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LIPPURYKMENTIN HENKILÖKUNTA JA VARUSMIEHET! 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti on astunut uu-
delle vuosikymmenelle uudelleen kastettuna ja uusi
tussa päällystakissa - organisaatiossa. Tarvittavapa
perityö on takana ja lippurykmentti tähyää eteenpäin. 
Organisaatiomuutoksen aiheuttamia läksiäisiä pide
tään vielä kuluvan vuoden aikana, mutta ihmiset siir
tyvät vain omassa rykmentissään. Voimme valoisin 
mielin tähyillä keväiselle merelle. 

Organisaatiouudistuksen vanavedessä, hamppu
köyteen kiinnitettynä, mutta ei toki hirtettynä seuraa 
uusiutuva koulutusjärjestelmä. Ensimmäiset kymme
nen peruskoulutusviikon alokkaat ovat "oppilas
korpraalien" koulutettavina. Vanhemmat ryhmänjoh
tajat jäävät vaille alokaskoulutuksen mukanaan tuo
maa kokemusta. Toivon, että tuntuva osuus kilpai
luammuntapatterin koulutuksessa korvaa menetetyn 
ryhmänjohtajakauden. Kyllä 100 56 TK-ammunnan voitto aina alokaskauden hakkaa! 
Siinä tavoite he"at ryhmänjohtajat! 

Uuden rytmityksen alokkaat ovat ihmetelleet rannikkotykistöaselajia - näkemättä häi
vääkään tykistä - jo lähes kuukauden. Rannikon paras aika - kevät on Teillä alokkailla 
edessänne. Toivon, että Te koette pernskoulutuskautenne mielekkääksi, mutta ei välttä
mättä viihtyisäksi. Alokasajan tulee antaa perusteet tulevalle koulutukselle. Alokasaika 
on monella tavoin tärkein koulutusjakso. Jos perusta on lruono, niin jatkokin horjuu ja 
haparoi. 

Toivon, että pernskoulutuskauden kouluttajat luovat jatkolle vankat lähtökohdat. Tä
män vuoden koulutuksellinen tuotos on paljolti Koulutuspatterista kiinni. 

Toivotan Rykmenttimme rannikkotykkiväelle sitkeyttä ja menestystä päivittäisissä rien
noissa. Uusitussa organisaatiossa, uudella nimellä, uutta koulutusjärjestelmää paikoil
leen sovittaen, navakassa myötäisessä kohti kesää ja aurinkoa purjehtien. 

Rykmentin komentaja 

Eversti 
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ARVOISA LUKIJA 

Usein sanotaan, että historia toistaa itseään. On tietenkin totta, että monista asioista 

löytyy yhtäläisyyksiä ja niistä on helppo vetää johtopäätöksiä milloin mihinkin suuntaan. 

Maaliskuun puolessa välissä vietettiin talvisodan loppumisen 50-vuotisjuhlaa. Tapah

tuma sai maassamme osakseen suurta huomiota. Vihdoinkin talvisodasta rohjetaan pu

hua vapaasti. Sodankäyneille miehille ja naisille osataan antaa täysi tunnustus ja arvo 

siitä valtavasta panoksesta, jonka he tekivät itsenäisen Suomen puolesta. Tapahtumari

kas muistopäivä alkoi kylmässä tuulessa ja lumituiskussa, mutta jatkui myöhemmin au

rinkoisena ja lämpimänä. Eri sukupolvien kohdatessa toisensa juhlatilaisuuksissa virisi 

mieleenpainuvia keskusteluja historiallisten tapahtumien kulusta. Kyynefeiltä ja liikutuk

selta ei voinut välttyä, kun vanhat veteraanit näkivät toisensa jopa viidenkymmenen vuo

den erossaolon jälkeen. 

Toisen maailmansodan jälkeinen tila Euroopassa on muuttumassa. Itsenäiset valtiot 

ovat yhdentymässä - vapaaehtoisesti. Haetaan yhteistä linjaa ja mallia elää yhdessä ja 

pikkuhiljaa sulautua yhdeksi liitoksi. Tavoite on varteenotettava. Avoin keskustelu o(isi 

nyt ajankohtaista. Ihmisten pitäisi saada tietoa suunitelmista, joita on jo laadittu ja, joi

ta ollaan laatimassa. Asia saattaa vaikuttaa kaukaiselta ja, vaikka kaikilla tuntuu olevan 

kiire päivittäisten asioiden hoitamisessa, saattaisi olla paikallaan hieman pysähtyä ja 

miettiä tulevaisuutta tavallisen suomalaisen kannalta. Vastikään valittuna puheenjohta

jana toivon, että meillä olisi myös yhteisissä tilaisuuksissa aikaa keskustella Euroopan 

muuttumisesta. 

Reserviläistoiminta on yhteiskunnassamme arvostettua. Kulttuuri on yhdistyksissä 

muuttunut muisteluista harraste- ja toimintapohjaiseksi. Maanpuolustusjärjestöt, kuten 

mm. aselajikillat, antavat jäsenistölleen mahdollisuuden vaihtaa mielipiteitä eri ikäpol

vien kesken, kartuttaa tietojaan tapahtumista sekä olla kehityksessä mukana. Unohtaa ei 

kannata myöskään sitä, että toimintaa on suunnattu myös perhekunnille erilaisten tapah

tumien kautta. 

Toivotan kaikille Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäsenille, kantahenkilökunnal

le, varusmiehille sekä muille sidosryhmille menestyksellistä alkanutta vuosikymmentä, 

vilpitöntä yhteistyötä sekä aikaa paneutua yhteisiin asioihimme. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ,y:n 

puheenjohtaja 
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Eero Sivunen 

RTTK 1/90 ESITTÄYTYY 

Vasemmalta: tkm Lindqvist, alik Tapiola, tkm Jauhiainen 

R TTK:n puheenjohtajana toimii alikersantti Pirkka T. Tapiola, joka siviilissä on toi

minut pr-assistenttina Enso-Gutzeit Oy:n viestintäosastolla. Harrastuksinaan hänellä 

on poliittinen historia, matkustelu ja hyvät elokuvat. Siirryttyään reserviin hän tähtää 

valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Hän vastaa koko RTTK:n toiminnasta ja raportoi sii

tä toimikunnan ohjaajalle sekä rykmentin komentajalle. 

Työ-, opinto- ja sosiaaliasioista toimikunnassa vastaa TOS-asiamies Jaakko M. Jau

hiainen. Hän on 29-vuotias diplomi-insinööri ja perheenisä,joten kokemusta TOS-asi

oista tältä leppoisalta mieheltä löytyy. Siis, jos Teillä hyvät varusmiehet on kyseisiä asi

oita sivuavia ongelmia, älkää epäröikö kääntyä, vapaa-aikanaan ruuanlaiton, laskette

lun ja purjehduksen parissa viihtyvän, tkm Jauhiaisen puoleen. 

Linnake-lehden varusmiestoimittajan sekä toimikunnan työsuojeluasiamiehen teh

tävistä huolehtii Pasi T.E. Lindqvist. 20-vuotias tkm Lindqvist on kauppatieteiden yli

oppilas ja hän harrastaa marginaalitaiteita sekä mäkihyppyä. Varusmiestoimittajan 

vastuulla ovat Linnake-lehden ilmoitusmyynti, taitto sekä valtaosa sisällöstä. 
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RYKMENTIN LIPPU KENRAALI VALTASELLE 

30.1.1990 luovutettiin kenraali Jaakko Valtaselle rykmenttimme lippu arvokkaassa 
tilaisuudessa, joka pidettiin sumun verhoamalla Isosaaren linnakkeella. Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin komentajan eversti Asko Kilpisen kenraalille ojentama pienoislip
pu oli kunnianosoitus entiselle R T-upseerille, joka lähes 50 vuotta kestäneen soti
lasuransa lopuksi valmistautui jättämään tehtävänsä Suomen puolustusvoimain komen
tajana ja siirtymään reserviin. Mittavan uransa aikana kenraali Vallanen on toiminut 
yhteensä noin neljä vuotta rykmenttimme palveluksessa. Liekö kenraalin mieltymys 
rannikko- ja saaristoilmapiiriin lähtöisin Hangon edustalla Russarön linnakkeella vie
tetyistä lapsuusvuosista. Linnake-lehdellä on suuri kunnia toivottaa kenraali Jaakko 
V altaselle onnea ja menestystä reservirintamalla. 
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KENRAALI JAAKKO VALTASEN PALVELU SLRR:N 
PERINNEJOUKOISSA 

1. Rannikkorykmentti 1 
(Uudenmaan rannikkoprikaati) 
- varusmiespalvelu 14.4. - 31.12.1943 

- Rysakärin linnake 
- Isosaaren linnake 
- Mäkiluodon linnake 
- Isosaaren linnake (AuK) 

2. Suomenlinnan rannikkolinnakkeisto 
- patteriupseeri, AuK:n linjanjohtaja 16.8.1951 - 7.1.1953 

- Isosaaren linnake 
- Miessaaren linnake 

3. Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
- Isosaaren linnakkeen päällikkö 9.9.1958 - 1.2.1960 

Kenraali Vallanen tervehtii rykmenttimme lippua. 

7 



ARMEIJANKENRAALI MOISEJEVIN VIERAILU 

Keskiviikkona 14.2.1990 oli Santaha
minalla kunnia vastaanottaa erittäin kor
kea-arvoinen vieras, kun Neuvostoliiton 
asevoimien yleisesikunnan päällikkö ar
meijankenraali MA Moisejev kävi tutus
tumassa Suomen meri- ja rannikko
puolustukseen Rannikkotykistökoululla. 

Puolustusvoimien komentajaa virka
asemaltaan vastaavan armeijankenraali 
Moisejevin kolmipäiväinen vierailu oli 
kiireinen - täynnä tärkeitä tapaamisia ja 
eri aselajien esittelyjä. Em,immäisenä vie
railupäivänä maanantaina armeijanken
raali Moisejev sai heti alkajaisiksi arvioi
tavakseen suomalaisen sotilaan ryhdik
kyyden. Kyseessä oli näet kunniakomp
panian tarkastaminen pääesikunnan pi-

halla, jota seurasivat tervehdyskäynnit 
vierailun isännän kenraali Jaakko Valta
sen sekä puolustusministeri Ole Nor
backin luona. Maanantai huipentui ar- · 
meijankenraali Moisejevin ja tasavallan 
presidentin Mauno Koiviston tapaami
seen Tasavallan Presidentin linnassa, 
minkä jälkeen suoritettiin vielä 
seppeleenlaskut J K Paasikiven ja U K 
Kekkosen haudoille. 

Vierailun toinen ja kolmas päivä vietet
tiin tutustuen puolustusvoimiemme maa
, meri- ja ilmapuolustukseen. Tiistaina 
13.2. armeijankenraali Moisejev vieraili 
Karjalan Prikaatissa Vekaranjärvellä, 
missä hänelle esiteltiin Suomen maavoi
mien toimintaa. Vekaranjärveltä matka 

Anneijankenraa/i Moisejev ja kenraal( Vallanen Rannikkotykistökoululla. 
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jatkui Rissalaan. Karjalan lennostossa oli 
vuorossa tutustuminen Suomen ilma
puolustukseen. Vierailun viimeisenä päi
vänä keskiviikkona armeijankenraali 
Moisejev saapui Santahaminaan Rannik
kotykistökoululle, jossa hänelle esiteltiin 
meri- ja rannikkopuolustusta. 

Varsin huomaamattomasti lipuivat ar
meijankenraali Moisejevin ja kenraali 
Valtasen johtamien vierailuseurueiden 
mustat edustusautot Santahaminan por
tista Rannikkotykistökoululle. Myös 
luonto oli varautunut korkea-arvoiseen 
vierailuun, sillä edellisenä yönä oli puiden 
oksat ja maan koristellut kaunis lumipei
te. Harmaus ja loska olivat väistyneet. 
Santahamina oli kauneimmillaan. Ran
nikkotykistökoululla armeijankenraali 
Moisejev sai monipuolisen ja perusteelli
sen esityksen Suomen rannikko- ja 
meripuolustustoiminnasta ja tuli varmas
ti osaltaan vakuuttuneeksi sen lujuudesta. 
Neuvostoseurueelle esiteltiin mm. ruotsa
laisvalmisteinen meritorjuntaohjusjär
jestelmä,jonka yhteydessä nähtiin erittäin 
rivakka ohjuslavetin ampumakuntoon 
saattaminen. Keskiviikon ohjelma jatkui 
tustumisilla eduskuntaan ja Hakaniemes
sä sijaitsevaan Lenin-museoon. 

Kolmen vierailupäivän aikana oli toi
mittajilla mahdollisuus tavata armeijan
kenraali Moisejev useaan otteeseen. Lin
nake-lehti oli paikalla Santahaminassa, 
jossa arvoisa armeijankenraali vastasi 
varsin avoimesti toimittajien esittämiin 
ajankohtaisiin kysymyksiin. Lehdistölle 
varattu aika vain jäi valitettavan lyhyeksi 
vierailun tiiviistä ohjelmasta johtuen. 

He"a kenraali, te olette varsin nuori saa
vuttamaanne asemaan nähden. Mistä 
moinen uraputki ? 

Olenko minä nuori? Kysymys on mie
lenkiintoinen. Olen jo 51-vuotias. Sodan 
aikana rintamien komentajat olivat jopa 
nuorempia kuin minä nyt. 

Neuvostoliitto ja Yhdysvallat ovat sopi
neet,että kumpikin suurvalta vetää joukko
jaan Keski-Euroopasta siten, että sinne jää 
molemmille 195 000 miestä. Mihin Neu
vostoliiton Keski-Euroopasta vetämät 
miehet tullaan sijoittamaan ? 

Tämä aloite oli presidentti Bushin teke
mä ja koski Keski- ja Itä-Euroopassa ole
vien joukkojen supistamista 195 000 mie
hen vahvuisiksi. Me olemme suostuneet 
kyseiseen ehdotukseen. Olemme tehneet 
työtä, laskeneet ja huomanneet, että jouk
koja on mahdollista supistaa. Jopa enem
mänkin kuin amerikkalaiset ovat ehdot
taneet. Amerikkalaisilla on 30 000 miestä 
Italiassa ja Turkissa. Nämä alueet ovat so
pimuksen ulkopuolella, ja niinpä ulkomi
nisteri Shevardnadze on ehdottanut, että 
Neuvostoliitolle jäisi sopimusalueelle 225 
000 miestä. Tällöin etumme eivät lokaan
tuisi. Näissä olosuhteissa ei vain Neuvos
toliitto, vaan myös Nato joutuu vetämään 
joukkojaan. Te kysyitte mihin meidän ve
tämämme joukot tullaan sijoittamaan. 
Niiden sijoituspaikat me määritämme 
lähtien meidän kansallisista eduistamme. 
Eräät joukko-osastot sijoitetaan Neuvos
toliiton Eurooppalaiseen osaan ja muuta
mia joukko-osastoja lakkautetaan. Mei
dän yhteiselle rajallemme uusia joukkoja 
ei tule. 
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Onko Leningradissa olevien joukkojen 
vahvuuksiin odotettavissa muutoksia ? 

Asevoimiemme supistukset koskevat 
ns. sisäisiä sotilaspiirejä, ja Wienissä käy
tyjen neuvotteluiden mukaisesti Leningr
din sotilaspiirin joukkojen vahvuutta me 
supistamme 20 000 miehellä. Lenin
gradiin jää vielä n. 22 000 miestä. 

Tullaanko Neuvostoliittoon luomaan 
kansallisia joukko-osastoja nykyisten ym
päri maata kerättyjen joukkojen tilalle ? 

9. helmikuuta minulla oli artikkeli ar
meijan lehdessä, jossa kirj_oitin, että otta-

en huomioon kansallistumisprosessit, ei 
ole tarpeen luoda kansallisia joukko
osastoja. Nyt on jo olemassa "terroristi
ryhmiä", joiden hallussa on aseita. Ei ole 
vain vaarallista, vaan myös rikollista luo
vuttaa heille aseita. 

Mitä tapahtuu Itämeren laivastolle ? 

Myös Itämeren laivasto kuuluu supis
tusten piiriin. Sitä pienennetään ja se saa
tetaan meidän uuden puolustusdokto
riinimme alaiseksi. Pinta-aluksille asete
taan lähes samankaltaisia tehtäviä, kuin 

Meritorjuntaohjukset edustavat viimeisintä teknologiaa. 
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Suomen merivoimilla on. Lisäksi me pois
tamme myös sukellusveneitä Itämereltä. 

Onko Neuvostoliitolla ydinaseita Itäme
rellä? 

Meillä ei ole ydinaseita Itämerellä. 

Eurooppaan on syntymässä uusi turval
lisuusjärjestelmä. Millä tavalla Neuvosto
liitto haluaa määritellä tämän syntymässä 
olevan uuden järjestelmän ? 

Luulen, että meidän yhteinen tavoit
teemme on luoda luotettava turvallisuus
järjestelmä Eurooppaan. Haluaisin laa
jentaa lähestymistapaamme tähän kysy
mykseen Wienin neuvottelujen ulkopuo
lelle. Me tiedämme, että Euroopan kan
sat tukevat meidän uutta ulkopoliittista 
linjaamme, joka tähtää yleiseurooppalai
sen talon rakentamiseen. Talon, joka tu
levaisuudessa on täysin vap1a ydinaseista. 
Tähtäämme myös Eurooppaan, jossa so
tilaallisen vastakkaiselon tasot ovat mini
maalisia. Eilispäivän Eurooppaa on mah
dotonta verrata tämän päivän Euroop
paan. 

Onko teidän vierailunne aikana käydyis
sä keskusteluissa sivuttu mahdollista tar
vetta uudistaa Suomen ja Neuvostoliiton 
välistä YYA-sopimusta? 

Suhteittemme rikkautta ei saa asettaa 
kyseenalaiseksi. Emme halua arvioida uu
delleen, saati muuttaa YYA-sopimusta. 
Siinä on erittäin selkeästi määritelty kum
mankin osapuolen asema. Olemme uskol
lisia YYA-sopimukselle ja tuemme sitä. 

Aina silloin tällöin lännessä pohditaan 
sitä mahdollisuutta, että Neuvostoliiton 
ongelmien ratkaisemiseksi anneija ottaa 
vallan. Mitä mieltä te olette näistä pohdin
noista? 

Maassamme ei ole kukaan käynyt kes
kusteluja kyseisestä mahdollisuudesta. 
Meidän kansamme ei edes ajattele, että 
armeija voisi tehdä kaappauksen. Emme 
voi kuitenkaan sulkea pois mahdollisuut
ta, jossa armeija antaisi virka-apua sisä
ministeriölle. Mutta tällöinkin vain halli
tuksen päätöksellä. 

Tilaisuuden lopuksi kenraali Valtanen 
totesi armeijankenraali Moisejevin vierai
lun jatkavan erinomaisen hyvin sitä arvo
kasta perinnettä, joka maidemme välillä 
on jo pitkään jatkunut." Välillämme vallit
see suuri yhteisymmärrys." 
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TALVISODAN PÄÄTTYMISEN MUISTOJUHLA 

Jokaisen kansan historiassa on kiinne
kohtia, jotka ovat muokanneet kansakun
nan identiteettiä. Kiinnekohtia, jotka ovat 
todistaneet kansakunnan yhtenäisyyttä ja 
päättäväisyyttä silloin, kun on ollut tarve 
asettua puolustamaan arvoista arvokkain
ta - oman kotimaan itsenäisyyttä. Suomel
le talvisota on tällainen kiinnekohta. Tar
vittiin 105 raskasta ja kalmankatkuista 
päivää todistamaan, että nuoren Suomen 
paikka maailman itsenäisten valtioiden 
joukossa oli ansaittu."Vuoden 1918 kah
tiajakautunut kansa oli osoittanut maail
malle, että me olemme itsenäisyytemme 
arvoisia - yhtenäinen, luja Suomen kansa." 
Eversti Asko Kilpisen sanat kaikuivat ko
meina Isosaaren linnakeen sulkeiskentäl
lä 13. maaliskuuta 1990. Tasan 50 vuotta 
oli kulunut talvisodan päättymisestä. 50 
vuotta ei ole vähentänyt talvisodan merki
tystä. Suomen kansa kävi sitkeän ja oikeu
tetun taistelun maansa puolesta ja turvasi 
nykypolville rauhaisan elämän. 

Isosaareen, joka oli talvisodan aikana 
Helsingin edustan merkittävin linnake, oli 
saapunut edustus jokaisesta Suomenlin
nan Rannikkorykmentin osasta kunnioit
~amaan talvisodan päättymisen muisto
juhlaa. Paikalla oli henkilökuntaa, varus
miehiä, kiltalaisia ja sotaveteraaneja. Yh
teysalus Vaarlahden saarelle kuljettama 
vierasjoukko sai aluksi Isosaaren sulkeis
kentällä kuultavakseen kaksi hienoa pu
hetta,joista vastasivat Rykmentin komen
taja eversti Asko Kilpinen ja sotilas pappi 
Veli-Pekka Harju. MoleDlIJ)at puheet ko
rostivat talvisodan oikeutusta sekä kunni
oitusta, jolla nykypolven on suhtaudutta-
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va sotiemme veteraaneihin ja kaatunei
siin. Eversti Kilpinen palautti mieliimme 
rannikkotykistön roolin talvisodassa, joka 
oli enemmänkin tykkimiesten urheata 
taistelua Karjalan Kannaksella jalkaväen 
keinoin, kuin varsinaista rannik
kopuolustusta tykein. Tosin ei sovi unoh
taa muutamaa kiivasta tykistötaistelua 
linnakkeidemme ja vihollisen laivojen vä
lillä, jotka todistivat rannikkotykistömme 
luotettavuuden. 

Puheiden jälkeen oli muistoparaatin 
vuoro. Aurinkoisessa kevätsäässä kanta
henkilökunnan, varusmiesten, veteraa
nien ja killan muodostama paraatijoukko 
marssi tahdikkaasti korkeiden kuusien 
katveessa valkoisella lumella. Joukko, jos
sa sukupolvet ja erilaiset kosketukset so
taan kohtasivat, symbolisoi osuvasti Suo
men lujaa me-henkeä ja tarvittaessa löy
tyvää puolustustahtoa. Nuori polvi näyttä 
ottaneen haasteen vastaan vanhemmil
taan. 

Marsiminen ja raikas kevätsää tekevät 
nälkäiseksi, ja niinpä paraatin jälkeen oli 
vuorossajuhlalounas. Ennen hernekeiton 
ja pannukakun kimppuun käymistä esitel
möi yliluutnantti Auvo Viita-aho rannik
kotykkimiesten käymistä taisteluista tal
visodan tuiskuissa. Ruoka oli maukasta ja 
sitä oli riittävästi. Hernekeitto ja pannu
kakku ovat parhaimmillaan armeijassa! 
Tähän ovat varmasti valmiita yhtymään 
kaikki paikalla olleet. Kiitokset Isosaaren 
keittiölle. 

Isosaaren linnakkeella vietetty tal
visodan päättymisen muistojuhla oli pie-

nimuotoisuudessaan lämmin tapahtuma. 
Se ei ollut ullakolta tuoksuva tilaisuus, 
vaan menneen avulla nykyisyyttä peilaava 
juhla. Surullisia muistoja kantava tal
visota on syytä pitää mielessä. Sen perin
nettä on jaettava myös tuleville polville. 
Toivottavasti "talvisodan henkeä" ei kos
kaan tulevaisuudessa tarvitse uudestaan 
asetaa koetukselle. Tuo henki elää kuiten
kin edelleen, ja jokainen 13.maaliskuuta 
1990 Isosaaressa paikalla olleista tunsi 
sen kosketuksen, kun kolme eläköön huu
toa kohosi itsenäisen Suomen taivaan si
neen. 

" NUORET MIEHET, TÄ
MÄ MAA ON MAKSANUT 
PALJON VERTA, HIKEÄ 
JA KYYNELIÄ. ÄLKÄÄ 

MYYKÖ SITÄ HALVALLA." 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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Paraati tervehtii. 

"Eteen - vie !" 
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VUODEN RANNIKKOSOTILASKOTISISAR 

Sotilaskoti on varusmiehelle kuin kei
das autiomaassa. Se tarjoaa mahdollisuu
den niin virkistymiseen kuin rauhoittumi
seenkin sotilaselämän keskellä. Jokaisen 
sotilaskodin lämpimänä sykkivän sydä
men muodostavat sotilaskotisisaret, nuo 
palvelusalttiit ja iloiset työn raskaan raa
tajat. Saaristossa sotilaskodin merkitys 
korostuu entisestään. Monesti sotilaskoti 
on linnakkeella palvelevan varusmiehen 
ainoa vapaa-ajanviettopaikka. Tämä aset
taa linnakkeella toimivalle sotilasko
tisisarelle vaatimuksen jatkuvasta val
miustilasta ja palvelualttiudesta. Se on 
työ, joka vaatii uhrauksia, mutta antaa 
myös paljon. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys muistaa 
vuosittain yhtä vihreää sisartaan vuoden 
rannikkosotilaskotisisaren arvolla. Tänä 
vuonna vuoden rannikkosotilasko-

tisisareksi valittiin Liisa Hänninen 
Isosaaren linnakkeelta. Ennen Isosaa
reen tuloaan Hänninen työskenteli noin 
viisi vuotta sotilaskodissa Lappeenran
nassa, ja 26.3. tuli täyteen viisi vuotta so
tilaskotisisartyötä Isosaaren linnakkeella. 
"Kivat ja nuoret asiakkaat saivat minut 
ryhtymään työhöni. Vuosien varrella ei 
sota pojissa ole suuria muutoksia tapahtu
nut. Samoja kultusia ovat edelleenkin.", 
toteaa saarella pysyvästi asuva Liisa Hän
ninen ja lisää kahvia pannuun. Kiirettä 
riittää, mutta sotapojan leveä hymy ja 
kuuluva kiitos saa vihreän sisaren jaksa
maan päivästä päivään! 
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RYKMENTIN TALVIHARJOITUS 22.- 26.1.1990 

Linnakkeen puolustamisessa tärkeitä ovat niin raskas konekivääri ... 

Rykmentin vuotuinen talviharjoitus pidettiin Miessaaressa ja Kytössä 22.- 26.1.1990. 
Noin 80 varusmiehen vahvuiset leirijoukot, joista pääosa oli sijoitettuna Kytöseen, to
distivat, että RT on uudelle vuosikymmenelle astuttaessa edelleenkin TERÄSTÄ! 

Talviharjoitus huipentui ammuntoihin, joita suoritettiin kahdella 152 mm kanuunal
la, sekä kevyemmällä aseistuksella. Lisäksi harjoiteltiin linnakkeen puolustamista, 
viestiyhteyksien hoitoa ja moninaisia huollon tehtäviä. 

Hyvin onnistunut harjoitus yhdessä saaristomme tarjoaman vaativan, mutta ainut
laatuisen ympäristön kanssa loi tunnelman, jossa jokainen RT-mies teki parhaansa. 
Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita ! 
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... jalkaväkitykki ... 

- . _ ..,. .;r._.,,,- ......... 

- -~ .... ---~ ...... 

... kuin ,y1111äkkökivääriki11. 
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TORSTAI OLI TOIVOA TÄYNNÄ 

Miehen elämänkaareen jättää palve
lukseenastumispäivä varmasti pysyvän 
merkin. Varusmiespalveluksen alkuhet
kiin mahtuu monenlaisia tunteita ja odo
tuksia sekä eittämättä liikaa huhupuheita 
ja kauhukertomuksia. Toivottavasti vanha 
sanonta pitää vielä paikkansa eli suoma
lainen mies uskoo vasta, kun omin silmin 
näkee. Tällöin untuvikon taistelijan ensi
kokemukset maanpuolustuksesta esittäy
tyvät huomattavasti paremmassa valossa. 

Torstaina maaliskuun&. päivänä maa
ja ilmavoimien ensimmäiset kuluvan vuo
den alokkaat aloittivat varusmiespalve
luksensa. Saapumiserän suuruus oli noin 
10 000 miestä, joista 249 onnekasta sai as
tua Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
riviin. Uusien alokkaiden oli ensimmäistä 
kertaa saavuttava palvelukseen jo klo 
18.00 mennessä, joten Koulutus patterilla 
Upinniemessä sotilaallinen elämä kiirei
neen ja omituisuuksineen alkoi heti en
simmäisenä iltana. Välittömästi paperi
muodollisuuksien jälkeen miehet kuitta
sivat omat rynnäkkökiväärinsä, nuo va
rusmiesajan keinolemmittynsä. Seuraa
vaksi alokkaat saivat ihmeteltäväkseen 
suomalaisen sotilaan koko varustear
senaalin, aina "pikkumustista" telttapat
jaan, ja sen järjestämisen siististi kapeaan 
kaappiin. Epätoivoisen tehtävän edessä 
henkeään haukkoville alokkaille oli van
hemman varusmiehen hyvä kertoa, että 
kaappijärjestystä tullaan kyllä harjoittele
maan taidoissa ilmenevien puutteiden 
korjaamiseksi. Ilmapiiri Koulutuspatte
rilla oli varsin leppoisa. Tyyntä myrskyn 

18 

edellä, ajattelivat totiset alokkaat. Yleisil
me miesten kasvoilla oli kuitenkin päättä
väinen ja odottava. Torstai oli toivoa täyn-

.. , na. 

Uusi asevelvollisuuslaki toi muutoksia 

Uusi asevelvollisuuslaki toi mukanaan 
muutoksia, joista suurimpina kolmas pal
velusaikapituus, 5/2-järjestelmä sekä 
mahdollisuus tulla varusmiespalveluk
seen 19 tai 20 vuotiaana. Jouston 
saamiseksi palvelukseenastumisikään 
osallistui viime syksynä kutsuntoihin kak
si ikäluokkaa entisen yhden sijasta. 5/2-
järjestelmä tarkoittaa sitä, että kahden 
vuoden sisällä puolustusvoimat vastaan
ottaa viisi saapumiserää entisten kuuden 
erän sijasta. Perinteisten 240 vrk ja 330 vrk 
palvelusaikojen lisäksi on luotu 285 vrk:n 
palvelusaika. Suomenlinnan Rannikko
rykmentissä valtaosa uusista varusmiehis
tä tulee palvelemaan 285 vrk. Osa nykyi
sistä 330 vrk:n palvelustehtävistä ( esim. 
merivalvontamies) lyhenee 285 vrk:een. 
Vastaavasti tulijaos-, tulenjohto-, ja kes
kiökoulutuksen saavan miehistön palve
lusaika pitenee 240 vrk:sta 285 vrk:een. 
Tämä johtuu rannikkotykistön vaativasta 
ja teknisestä koulutuksesta, johon uusi 
koulutusaika luo paremmat mahdollisuu
det. Esimiestehtäviin eli reservin upsee
reiksi ja aliupseereiksi koulutettavien pal
velusaika säilyy 330 vrk:na. 

Ovi tuntemattomaan. 

A lokkaat vakavina ristikuulustelussa. 
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Totuttelu sotilaalliseen kuriin alkoi välittömästi. 

"SÄKKIIN!" 
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Valtion viivaa on syytä oppia kunnioittamaan. 

ETSIVÄTOIMISTO 

hagros tapaninen 

KliTäMME 
AsIAKkAI
TAMMEKU
LuNEESTA 
VUOdESTa 
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SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN 
PERINNEJAOS 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
johtokuntaan lisättiin vuonna 1989 perin
nejaos. Perinnejaos koostuu varsinaisesti 
kahdesta henkilöstä: jäsenestä ja vara
jäsenestä. Perinnejaos etsii kuitenkin jat
kuvasti "työntekijöitä", jotka voisivat olla 
mukana toiminnassa. Jaoksen toiminta
muodot riippuvatkin paljon siitä, löytyykö 
"työntekijöitä" eri projekteihin. 

Perinnejaoksen yleiset tehtävät ovat 
johtaa killan perinteiden vaalimista ja pe
rinnemateriaalin taltioimista. J aos ottaa 
lisäksi osaa ja tukee pääasiassa SlRR:n ja 
sen perinneyhdistyksen vastaavaa toimin
taa. Edellä mainitut tehtävät on "epäviral
lisesti" hyväksytty jaoksen tehtäviksi. Seu-
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raavassa kartoitetaan jaoksen tehtävät se
kä niiden toteutus tarkemmin. 

Eri tehtävät 

Tässä luetellut tehtätävät perustuvat 
perinnejaoksen omiin ajatuksiin, eikä nii
tä ole virallisesti missään hyväksytty. Teh
tävät ovat lähinnä toimintaideoita, joita 
voidaan voidaan tarvittaessa tarkentaa ja 
muuttaa. Perinnejaoksen ja koko killan 
perinnetoiminnan muotoja ovat esimer
kiksi: 

- SIRR:n perinteitä koskevat esitelmät 
ja kirjoitukset 

- muut perinnetilaisuudet 

- perinnetietojen ja materiaalin kerää
minen 

- kunniakirjan suunnittelu killan toi
minnan tukijoille 

- perinnetiedoston luominen ja ylläpito 
(atk:lla ?) 

- SIRR:n historian tutkiminen 

- osallistuminen Suomenlinnan perin-
nehuoneen sisustamiseen ja ylläpitoon 

- yhteydenpito toiminta-alueensa. ko
tiseutuyhdistyksiin ja vastaaviin järjes
töihin sekä muihin kiltoihin perin
neasioissa 

- muut esille tulevat tehtävät 

Perinnejaoksen saavutukset ... 

Perinnejaos on jo aloittanut perinne
materiaalin taltioinnin. Säilytyspaikkana 
on Suomenlinnan perinnehuoneen kaapit 
ja vitriinit. Yhteysupseerina Suomenlin
nan upseerikerhoon toimii tällä hetkellä 
Ove Enqvist. Toistaiseksi on päätetty ot
taa vastaan kaikki materiaali jota tarjo
taan. Tähän mennessä lahjoituksia on tul
lut niukasti (kirjoitushetkellä yksi muuta
man valokuvan lahjoitus). Kun Suomen
linnan upseerikerholta vapautuu tilaa, kil
ta voi hankkia arkistokaapin, johon killan 
vanhat asiakirjat sijoitetaan. Vanhat ko
kouspöytäkirjat ja muut asiakirjat 
muodostavat osan perinne-esineistöstä. 

Perinnejaos on myös suunnitellut ja pai
nattanut kunniakirjan, jolla kiitetään nii
tä, jotka tukevat kiltaa tavalla tai toisella. 
Kunniakirjan allekirjoittavat puheenjoh
taja ja sihteeri. 

Erillisenä projektina perinnejaos jul
kaisee keväällä 1990 Robert Kajanuksen 
saunasta ja huvilasta kertovan kirjasen. 

... ja tulevaisuudessa 

Perinnemateriaalin kerääminen jatkuu. 
Perinnemateriaalin kerääminen ja perin
nejaoksen toiminnasta kertominen vaatii 
jatkuvaa tiedottamista kiertokirjeissä ja 
eri lehdissä. Seuraavana toimenpiteenä 
perinnejaoksella tulee olemaan yh
teydenotot edellä mainittuihin yhdistyk
siin, yhteistoimintamahdollisuuksien 
kartoittaminen ja tarkempi suunnittelu 
sekä "työntekijöiden" etsiminen. Kun sel
viää onko lisätyövoimaa saatavilla, voi
daan päättää, mitkä projektit tulevaisuu
dessa kyetään toteuttamaan. 

Lopuksi 

Perinnetoiminta kuuluu kaikille kilta
laisille. Ei ole mahdollista, että perinneja
oksen kaksi jäsentä toteuttavat kaikki täs
sä esitetyt toimenpiteet, ja että he ovat ai
noat, jotka niistä hyötyvät. Niillä toimen
piteillä,j oihin ryhdytään, pitää olla tavoit -
teena useamman kiltalaisen hyödyttämi
nen ja aktivoiminen. 

Jotta toimintaa voidaan laajemmassa 
mielessä aloittaa, pitää perinnejaokselle 
saada "vahvistuksia". On löydettävä sellai
sia kiltalaisia, jotka ovat kiinnostuneita 
perinteistä ja niitä koskevista projekteis
ta. 

Perinnetoiminnasta kiinnostuneet voi
vat ottaa yhteyttä allekirjoittaneeseen. 

Ove Enqvist 

C 57 B 3 00190 Hki 

puh kotiin 668 253 
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AUTOILUAN 9 KULTAISTA SÄÄNTÖÄ 

LIIKENNE EI OLE MIKÄÄN TAIS
TELUKENTTÄ 

Liikenteessä ei ole vihollisia eikä siellä 
ole tarkoitus pyrkiä urotöihin. Se ei ole 
taistelukenttä eikä kilpailuareena. Kaik
kinainen näyttämisen halu on fiksumpaa 
tyydyttää jossain muualla kuin auton ratin 
takana. Varusmiehen on lomallakin 
käyttäydyttävä sotilaallisesti ja kohteli
aasti. Pitäkää samanlaista ryhtiä yllä myös 
liikenteessä. 

OLE JOUSTAVA JA RAUHALLINEN 
RATISSA 

Kuljettaja ei saisi polttaa proppujaan, ei 
edes lomakiireessä. Liikenteessähän tu
lee väkisinkin tilanteita, joissa joutuu 
odottelemaan tpista tai tinkimään omasta 
matkanopeudestaan. Ei siinä auta her
mostua. Liikenne rullaa omastakin mie
lestä mukavammin, kun vähän jaksat jous
taa, päästää jonoja purkautumaan, antaa 
tietä, odottaa jalankulkijoita. 

LIIKENTEESSÄ ON PELATTAVA 
YHTEISPELIÄ 

Ellei meillä olisi yhteisesti sovittuja lii
keanesääntöjä, ei tien päällä kulkemises
ta tulisi mitään. Säännöt luovat turval
lisuutta. Tiedät, mitä toiset tarkoittavat ja 
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mitä he aikovat tehdä. Ja tiedät, miten 
osoitat omat aikeesi muille. Liiken
nesäännöissä on kyse hyvästä yhteispelis
tä. Sulkeiskuria ei niillä pyritä luomaan. 

AUTOTKAAN EIVÄT SAA SIMPUT
TAA PIENEMPIÄÄN 

Auto ei ole mikään ylimmäinen herra 
tien päällä, vaikka jotkut autoilijat niin 
näyttävät luulevan. Liikenteessä kaikki 
ovat tasa-arvoisia. Muista kunnioittaa 
suojateitä! Anna jalankulkijoiden ylittää 
katu rauhassa. Ja muista, että lapset on 
opetettu uskomaan, että suojatie on tur
vallisin tapa ylittää katu. Tarkkaile tilan
netta myös pyörätiellä, älä pelkästään 
muita autoja. 

KUN OHITAT, ÄLÄ VAARANNA 
MUITA 

Ohittamisessa on aina riskinsä. Ohitta
va auto ajaa sentään monta sekunttia 
"väärällä" kaislalla päin vastaantulevaa lii
kennettä. Rämäpäinen hurjastelija aihe
uttaa solkenaan pahoja vaaratilanteita, 
joissa tarvitaan sitten toistenkin apua ja 
yhteistyötä: tilantekemistä jonoon, väistä
mistä, jarrutuksia. Lomalle on tietysti ai
na kiire,ja suuri houkutus on lykätä kasar
mille paluutakin viimeiseen asti. Mutta 
tällaisen näennäiskiireen orjaksi ei kan-

nattaisi itseään totuttaa. Ei siinä kuiten
kaan monesta minuutista ole kyse. 

OTA PIMEYS JA LIUKAS KELI VA
KAVASTI 

Kun pimeys laskeutuu, vaaditaan varo
vaisuutta vieläkin enemmän. Liikkuessasi 
autolla, hiljennä hiukan vauhtia - varsin
kin kun kohtaat vastaantulijan ja kun vaih
dat lyhyille valoille. Jos olet joskus joutu
nut hallitsemattomaan luisuun, tiedät, et
tä siinä vaiheessa autosi on kohtalon ar
moilla. Liukkaan kelin vaaroja vastaan voi 
suojautua vain ennalta - ajamalla riittävän 
varovasti sekä harjoittelemalla oikeita 
reaktioita pahimman varalta. Taito ja 
malttikaan eivät voi korvata auton puut
teita ja vikoja. Pidä siksi autosi laitteet ja 
renkaat tiptop-kunnossa. 

ANNA KAIKKIEN KUKKIEN KUK
KIA LIIKENTEESSÄ 

Liikenteessä pyörii taidoiltaan erittäin 
epätasainen joukko: lapset, vanhukset, 
eläimet, mopot, rekat, juuri ajokortin saa
neet, rutinoituneet ammattiautoilijat. 
Erojen olemassaolo täytyy vain hyväksyä. 
Osaavimmilla on liikenteessä suurin vas
tuu. Suvaitsevaisuus ja kannustava asenne 
on taatusti parempi kuin äkäinen nyrkin
puinti tai ylimielinen torventöräyttely. Si
täpaitsi varusmiehistä useimmat ovat aika 

tuoreita kortin omistajia itsekin. Ole siis 
itsellesi rehellinen, kun arvioit itseäsi kul
jettajana. 

LIIKENNE ON HUONO PAIKKA 
NAUTTIA VAARANTUNTEESTA 

Liikennesääntöjen uhmaaminen ja hur
jastelu tietävät vakavia vaaroja myös pa
haa-aavistamattomille sivullisille. 
Ylinopeus- tai rattijuoppouskolarin syyl
linen voi joutua katumaan loppuelämänsä 
muille aiheuttamaansa vahinkoa tai me
netystä. Ja silti jollakin on otsaa nousta 
rattiin juopuneena, ajella päin punaista, 
veisata viis keltaisista viivoista, rikkoa no
peusrajoituksia, ohitella kuin itsemurha
kandidaatit. Väsymys yllättää sotahar
joituksissa sotineen varusmiehen helposti 
juuri silloin, kun auto kiitää kohti viikon
loppuvapaata. Muista, että nuokkuessasi 
ratissa olet varsinainen kuolemanenkeli. 
Älä jatka ajamista, jos tunnet itsesi vä
syneeksi. Pidä mielummin taukoa, venyt
tele ja nauti kuppi kahvia. 

YLEISSÄÄNTÖ 

Vaaratilanteen välttäminen on aina tär
keämpää kuin se, kuka on oikeassa ja ku
ka väärässä. 
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NIMITYKSET,YLENNYKSETJASilRROT 

Nimitykset ja ylennykset 

6.12.1989 lukien majuri Paavo Suoma
lainen ylennettynä everstiluutnantiksi. 

6.12.1989 lukien teknikkoluutnantti 
Raimo Särkölä ylennettynä teknikkoyli
luutnantiksi. 

6.12.1989 lukien sotilasmestari Vesa 
Hyvärinen ylennettynä luutnantiksi. 

6.12.1989 lukien ylivääpeli Harri Suo
kas ylennettynä teknikkoluutnantiksi. 

1.11.1989 lukien työsopimussuhteinen 
teknikko, reservin alikersantti Anssi Oja
la puolustusvoimien sotilasteknikon vir
kaan tutkateknikoksi. 

1.1.1990 lukien värvätty alikersantti 
Mikko Ketola värvätyn johtokeskusmie
hen virkaan Mäkiluodon linnakkeelle. 

1.1.1990 lukien merkonomi Sari Mäki
nen toimistosihteerin virkaan huoltotoi
mistoon. 

1.1.1990 lukien Ella Tarkkanen toimis
tosihteerin virkaan huoltotoimistoon. 

Puolustusvoimien 4 luokan toimiupsee
rin virkaan: 

. 1.12.1989 lukien vääpeli Seppo Kangas
mäki ylennettynä ylivääpeliksi. 

Puolustusvoimien 5 luokan toimiupsee
rin virkaan: 

1.1.1990 lukien ylikersantti Jari Huttu
nen ylennettynä vääpeliksi. 

1.1.1990 lukien ylikersantti Juha Tuo
mala ylennettynä vääpeliksi. 
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1.3. lukien ylikersantti Jukka Kallio 
ylennettynä vääpeliksi. 

Määräykset 

Ylikersantti Jukka Kallio opetusupsee
riksi Huoltopatteriin 1.12.1989 ja vääpe
liksi 1.1.1990 lukien. 

1.12.1989 lukien vääpeli Mikko Elo 
opetusupseeriksi Huoltopatteriin sijoi
tettuna Santahaminan komendantin toi
mistoon. 

1.1.1990 lukien ylivääpeli Viljo Väisä
nen liikuntakasvatusupseeriksi koulutus
toimistoon. 

1.1.1990 lukien vääpeli Markku Kauko
ranta opetusupseeriksi Rannikkotykis
tökoulun Reserviupseeri osastoon. 

1.1.1990 lukien luutnantti Petri Parviai
nen opetusupseeriksi Koulutuspatteriin 
U pinniemeen. 

1.1.1990 lukien sotilasmestari Ari Hil
den talousupseeriksi Isosaaren linnak
keelle. 

1.1.1990 lukien ylivääpeli Erkki Svan
berg Vallisaaren linnakkeen vääpeliksija 
1.2.1990 lukien Isosaaren linnakkeen vää
peliksi. 

1.1.1990 lukien sotilasmestari Tauno 
Myllymäki opetusupseeriksi Vallisaaren 
linnakkeelle. 

1.1.1990 lukien Ylikersantti Jari Huttu
nen lääkintähuoltoupseeriksi Mäki
luodon linnakkeelle. 

1.2.1990 lukien ylivääpeli Mikko He
lenius opetusupseeriksi Koulutuspatte
riin U pinniemeen. 

1.2.1990 lukien ylivääpeli Kari Salo Mä
kiluodon linnakkeen vääpeliksi. 

1.2.1990 lukien ylivääpeli Jukka Pal
danius taisteluvälineupseeriksi Santaha
minan korjaamalle. 

1.2.1990 lukien ylivääpeli Harri Takala 
Vallisaren linnakkeen vääpeliksi. 

1.2.1990 lukien ylivääpeli Aulis Takala 
taisteluvälineupseeriksi Isosaaren linnak
keelle. 

23.10.1989 lukien luutnantti Petri Parvi
ainen Hangon Rannikkopatteristosta 
Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin. 

1.1.1990 lukien Rannikkotykistökoulus
ta Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin 
seuraavat toimiupseerit organisaatiomuu
toksiin liittyen: 

kapteeni Pauli Tarkkanttn,yliluutnantti 
Heikki Iso-Somppi,yliluutnantti Timo 
Kulmala,luutnantti Seppo Hujanen,luut
nantti Jorma Katajamäki,sotilasmestari 
Esko Haapala,sotilasmestari Carl Man
delin,sotilasmestari Väinö Häkkinen,so
tilasmestari Hannu Keppola,sotilasmes
tari Ahto Vähäpassi,ylivääpeli Pekka 
Kiuru,ylivääpeli Jari Andersson,vääpeli 
Jukka Kaski,vääpeli Miikka Lankila,yli
kersantti Ilkka Lehtinen,ylikersantti Rei
jo Miettinen 

1.4.1990 lukien yliluutnantti Auvo Vii
ta-aho Isosaaren linnakkeella Rannikko
tykistökouluun. 

1.7.1990 lukien luutnantti Heikki J antu
nen Mäkiluodon linnakkeelta Rannikko
tykistökouluun. 

Merkonomi Hilkka Säde sijaiseksi hoi
tamaan toimistovirkailijan virkaa komen
totoimistoon ajaksi 1.1.-30.11.1990 

Erot ja irtisanoutumiset 

17.11.1989 lukien vänrikki Tommi Kyt
tälä tilapäisen kouluttajan tehtävästä. 
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ALIUPSEERIKURSSIN I JAKSON SUORITTANEET 
OPPILAAT 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin I jakson suorittamisesta. 

Takana'!ne on soti/asesimieskoulutuksen ensimmäinen vaihe, jonka tavoitteena oli 
opettaa teille perustiedot ryhmänjohtajan yleisistä ja erikoiskoulutuskohtaisista tehtävis
tä. 

Talvikursille osuvat useat pyhäpäivät, arvaamattomat säät ja lyhyt valoisan aika vai
keuttavat koulutusta. Saavuttamanne opintotulokset kuitenkin osoittavat että olette 
omaksuneet vaivatta annetun tietomäärän. Erityisesti tykistöampumaleirin ~ikana näh
dyt useat erinomaiset suoritukset osoittavat teissä olevan paljon hyvää johtaja-ainesta. 

. !e ol~tte viimef~~n nyky~~~n k?ulutusjärjestelmän mukaan koulutettu aliupseerikurssi. 
suro:mme'! 5/2-Ja_ryestelmaan aiheuttaa varsinkin aliupseerikurssin II jakson täydellisen 
~ud1~~um1sen_-_ ~,ka tulee näyttämään, kumpi järjestelmä tuottaa parempia ryhmän-
1o~ta!1a. Its~llam on tunne, että nykyjärjestelmä antaa ryhmänjohtajalle paremmat eväät 
tmm,a vaativassa tehtävässään tykkimiehen tai alokkaan lähimpänä esimiehenä. 

Toivotan Teille kaikille onnea ja menestystä suomalaisina sotilasjohtajina. 

Koulutuspatterin päällikkö 

Majuri 
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OPPILASKUNNAN PUHEENJOHTAJALTA 

AuK I on nyt päättynyt, ja viimeisen kahden kuukauden aikana tutuksi tullut joukko 
hajoaa. Alokasajan lopussa edessä oleva kahden kuukauden jakso tuntui ikuisuudelta, 
mutta nyt jälkeenpäin ajatellen se on mennyt uskomattoman nopeasti. Työtahti on ollut 
kiivas, ja joillakin linjoilla on jouduttu tekemään töitä iltaisinkin. 

Olemme oppineet paljon uusia asioita, mutta käytännön harjoittelu on jäänyt ajanpuut
teen vuoksi vähemmälle. Olen kuitenkin vanna, että kun seuraava saapumiserä astuu pal
velukseen kahdeksas maaliskuuta, heillä on vastassaan tehtävänsä osaavia, rehtejä va
rusmiesjohtajia . 

Lopuksi haluaisin kiittää koko Koulutus patterin kantahenkilökuntaa ja apukouluttajia 
hyväksemme tehdystä työstä sekä aktiivisia oppilaskunnan hallituksen jäseniä, joiden 
kanssa on ollut ilo toimia. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas Ilkka Kivimäki 
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KOULUTTAJAT 

KAPTEENI MAURI LEHTIRANT A 

YLILUUTNANTTI THOMAS GRÖNVALL 

LUUTNANTTI PETRIPARVIAINEN 

LUUTNANTTI MARKKU HEINO 

LUUTNANTTI JUKKA-PEKKA MUSTONEN 

LUUTNANTTI TIMO SÄ YRINEN 

VÄÄPELI TURAN HASAN 

VÄÄPELI JOUNI JANHUNEN 

YLIKERSANTTI TUOMAS KAUTTO 

APUKOULUTTAJAT 

KOKELAS JYRKI KAITILA 

KOKELAS TOM LUND 

ALIKERSANTTI HENRI FRÖJDMAN 

ALIKERSANTTI JUHA HAKALA 

ALIKERSANTTI JANNE HEISKANEN 
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VIESTILINJA Tupa 1: Onko vaikea hahmottaa? 

Ahlholm Mika, -69, insinööriopiskelija, 
Vihti. Tuvan särmäpetteri ja pinkannys
vääjä number one. "Mikseivät miehet sii
voa ?" 

Eskolin Risto, -69, yo, Helsinki. Tuvan 
nukkumatti: "Onks jo aamu?" Kitaran 
rämplääjä. "Nyt hatuttaa niin, ettei hen
keä saa." "Mis mun hattu on?" 

Hakaste Markus, -69, tekn.yo, Pori. 
~ies tyyni kui viilipytty: "En mä hermos
tukkaan! ! ! ""Onks tää ny näin?" 

Hänninen Janne-Ukko Oskari, -70, yo, 
Uusikaupunki. Ei nimi miestä pahenna. 
"Mä oon ihan pihalla, mä en kyl ymmärrä 
täst yhtään mitää." 

Kiri Renat, -70, yo, Vehkalahti. "En mie 
jaksa, nyt mie oon vihane." Tuvan vaihe
vilperi ja äänekäs oppositio, vanha kuit
tailija. 
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Lempiäinen Pasi Ilmari, -69, vartija, 
Turku. Hiljainen mies: Pitää enemmän 
ääntä nukkuessaan kuin valveilla. Jäljitte
lemätön nukkuma-asento. 

Luukkala Vesa-Veikko, -69, tekn.yo, 
Espoo. Yötyöläinen: tuvan öinen terro
risoija. Ikuinen vartiomies. 

Lönnqvist Lasse, -69, lääketiet.yo, Hel
sinki. Omaa tuvan härskeimmät jutut. 
"Onkohan se huominen paha rasti?" 

Liisanantti Kari, -68, rtv-asentaja, Es
poo. Legendaarinen tavaroiden tiputteli
ja. "Oho, se hajos." 

Väisänen Petri, -66, sähköteknikko, 
Kirkkonummi. Tuvan seniori. "Ei se mi
tään, mutta kun silmiä kirvelee." Motto: 
"Ja lomat iskee!" 

VIESTILINJA Tupa 2: Särmä, särmempi, tupa 2 

Majuri Markku, -69, yo, Pori. Patterin 
päivystäjä (shöy mies). Vaiheessa, tavarat 
aina hukassa. "En mää tiä, miss mun .. ." 

Mustamo Kari, -69, sähköasentaja, 
Tuusula. Aamulenkit kauhistus. 

Mäntysaari Marko, -69, yo, Järvenpää. 
Muisti reistailee eli mies vaiheessa. Tisko
hile Järvenpäästä. "Pump up the jam" 

Rantala Kimmo, -69, koneistaja, Aura. 
Nukkuvien painajainen IV:ltä tullessaan, 
kaasuvaroitus. "Yhet ehtii vielä." 

Saarinen Harri, -69, yo, Parainen. 
Kaikki tarkastukset silkkaa kauhua. Tu
van ehdoton selventäjä, aina oppilaan 
puolella. "Slörri tj vähis." 

Saarinen Vesa, -69, sähköasentaja, 
Helsinki. "Patterin turhin mies", totesi 
eräs alikersantti. Mies, joka rakastaa 
TST:tä ja asekäsittelyä. "Minä olen sen
tään tuvan pisin, joten tehdään niin." 

Viljanen Kim, -69, yo, Kotka. Ihmeelli
nen energiapakkaus. Otti tosissaan kaik
ki esimiestehtävät. "Ans tänne se keklu." 

Vinni Vesa-Matti, -68, videoassistentti, 
Helsinki. Tarvittaessa aina hukassa. Tu
van ainoa tosi urheilija. "Lähteeks joku 
pelaan?" 
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TULENJOHTOLINJA Tupa 3: Ei iske, vähä päivii 

Ahvonen Harri, -69, yo, Tervakoski. 
Särmä hiihtäjä. Only Trash Metal + Topi 
Sorsakoski. "Tahtoo poistua." 

Appel Stefan, -69, yo, Porvoo. Le
monade King & palomies. Kok ukkomies. 

Engblom Pasi, -69, yo, Kerava. Vaihe
petteri paitsi lomille lähdettäessä. 

Forsman Stafan, -69, yo, Vantaa. Naru
mies, hifisti, joka elpyy pää pöydällä. Ei is
ke tv- ja lukulomat. 
· Harras Jarmo, -70, tekn.yo, Helsinki. 

"Pääseeks röökille, hei onks kellään?" 
Isänsä jäljillä! "Oppilas Harras, puhelu!" 
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Heininen Jari, -69, tekn.yo, Espoo. 
Pinkka ja punkka räjähdysvarmoja. Aina 
vaiheessa. 

Hänninen Sakari, -70, tekn.yo, Kotka. 
"Ei iske!" Körrimaalle elbaamaan, "Körrit 
varokaa!" 

Härkki Kalle, -69, tekn.yo, Espoo. 
AUK neljässä-, kokeet viikossa. 

Järvinen Mika, -69, vahtimestari, Hel
sinki. Halusi kaartiin, pääsi Tikkakoskel
la nasse AUK:iin. 

Kettunen Joakim, -70, yo, Helsinki. 
Lentäjän poika kok. 

TULENJOHTOLINJA Tupa 4: Pump up the Jam! 

Töyrälä Jyrki "Töde", -69, autonasenta
ja. "Kysy saaks käydä röökillä." Viimesen
päälle rallikuski. 

Leino Mikko "Teresa", -69, yo. "Teresa" 
viimeistä piirtoa myöten, kyltymätön ... 

Timonen Jyrki "Timonen", -69, sähkö
asentaja. "Pojat lomille lomps, kato koi
raa." Tuvan arpinaama. 

Leikos Mika "Leba", -69, tekn.yo. Rau
han aktivisti, mutta erehtynyt paikasta. 
Captain Freedom 

Kyckling Kai "Tzykkeli", -69, kauppa
tiet.yo. Tuvan ainoa maailmanmestari: 
Hangosta Petsamoon 4 min. 

Purme Tatu "Mets", -70, yo. Elviskin 
hajoais. 

Paronen Mikko "Palomies", -70, yo. 
"Saaks tuvan esimies mitään natsoja?" 
Jonglööri 

Leisti Simo "Leisti", -69, yo. Särmä 
punkka 27. ja 29.12. "Suunnassa, suunnas
sa, perhana onks se osuma?" 

Mattila Teppo "Zeus", -69, yo. Tuvan 
uushärö Olymppos-vuorelta. 

Venhola Jyri "VeeDee", -69, mer
konomi. "Kaaaarto oikeaan", jumalaisen 
komea komentoääni. Letti mallia Roll on. 
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TYKKILINJA Tupa 5: Haisee, mutta pahalta 

Kottila Jari, -69, kirvesmies. Vapiskaa 
alokkaat 1/90. 

Järvi Mika, -69, opiskelija. Ei iske sii
vouspalvelu. "Te ette arvaakkaan kuinka 
mä oon saanu kärsiä siivouksesta, kotona
kin ... " Tuvan vaihepetteri. 

Grönlund Tommi,-69, merkonomi. Tu
vanJ ames Brown, ei yhtä musta, mutta sa
manlainen steppari. Tuvan 5 TST-kone: 
Jos joku ei jaksa kantaa reppua, niin Grö
na· kantaa. "Taas iski nakki", kurssin nak
kikone. 

Arponen Marko, -70, opiskelija. Tuvan 
kuopus. "Zori mä luulin, että ne on mun 
verkkarit." Rotta söi lenkkarit alta. 

Kurttila Mika, -69, rautatieläinen. Kot
tilan siippa. Tuvan inttäjä. "Mitä - häh?" 
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Färm Jon, -69, opiskelija. Kurssin ly
hyin matka naisiin, seurusteli jopa kasar
mialueella. Veti tiukimmat "soraäänet" 
aamuisin. 

Kilpiä Jani, -70, yo, rakennusmies. 
Kurssin pahin säveltäjä. "Saanko käskyn 
kirjallisena?" Herätti tuvan kolmelta aa
mulenkille. 

Kopisto Lauri, -69, hist.yo. Käskyt tiu
kasti kirjakielellä, aserastista kiitettävä. 
Rateko kutsuu. "Ei varmasti iske!" "Sitten 
laitamme sukset siistiin riviin." 

Kuusela Jukka, -69, yo, opiskelija. Pie
ni mies, suuret tavoitteet: Rateko. Hihitti 
jopa valmistautumisaikana: Pokka ei pitä
nyt. 

TYKKILINJA Tupa 6: Vähä Ratekoo 

Lahti Kimmo, -70, opiskelija. Kooma 
Kymistä, Kotkan kunkku. 

Mattila Harri, -69, CNC-ohjelmoija. 
Aina valmis valittamaan. 

Maunula Timo "Maukka", -70, opiske
lija. Abyss "Olen kaunis herätessäni." 

Moisio Markus "Mozio", -71, yo. "Dont 
mess with Marcus Montana" "Kuka on 
mun kynä?" Siviilikarkuri Kanadasta. 

Pajunen Vesa "Voppi", -69, opiskelija. 
"Mä oon myrtsistä, ei oo toista Tavastiaa." 

Miettinen Teemu "Pike", -69, työnjoh
taja. Vaihepetteri, "Kun punkan tekee 
kerralla kunnolla, niin ... " 

Oinonen Kari "Pekoni", -69, asentaja. 
"Oikein!" Tuvan "särmin" poromies. Ei 
päivääkään vemppaa. 

Plosila Tuomas "Turre", -70, opiskelija. 
Tuvan matkusteleva miekkailija, totte
lee nimeä Zorro. 
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TYKKILINJA Tupa 7: Tupakaappi kansiossa 

Puikkonen Eero, -69, yo, Vantåa. Kou
lutuspatterin nakkikone, elämää oven 
varjossa. Pinkka muuten särmä, mutta 
väärinpäin. Sukua Pia Nykäselle. 

Puolakka Mikko, -69, kauppatiet.yo, 
Helsinki. Kurssin ainoa peilikaappi. Pat
terin kovareunaisin patja (lue: särmin 
punkka). Kurssin varmin upseeri. 

Putus Tomi, -69, CNC-koneistaja, Ke
rava. Varsinainen kelloseppäappelsiini. 
Taakse - Putus! Tyyni lomallelähtijä. 

Raukko Mika, -69, yo, Vantaa. Har
haanjohtaja, vekoset + elbaus = Rauno, 
"Vekoset - yes!". Rateko-Raukko. Jänis. 

Räisänen Janne, -69, metallimies, Ke
rava. Kaappitarkastus ohi - jatkakaa! Tu
van tilaihme: 2 kaappia + sänky. 
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Tuhkasaari Tomi, -69, Vantaa. Paras 
linja - kolmas linja! Tuvan lukutoukka: 
"Yhtä en vaihda - kerta lukulomilla." 

Virkki Sami, -69, yo, Helsinki. Tuvan 
paras ruokavalikoima, sode II, Vaihe
Virkki. Wikströmmin pahin kilpailija. Jä
tä tekemättä se, minkä Vuori voi suorit
taa. 

Virtanen Jaakko, -70, yo, Vantaa. Tu
van beibi, Oy ServiSystems Ab. Nauttii 
suunnistuksesta ja marsseista. 

Vuori Marko, -70, yo, Helsinki. Latu
kettu vähäleuka, siviilikarkuri. Ajoittai
nen todellisuudentajun katoaminen. "Pa
ras leiri - TST-leiri!" 

KESKIÖLINJA Tupa 8 

Aaltonen Jarkko, -69, yo, Vantaa. 
"Jijatkakaa!" "Trust keskiö, we know what 
we are doing." Särmä komentoääni, vaik
kei teoria olisikaan aina hallussa. Motto: 
"Körrit saa possua!" 

AIIT Robert, -69, tekn.yo, Helsinki. Tu
van "särmin" mies: aina vaiheessa. Pistä
mätön myös yhteyskokeilussa: "Täällä 
Alff." Hajoaa ainakin kymmenen kertaa 
päivässä mouhoten silloin kaikille. 

Backström Klaus, -71, tekn. yo., Helsin
ki. Siivousihme: "Missä Becks?" Kurssin 
junnu, "onneton tussari" matkalla Rate
koon. 

Huhtala Kari, -63, MMK, Vihti. Kurs
sin Grand Old Man. Pitää häröilevät tu
pakaverit kurissa: "Olkaapas pojat kun
nolla:" 

Häkälä Vesa, -69, asentaja, Porvoon 
mlk. Tuvan asehullu. AuK:n saavutukse
na puukot kurssille. Motto: "Ei iske lää
kintä au:lle:" Onnistuu nukahtamaan 
myös wc-pöntölle. 

Heiskanen Tomi, -69, yo, Vantaa. Tu
van tasaisin mies. Ei hajonnut eikä poltta
nut käämejään kertaakaan kurssin aika
na. Toimisto au:na oppii ehkä sen, mitä ei 
kurssilla oppinut: mouhoamisen. 

Juntunen Jari, -66, rakennusteknikko, 
Helsinki. Mies, jonka Aaltonen luokitteli 
sanoilla: "Maailman turhimpia ihmisiä 
ovat teknikot." Suhteet toimistoon kun
nossa, eivät nakit viuhuneet. Oli ajan her
molla tiiviisti: "Jokainen kasvaa 22.8 mil
liä - nyt!" Tuvan Bullistelija. 

Järvelä Jukka, -69, kauppatiet.yo, Hel
sinki. "Rateko-Järvelä, kurssin särmin 
mies. Patterin kaunis poika,joka vei kaik
kien sydämmet. Välillä kuitenkin mies ha
josi täysin ja häröili uskomattomasti. 

Kaario Jorma, -69, tekn.yo, Kotka. 
RTTK-pyrkyri, kuin poliitikko: puhuu 
paljon, ei sano mitään. Motto: "En puhu 
enää pitkään." 
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KESKIÖLINJA Tupa 9: Apukouluttaja tulossa: "Ryhtiä!!" 

Kallio Kim, -69, yo, Porvoo. Sana•päi
vässä, kaksi parhaassa. 

Kanerva Samuli, -70, myyjä, Lappeen
ranta. Punkka valmiina jo 05.45. Mies su
sirajan takaa. 

Karinto Kimmo, -69, tekn.yo, Porvoo. 
TST-kone: juoksee telamiinaja teltta kan
nossa muiden ohi. Kun Karinto nukkuu, 
muut ei nuku (lue: kuorsaus). Kun Karin
to ei nuku, ei nuku muutkaan. 

Kivimäki Ilkka, -69, tekn.yo, Helsinki. 
Kolme berliiniäja litra kokista,ja taas jak
saa. Missä nakki, siellä Kivimäki. Mies, jo
ka hajosi oppilasvääpelinä. Lomakone: 
"Pitäisi hoitaa firman asioita." 

Mattila Pekka, -69, metsätiet.yo, Hel
sinki. Mattilan motto: "Huh, huh." Ääni 
kuin Talviaholla. Tuvan särmin punkka. 
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Mikonsaari Roope, -69, tekn.yo, Van
taa. Polakki. Aina vaiheessa. Punkka sy
vimmältä, armoton kämmääjä. Kamat ai
na hukassa, kolmas lusikkahaarukka me
nossa. 

Mäki-Ventelä Timo, -68, fil.yo, Espoo. 
Pedagoki. Missä Mäki-Vemppa, siellä 
kamera. Säämies. Kysymyksiä aina vää
rässä paikassa. 

Salmenkivi Teemu, -69, yo, Kauniai
nen. V aiheveikko vailla vertaa. Korvala
put aina korvilla. 

Sorsa Mikko, -70, yo, Helsinki. R TTK, 
iskeekö vai ei? Mies, joka ei menettänyt 
hermojaan kertaakaan AuK:n aikana. 
Pullasorsa. 

Tuutti Kari, -70, kauppatiet.yo, Espoo. 
Rateko Töttis. Tuvan nopein, pinkka val
mis 40 sekunnissa. 

Vuorenpää Tommi, -70, yo, Vantaa. 
Uniasu mallia löysä. Vuorenpää: "Se

. kaisinhan se on." Sukkamies. 

Kortti ... ~ 
., .. - -. 
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MACHINERY VASTAA MONIPUOLISESTA TEKNIIKASTA 
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Machinery Oy on suomalainen, teknisiä 
kokonaisratkaisuja markkinoiva moniala -
yritys. Tuottava tekniikka, ammattitaitoinen 
käyttöopastus sekä joustavat rahoitus-, 
huolto- ja varaosapalvelut ovat Machine
ryn tapa palvella asiakkaitaan kautta 
maan. 

Kun tarvitset laatutuotteita, Machineryllä 
on ratkaisu : 

Työstökoneet • Levykoneet • Käsityö
koneet ja konepajatarvikkeet • Hitsauslait
teet • Louhinta- ja maanrakennuskoneet 
• Talonrakennuskoneet • Tienrakennus
koneet • Kunnallistekniset koneet • 
Kompressorit • Kivi- ja puutyökoneet 
• Dieselmoottorit • Veneilytarvikkeet 
• Merenkulkuelektroniikka. 

Dl 

mletoolutl 

MACHINERV OV 
Teollisuuskatu 29, 00510 Helsinki, 
puh. (90> 77 221, fax (90> 7722 283 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 

Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
SANTAHAMINA 43 



JOS 
POLTAT, 
MUISTA 

JOS 
ET POLTA, 

MUISTA 

HUOMAAVAISUUS. SUVAITSEVAISUUS. 

AMER·TUPAKKA 

TYKISIÖMUSEO 
ainutlaatuinen nähtävyys 

Kankaanpään Niinisalossa 

KESÄKATSELMUSPÄIVÄ 
juhannusta edeltävänä 
lauantaina 
klo 13.00 
• Hevosvetoisen 

tykistön asemiin-
. ajo ja tulenavaus 

• Näytöksiä, esittelyjä 
• Erikoisnäyttely 
• Muonitusta 

Avoinna 
kesällä päivittäin 
klo 11-18, 
talvella 
la-su 12-16, 
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JOHTAMISTAIDON OPISTO 

JOUSTAVUUS - AVAIN TULOKSIIN 

KIRKKONUMMI 
AAVARANTA 

02510 OITMAKI 
PUH. (90) 814 11 

Nopea. Kätevä. Aina palveluksessasi. 
Säästöpankin Pikapankki. 

~ SÄÄSTÖPANKKI 

Uusinta suomalaista 
suunnittelutekniikkaa 

• Tietekniikka • Kunnallistekniikka 
• Liikennetekniikka • Rakennustekniikka 

• Geotekniikka 
• Mittaus- ja kartoitustekniikka 

sito 
Sito · yhtiöt 

Pohjantie 12 A, 02100 Espoo. Puhelin (90) 437 81 
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HUBER 
Uudistuva 
edelläkävijä 

Suomen Teollisuuden Vartiointi Oy (STV) on maamme suurin turvallisuusalan yri
tys, jonka palveluksessa työskentelee yli 1500 henkeä. 

Tarvitsemme pääkaupunkiseudulle vakinaiseen työsuhteeseen varusmiespalveluk
sen käyneitä henkilöitå 

VARTIJOIKSI 

Työtehtävät käsittävät vartiointi- ja myymäläturvallisuuspalveluja sekä turvat-arkas
t\iksia ja hälytyspalveluja. 

· Tarjoamme koulutuksen tehtäviin, kilpailukykyisen palkan, mielenkiintoisia tur
vallisuusalan tehtäviä sekä nopean ja joustavan mahdollisuuden aloittaa työt heti 

Ii\ 
SIV 
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Lisätietoja tarjolla olevista tehtävistä saa soittamalla 
STV:n työhönottoon 
puh. 90-736 282 
tai käymällä työhönotossa: 
Elimäenkatu ;30 
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