
tari. Särmä jätkä, joka osaa jos haluaa. 
Patterin lintuimitoija. lL Dr.Pepper/pvä. 
Saharinen Janne, 68. Suhteiden mies. 
Kössi ja Black Jack hallussa. "Eka Häppä
riin sit Interiin." 
Soronen Tapio, 68, yo. Maastojuoksumes
tari. "Hiljaa hyvä tulee." Aina vaiheessa, 
mutta taktisesti. 

Takala Jukka, 68, teknikko. Sähäkkä pik
kumies Kirkonmaalta. Ampujamiehiä. 
Yleensä tosi särmä. 
Taskinen Jouni, 68, yo. IV:ltä tullessa suu 
käy toistasataa, aamulla kahtakymppiä. 
Motto: silmät kiinni läpi AUK:n. 
Toivonen Jyrki, 68, oik. yo. Särmimmät 
pinkat & punkat. "JJ the real electric boo
gie master." 
Vainio Jukka, 60, kauppat. yo. Pappa 
Sveitsistä. Kurssin eka vääpeli ja homma 
hanskassa. "Tää on selvä." Der Grossvater 
Varvemaa Janne, 69, yo. Polille menossa. 
Viittaa oppitunnilla ahkerasti ja neuvoo 
jopa ylil Vauhkostakin. 
Viherkoski Juha, 69, yo. Hendrix? Soittaa 
skittaa korvalaput päällä. 
Wahlström Jarkko, 68, yo. Playboy. Vuo
den Jenkkifutistulokas noteerattu Mikke
lissä nimellä Valde. 
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Ylh. vas: Kyttälä, Aho, Halonen, Lindberg, Nunni, Men-a, alh. vas: Alten, Kalliomaa, Hil
tunen, Karlsson, Hietasalo. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 12 

Aho Markus, 67, yo. Jälleen haisee val
kosipuli, Aho lomilta tuli. Tuvan viaton 
kämmäri. 
Alten Tomi, 68, yo. Ei luku maista, vain 
Rateko kelpaa. 
Halonen Jussi, 66. "Loma hampaasta hy
vin pyörii." 
Hietasalo Markku, 69, yo. "Mä en todel
lakaan tiedä, mikä on vialla." 
Hiltunen Pasi, 69, yo. "Saamari tää rotsi 
on pieni." "Eukko soitti taas." "Päivini" 
"Emmä lähde, muija soittaa." 
Kalliomaa Jukka, 67, yo. "Mie haluun 
Rukkiin, mie oon Kotkasta, ei IV maita." 
"Mie en usko ennen ku miulle tullaan sa
noo." 
Karlsson Jonas, 68, yo. Porvoo on hyvä 
mesta. Korvat höröllä. Tuvan kova kaveri. 
IV-kokemukset: KY, sillit,jääkärit (ja nai
set). 
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Kyttälä Tommi, 68, yo. "Ylös, alas, kaa
peille, kyykkyyn, ei kannata jätkät hei res
sata." Rateko häämöttää. 
Lindberg Kari, 68, yo. Sotmest Putkonen 
on pop; nakki iski, ei sen enempää eikä vä
hempää. Tuvan imitaattori. 
Loimulahti Tomi, 68, merkonomi. Alias 
Lusmulahti ai·na lomilla, pinna palo. "En 
mä tätä AUK:ta mihinkään tartte." Siirtyi 
siviiliin. 
Merra Markku, 67, tekn. yo. Aina skarp
pia. Neljä viikkoa ginestä, nyt se vasta on 
piru Merrassa. 
Nurmi Tomi, 68, yo. Nurmipora väärissä 
johdoissa ja kitara soi - mul on aina 30 
markkaa mukana, et mä voin ... 

AUK 1111/88 OPPILASKUNTA 

Kurssimme oppilaskunta hoiti tehtävänsä asianmukaisesti ja täytti toivottavasti sille 
asetetut odotukset niin oppilaiden kuin kantahenkilökunnankin piirissä. Lämpimät 
kiitokset kaikille niille, jotka uhrasivat osan muutenkin niukasta vapaa-ajastaan ja 
käyttivät sen oppilaskunnan toimintaan yhteiseksi hyväksemme. 
Oppilaskuntamme varainhankinta onnistui suunnitelmien mukaisesti. Vaikka kurs
simme aikana ei valitettavasti ollut mitään valtakunnallista keräystä, jonka keräys
palkkiosta olisimme saaneet vielä huomattavasti lisää tuloja, tuloja kertyi niin run
saasti, että oppilaskunnan tuella oppilaat saivat kurssipuukkonsa käytännöllisesti 
katsoen ilmaiseksi. · 
Suurin tulonlähteemme oli ilmoitusten kerääminen kurssijulkaisuumme. Tuloja op
pilaskunta sai myös perinteisestä A-lehtien kuusijuhlasta ja limsan myynnistä. Kii
tokset kaikille varainhankinnassa kunnostautuneille! 
Kurssijuhlamme ravintola Kaivohuoneella oli varmasti kaikkien mielestä onnistunut 
juhla. Erittäin mukavan illan siitä tekivät varsinkin eri linjojen esittämät ohjel
manumerot. Suurimmat kiitokset ansaitsee ehdottomasti juhlissa soittanut oppilais
ta koostunut nelihenkinen bändi, joka vain lyhyen harjoitteluajan jälkeen pystyi esit
tämään mahtavan ohjelman. 
Kurssijulkaisumme alkaa olla painokunnossa. Kiitokset kaikille sen tekemiseen osal
listuneille, erityisesti kurssijulkaisuvastaavalle. 
Oppilaskunnan harrastevastaavajärjesti linjojen välisen sählyturnauksen. Näin op
pilaskunta huolehti siitäkin, että oppilaat saivat hieman ylimääräistä liikuntaa, ei ai
na vain munkkia ja limsaa. 
Haluan vielä erityisesti kiittää kaikkia oppilaskunnan hallituksen jäseniä aktiivisuu
destanne yhteisten asioiden hoidossa. V aiklca välillä kiire tuntui painavan päälle, asi
at saatiin aina kuntoon ajoissa. 
Lopuksi kiitokset Koulutuspatterin päällikkö, majuri Mustoselle ja oppilaskunnan 
kuraattori, yliluutnantti Lehtirannalle toiminnallemme antamastanne tuesta. 

Hyvää jatkoa kaikille sekä varusmiesaikana että myöhemmin reservissä! 

Oppilaskunnan puheenjohtaja ~--~ · .. rr-,: 1~ ....... i, <i.. ..,_,_ c'--', 
Oppilas 

Antti Rouhesmaa 
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YHTYNEET SOLISTIT OY ARKKITEHTITOIMISTO 
Tapsa, Pekka, Pertsa & Jaska INNOV ARK OY 

TÖÖLÖN AUTOKULMA 
Puusepänkatu 5 
HERTIONIEMI 

SÄHKÖ-AUNOLA OY 
Kuusenkorvankatu 12 
55120 Imatra 12 
Puh. 954-22700 

PVJ-KONSULTOINTI OY 

ESPOON KESKUKSEN 
HAMMASLÄÄKÄRIT OY 
Espoonkatu 11 A 2 
02noESPOO 
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Puh. 455 3511 

I NS I NÖÖR I TO I MIS T O 

PONTEK 
KRUUS & MYLLYMÄKI KY 
KUTOJA NTIE 8 , 028 30 ESPOO 83 

gahranoimlsoy 
PL 45 33961 PIRKKALA • 
EBENSO - GUTZEIT OY 

APUKOULUTTAJAT 
Vas. kok Koskiniemi, alik Kantanen, kok Saa/asti, kok Uitto, kok Koivisto. 
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Suomen suurin aikakausilehti 

Levikki: 1.616.881 vsk 
(LT 21 .5. 1987) 

Lukijoita: 2.987.000 joista 
Naisia: 1.837 .000 
Mlehll: 1.380.000 

(KMT 11187/2) 

K·MEDIAT 
~ 15, 00170 HELSINKI 

Puh. 90-175 586 

[Q) ffi\ u ffi\ (C [}={] ~ (C [}{ ({J) Y! 
RUOSILANKUJA 3 E 
00390 HELSINKI FINLAND 
PUH. (90) 543 066 

SÄKKIVÄLINE 
vastaus erikoistuvan aikakauden vaatimuksiin 

Toimialat: 

•Puhtaana-ja kunnossa
pito 

• Siivoustoiminta 

• Kiinteistöhuolto 
• Kaikkiin em. aloihin 

liittyvä tuotekauppa 

(!J Säkkiväline Oy 
Yrjönkatu 9 A, 00120 Helsinki, Puhelin (90) 642 311 
Telex 124291 svoy, Telefax (90) 601813 

Hallittu suoritus 
alkaa hyvästä olosta 
Tenno-lämpökerrasto pitää Sinut kuivana 
liikkeessä ja lämpimänä levossa. 

Kylmällä ilmalla liikuttaessa tavanomaisen vaatetuksen suurin 
pulma on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen 
aikana. 
Termo-lämpökerrastossa olo on aivan toista. Tennon hengittävä 
kanavakudottu Polycolon-kenos siirtää kosteuden Iholta 
asun ulkopinnan puuvillakenokseen. Siten Ihoa vasten 
oleva neulos pysyy miellyttävän lämpimänä ja kuivana, 
niin liikkeessä kuin levossakin. 
Termo on erikoisvahvistettu polvista ja takamuksesta. Hiertäviä 
saumoja ei ole eivätkä vetoketjut pääse koskettamaan paljasta 
ihoa. Ja mikä tärkeää, Terrno-asussa liikut joustavasti ja kevyesti, 
sillä yksi vaatekerta riittää . 

Tutustu Termoon hyvin varustetussa urheiluliikkeessä! 

• 

MAAHANTUOJA 

lj~E~§Jt! 

AUTOMAATIO VOIMAA 
ON-LINE. 

puh. 1931) 443133 

~ VALMET Automation 
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BASF 

Teollisuus- ja agrokemikaalit 

Suomen BASF Oy 
Maistraatinportti 4 A Mag istratsporten 
00240 HELSINKI, HELSINGFORS 
Puhel in (90) 15981 Telefon 
Telex 123656 basf sf 
Telefax (90) 159 8250 

PALVELEMME 

UUDET AUTOT 
VAIHTOAUTOT 
PIKAHUOLTO 
KORJAAMO 
VEHORENT 

Terveisin 
Med vänlig hälsning 

VARAOSA - JA TARVIKEMYYNTI 

Takoraudantie 1 
90 - 37481 

R[J!jJf]Rf)fNEHO 
TÄYDEN PALVELUN AUTOTALO 

RAKENNUS 

RUOIA 

Tie terveyteen 
Lääkkeiden, sairaala- ja laboratoriotuotteiden sekä 
puhtauteen ja kauneuteen liittyvien valmisteiden 

tukkukauppa ja markkinoija. 

~TAMRO 
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Tapiolan 
matkahätäpalvelu palvelee 
24 tuntia vuorokaudessa 
. '• ;:::/•.:" .. · 

MATKAHAT'·r ... 

@TAPIOLA 
Mutkatonta vakuutuspalvelua 

KAIKKIEN AIKOJEN 
STOCKMANN 



VAHVA OTE TULEVAISUUDESTA. 

-le Puolustuselektroniikka 

TURVATON 
. ILMAN .... 

TURVAVYOTA 
, ... UIKENNETURVA 

PHILIPS 


