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Menneen maininkeja ja uutta aallokkoa 

Il/91 SYKSY 

Vuosi 1991 hiipuu lyhenevien päivien myötä kohti loppuaan. Maamme 
lähiympäristössä rajujakin muutoksia sisällään pitänyt vuosi on kohdellut 
Rykmenttiämme hellävaroen. Jo neljättä vuotta jatkunut Puolustusvoi
mien saattaminen sekä organisaatioltaan että käyttökustannuksiltaan 
vastaamaan käytettävissä olevia voimavaroja on vuoden 1991 ajan pitänyt 
Rykmenttimme kohdalla jonkinlaista välivuotta, mitä nyt koulutusrytmiä 
on hiukan rukattu. Edessä siintävät kuitenkin jo uuden johtamis- ja 
hallintojärjestelmän sisäänajo sekä tulosvastuullisen johtamisen opettelu 
tai ehkä kuvaavammin "Kustannusten minimointi tuotannon tasosta tin
kimättä"! 

Vuoden 1991 tuotos jättää miellyttävän jälkimaun! Kevään, ehkä koko 
vuoden mittavin yritys, rannikkotykkiväen yhteisleiri, onnistui valmiste
luiltaan ja läpivienniltään erinomaisesti. Erityisesti saadut kokemukset 
linnoittamisesta ja naamiointikokeiluista olivat rohkaisevia heti Persian
lahden sodan shokkihoidonjälkeen. Leiri osoitti, että turvaamalla omaan 
työhön ja taitoon saadaan vajaallakin joukolla ihmeitä aikaan. Katsotaan 
vielä kerran omat paikat tulevan vuoden 1992 aikana - parannetaan sekä 
taistelukestävyyttä että rakenteiden suoja-arvoa, vaikka vain pieninä pa
loina kerrallaan. Ammattitaitoinen rannikkotykkimies saa ihmeitä ai
kaan! 

Rakentamisen ja kunnostamisen ja kunnostamisen ihmeisiin kuuluu myös 
Kuivasaaren 12":n torni. Pekka Ahtolan voimallisesti piiskaama työmaa 
on muodostumassa vapaaehtoisen työn symboliksi. Oma taisteluväli
nehenkilöstö sekä vanhat rannikkotykkiväen taitajat ovat työnsä ohella 
mahdollistaneet tykkivanhuksen kasvojen pesun. Itsenäisyytemme 75-
vuotissaluutit ammutaan varmasti Kuivasaaressa 6.12.1992! 

Voimme luottavaisin mielin siirtyä vuoteen 1992. Vankasti omalla perus
kalliolla seisten toivotamme onnea Suomenlahden eteläisten ranta
maiden naapureille - samalla seuraten valppaasti tapahtumia maamme 
lähialueilla. R ykmenttimme päivittäiset tehtävät siirtyvät vuoden 
vaihteessa jälleen uusien kokelaiden, ryhmänjohtajien ja tykkimiesten 
käsiin. Vastuu tehtävistä on katkeamaton. Uskon, että Te nuoret miehet 
hoidatte kunnialla ja taitavasti Teille määrätyt tehtävät. 

Ottakaa kevään kilpailuammunnassa mallia edellisistä saapumiseristä -
tuokaa "Karhulan malja" - kilpailuammuntojen arvokkain "pytty" 
Rykmentille! 

Vuoden 1991 työt ja saavutukset ovat takana. Katsotaan luottavaisuudella 
tulevaisuuteen. Mennyt vuosi antaa siihen vankat perusteet. Tähdätään 
kohti itsenäisyytemme 75-vuotistaipaleen juhlasaluutteja. Ne ammutaan 
Kuivasaaren 12":n tykkitornilla menneiden polvien kunniaksi ja tulevien 
rannikkotykkimiesten onneksi! 

Menneestä vuodesta kiittäen ja onnea tulevalle toivottaen 

Rykmentin komentaja 

Eversti Asko Kilpinen 
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Hyvät Linnakelehden lukijat 

Suomen itsenäisyyden 74. vuosi on 
lopussa ja itsenäisyytemme juhla
vuosi 1992 on alkamassa. Maailma 
ympärillämme muuttuu niin no
peasti ja voimakkaasti, että emme 
enää välttämättä havaitse it
seemme ja yhteiskuntaamme 
kohdistuvaa muutospainetta ja jo 
tapahtunutta muutosta. 

Kaksi vuotta sitten, ottaessani vas
taan RT-killan puheenjohtajan 
tehtävät, kirjoitin tähän samaan 
lehteen ennusteita tulevista, mm. 
Euroopan Yhteisön aiheuttamista 
muutospaineista. Nyt tilanne on 
käsissämme, mutta hyvin paljon 
erilaisena, kuin kukaan osasi aavis
taa. Ja kun huomioimme sen, että 
todelliseen muutokseen on aikaa 
vielä muutama vuosi, voimme vain 
arvailla mihin yhteiskuntamme on 
matkalla. Monien Euroopan 
rajoilla olevien valtioiden olomuo
dot ovat muuttuneet ja muuttuvat 
edelleen. Itäinen naapurimme 
hakee uutta yhteiskuntamuotoaan. 
Siellä vuosikymmenten paineet al-
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kavat purkautua. Ihmisten nälkä ja 
piittaamattomasti saastutettu 
luonto edesauttavat kaaoksen syn
tymistä. Ennusteet myös Suomeen 
kohdistuvista erilaisista paineista 
lisääntyvät. Onneksemme paineet 
eivät todennäköisesti ole aikai
semmin kokemiamme, vaan arvat
tavasti ihmisten halua liikkua 
maasta toiseen - ilman aseita. 

Entä sitten EY? Onko itsenäinen 
Suomi valmis kohtaamaan siitä ai
heutuvat muutospaineet? Olem
meko valmiit luovuttamaan 
itsemääräämisoikeutemme siihen 
hintaan, jota meille kenties tar
jotaan? Jos ylipäätään tarjotaan 
mitään. Vai onko tosiaan niin, että 
meillä ei ole enää valinnan varaa? 

Suomenlinnan Rannikkorykmen
ti n kantahenkilökunta, varus
miehet, keltainen rykmentti, 
kiltaveljetja - sisaret 

Itsenäinen Suomi juhlii ensi vuon
na 75-vuotisjuhliaansa. Otta-

kaamme vuosi vastaan ylpeinä 
kansakuntamme saavutuksista. 
Juhlistakaamme ja näyttäkääme 
mekin toiminnallamme saavutettu 
kunnioitus. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö
kilta auttaa rykmenttiä omalta 
osaltaan saamaan jälkipolville säi
lytettävän muistoesineen, Kuiva
saaren 12-tuumaisen kaksois
tykkitornin siihen kuntoon, että 
sen putket voisivat jyrähtää 
6.12.1992 itsenäisen Suomen 
merkkivuoden kunniaksi. 

Kiitän killan ja omasta puolestani 
kaikkia yhteistyökumppaneita ku
luneen vuoden aikaisesta toimin
nasta ja toivotan rauhallista Joulua 
ja hyvää juhlavuotta 1992. 

Suomenlinnan Rannikkotykistö
kilta ry 

Eero Sivunen 

puheenjohtaja 
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Rannikkotykkimiestoimikunta esittäytyy 

Tkm Tomi Salonen (vasemmalla) 
on toimikunnan TOS-asiamies, 
mikä kuvastuu jo hänen nimikir
jaimistaankin. Hänellä on tapana 
kiittääkin sanomalla "TOS". Hän 
on kaikkien alojen erikoisasian
tuntija, mitä hänen virkansa edel-
1 yttää ki n. Tomi on "älykäs 
hurmuri", joukon humoristi, hen
genluoja ja hymypoika. Koulu
tukseltaan hän on "melkein 
kauppat.yo". Hänen mottonsa on 
"vaikeneminen on kultaa". Vihaa 
kuorsaajia, vaikka onkin itse pu
donnut pienenä Nukkumatin 
hiekkalaatikkoon. RTTK:n ainoa 
onnellisessa parisuhteessa elävä. 
Hän on toimikunnan "pääsäätäjä", 
joka harrastaa Eddie Murphy
huumoria. 

11/91 SYKSY 

"Täällä alikersantti Jarkko 
Soininen, MORJES!""Särmä, sär
mempi, Soininen" (keskellä) saa 
puheenjohtajana hommat fu
taamaan, myöskin siviilissä 
HYPS:in III divisioonan 
joukkueessa. Hän ottaa saamansa 
luottamustehtävät ja vastuun tosis
saan. Innostusta hänellä on yhtä 
paljon kuin aamujakin, kuten 
myöskin naisia( tai niin hän ainakin 
kuvittelee). Hänen mottonsa ovat 
"Rock'n'Roll" sekä "Hymyile, niin 
elämäkin hymyilee". Harrastukse
na on jalkapallon ohella tyttöjen 
puhelinnumeroiden keräily ja 
niiden hukkailu. Varsinainen 
esiintyjä. Ghettoblaster. 

Tkm Michael Perukangas ( oikeal
la) toimittaa Linnake-lehteä sekä 
huolehtii työsuojeluasiamiehen 
tehtävistä. Siviilitaustaltaan 
valt.yona hänen poliittinen kar
riäärinsä on vahvassa nousussa. 
Isona hän haluaisi joko kalifiksi 
kalifin paikalle tai kapellimestari
urkuriksi. Häntä voisi luonnehtia 
seuraavasti: "tietää paljon (paitsi 
naisista) muttei osaa mitään". Hän 
on kaikkialla aina surullisen 
kuuluisa tahtomattaankin, hän on 
rykmentin laskukone ja pianonvi
rittäjä samassa persoonassa. Hän 
on varsinainen verbaalihirviö, joka 
"puhuu vakavalla naamalla täyttä 
sontaa". Hän harrastaa runoilua, 
lenkkeilyä sekä BB-linjan mu
siikkia (Bach, Beethoven). Pato
loginen esineiden ja ihmisten 
kadottelija. Satiirikko no 1. 
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Rannikon puolustajain päivä 18.08.1991 
Kuivasaaressa 

Suomenlinnan Rannikkorykmen
tin komentaja, eversti Asko Kil
pinen kiitti puheessaan Rannikko
tykistökiltaa aktiivisesta toimin
nasta rannikkotykistön hyväksi, 
mistä osoituksena ovat suuret pro
jektit, kuten Kajanuksen saunan 
restaurointi, Killan majan raken
tamin~n sekä Kuivasaaren 305 mm 
tykin restaurointi. 

Kunniavieraana paikalla ollut Hel
singin Sanomain päätoimittaja, 
reservin RT-mies sanoi puhees
saan, että rannikon puolustaminen 
ei ole ainoastaan puolustautumista 
aseellista uhkaa vastaan, vaan 
myös ympäristön saastumisen ja 
öljyvahinkojen ehkäisemistä. Hän 
myös totesi, että varusmiesten päi
värahaa tulisi kohottaa tuntuvasti, 
koska nykyinen päiväraha ei mil
lään tavalla vastaa varusmiespalve-
1 uksen suurta arvoa yhteiskun
nalle. 

Killan puheenjohtaja Eero Sivunen 
piti myös tilaisuudessa puheen, sa-

;r 1 
. . 

moin Killan kunniapuheenjohtaja 
Reijo Telaranta. Tilaisuudessa 
jaettiin myös killan toiminnassa 
kunnostautuneille mitaleja, 
esimerkiksi varusmiesjaoksen ny
kyinen puheenjohtaja Taisto 
Jokinen sai tällaisen. Tilaisuudessa 
oli myös killan rasti, jossa oli 
näytteillä mm. kaikki killan julkai
sut kautta aikain, sekä killan esitte
lyvideo. 

Kuivasaaren tykkiprojektista to
dettiin mm., että tykki on ulkoa 
päin kunnossa, moottorit toimivat, 
tykki pyörii ja putki nousee. Nk. 
"Pirun tusina" eli 13 Kuivasaaren 
veteraania on päävastuussa tykin 
kunnostamisesta. 

Vieraille oli järjestetty monenlais
ta ohjelmaa. Esimerkiksi esiteltiin 
Sergei-tykkiä,jota veti kokelasRei
jonen. Muutakin ilmatorjuntaka-
1 ustoa esiteltiin ja yleisön 
kysymyksiin vastailtiin. Kantahen
kilökunnan kersantti myös esitteli 
Saab MTO-85-ohjusjärjestelmää 

,. 

laivoja vastaan. Samaten yleisöä 
tutustu- tettiin rykmentin uusim
piin alushankintoihin. Kaikille ha-
1 u k kai ll e tarjottiin myös 
hernekeittoa, mikä olikin hyvin jär
jestelty. Ilmakivääriammuntaa sai
vat myöskin halukkaat kokeilla. 
Paikalla olleille lapsille oli myös 
järjestetty ämpärikalastusta. 

Päivän huipentumana oli soutukil
pailu,johon osallistui 6 joukkuetta: 
killan oma joukkue, Kampelan khk 
sekä neljä muuta varusmies
joukkuetta. Kilpailua haittasi kova 
rankkasade, mutta kamppailusta 
tuli kuitenkin tiukka ja jännittävä. 
Sen voitti lopulta Kampelan khk:n 
joukkue. Kapteeni Rautava 
"rohkaisi" lupaamalla Isosaaren 
joukkueelle KL:ää, jos se voittaisi, 
tai vastaavasti seuraavaa VLV:tä 
pois, jos se häviää. "Turun poijjaat 
ei oo takaisin tulemista jos ette 
voita!" 

teksti Michael Perukangas 

@ EIRAN PUTKIHUOL TOLIIKE OY 

- Kiinteistöjen putkisaneeraukset 
- Uudisrakennusten LV-työt 
- Kiinteistöjen ja teollisuuden LV-huolto 

OY HANKE - PALSBO AB 
- Kaukolämpöliitännät 
- Kylpyhuonekalusteet ja -tarvikkeet 

Teknnkkaa teol11suudelle 
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Kuivasaaren kaksoistykki- ainutlaatuinen jättiläinen 

Helsingin saariston ylpeys, kan
sainvälisestikin ainutlaatuinen 
Kuivasaaren 12 tuuman kaksois
tykki on viimeinkin saamassa ar
volleen sopivan tehtävän: sillä 
aiotaan ampua Suomen itsenäi
syyden 75.juhlavuoden kunnialau
kaukset. Vuosikymmeniä käyttä
mättömänä seissyt tykki on kuiten
kin päässyt rapistumaan; niinpä 
RT-kilta sekä Suomenlinnan Ran
nikkorykmentti ovatkin ottaneet 
kunnia-asiakseen sen palautta
misen alkuperäiseen kuntoonsa. 

Kuivasaari sijaitsee noin 4 kilomet
riä Suomenlinnasta etelään, vain 
seitsemän kilometrin päässä kau
punkimme satamasta. 

Historiaa 

Vapaussodan jäljiltä maahamme 
jäi yhdeksän 305 mm:n tornika
nuunaa, jotka eivät tosin olleet toi
mi n ta kunnossa. Syksyllä 1930 
tehtiin PM:lle esitys kahden Obu
hov-tykkitornin rakentamisesta 
RT l :n alueelle. 

II/91 SYKSY 

Mäkiluodosta siirrettiin puolival
miista 14 tuuman tykkitornista pe
ruslieriö Kuivasaareen, mikä 
olikin vaivalloinen tehtävä. Kuiva
saaren tykkityöt kestivät kaiken 
kaikkiaan kolmisen vuotta: lop
pujen lopuksi tykki vihittiin 
12.5.34. Ampumakuntoon tykki 
saatiin kesällä 1935, jolloin sillä 
ammuttiin harjoitus-ja kalustoam
m u n toj a. Saareen pystytettiin 
myös tulenjohto- ja mittaustornit. 

Ennen talvisotaa Kuivasaareen 
hankittiin ja koulutettiin ammatti
taitoinen henkilökunta käyttä
mään tykkiä. Kuivasaari oli 
vakituisesti miehitetty tykkimiehil
lä. Linnake osallistui talvi-ja jatko
sotaan lähinnä ilmatorjuntaan ja 
valvontaan. Jatkosodan loppuvai
heessa osa miehistöstä siirrettiin 
muille rintamille. 

19.9.1944 solmitun välirauhansopi
muksen nojalla tykki siirrettiin Pa
ro la n varikkoalueelle. Tykki 
purettiin kevättalvella 1945, ja siir-

Kuivasaaren kaksoistykki 

to tapahtui myöhemmin samana 
vuonna. 

Kuivasaaresta tehtiin merivalvon
ta-asemana toimiva vartiolinnake 
1.7.45 ja se menetti valmiusase
mansa. Myöhemmin saarta on käy
tetty etupäässä leirialueena. 
Merivalvontatehtävä siirtyi 1950-
luvulla Isosaareen. 

Rehabilitaatio 

Puolustusministerion 9.10.1959 
tekemän periaatepäätöksen mu
kaan järeät rannikkotykit tultaisiin 
palauttamaan, paitsi Kuiva
saareen, myös Isosaareen. Työn 
suunnitteleminen alkoi välittömäs
ti, ja 9.3.60 2.divisioonan esikunta 
antoi käskyn järeiden pattereiden 
siirrosta. Työn suorittaminen an
nettiin pääasiassa SIRtR:lle sekä 
Asevarikko 5:lle, jossa tykit olivat 
lepäämässä. 

Suomenlinnan korjaamolla tehtiin 
valmisteluja mm. korjaamalla 
kenttäradan vaunut sekä kunnas-
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tamalla tykin osia. Tornin kunnos
tustyöt aloitettiin 27.7.1960. Kesä
kuussa 1961 saatiin tykit 
ampumakuntoon ja 6.6 suoritettiin 
kalustolaukaus. 

Lukon tiivisteet eivät kuitenkaan 
kestäneet, vaan ammunta oli siir
rettävä. 9.12 suoritettiin molem
milla tykeillä ammunta, jolloin 
tykit toimivatkin jo hyvin. Vuoden 
1973 jälkeen tykeillä ei ole enää 
ammuttu. 

Liikkuvan kaluston korvattua 
järeät kanuunat koettiin Kuiva
saaren · tykki tarpeettomaksi puo-
1 ustuksellisesti. Niinpä alkoikin 
herätä mielenkiintoa tykin museoi
miseen. 

Vuoden 1989 lopulla SlRtR:n (ny
kyisen SlRR:n) komentaja, eversti 
Asko Kilpinen, teki aloitteen Kui
vasaaren kaksoistykin kunnosta
misesta . Keväällä hän kutsui 
joukon asiasta kiinnostuneita ko
koukseen, joka käsitteli tykin kun
nostamista. Tällöin perustettiin 
toimintaorganisaatio sekä keskus
teltiin menettelytavoista. Projektia 
johtamaan p erustettiin johto
ryhmä apunaan tekninen ryhmä. 
Varojen kerääminen tapahtuu 
Suomenlinnan Rannikkotykistö
killan kautta. Työ suoritetaan tal
koovoimin. 

Aluksi projektia vain esiteltiin 
kiinnostuneille, sekä kerättiin tar
vittavia varoja kunnostustyön suo-

rittamiseen. Työt aloitettiin ke
väällä 1991. RT-killan puolelta 
projektin vastaavana toimii Pekka 
Ahtola (puh. 8026604), jolta saa li
sätietoja tykkiprojektiin liittyvissä 
asioissa. 

Toivottavaa on, että kiinnostus 
tykkiprojektia kohtaan lisääntyisi 
konkree ttisesti siten, että va
paaehtoista talkooväkeä löytyisi 
entistä enemmän, sekä varoja kun
nostustyön tekemiseen, jotta tämä 
ainutlaatuinen nähtävyys saataisiin 
pelastettua myös tuleville sukupol
ville muistoksi RT:n kunniakkaas
ta menneisyydestä. 

Teksti: Michael Perukangas 

Vain Stockmannilta 

STOCKMANN 
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Peruskoulutuskauden leiri Syndalenissa 
22.-26.07. 1991 

Promenadilla 

Armeija pitää poikiensa tst-kun
nosta hyvää huolta. Tässä auttavat 
leirit, taisteluharjoitukset sekä 
pienet ekskursiot. Syndalenin leiri 
yhdisti nämä kaikki sotilaskoulu
tukseen elimellisesti kuuluvat sei
kat alokasleiriksi Hangon 
lähettyvillä, Syndalenin vaihtele
vassa ja kauniissa merenranta
maastossa. Todellakin vaihtele
vassa; viikon aikana rämmimme 
paarmojen valtakunnassa, Ama
zonin sademetsässä, Saharan 
hiekka-aavikolla sekä kiipeilimme 
Himalajan vuoristoa. 

Viimeisen päivän 13 kilometrin 
marssikilpailu oli ennakkoon 
viikon pahin rasti. Onneksi pat
terin päällikkö, majuri Hans-Peter 
Rekola armahti alokkaat ja marssi 
suoritettiin niin rakkaiksi tulleissa 
ja keveissä taisteluvarusteissa. Jos 

oli valmistautunut kunnollisesti 
sekä omisti kohtuullisen pohja
kunnon, oli marssikilpailu lasten 
leikkiä. Myös yhteishenkeä mitat
tiin: parhaiden on autettava hei
kompia, joiden taas on yritettävä 
kaikkensa . Motivointikeinoina 
käytettiin parhaalle joukkueelle 
ylimääräistä vlv:tä, toiselle 
joukkueelle kl:ää sekä kolman
neksi sijoittuneille iv:tä . Eräät 
joukkueet halusivat nauttia mars
sista hieman kauemmin, mutta 
kaikki joukkueet alittivat majurin 
tavoiteajan 3 tuntia. 

SA-INT show 

Myöskin viihdepuolessa löytyi . 
Linnanmäen vuoristorata oli pien
tä Pasi- ja panssarivaunuralleihin 
verrattuna; kypärä oli kerrankin 
todella tarpeen. Viimeisenä iltana 
järjestetystä valo- ja äänishowsta ei 
valitettavasti saatu aivan kaikkea 

Esimies käskee ja alokas ryömii 

II/91 SYKSY 

irti epäsuotuisista valaistusolo
suhteista johtuen. Miinanäytöksis
tä melkoisen äänen lisäksi mieleen 
jäivät autonkokoiset montut, 
kaaressa lentänyt saapas sekä hir
ven luuranko. Eläinparka kävi 
mainiosta demonstraatiosta, kuin
ka käy miinaan astuvalle. 

Pönttö per pönttö 

Kenttägastronomiaksi meille tar
jottu muona oli varsin asiallista, 
ajoittain hyvääkin. Alkuviikolla 
monien selkää painan ee t säi
lykkeet sekä sotilaskodista ostetut 
herkut antoivat myös oman pikan
tin lisäsäväyksensä. Ruokailtaessa 
kaiken piti tietenkin sujua taiteen 
sääntöjen mukaan: "Viiden metrin 
välit", "Ilmasuojaan", "Pönttö per 
pönttö". 

Ollos huoleton; Poikas valveill' 
on 

Viikon aikana tuli kehiteltyä lukui
sia hereilläpysymiskeinoja. Huo
mattavasti helpompaa sen sij aan 
oli pitää telttakaverit hereillä. 
Öisin käytiin päivän tapahtumia 
muistellessa hyvin syvällisiä kes
kusteluja. Eräs a likersantti o li 
esi merkiksi sisäistänyt roolinsa 
niin hyvin, että oli unissaankin käs
kemässä: "Ei sumppuunnuta" tai 
"Meillä on patterin hienoin teltta. 
Oikein silkkikangasta." Eräät taas 
olivat niin innokkaita "tet
saamaan", että etsivät unissaankin 
varusteitaan. Samaten sissiyönä 
useim milla jäi nukkumin en vä
hiin/väliin, huolimatta urhoollisis
ta yrityksistä nukkua ulkona 
tai ste luvalmiina . Puolitokku
raisten miesten säntäillessä pote
roihin hukkui matkan varre lle 
varusteita, jopa miehiäkin. Eräät 
myös eksyivät vihollisen puolelle, 
väärälle puolelle rintamalinjaa. 

Ei tunnu missään 

Kaikesta huolimatta viikosta Syn
dalenissa selviää rennolla ja posi-
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tiivisella asenteella vaivatta. Plus
sa puolelle erinäisten ainut
laatuisten kokemusten (jotka 
jokaisen on syytä kerran kokea, 
jotta voi kertoa pojalleen, millaista 
oli "intissä") lisäksi jäi erinomainen 
henki, joka auttoi sopeutumista. 
Jokainen sai/joutui venyttämään 
fyysistä sietokykyään sekä huumo
rintajuaan, mikä ei varmaankaan 
ollut haitaksi. Hieman normaalia 
askeettisimpiin oloihin sopeu
tuminen koulii luonnetta. Kasar
min olosuhteita oppi arvostamaan 
myöskin aivan uusista lähtökohdis
ta: oppi arvostamaan punkkaa, 
suihkuå, keskuslämmitystä ja lau
tasta. 

Suomen armeija ei kaadu taistelu
kyvyn tai -tahdon puutteeseen, 
vaan hyönteisiin ja likaan. Pesuvesi 
oli niin kylmää, että allekirjoittanut 
muuttui hetkellisesti sopraanoksi. 
Viikon aikana nukuttiin ehkä yhtä 
paljon kuin yhdessä yössä nor
maalisti, minkä johdosta pakol
li sen sekä rasi ttavan varustar
kas tuk se n ja suihkun jälkeen 
kaaduimme ansaitsemaamme le
poon omiin m/62:si imme, joiden 
sylit tuntuivatkin taivaallisen hou
kuttelevilta. 

Teksti: Michael Penikangas 
Kuvat: Alik Tatu Huhanantti 
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"Osasto Z " 

"Syöksyyn !" 
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Sotilaspoliisien yhteisleiri Jussarössä 

SlRR ja Kaartin Pataljoona järjes
tivät viikon pituisen sotilaspoliisi
toimintaan keskittyneen leirin. 
Käytännön järjestelyjen eli var
tioiden takia se toteutettiin 
kahdessa erässä, joten jokaisen 
leiriläisen osuus oli kaksi ja puoli 
päivää. Leiri olikin hyvin tiivi
sohjelmainen: Kaartin keskittyessä 
köysikoulutukseen, Santahaminan 
vartiosto harjoitti käden tarkkuut
ta. Ja luonnollisesti leirillä kun ol
tiin, myös ammuttiin . Vääpeli 
Lohisaaren ja sotilasmestari Pal
daniuksen johdolla tutustuttiin 
mitä erilaisimpien aseiden ampu
maominaisuuksiin sekä käytiin läpi 
erilaisia taisteluratoja ja tark
kuusammuntaa. Kaiken kaikkiaan 
opimme tottumaan eri aseisiin ja 
tilanteisiin, mikä on ensiarvoisen 

tärkeää. Kokeilimme myöskin 
räjähdysaineen (TNT:n) vaikutus
ta kohteeseen ja tutustumme väli
neistöön. Leirisäät myöskin 
suosivat meitä, eikä yhtään am
muntaa jouduttu keskeyttämään 
sateen takia. 

Yleensä leirit ovat onnettoman 
yksittäisen taistelijan kannalta niin 
fyysinen kuin henkinen konkurssi
testaavathan ne stressinsietoa ja 
suurten joukkojen liikkumista. 
Tässä suhteessa spol-leiri oli 
iloinen poikkeus: turha "käk
kiminen" jätettiin heti kättelyssä ja 
jokainen ryhmästämme pääsi am
pumaan sydämensä kyllyydestä. 
Keskityimme itse asiaan kun taas 
nk. "sotilaallinen kuri" muotoutui 
lähinnä miestemme hyvästä moti-

kennusliike 

vaatiosta ja harjoitusten asialli
suudesta, joten sitä ei tarvinnut 
erikseen harjoitella. 

Leirin ei ollut määrä sisältää yllä
tyksiä, olimmehan aseiden kanssa 
tekemisissä, mutta kotimatkalla 
niitä sitten ilmaantui. Sotilaspo
liisi taitoja täpötäydelle bussil
lemme saivat yllättäen de
monstroida vääpeli Lohisaari ja 
sotilasmestari Paldanius. Keskellä 
Helsingin ydinkeskustaa he 
näyttävästi ottivat kiinni ja raudoit
t ivat kaksi pakoon yrittänyttä 
myymälävarasta. Kokonaisuutena 
leirikokemus oli mielestäni hyvin 
mielenkiintoinen ja antoisa. 

Teksti: Alik Saavalainen ja muut 
kotiutuvat Spollit 

,, NTERO LATVA OY 
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-----■■ 11111 
FINNOONT, 23, 02280 ESPOO 
Puh. (90) 880 795, Fax (90) 804 1484 

UUSI EKO-JOKER 
- VAIN HAJU PUUTTUU -

Uusi Eko-Joker. 
Se on hajuton, liuot
teeton, vesiohentei
nen ja turvallinen. 
Se on luonto- ja 
ihmisystävällinen 
remonttimaali, joka A 
maalaa silkinhim-~ 
meän pinnan. T 
UUSI EKO-JOKER. 
SINUA AJATELLEN. 
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Robert Kajanuksen saunaprojekti vihdoinkin 
päätökseen 

Säveltäjämestari ja suuri orkeste
rinjohtaja, Suomen orkesterikult
t u u ri n isä, Robert Kajanus 
rakennutti Upinniemeen monu
mentaalisen saunarakennuksen, 
jonka suunnitteli hänen ystävänsä 
Eliel Saarinen. Kajanuksen aikana 
saunasta saatiin valmiiksi kuiten
kin vain muuri. Loppuun raken
nustyöt 1930-luvun puolivälissä 
saattoi saunan seuraava omistaja, 
insinööri ja liikemies Arvid 
Wikström Samalla saunan katolle 
valmistui sen tunnusmerkki, kor
kea näköalatorni, joka on 
myöhemmin nostattanut runsaasti 
vastustusta. 

Sodan aikana saunaa käytettiin 
rannikkotykistön mittausasemana. 
1944 solmitun rauhansopimuksen 
nojalla sauna jäi Porkkalan 
vuokra-alueelle. Alueen palaudut
tua Suomen hallintaan sauna oli jo 
pahoin rapistunut. 1970-luvun lo
pulla, kun rakennuksen korjaami
sesta tehtiin päätös, rakennuksesta 
puuttui lattia, laatoitus oli jokseen
kin mennyttä kalua, sekä muuri oli 
kärsinyt vaurioita. 

1979 Upinniemen patteriston va
latilaisuus pidettiin saunaraken
n uksen vieressä. Samassa 
yhteydessä syntyi myös ajatus 
rakennuksen korjaamisesta. Sil
loinen patteriston päällikkö, ever
sti Pekka Uski alkoi koota keväällä 
1980 työryhmää saunan kunnosta
miseksi. Rakennuksen ja sen sisus
tuksen restauroimiseksi suunni
telman teki arkkitehti Olli Saatsi. 
Aluksi töitä tehtiin talkoovoimin, 
ja tukijoina toimivat mm. Polar
rakennusosakeyhtiö, Rakennus
Ruola ja Teräsbetoni sekä useat 
muut yritykset. Katon eristi ja pike
si Lemminkäinen, sillä katto vuoti. 

Saunan yhteydessä rakennuksessa 
on keittiö, pukuhuone, wc, halli ja 
saunatupa. Saunan televisioitu 
vihk iäistilaisuus oli lokakuussa. 
Työstä oli tullut enimmäkseen Kil
lan voimannäyte, minkä johdosta 
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kustannukset eivät nousseet 
kohtuuttomiksi. 

Kuitenkin vuodot olivat yhä raken
nuksen huolena. 1985 saunaraken
nuksen ikkunanpielet kitattiin ja 
ikkuna-aukkojen alaosat päällys
tettiin kuparilla. Tornin juureen 
asennettiin lyijylevyt ja tornin 
oviaukko päällystettiin myöskin 
lyijyllä. Tornin betonisaumat käsi
teltiin muovia sisältävällä kompo
nenttiaineella. 

Vuodot saatiinkiin loppumaan
väliaikaisesti. Lopullisesti saatiin 
vuodot loppumaan pellittämällä se 
muovi pinnoitteisella pellillä Hel
singin pelti-ja ilmastointityön toi-

mesta vuonna 1988. Myöskin kor
jattiin lattian alla ollut putkivuoto 
samalla kertaa. 

Vasta kesällä 1990 päätettiin saat
taa rakennus lopullisesti alkupe
räiseen asuunsa. Suomen Raken
n usteollisu usli iton Uudenmaan 
piirin hallitus osti ennakkoon sau
navuoroja ja päätti tukea muuten
kin korjausta, mikä oli ratkaiseva 
käänne saunan korjaamisessa. 

Yhteistyösopimukset tehtiin Lem
minkäinen Oy:n sekä A.W.Lil
jeberg Oy:n kanssa. Korjaus
suunnitelman laati insinööritoim
isto Simo Salmivalli yhdessä Olli 
Saatsin kanssa. 

Kajanuksen sauna 
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KISMET PIZZA-KEBAB OY 
Vuodot saatiin lopullisesti lak
kaamaan purkamalla seinää kivi 
kiveltä, jotta saataisiin lyijylevy sei
nän väliin. Lyijylevyn asentamisen 
jälkeen ruiskutettiin polyuretaania 
kattoterassin ampuma-aukkoihin. 
Tämä varmisti katon vesieristeen 
pysyvyyden ja esti veden pääsyn 
saumoihin. Lopulta polyuretaanin 
päälle liimattiin tornin kiviainesta 
muistuttavaa hiekkaa. Tämän jäl
keen työ oli valmis. 

Herkulliset pizzat ja aidot kebabit, pastat 
ja salaatit. Upinniemen varuskunnan 
alueella asuville ja varusmiehille 30 mk 
tuotuna, haettuna tai paikan päällä nau
tittavaksi. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökil
ta järjesti vielä kruunajaiset, joissa 
paljastettiin messinkilaatta, jossa 
julkaistiin kaikkien eri yhteisöjen 
ja yritysten nimet, jotka ovat olleet 
tukemassa työtä. Killan puheen
johtaja Eero Sivunen katsoo pro
jektin killan osalta loppuun
saatetuksi. 

Teksti: Michael Pen1kangas 
lähde: Olli Orkoneva 

Munkinmäentie 15 A 
02400 Kirkkonummi 
Puh. 90-2961744 

Tervetuloa! 

Soitto riittää ! 

Ylennykset SIRR:ssä: 

Tasavallan presidentti on 1.10.1991 ylentänyt seuraavat luutnantit yliluutnanteiksi: 

ALA VILLAMO Jukka Antero 
HARJU Jori Matias 
KALERVO Kimmo Tapio 
RAITIO Tommi Juhani 
TAPALA Kari Juhani 

1.11.1991 on myönnetty yleisesikuntaupseerin arvonimi seuraaville majureille: 

JUNTTILA Timo Tapio 
TILLI Jukka Antero 

6.12.1991 rykmentissämme suoritettiin seuraavat kantahenkilökuntaa koskevat ylennykset: 

majuriksi: 

kapteeniksi: 

yliluutnantiksi: 
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kapteeni KOPRA Matti Juhani 

yliluutnantti MYLLYNIEMI Heikki Juhani 

luutnantti VÄLIMÄKI Jouko Armas 
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Tapahtumia 

Alokasdisko KY-Exitissä 
22.10.1991 

Jo perinteeksi muodostunut alo
kasdisko järjestettiin tällä kertaa 
22.10 KY-Exitissä. Järjestelyistä 
vastasivat yhdessä E telä-Suomen 
VMTK:t, joista RTTK:lla oli tär
keä osuus. 

Tilaisuus oli kaikin puolin onnistu
nut. Tupa oli täynnä ja tunnelma 
edessä häämöttävästä inttiinme
nosta huolimatta korkealla . Ns. 
"kuittailemisia" ei myöskään ta
pahtunut: ne ehkäistiin suurim
m a k si osa ks i jo sulk e m a lla 
varusmiespukuiset henkilöt tilai
suuden ulkopuolelle. 

Ohjelma noudatti paljolti vanhaa, 
hyväksi koettua kaavaa: parturi, 
muotinäytös jne . Miss Wet T
Shirt-kilpailusta ei vain useimpien 
harmiksi tullut mitään, koska ha-
1 ukkaita osallistuj ia ei löytynyt. 
E tenkin muotinäytös hauskoine 
asuyhdistelmineen, koreografioi
neen sekä pätevine esiintyjineen 
oli illan kohokohtia: harmi vain, 
että show jäi valitettavan lyhyeksi. 
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LAAJASALON 
PALLOILUHALLIT 
Sar11satonka11rf, p. 698 7654 
00840 HELSINKI 

* ERINOMAISETTENNISKENTÄT 

* KAUPUNGIN EDULLISIMMAT 
TUNTIHINNAT 

* HYVÄT KOKOUSTILAT 

* MAUKAS RUOKA 

* ASIANTUNTEVA FYSIKAALINEN 
HOITO 

* HYVÄ KUNTOSALI 

* TENNISOSAKKEITA MYYNNISSÄ 
MUUTAMA KAPPALE 

LAAJASALON 
TENNISHALLIT JA KUNTOSALI 
LAAJASALON FYSIOTERAPIA 
KAHVILA-RUOKALA 

Hyvästit siviilikiehkuroille 

698 7654 
698 7755 
698 5522 
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Puolustusvoimien komentaja, amiraali Jan Klenberg rentoutumassa Isosaaren golfkentällä. 

"Sinne se m enee!" Kieli keskellä suuta. 

29.10 astuivat uudet alokkaat palvelukseen. Oheinen kuvasarja yrittää välittää edes osan ensimmäisen päivän 
tunnelmista .. 

''A lokas omanimi" ''Ja näitä kaikkiahan tarvitaan, vai ?" 
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Aliupseerikurssilaiset 
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Onnitteluni kurssin suorittamisen johdosta. Kurssinne jakaantui kahteen 
jaksoon,joista ensimmäinen jakso alkoi Upinniemellä Koulutuspatterilla 
elokuun 19.päivänä ja päättyi lokakuun 2. päivänä. Sitä kuvasin jakson 
päättäjäiskahvitilaisuudessa yhtenäisjaksoksi. Sillä jaksolla opitte ran
nikkotykistön erikoiskoultuksen perusteet ja oppimanne asiat testattiin 
Rykmentin syysampumaleirillä, jonka aikana Te toimitte Mäkiluodon 
linnakkeella. Jakson päätyttyä eriydyitte siten, että osa kurssista siirtyi 
reserviupseerikurssille Rannikkotykistökouluun ja osa Jsosaareen syven
tämään saamaansa erikoiskoulutusta käytännön tasolla sekä pieni osa 
erikoisaliupseerikursseille ympäri Suomen niemeä. 

Isosaaren linnakkeella alkoi lokakuun 4. päivänä Aliupseerikurssin 
toinen jakso, jonka aikana Teille annettiin noin kolmen viikon sovellettu 
erikoiskoulutuspaketti tulcnjohto-, keskiö-, viesti-, tykki- ja merivalvon
talinjoilla. Noin viikkoa ennen alokkaiden palvelukseenastumista siir
ryitte takaisin Koulutuspatterille. Isosaareen jäi opiskeluaan jatkamaan 
merivalvontalinja. Toimistoaliupseereiksi koulutettavat siirtyivät toimi
paikkakoulutukseen yksiköihinsä. 

Koulutus patterilla kurssinne jatkui lupien esimiehinä ja alokasryhmän
johtajina. Muihin aselajeihin verrattuna koulutuksenne jatkui erilaisena. 
Te jouduitte jo oppilasvaiheessa tehtäviin, joissa testattiin "siipienne 
kantavuus". Muissa aselajeissa koulutus jatkuu turvallisesti aliupseeri
koulujen koulunpenkillä. 

Kurssin aikana olitte kaiken aikaa testauksen alla. Alaisenne - 10 alokasta 
- testasivat taitojanne 24 h vuorokaudessa, olittehan sijoitetttuna samaan 
tupaan ryhmänne kanssa. Linjan johtajanne ja jaosjohtajanne taas testa
sivat koulutus- ja johtamistaitojanne ja laativat Teistä tiukan arvostelun. 
Hyvin te hommanne hoiditte ja arvosteluista päätellen eräät jopa 
kiitoksin. 

Ryhmänjohtaja on sotilasjohtajista työllistetyin. Hänellä on lähes eniten 
suoranaisia alaisia ja esimiehiä. Olette siis kuvaannollisesti seinän ja 
tapetin välissä. Kehittykää tehtävissänne, kasvakaa vaatimusten mukana 
ja luokaa itsellenne oma tyyli. Olkoon se asiallinen ja vaativa, mutta 
erinomaisen oikeudenmukainen. Alaisenne kestävät mitä tahansa kun
han se ei ole epäoikeudenmukaista tai ihmisarvoa loukkaavaa. 

Vielä kerran onnitteluni aliupseerikurssin suorittamisen johdosta. Me
nestykää tehtävissänne. 

Kurssinne johtaja 

Koulutuspatterin päällikkö, 
majuri H-P Rekola 
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Hyvät oppilastoverit, 

Aliupseerikurssin alkaessa olivat 
niin kouluttajat kuin myös oppilaat 
haastavan tehtävän edessä. AUK 
l :n antamat tiedot ja taidot oli 
omaksuttava normaalia lyhyem
mässä ajassa.Päiväohjelmat olivat 
ti~itä ja illat kuluivat tärkeiden 
sotainvalidikeräysten, taikoo
töiden ja "kotiläksyjen" parissa. 
Pian huomasimme kurssin olevan 
loppumaisillaan. 

Oli aika pakata leirivarustus ja 
lähteä testaamaan tuoreita taito
jamme Mäkiluodon linnakkeelle. 

Eri linjojen osaaminen yhdistettiin 
ja tuloksena olikin välillä jopa 
kiitettävästi ampuva Rt-patteri. 
Oppi oli siis mennyt perille tiukas
ta aikataulusta huolimatta. 

Kurssi huipentui alkukommel
luksista huolimatta varsin onnistu
neeseen kurssijuhlaan. Kokoon
nuimme muistelemaan loppuvaa 
kurss iamme yhteisen pöydän 
ääreen. Illan loputtua oli "muiste
lot" muisteltu ja jokaisen mieleen 
jäi varmastikin antoisa ja hyvähen
kinen kurssi. 

Lopuksi haluaisin kiittää Koulu
tuspatterin henkilökuntaa ja oppi
laita mieleenpainuvasta kurssista 
sekä aktiivisia oppilaskunnan hal
lituksen jäseniä, joiden kanssa oli 
ilo työskennellä. Onnea ja menes
tystä kaikille niin maanpuolus
tuksen kuin myös siviilielämän 
panssa. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Oppilas Mika Pyyskänen 

KUVITELLUN 
JA TODELLISEN 

AJOTAIDON 
•• 
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VALIIN 
TARVITAAN 
POHJOLAA. 

POHJOIA-YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINF.N 

ILMARINF.N 
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Tykki linja 

Yliluutnantti 
Jukka Alavillamo 

16 LINNAKE 

Varajohtaja 

Yliluutnantti 
H eikki Myllyniemi 

AUK 1/91 

KOULUTTAJAT 

Kurssin johtaja 

Majuri 
Hans-Peter Rekola 

LINJANJOHTAJAT 

Vääpeli 

Ylivääpeli 
Jari Into 

Tulenjohtolinja Keskiölinja 

Yliluutnantti 
Kari Tapala 

Luutnantti 
Juha-Antero Puistola 

Viestilinja 

Luutnantti 
Timo Hänninen 
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Tuvat 

Valitettavasti kurssimatrikkelissa ei tällä kertaa ole valokuvia. Kuvista vastuussa ollut edellinen toimittaja, 
alikersantti Huhanantti ei onnistunut saamaan kuin kolmesta tuvasta välttävät kuvat. Olisi ollut varsin vaival
loista jälkeenpäin koota tupia kokoon eri joukko-osastoista ja yksiköistä. Yksi tämänkaltaisen julkaisun kanta
vista ideoistahan on ollut juuri se, että kymmenien vuosien päästä on mielenkiintoista muistella kuvia katsellen, 
miltä kukin näytti hamassa nuoruudessaan. Nyt tämä muistelu valitettavasti rajoittuu kunkin omiin muistoihin. 

Tupa 1 
Tulenjohtolinja 

Tupa2 
Tulenjohtolinja 

Tupa3 
Tulenjohtolinja 
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Santtu "Tekno" Bruun - KymJP:n sissien lahja KoulPtrin vemppa
vahvuudelle. Aina kyselemässä, yleensä tyhmiä. 
Johan "anteeks paljon" Holmas - Voin kertoa, että olimeinaan pinkka - ja 
punkkamestari. 
Erkki "Pappa" Hyvärinen - Tykittäiset poikkeamat huulessa, priimuksena 
varusmieslakimiehcksi. 
Juha "Pyssylä"Juosila - Etelä-Hakunilan oma poika. Unohtumaton muo
don viejä. Mainiota, paistii!!! 
Petri "Loma" Kallio - Vähä sluiba, kerkes vetää kännit siivouspalvelunkin 
aikana. 
Pasi "Varuskunnan päivystäjä" Kerätä - 5 loma-anomusta, 1 läpi. Pankaas 
pojat paremmaks! Ainesta ... 
Samuli "Oooooopilas" Kinnunen - Tuvan ainoa rengastettu lintu. Rate
koon jo 10.6. 
Ilkka "Kas kiu" Kiukas - Tuvan keho+ atleetti, klubin jäsen.Vahvin vemp
pa. 

TJ Koivisto "Nasse-setä" - mielettömiä kommentteja, "T-Tykki", aina tu
pakalla. 
JT Kotola "Wc-poliisi" - särmin punkka, yritteliäs ja kuuliainen, innokas 
nakkikone, "Ratekotola". 
Markus Lampinen "Kurvit suorixx" - krossiLampinen, Limu-Lampinen, 
kerro, kerro, kersantti. 
Jan Petterson "Mister Sluiba" - aina lomilla, punkka aina kunnossa, "Ei voi 
olla noin hauskaa": Paras kommentti. 
Mika Pyyskänen "Touhutäti" - aina pihalla mutta kova touhuamaan, sanon 
tämän nyt muutamalla sanalla:" ... " (30min) 
Mikko Ripatti "Riisipatti" - keksi spermapankin rahankeruun tilalle. 
Marko Syrjäsuo ''Kanoottikingi," - keksii hyvät selitykset tiukan paikan 
tullen. 

likka Upanne, Teekkari - vekosista jäi yksi käyttämättä. Kuukausien 
lukeminen palkittiin Ratekolla? 
JJ Tobiasson, Kokki - jos ei lomilla niin vempassa. Siivosi viimeksi ollessa
an alokas. 
Tom TAO TAO Wilen, melkein kauppat. yo - tavarat aina ympäri tupaa. 
3 munkki & litra cokista/päivä. 
Antti Virtanen, BBA - tuvan unisin ja laiskin. 
Mikko Terho, inssi jo melkein - vältti ainoana päivystysnakin. Vain 1/2 
pojoa Rateko-nakista. 
JE Villikka, Teekkari - vähä sluiba, puhuu putkeen, Lappeenrannan lahja 
slörtille. 
Juha Weckström , Teekkari - aina lukulomilla, jäkittämässä, loput pisteet 
puhumalla, suihku .... No, No, No 
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Tupa 14 
Keskiölinja 

Tupa 15 
Keskiölinja 

Tupa 16 
Tykkilinja 

Tupa 17 
Tykkilinja 
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JM Asunmaa "Lasu Tytti", tekn.yo - tuvan särmimmät leijat, kottaraispat
teriston kuningas. 
Anssi Blomqvist "Mister Barclay", fil.yo - joka raikastaa aamulenkin jäl
keen itsensä ja tuvan Kuusisen city-tödöllä. 
JI Dufva, sähköas - juniori-tuuvan motto: "Miä lähen takas KIRKON
MAAHA, EIHÄ TÄÄL 00 HAUSKAA" 
Hannu Elomaa, tekn.yo - mies, jolla JAMES DEANIN rentous !.ainoa, 
joka ei ihmetellyt, miksi tykit ampuvat ohi. 
HE Hansson, yo - kaveri, jonka hiukset radioaktiivisuudesta punaiset. 
Vuoden vitsiniekka? 
Sami Järvinen, yo - karttaa Ginesviikonloppujaja leirejä kuin ruttoa, etevä 
hemmo, talousaliupseeri. 
Tommi Kujala, kaup.yo - vikkelä vinoilija, pilke silmäkulmassa. Tuvan 
myyntimies, jolta jutut ei lopu. 
RI Kääriä "Spede", fil.yo - aina vaiheessa, kuuluisa 26-tuumaisista laseis
taan, viheltelijä. 
Niko Lahnuskari, yo - sporttinen, humaani, tuleva lääkintä-au, purkan ja 
hapankorpun suurkuluttaja. 

Anssi Pirhonen "Mr Coke", tekn.yo, Helsinki - moppifobia, "En tee!", 
punkka yhtä löysä kuin mieskin, vaiheessa. 
Aki Laurila "Kirkonmaan kingi", yo, Tuusula - "V ... , ku pääsis spaddulle!", 
"Ei vaikuta kotiuttamispäivämäärään." 
Mika Seppä "Mr RaTeKo", tekn.yo, Järvenpää - "Mä lähen pelaa bilistä!", 
pöytä on paras sänky, IV:t lepo, fossiili, pygmi. 
Juri-Pekka Puhakka "Mr keksi" , yo, Nurmijärvi - Viihtyy kaapissaan, 
leijaguru, klo 02.00 aina vessaan, boheemipervertikko. 
Mikko Mannerkoski "Mr vekonen" tekn.yo, Espoo - Puhuu öisin enemmän 
kuin päivisin, lomakone, Roba, "nakkikioski". 
Esa Nyman "Mr mappi", tekn.yo, Lohja - ... vai Rautila ... eiku Nyman, 
hajoamaton, nauru herkässä, tuvan junnu. 
JO Sevanto ''.A gigolo", fil.yo, Helsinki - Jazz tuoksuu, kypsät naiset in, 
puhelun tullessa suihkussa, "Meillä Kotkassa ... " 
Pekka Rautila "Tuvan Spede", tekn.yo, Tuusula- ... vai Nyman ... eiku 
Rautila, eipähän intti paina, keksi upseeri (1200g Pims). 
Timo Nore "Sämtäjousi", yo, Espoo - Ryhti syvältä, RaTeKo lepo, Roba, 
elbyyasento lattialla, "suunta seuraa". 

AH Jarkko, yo-merkonomi, Imatra - Nopein riisujaja pukija, aina valmis, 
iki pirteä. 
Tommi Jokiniemi, tekn.yo, Hyvinkää - "Särmäniemi", käskyt perillä en
nenkuin huulet liikahtavat, kävelevä Ensyclopedia. 
IP Julin, YO, Vantaa - No huh, huh, en mä viitti, mä lähden röökille. 
Jarkko Ahonen, tekn.yo, Nurmijärvi- puhuu enimmäkseen öisin, klo 04.00 
- "HALOO, HALOO". 
Anssi Brederholm, DI, Helsinki - Yo, I'm back, kultainen selventäjä, 
terästä perseeseen ! ! ! 
PM Aalto, insinööri, Kotka - Ikivemppa, kultainen levyttäjä, Kotkan ihme 
vesisängyille - koemakaaja. 
Matti-Veikko Eronen, tekn.yo, Espoo - TST(o) AU, viesti menee perille 
paremmin venäjäksi kuin suomeksi. 

Timo Karppinen - Tuvan suurin ja paras suunnistaja, huumorintaju 
säälittävä, Karppishiki = 11/km 
PM Knuutinen - "Proffa", No tota joo .... , tuvan äiti: huolehtii ja hoivaa. 
Tomi Koljonen - Väsyttää, mä en jaksa, suu käy -ajatus ei. 
VP Klem - Klemppari, tuvan priimus. 
AAO Lehtola - Junior, beatblack, Sledge, mies, joka määrittelee puukot 
tappopinta-alojen mukaan. 
Sami Lehtonen - Dynamite Duo 1, seniili-spede, yksikön videopiste, 
kukaan ei voi olla Lehtola!!! 
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Ville Mattila - Dynamite Duo 2, aina vaiheessa, häröilee ja selventää kun 
vaan voi, surkea biljardinpelaaja. 

TT Marjamäki, tekn.yo - Agentti, särmäjousi no:1, tykki-hajota, tykki
kokoa, tuvan kooma, tl-ammus. 
Mika Mitjonen, yo - Partakone hyytyy ylämäessä, härö, turkulaiset päi
vystäjät on ihan okei. 
Mika Mustonen, yo - Kurssin koomimmat sulkeiset, RaTeKo-särmä?, 
liian särmä - jutu lepo. 
Janne Nousiainen, teknikko - Kok. Saarron paras ystävä, tuvan nestori, 
äijä, piilevät muusikon lahjat ilmenevät öisin. 
Juha Paldanius, yo - Rambo, tetsing is my life, Paul Daniels, Nurmijärven 
mafiapomo. 
TJ Pahkala, yo - Saanko nysvätä, patterin rumin mies, rumin ääni. 
KT Pirkkala, yo, Minnee sinnee, sluiba, minnee VMTL männee, Kotkan 
kirous tykkilinjalle, 330 • VMTL 
Heikki Pimes, yo, Tornion lahja Suomelle, kiertoväijy kuin loma, homo
kulttuuri kiinnostaa, yötetsaaja, TJ 249-Gona. 

Janne Suonpää - Ruma selventäjä, suuret puheet, pienet paheet, pano
mies tunnoton (käy sääliksi tyttöystävää). 
Mikko Sava - Aito paljasjalkalainen, pultsarin skeba yrjöö, rotsikin on 
duunis stadissa, friikki no: 13 2/3. 
AOK Pursiainen - Mies on pihalla kuin ruotsalainen lumiukko keväthan
gella, Äo:n perusteella RaTeKoon (No Huh Huh). 
Timo Vesterback - Mietti pitkään lähteäkö AUK:hon vai kotiin kasva
maan. Viinan himo kaatoi Mr universe-yrityksen. 
Mika Tolonen - Kypsyi tykinnysväämiseen ja täräytti tykistä päähän. Sai 
vempan + helvetillisen päänsäryn. 
Petri Roiha - Omaksui heti kers. Kontinahon idolikseen, kun kerran olivat 
saman kylän poikia. Ikäisekseen ... säilynyt. 
Ilja Ojala -Tuvan häröpelle,jos ei muuta keksinyt niin pisti pipon päähän 
ja lähti piinaamaan Majuria, aina lomilla. 
Timo Riihimäki - Mies ei ole paljon patterilla paskaa valuttanut, kun lähti 
aina kotiin sviittipaskalle. 
IT Surakka - Tuvan urheiluasiantuntija, vaikkei kropan perusteella uskoi
si. Miehen eltaantunut haju ikimuistoinen. 

Antti Artimo "Junnu" - Tuvan Spede, hymypoika ilman patsasta, purkau
tuu päivittäin puhelimeen. 
MO Bäckroos "Rytmikone" - Aina valmis, mutta mihin?, kuuluu Team 
jokinorsuihin, "Voi V ... ! Peräjää!!!" 
Timo Eskelin "Skeletor" - Elää edelleen muissa maailmoissa, lomilla, 
vempassa tai vaiheessa. 
Tuomo Flytström "Grand old man" - Kuuluu Team jokinorsuihin, ikä 
painaa niin paljon, ettei paikat kestä. 
JH Haapaniemi ''.Aura III" - Joo-Vai, Haaparanta, Tornio, ymmärtää 
jonkin verran suomea ilman Turku-Suomi-sanakirjaa. 
Ari-Pekka Hirvonen "Hinonen" - Perverssi Porvoosta, yöllä viltti lepattaa 
aina, raikasti tuvan ilmapiiriä. 
JT Hyökkäri - Aina kyntämässä ja kylvämässä, hymyilevä teknikkonero, 
muijaa lakoon ja siementä vakoon, "1,2,2,1, ... " 
MT Juva "Jyvä " - Paksusähköinssi Muurlasta, myös maanviljelijä, 
poikkeuksena edellisestä, pellot omasta takaa. 

Pasi Laukkanen, Vantaa - Särmä opp.vääpeli, vakiokommentti: Ei näin -
Taakse poistu!!! 
Jari Sauranen "Sluiba", Vantaa - Aina piilossa, missä sauranen on? 
TA Pakkanen "Tuvan särmä", Vehkalahti - Punkka kuin tiiliskivi. 
Mika Peltonen, Helsinki - Kuuluu jokinorsuihin, marssi kuin mies. 
ET Leppänen, Turku - Yhden miehen kaasukammio, punkka kuin pe
runapelto, vakio "Ei kiinnosta minua." 
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Tupa 22 
Viestilinja 

PIZZAT 
1. BOLOGNESE Jauheliha 
2. FRUTTI tonn ikala, 

simpukka, katkarapu 
3. SICILIANA an1ov1s, 

kapris, salam1, valkosipuli 
4. AMERICANO aurajuusto, 

kinkku , ananas 
5. JULIA aurajuusto, 

katkarapu, kinkku, ananas 
6. FRANCESCANA 

kinkku , herkkusieni 
7. QUATTRO kinkku, katka-

rapu, paprika, herkkusieni 
8. VAGABONOA 

kinkku , katkarapu, muna 
9. FIRENZE herkkus1eni, 

kapris, katkarapu, tomaan1 
10. SALA Ml salam1, 

herkkus1eni 
11 . GREEN RIVER herneitä, 

paprika, tomaani, sipuli, ·oliivi 
12. CAMBRETTI runsaasti 

katkarapuja sekä valkosipulia 
13. EMPIRE SPECIAL salami, 

kinkku, sipuli, katkarapu , 
valkosipuli, mustapippuri, 
tuplajuusto 

14. PAPA'S SPECIAL salami, 
papnka, sipuli, aurajuusto, 
oliivi, mustap1ppuri 
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Norm. Perhe 
41 ,- 59 ,-

42 ,- 61 ,-

39 ,- 59 ,-

41 ,- 59 ,-

45 ,- 65 ,-

41 ,- 59,-

45 ,- 65 ,-

41 ,- 59 ,-

45,- 65 ,-

43 ,- 61 ,-

39,- 57 ,-

45 ,- 65 ,-

53 ,- 71 ,-

45 ,- 65 ,-

Mika Saarinen, Laitila - Lomakone no:1, tuvan hiljainen mies. 
MP Mänty, Turku - Vakiokommentti: "Hyi oksennus", jäkitys lepo. 
Sami Lehtiranta, Nurmijärvi - Tuvan namusetä, kaapissa enemmän mäs
syjä kuin sodessa. 

Ml Seppäläinen "Sepi", Turku - AUK:n sambapylly, viestimuoto kulkee 
samban tahdissa, marssilauluharjoitusten vetäjä. 
Jarkko Soininen "Somppa", Hyvinkää - Kertoo naurettavia(?) vitsejä, 
luontainen kyky hakeutua nakkisuojaan. 
JN Suominen "Seksi-Suomalainen", Pori - Opettaja, vaikka ei uskoisi, 
todellinen pervo, sekaantuu kaikkeen, hippi. 
Tapio Valtonen "Waltsu", Turku - Hiljainen hiihtäjä, kukaan ei keksinyt 
Valtosesta mitään sanottavaa, paikalle-huomaamaton. 
Jukka Tissari "Tisu ", Järvenpää - Käsittämätön kyky nukkua missä ja 
milloin vain, aamulenkiltä ehtii aina tupakalle. 
TK U/lakonoja "Pappa'~ Turku - Wanha hevosnaama, perheellinen, antoi 
sikaa omalle tuvalleen, onneksi ei RJ:ksi. 
OMJ Ylirahko "Ulirahko ", ÅBO - Supervemppa(21 vrk), really made by 
JOO VAI-land, postimestari-päivittäin (siskolta). 
Af L eppälä "Poika", Helsinki - Ehdoton Raggari: "Bootseista en luovu! ", 
AUK:n tumppi, kova keräämään rahaa(naisia). 
JJ Penttinen, Helsinki - Hiljainen mies ... , hyvää makumaasta-fanaatikko, 
ampumaleirin nakkikone. 
HLK Saarilahti, Helsinki - RaTeKo kutsuu! !!, hommat hanskassa, han
skat hukassa!, vaiheessa .. . minäkö? 

PIZZATAXI ma- to 
pe 
la 

KIRKKONUMMI 
296 3300 

su 

PIZZAT 

10-22 
10-23 
11-23 
11-21 

Pt4REMNiAN 

\ 
PALV€.LUA11 PUOLE.r,A. 

15. AL CAPONE kinkku, 
tonnikala, lomaani, sipuli 45 ,- 65 ,-

16. OILLINGER salami, 
kinkku, jau~eliha, sipuli 45 , 65,-

17. KUMMISETA kinkku, 
herkkusieni, parsa, katkarapu, 
valkosipuli, tuplajuusto 53 ,- 71 ,-

18. BACON 
pekoni, sipuli, muna 41 ,- 61 ,-

19. CHICKEN HAWAI 
kana, ananas, aurajuusto 41 ,- 61 ,-

20. CHICKEN PEPERONI 
kana, vihreä chili, salami 45 ,- 65 ,-

21 . SPICY HOT CRISPY 
vihreä chili, maustenu 
naudanliha, sipu li, tomaani 53,- 71 ,-

22. BEEFEATER CRISPY 
salami, herkkusieni, paprika, 
sipuli, naudanliha 53 ,- 71 ,-

23. YOUR CHOICE 
tomaani, juusto 35 ,- 53 ,-

LISÄTÄYTTEET : 
- simpukka, anjovis, vihreä chili, ananas, paprika, sipuli, 

tomaani, herne, kananmuna, oliivi, herkkusieni, kapris, 
parsa 4,- 5,50 

- jauheliha, tonnikala, katkarapu, salami, kinkku, extra 
juusto, mausteporsas, naudanliha, porsaanliha, kana, 
pekoni 6,- 7.50 
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. . . . 
ENSO TUNTEE VASTUUNSA YMPARISTOSTA. 

E5 ENSO-GUTZEIT OY 

AEL 
+ 

TYÖVOIMAKOULUTUS = UUSI MAHDOLLISUUS 

§ 

§ 

§ 

Laki työvoimapolii ttisesta aiku iskoulutuksesta tuli voimaan 1.1.1991 . 

Työvoimaviranoma isten hankkima koulutus on työvoimapoliittisin perustein järjestettävää, 
pääasiassa ammatillista aiku iskoulutusta, jonka ta rkoituksena on edistää ja ylläpitää 
työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapa inoa . Näin koulutuksella sekä torjutaan työttö
myyttä että poistetaan työvoimapulaa . 

Uusi laki tarjoaa myös mahdoll isuuden ns. yhteishankintaan, jolloin työnantaja - sekä 
yksityinen että julkinen - ja työvoimaviranoma iset yhdessä osall istuvat koulutuksen 
rahoittam iseen . 

AEL on myös työvoimakouluttaja yksilöille ja yrityksille 

Kysy lisää AEL:n koulutusmahdollisuuksista 
lähimmästä työvoimatoimistosta tai AEL:sta 
puh. (90) 53 071. 

KAARNA TIE 4 , 00410 HELSINKI 

UUDEN TEKNIIKAN INSTITUUTTI 



hoitoa ..... 

... Helsingin kaupungin 

metso- ia maotolousososio 


