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Rannikkotykkimies
toimikunta II/91 
jättää jäähyväiset 

Tkm Toivoniemi 

Janne toimittaa Linnake- leh
teä ja vastaa työsuojeluasia

miehen tehtävistä. Koulutuksel
taan hän on YO ja on toiminut si
viilissä freelancer- toimittajana. 
Vapaa-aikansa Toivis kuluttaa 
lukemalla sammakko-perspektii
vistä kultturelleja kirjoja ja miet
timällä eksistenttialistisen meta
fyysisisiä ajatuksia.Toimikun
tamme ainoana hän on onnistu
nut välttämään pitkäaikaisen pa
risuhteen karmeat karikot ja on
nen hekumat. Sukulaissieluna 
F.Nietzche! 

Alik Rauhala 

V risse on toimikunnan pu-
1'..b.eenjohtaja ja hänen tehtä
vänään on hoitaa toimikunnan 
talousasiat ja suhteet kantahen
kilökuntaan. Koulutukseltaan 
20-vuotias Krisse on tekniikan 
ylioppilas ja vapaa-aikansa hän 
käyttää meren rannalla surffaten 
ja aurinkoa ottaen. Tyypillistä 
hänelle on ns. Beach Boys-men
taliteetti, joka tarkoittaa rentoa 
ja huoletonta suhtautumista ym
päröivään maailmaan. Krisse on 
voittaja-tyyppiä? 
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Tkm Malmelin 

D ykmentin työ-, opinto-, ja 
~osiaaliasiamiehenä toimiva 
Nando on 19-vuotiaana toimi
kuntamme juniori. Tulevaisuu
dessa häämöttävien Valtiotietei
den opintojen mukaisesti hänet 
tavoittaa yleensä joko Yliopistol
ta tai työvoimatoimistosta. Mer
killisen happo-musiikin ja usein 
toistuvien moraalittomien lau
sahdusten myötä hänen per
soonansa on luokiteltu hiukan 
eksentriseksi. Toimikunnan pää
säätäjä?! 



Teksti ja kuvat Janne Toivonniemi 

Komentaja palvelee 24 tuntia 
vuorokaudessa 

Suomenlinnan rannikkorykmentin entinen komentaja eversti Asko Kilpi
nen luovutti komentajan tehtävät helmikuun 28. päivänä eversti Jorma 
Vuohe_laiselle. ll_än on tofrr:i,nut ~emmin II patteriston komentajana. 
Everstl Vuohelainen alolttl varusmzespalveluksensa 1962 eli hän on koh
ta toiminut armeijan leivissä 30 vuotta. Mutta kuka on tämä mies näiden 
faktojen takana? 

'' Kun saavun eversti Vuohelaisen 
toimistoon, minut valtaa hyvi,n 
rauhallinen tunnelma.. Olen pyytä
nyt lupaa haastatella rykmenttim
me "uutta" komentajaa. Istuu
dwnme raskaille nahkatuoleille ja 
aloitamme haastattelun'' 

Herra eversti, monia var
maankin kiinnostaa teidän hen
kilöhistoria. Voisitteko kertoa 
kuinka päädyitte alokkaasta ko
mentajaksi? 

"Astuin varusmiespalvelukseen 
Karjalan tykistörykmenttiin loka
kuun 15. päivä 1962 eli olen ol
lut kohta 30 vuotta armeijassa. 
Palveluksen jälkeen menin Ka
dettikouluun, jossa opiskelin 
kaksi ja puoli vuotta. Kadettikou
lun aikana minut siirrettiin kent
tätykistöstä rannikkotykistöön. 
Valmistuin luutnantiksi 1966 ja 
siinyin Vaasan rannikkopatteris
toon. Toimin siellä jaosjohtaja
na, opetusupseerina ja patterin 
päällikkönä." 
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"Neljän vuoden jälkeen minua 
alkoi kiinnostaa viestitehtävät ja 
menin viestialan kapteenikurssil
le Riihimäelle. Tuon kurssin ai
kana minut siirrettiin silloiseen 
Suomenlinnan rannikkotykistö
rykmenttiin. Siellä toimin viesti
toimiston päällikkönä. Tehtävän 
jälkeen hain sotakorkeakouluun 
ja pääsin tekniselle opintosuun
nalle", eversti Vuohelainen muis
telee. 

Sotakorkeakoulun jälkeen 
hän toimi pääesikunnan rannik
kotykistötoimistossa. 

Siellä eversti Vuohelainen 
työskenteli merivalvonta- ja esi
upseerina. Hän on toiminut 
muun muassa vetäjänä sekä vesi
kuuntelu-projektissa, että Raval
projektissa. 

Vas. Eversti Vuohelainen työhuonees
saan. 

Tarkkailija Lähi-Idässä 

"Siirryin sieltä 1982 Lähi-Itään 
sotilastarkkailijaksi. Olin siellä 
vuoden, puoli vuotta Golanilla ja 
puoli vuotta Libanonissa. Tulin 
takaisin Suomeen 1983 ja seu
raavana vuotena otin II patteris
ton komentajan tehtävät 
SlRtR:ssä (nykyinen PorkRPrs
to) ." 

Patteriston komentajan tehtä
vistä eversti Vuohelainen lähti 
takaisin pääesikuntaan rannik
kotykistötoimiston päälliköksi. 
Kahden vuoden kuluttua hän 
siirtyi sotakorkeakouluun sota
teknisen koulutuksen johtajaksi. 

"Sieltä lähdin uudestaan Li
banoniin. Olin siellä viimeksi 
vuosina 1990 - 1991 ja toimin 
Unifilin operaatiopåällikkönä", 
eversti Vuohelainen kertoo teh
täviensä värikkäästä kirjasta. 

Miten tällaisten YK-joukko
jen komentaminen eroaa suo
malaisten joukkojen komenta
misesta? 

"Kun sotilaat ovat kymmentä eri 
kansallisuutta, niin siinä joutuu 
diplomaattisesti sovittelemaan 
erinäisiä asioita. Mutta kaikki so
tilaallinen toiminta ja varsinkin 
operatiiviset käskyt ovat kaik
kialla suhteellisen samanlaisia. 

Nämä ajat ovat olleet hyvin 
antoisia. Minulla on vielä käynyt 
niin että kumpanakin vuotena ol
lessani Lähi-Idässä on siellä val
linnut hyvin erikoiset olosuhteet. 
Vuonna 1982 tapahtui Israelin 
hyökkäysoperaatio Rauha Gali
leaan ja viime kerralla oli Per
sianlahden sota." 

Mielenkiintoisaksi nuo ajat te
ki etenkin se, että joutui toimi
maan monien eri kulttuurien 
kanssa, eversti Vuohelainen ker
too. 

Komentajaksi 

Tullessaan itsenäisyyspäivänä 
1991 takaisin Suomeen eversti 
Vuohelainen tiesi, että häntä 

Eversti Vuohelainen tarkastamassa S/RR:n joukkoja 1/92 saapumiserän valati
/aisuudessa Mäki/uodon linnakkeella. 

odottaa rannikkotykistön jouk
ko-osaston komentajan' tehtävät 
kotimaassaan. Kysymykseksi jäi, 
tuleeko hän Suomenlinnan ran
nikkorykmentin vai Turun ran
nikkorykmentin komentajaksi. 
Helmikuun 28. päivä 1992 hän 
otti vastaan Suomenlinnan ran
nikkorykmentin komentajan teh
tävät edeltäjältään eversti Kilpi
seltä. 

Mitkä ovat suurimmat erot 
varusmiespalveluksessa, jos ver
taatte omaa palvelusaikaanne 
nykyiseen palvelukseen? 

Ollaan menty siinä mielessä posi
tiivisempaan suuntaan, että va-
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rusmiesten vapaa-aika on sel
keästi määritelty. Varusmiesjoh
tajien oikeudet on myös määri
telty entistä tarkemmin. Kaikki se 
simputus,joka oli tuolloin päivit
täistä, on jäänyt pois. Koen nämä 
erittäin suuriksi edistysaskeliksi. 

Olosuhteet ovat parantuneet 
huomattavasti, majoitusolosuh
teet ennen kaikkea. Esimerkiksi 
60-luvulla Isosaaren kasarmilla 
asui melkein neljä sataa miestä. 
Tänä päivänä siellä saa asustaa 
vajaat kaksi sataa varusmiestä. 

Rannikkotykistössä on materi
aalinen kehitys ollut valtava. Ol
laan saatu uutta koulutus- ja tais
teluvälineistöä, mikä tekee kou
lutuksesta aikaisempaa mielek
käämpää. 



Eversti Vuohelainen seuranaan eversti Asko Kilpinen (oik.) ja rannikkotylåstön tarkastaja Eversti Sinkkonen (vas.) vastaan
ottamassa ohimarssia Mälåluodon linnakkeella. 

Monet varusmiespalveluksen 
aloittaneet joutuvat lopetta
maan sen kesken nykypäivänä. 
Minkä näette siihen olevan syy-

.. ? na. 

Meillä ei ole ollut rykmentissä 
ongelmaa siviilipalvelukseen 
siirtymisestä, mutta aika moni 

,joutuu keskeyttämään palveluk
sensa. 

Siinä on useampiakin tekijöitä 
takana. Kutsuntoja edeltäneissä 
lääkärintarkastuksissa palveluk
seen tulevat miehet eivät kerro 
omista vaikeuksistaan. Sitten 
palvelukseen astuttuaan nämä 
vaikeudet tulevat esille. 

Pääosa niistä vapautuspäätök
sistä, jotka olen lääkärin suosi
tuksesta tehnyt, ovat johtuneet 
psyykkisistä perusteista. Näistä 
suuri osa on ihmisiä, jotka eivät 
ole vielä kypsiä suorittamaan va
rusmiespalvelusta. 

Voidaan sanoa, että pääkau
punkiseudulla on lastentarhoissa 
jo lapsia, jotka ovat niin häiriin
tyneitä että he eivät sopeudu 
edes sinne. Nämä samat nuoret 

miehet tulevat myös meille ja 
usein heidät joudutaan laitta
maan takaisin siviiliin kasva
maan. 

Luottamus nuoriin 

Minkälaisena näette nuorten 
puolustustahdon ja pitäisikö si
tä pyrkiä kohentamaan joten-
/ei ? n. 

Nuorten puolustustahto on pal
jon korkeammalla kuin mitä se 
oli esimerkiksi 60-luvulla. Nyky
päivän nuoret ovat sen verran 
paljon kosketuksissa Euroopan 
huolestuttavaan tilanteeseen ja 
itärajan takaisiin tapahtumiin, 
että he ovat nähneet tämän maan 
puolustamisen arvoiseksi, eversti 
Vuohelainen uskoo. 

Tottakai kohentaminen on ai
na paikallaan. Vaikkakin kaikki
en maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan tutkimusten 
mukaan suomalaisten puolustus
tahto on maailman huippuluok
kaa. Jotta tällainen taso pystyt
täisiin säilyttämään, on sen eteen 
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tehtävä valtavasti töitä. 
Puolustustahdon kohentami

nen pitää tietysti ulottua myös re
serviläistenkin piiriin. 

Suomenlinnan rannikkoryk
mentti oli suurten muutosten 
kohteena edeltäjänne eversti 
Ki,!pisen aikana. Onko vielä 
odotettavissa suuria muutok
sia? 

On. Puolustusvoimissa joudu
taan tekemään raskaita säästö
toimenpiteitä. Mäkiluodon lin
nakkeella joudutaan lopetta
maan tavallinen kurssimuotoi
nen varusmieskoulutus. Henki
löstön käyttöä joudutaan harkit
semaan entistä tarkemmin. Kou
lutuksen kustannuksia joudu
taan puimaan uudestaan. Elo
kuun saapumiserästä joudutaan 
siirtämään noin 80 alokasta suo
raan Isosaaren linnakkeelle, 
eversti Vuohelainen luettelee 
raskaita muutoksia. 

Tällöin koulutuspatterista tu
lee noin 300 miehen perusyksik
kö ja tämäkin tullaan ensi vuo-

den alusta jakamaan kahteen pe
rusyksikköön. Tämä mahdollis
taa perusyksikön päällikölle pa
remmat mahdollisuudet pitää yh
teyttä miehiinsä. Näin voimme 
ottaa miehen, jolla on jotain on
gelmia, kahdenkeskiseen käsitte
lyyn. Hänen ongelmiinsa voi
daan pureutua ja parhaimmassa 
tapauksessa ne myös ratkoa posi
tiivisin lopputuloksin. 

Suurta edistystä 

Mihin suuntaan mielestänne 
rykmenttimme on edennyt? 

Rykmentti on mennyt huimaa 
vauhtia eteenpäin. Materiaaliset 
uudistukset viimeisen kymme
nen vuoden aikana ovat olleet to
della mittavat. Meillä on uutta ja 
modernia välineistöä niin meri
kuljetuksen kuin a~eistuksenkin 
puolella. Ainoat heikot kohdat 
ovat moottorisoitu tykistö ja ran
nikko-ohjus yksiköt, joiden ka
lusto on vanhenemassa. 

Kiinteistöt tarvitsevat vielä. pa
rannuksia. Esimerkiksi huolto
patterin tilat tarvitsisivat pikaista 
peruskorjausta, yleisen viihty
vyyden parantamiseksi. Samaa 
toivoisin myös koulutuspatterin 
tiloille tehtäväksi, eversti Vuohe
lainen sanoo huolestuneena. 

Minkälaisena näette rannik
kotykistön roolin Suomen puo
lustusvoimissa? 

Rannikon puolustamisen merki
tys on Suomen puolustukselle 
hyvin oleellinen. Suomen koko 
ydinalue, niin väestöllisesti kuin 
teollisesti, on keskittynyt ranni
kolle. Toisaalta meri on sellainen 
tie, jota pitkin voidaan kuljettaa 
suuria joukkoja hyökkäyksen 
sattuessa. Yksistään nämä teke
vät rannikkotykistöstä hyvin tär
keän aselajin. 

Jos vertaamme tilannetta esi
merkiksi Ruotsiin, ja niiden suo
rittamaan kaukotorjuntaan, niin 
he ovat panostaneet voimakkaas
ti ilmavoimiin ja laivastoon. Mut
ta meidän kapeilla merialueil
lamme tämä ei olisi mahdollista. 
Tämän takia meidän on panos-

tettava rannikkotykistöön. 
Viime toukokuussa järjestet

tiin ensimmäiset maanpuolus
tu.smessut, joiden tuotto meni 
veteraanien kuntoutukseen. 
Kunnioitetaanko teidän mieles
tänne maassamme tarpeeksi so
tiemme veteraaneja? 

Tänä päivänä yleisesti ottaen kyl
lä. Valtiovalta on ryhtynyt tiettyi
hin, joskin hyvin rajotettuihin ta
loudellisiin toimenpiteisiin. 

Minua on jopa liikuttanut se, 
että he ovat saaneet nyt ansaitse
mansa arvostuksen. Ennenhän 
heitä suorastaan pilkattiin. Huu
deltiin sotainvaliideille: "Mitäs 

1 

Eversti Vuohelainen pitää valapuhetta 
Mälåluodon linnakkeella. 
menitte sotimaan. Olisitte anta
neet ne alueet Neuvostoliitolle!" 

Isäni on käynyt kolme sotaa; 
talvisodan, jatkosodan ja Lapin
sodan. Kun nyt voidaan osoittaa, 
että Suomi saavutti eräänlaisen 
voiton, säilytimme itsenäisyy
temme,· niin heidän arvostus tun
tuu erittäin hyvältä. Puolustus
voimat on aina pitänyt vete
raaneja arvossaan ja tulee aina 
pitämään, eversti Vuohelainen 
sanoo liikuttuneesti. 

Suomalaista sotahistoriaa ei 
tarvitse kirjoittaa uudestaan. Jos-
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sain muualla se joudutaan kir
joittamaan uudestaan. 

Komentajana ympäri 
vuorokauden 

Mikä on komentajan tehtä
vissä rasittavinta ja mikä an
toisinta? 

Rasittavaa ovat oikeudenhoitoon 
liittyvät asiat ja joskus henkilös
töhallintoon. Ne ovat hyvin usein 
ikäviä asioita. Antoisaa on se, et
tä Suomenlinnan rannikkoryk
mentin alue on hyvin kaunista. 
Rykmentin monipuolinen henki
löstö on hyvin ammattitaitoista. 

Kuinka paljon komentajan 
tehtävät sitovat teitä siviilissä? 

Voisi sanoa, että en ole siviilissä 
koskaan. Komentaja on komen
taja 24 tuntia vuorokaudessa. 

Kuinka rentoudutte kotona; 
onko teillä jotain harrastuksia? 

Pidän paljon kalastamisesta. Mi
nulla on kesäpaikka Savitaipa
leella Saimaan rannalla. Kalaste
len siellä aina kun voin lomailla. 
Mielelläni kuljen myös metsissä. 
Sienestän ja marjastan paljon. 
Luen myös todella paljon. 

Onko teillä mitään mieleen
painuvaa kirjaa tai kirjailijaa? 

Tällä hetkellä luen Milan Kunde
ran Immortalitya. Milan Kundera 
on modemeista kirjailijoista yksi 
suosikkini. Olen lukenut myös 
kaikki Tom Clancyn kirjat. Hän 
kirjoittaa jännäreitä hyvin am
mattitaitoisesti. Herman Hessen 
runot sekä teokset "Lasihelrnipe
li" ja "Arosusi" ovat olleet aina 
hyvin läheisiä. 
"Poistuessani eversti Vuohelaisen 
toimistosta hän ottaa esille Lähi
Itää käsittelevän lehden ja uppou
tuu seuraamaan entisen palvelus
paikkansa tilannetta. Eversti Vuo
helaisesta "ää kuva miehestä, joka 
jatkaa töftänsä vilpittömällä in
nolla vaikka vanha palveluspaik
ka sijaitsee tuhansien kilometrien 
päässä." 



Teksti ja kuvat Jouni Grönroos 

Kilta tutuksi uusille jäsenille 
Toukokuun yhdeksäntenä päivänä Suomenlinnan Rannikkotykistökilta jä,jesti uusille jäsenilleen Kilta tutuksi 
- tutustumispäivän. Päivän aikana tulivat tutuiksi niin killan eri jaosten toiminta ladn myös killan yhteistyö Suo
menlinnan Rannikkorylanentin kanssa. Lisäksi uudet jäsenet tutustuivat killan keskeisimpiin kokoontumis- ja 
virkistyskohteisiin, Kajanukseen saunaan ja läJvön saaren kiltamajaan. 

Uusien kiltalaisten tutustu
mispäivä alkoi bussikulje

tuksella Helsingistä Porkkalaan, 
jossa Suomenlinnan Rannikko
rykmentin komentaja eversti 
Vuohelainen kertoi rykmentin 
toiminnasta sekä yhteistyöstä kil
lan kanssa. Puheessaan komen
taja muistutti vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön tärkeydestä 
myös nykyisessä maailmanpoliit
tisessa tilanteessa. 

Saunojen sauna 
Heti rykmentin komentajan pu
heen jälkeen osallistujilla oli 
mahdollisuus tutustua Robert 
Kajanuksen saunaan, jonka kilta 

on muutamia vuosia sitten kun
nostanut. Saneeraustyö saatiin 
lopullisesti päätökseen vasta ku
luvan vuoden aikana, kun sau
nan tornin viimeisetkin vuoto
kohdat saatiin pysyvästi tukittua. 

Mielenkiintoinen 
linnakekäynti 

Seuraavana tutustumiskohteena 
oli Mäkiluodon linnake, jossa 
saatiin . tutustua rannikkotykis
tön uusimpaan tykkikalustoon 
sekä kuulla saaren historiasta. 
Linnakkeella saatiin nauttia 
myös maittava ja täyttävä SA
lounas,jonka jälkeen tutustumis
matka jatkui Järvön saarelle. 
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Kiltatietoa saunomisen 
ja makkaranpaiston 

lomassa 
Järvön kiltamajan edustalla, gril
likatoksen suojassa ja saunan 
lauteilla killan uudet jäsenet sai
vat kuulla kiltatoirninnasta ylei
sesti, killan eri jaosten toimin
nasta, killan historiasta sekä Jär
vön päivystystoirninnasta. Mieli
piteitä vaihdettiin paljon sekä 
killan nykyisistä toimintamuo
doista, että tulevaisuuden kilta
työstä. Monet uusista jäsenistä 
osoittivatkin kiinnostusta osallis
tua eri jaosten tukiryhmien työs
kentelyyn. 

Kuvatekstit: vas. CFiskolla matka Mäki
luodon linnakkeella Järvön saarelle 
taittuu tuokiossa. 
Oik. ylh Kajanuksen sauna on ainut
laatuisuudessaan mieleenpainuva vie
railukohde. 
Oik kesk. Kiltatoiminnasta keskustel
tiin myös vesistökuljetuksen aikana. 
Tässä kokemuksistaa kertoo killan pu
heenjohtaja Eero Sivunen. 
Oik alh. Killan kunniapuheenjohtaja 
Reijo Telaranta haastattelemassa uu
sia kiltalaisia. 

Auringon kääntyessä hiljal
leen laskuun osallistujat kiidätet
tiin uiskolla mantereelle, josta 
paluumatka Helsinkiin jatkui 
leppoisasti bussissa jutustellen. 

Tutustumistilaisuuksia 
jatkossakin 

Toukokuun kiltapäivästä saatu 
positiivinen palaute innostaa jat
kamaan käytäntöä, jossa uudet 
kiltalaiset tutustetaan kiltatoi
rnintaan killan ja rykmentin kes
keisissä kohteissa. Koska tällaiset 
tilaisuudet vaativat vesistö- ym. 
kuljetuksia, ja muita erikoisjär
jestelyjä, joudutaan osallistujien 
määrää usein rajaamaan. 

Mikäli olet liittynyt kiltaan hil
jattain, muttet ehtinyt tai mahtu
nut mukaan toukokuun tutustu
mistilaisuuteen, voit ilmoittaa 
kiinnostuksestasi osallistua seu
raavaan tutustumistilaisuuteen 
soittamalla killan varapuheen
johtajalle Jouni Grönroosille 
(pk. 803 7410) tai killan tiedo
tus- ja koulutusjaoksen vetäjälle 
Petri Telarannalle (pk. 803 
2957). Seuraava Kilta tutuksi- ti
laisuus järjestetään viimeistään 
ensi keväänä. 

Mikäli olet kiinnostunut kilta
toiminnasta ja haluat tutustua tai 
tulla mukaan erijaosten työsken
telyyn, sinun ei kannata odottaa 
ensi kevääseen, vaan soita edellä 
mainituille henkilöille, killan pu
heenjohtajalle Eero Sivuselle 
(pk. 893 733) tai sihteerille Kau
ko Pyysköselle (p. 801 2230). 
Voit ottaa yhteyttä myös suoraan 
eri jaosten vetäjiin (yhteystiedot 
edellisessä Linnake-lehdessä). 

Tervetuloa mukaan 30 vuoti
aan kiltarnrne nuorenevaanjouk
koon. 
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Teksti Janne Toivonniemi 

Rykmentin äärilaidalla 

Orrengrund on vahvuudeltaan 
Suomenlinnan rannikkorykmen
tin pieni.n linnake. Sen pääasialli
nen tehtävä on merivartiointi 
Noin 36 hehtaarin kokoinen saari 
sijaitsee 15 kilometrin päässä L<r 
viisan ydinvoimaloista. Orren
grundiJJa on ollut jo pitkään hyvän 
palveluspaikan maine. V arusmie
het ovat viihtyneet raskaankin me
rivalvonnan ohella saarella ja pi
tävät itse paikkaa parhaana pailc
kana palvella. 

Värvätty alikersantti Ahola toimii 
vuorollansa linnakkeen päällik
könä. Hän on toiminut ennen 
siirtoa Orrengrundiin vuosikau
sia pääesikunnassa. "Onhan tä
mä vaihtelua. Olen.saanut toimia 
varusmiesten kanssa nyt yli vuo-

den. Pääesikunnassa ei ollut kuin 
muutama varusmies ja en ollut 
heidän kanssaan juuri minkään
laisessa vuorovaikutuksessa", ali
kersannti Ahola kiteyttää ajatuk
siaan Orrengrundista. 

Kaikki paikalla olevat varus
miehet näyttävät olevan hyvin 
tyytyväisiä saareen. Vaikka va
paa-ajan vietto mahdollisuuder 
ovat heikot, niin vapaa meininki 
palvelusajan ulkopuolella tekee 
oleskelun saarella mielekkääksi. 

"Joskus tuntuu kun olisi viet
tämässä mökkielämää. Tottakai 
väliin mahtuu päiviä, jolloin jou
tuu tekemään töitä hiki hatussa. 
Kaikki täällä osallistuvat linnak
keen kunnostustöihin, mutta ei 
kukaan ole vielä valittanut'', ali
kersantti Kallio kertoo elämästä 
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linnakkeella esitellessään raken
teilla olevaa tupakkakatosta. 

Sotilaskotia kaivataan 

Linnakkeen ruokala on Orren
grundin ylpeyden aihe. "Ryk
mentin parhaat safkat'', aliker
santti Kallio sanoo ilman pienin
täkään epäillystä. 

Pojat asuvat noin kahden hen
gen tuvissa. Kasarmissa on oma 
sauna ja TV-huone. Ainut asia, 
mitä varusmiehet kaipaavat on 
so-tilaskoti. Siihen onkin saata
vissa parannus, sillä vanhan ka
sarmirakennuksen tiloihin tulee 
sotilaskodille omat tilat. ''Valitet
tavasti se tapahtuu sen jälkeen 
kun olen kotiutunut'', alikersant
ti Kallio huokailee. 

Vas. Näkymä Ommgrundin satamasta. 
Oik. ylh. 2/91 ryhmänjohtajista alik 
Paakkinen ja Kallio. 
Oik. kesk. Merivalvontamies toimessa. 
Oik. alh. O"engrundin varusmiehet 
kokoontuivat ''perhepotrettiin. " 

Näin kesäaikaan saarella ehtii 
harrastaa esimerkiksi kalastusta. 
"Pojat ovat käyneet kalassa mil
tein joka päivä ja aina ovat saa
neet jotain. Illalla heille on an
nettu lupa grillata kalojansa ja 
olla muutenkin vähän vapaam
min", värvätty alikersantti Ahola 
kuvailee kesäharrastuksia lin
nakkeella. 

''Tottakai talviaikaan täällä ei 
niin paljoa tekemistä löydy, 
mutta ei täällä kukaan silti ole 
valittanutkaan", Ahola lisää. 

Merivalvojat saavat pitää kah
den tunnin vartiovuoron jälkeen 
kuuden tunnin lepotauon. Muu
tama vuosi takaperin sama suhde 
oli kaksi tuntia vartiointia ja nel
jä tuntia lepoa. "Silloin merival
vonta oli paljon rankempaa, mut
ta tietääkseni silloinkaan ei ku
kaan pitänyt sitä liian rankkana. 

Meillä on ollut täällä tapana, 
että lepoaikana merivalvojat saa
vat tehdä mitä haluavat. Enim
mäkseen he kyllä nukkuvat'', 
Ahola kertoo. 

Linnakkeella viihtyy 

Alikersantti Kallio huolehtii ryh
mänjohtajana, että vahtivuorot 
sujuvat linnakkeella. Kerran päi
vässä hän tekee yhden kahden 
tunnin vuoron. "Se sekoittaa var
tiovuoroja sen verran, että yö
vuorot eivät kasaannu muuta
man jannun harteille", aliker
santti Kallio sanoo. 

Orrengrund antaa ryhmänjoh
tajalle paljon vastuunalaista työ
tä. Jonain päivinä jolloin yksikön 
päivystäjä ei ole paikalla, niin lin
nakkeen päällikön tehtävät siir
tyvät ryhmänjohta}ille. "Silloin 
huomaa, että päällikön tehtävä ei 
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ole mitään helppoa, joutuu hoi
tamaan poikia leireille ja soitte
lemaan muonituksen perään", 
Kallio kertoo. 

Merivalvojien kanssa täällä ei 
ole mitään ongelmia. Heidät saa 
hyvin töihin ja asiat rullaavat 
omalla painollaan. Joskus joutuu 
tietenkin heitä ohjaamaan kädes
tä pitäen, mutta se on tuiki har
vinaista. 

Varusmiesten keskuudessa 
vallitsee hyvä henki. Kaikki tule
vat hyvin toimeen keskenään. 

Saarella vallitseekin hyvin lep
poisa ilmapiiri. Jos aikaa löytyy, 
niin aina voi lämmittää saunan 
tai grillata makkaraa. Sotilaalli
suutta ei kuitenkaan ole unoh
dettu. 

"Meillä on ollut periaatteena, 
että silloin kun ollaan palveluk
sessa, niin käyttäydytään ja pu
keudutaan sotilaallisesti", vär
vätty alikersantti Ahola tähden
tää. 

Venemiehille Orrengrund on 
ihanne paikka, koska ei ole mon
takaan vuoroa joista pitää pitää 
huolta. 

Saarelle on saatu juuri uusi 
linnakevene, joka kulkee aina 
kun on tarve. Näin on parannet
tu huomattavasti kulkuyhteyk
siä. 

Orrengrundin linnake tulee 
saamaan lisää viihtyvyyttä, sillä 
saarelle on tulossa lautasantenni 
ja punttisalia laajennetaan tun
tuvasti. 

Orrengrund on kaikkine puut
teineen ihanteellinen paikka, 
varsinkin näin kesällä. Samaan 
ovat päätyneet jo useat saarella 
palvelleet varusmiehet vuosien 

O"engrundin vanha merivalvontatomi. 

varrella. Jo Linnake-lehden vuo
den 1981 syksyn numeron otsik-

SlRR ylennykset 
Majuriksi 

Kapt Rautava Risto 

Kapteeniksi 

Yli/ Grönwall Thomas· 
Yli/ Nissilä Heikki 
Yli/ Salomaa Martti 
Yli/ Viita-aho Auvo 

1.5.92 

1.2.92 
1.2.92 
1.2.92 
1.3.92 

Yli/ Korhonen Ismo 
Yli/ Uusitalo Jarmo 

Yliluutnantiksi 

Ltn Reponen Kalle 
Ltn TavailaArvi 
Ltn Puistola J-A 
Ltn Vähägangas Petri 
Ltn Hänninen Timo 
Ltn Vesanen Tomi 
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1.3.92 
1.7.92 

4.6.92 
1.7.92 
1.7.92 
1.7.92 
1.7.92 
1.7.92 

ko kertoo kaiken: "Orregrundis
sa on hyvä henki." 

Teknikkoluutnantiksi 

Sottekn Ahola Hannu 1.1. 92 
Sottekn Lauttanen Jarkko 1.1.92 
Sottekn OjalaAnssi 1.1.92 

Luutnantiksi 

Sotmest Villa Markku 1.2.92 
Sotmest Koli Markku . 1.3.92 
Sotmest Häkkinen Väinö 1.4.92 
Sotmest Myllymäki Tauno 1.4.92 
Sotmest Savolainen Kauko 1.5.92 
Sotmest Tarkiainen Raimo 1.7.92 

Teksti ja kuvat Janne Toivonniemi-

27. 7.1()92 Kuivasaaren linnak
keella pal,jastetti.in Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin entisen ko
mentajan muotokuva. Tuulisessa 
säässä tilaisuutta oli kokoontunut 
seuraamaan noin viisikymmentä 
rykmentin henkilökuntaan kuulu
vaa ja sekä nykyinen että vanha 
komentaja. 

Järeän kaksoistykin luona vie
raille tarjoiltiin · Järeäcoctail. 
Everstiluutnantti Olla kehoitti 
puheensa lopuksi vieraita kohot
tamaan maljan eversti Asko Kil-

Eversti 
Kilpisestä 

muotokuva 
pisen ja hänen muotokuvansa 
kunniaksi. Kun muotokuva oli 
paljastettu piti puheen rykmen
tin nykyinen komentaja eversti 
Jouko Vuohelainen. Hänen jäl
keensä muotokuvan tekijä taitei
lija Ulla Bäckman palkittiin pit
käaikaisesta yhteistyöstä ryk
mentin kanssa. 

Tilaisuuden lopuksi eversti 
Kilpinen sanoi kiitoksensa työ
vuosista Suomenlinnan Rannik
korykmentissä. Pakollisten po
seerausten jälkeen vieraille oli 
järjestetty esittelykierros kak-
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soistykin sisällä. Killan kunnos
tustyöt ovat juuri loppusuoralla. 
Ampumakuntoon vanha museo
tykki saadaan ensi itsenäisyys
päiväksi. Esittelykierroksen jäl
keen kaikille tarjoiltiin järeäväli
pala Kuivasaaren sotilaskodin ti
loissa. 

Kuvateksti: Taulun paljastuksen jäl
keen vasemmalta eversti Vuohelai
nen, everstiluutnantti Oila, kunniavar
tio, taiteijija Ulla Bäckman ja eversti 
](jlpinen potretissa. 



Teksti Nando Malmelin. Kuvat Nando Malmelin ja Kristian Rauhala. 

Päärnisteri 
• 
Ja 

varusmiespalvelus 
Nykyinen hallituksen päiimisteri 
Esko Aho suoritti va,usmiespalve
luksensa vuonna 1981 Suomen
linnan Rarmikkotyldstörylanen
tissä..Silloin 28-vuotiasvaltiotietei
den kandidaatti ansioitui toimies
saan sekä aliupseeri-, että reser
viupseerikurssin puheenjohtajana. 
Nando Malmelin ja Krutian Rau
hala kävivät haastattelemassa 
häntä kiireisten hallitusasioiden 
keskellä. 

Missä tehtävissä toimitte va
rusmiespalveluksenne aikana? 

Palvelin ensin alokaskauden 
SlRtR:n Esikuntapatterilla San-

tahaminassa. Sen jälkeen suori
tin aliupseerikurssin tulenjohto
linjalla Upinniemessä ja reser
viupseerikurssin Santahaminas
sa. Koulutuskauden jälkeen pal
velin kokelaana Isosaaren lin
nakkella. 

Onko niiltä ajoilta jäänyt kes
täviä ystävyyssuhteita? 

Olin sekä aliupseeri- että reser
viupseerikurssin oppilaskunnan 
puheenjohtajana. Pidin niitä mo
lempia mielenkiintoisina tehtävi
nä ja niiltä ajoilta on kertynyt 
mukavia muistoja ja paljon hen
kilökohtaisia ystäviä. RU-kurssin 
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oppilaskunnan hallitus on ko
koontunut vuosittain vähintään 
kerran ja osallistumisprosentti 
on yleensä ollut tasan sata.On pi
detty myös yksi kurssin kokous, 
jossa paikalla oli noin puolet 
kurssille osallistujista. Tämäkin 
kertoo osaltaan yhteyksien vah
vuudesta. 

Mielenpainuvin muistonne 
palvelusajalta? 

Minulle se oli henkilökohtaisesti 
se, kun ensimmäinen lapsistani 
syntyi vielä ollessani varusmies
palveluksessa. Vaikka se ei liit
tynytkään palvelukseen, oli se 

Vas. Päämisteri työhuoneessaan. Pää
misteriä haastattelemassa Nando Mal
melin. 

henkilökohtaiselle 
suuri muutos. 

elämälleni 

Näin laman aikana on spe
kuloitu sitä mahdollisuutta, että 
puolustusmenoissa voitaisiin 
säästää lyhentämällä varus
miesten palvelusaikoja. Mitä 
mieltä olette asiasta? 

En usko, että on mahdollisuutta 
yleiseen palvelusaikojen lyhentä
miseen. Tunnen itse tämän tekni
sesti vaativan palvelusalan, enkä 
voi kuvitella, että lyhyernrnillä 
palvelusajoilla voitaisiin selvitä. 
Saattaa tosin olla toisia aloja, 
joilla palvelusaikaa voitaisiin jo
pa vähentää. Keskimääräisen 
palvelusajan pitää silti säilyä sa
mana. Säästöt pitää löytää toista 
kautta: toimintoja tehostamalla 
ja kehittämällä. 

Säästötoimenpiteistä puhut
taessa, varusmiesten päiväraha 
ei lukuisista yrityksistä huoli
matta noussut. Mikä on käsityk
senne asiasta? 

Se on yksi niistä ikävistä päätök
sistä joita on tehty, mutta kun on 
lähdetty siitä, että kenenkään 
etuisuuksia ei paranneta, niin 
luonnollisesti se koski myös va
rusmiehiä. 

Mitä pidätte syynä varusmies
ten palveluksen keskeyttämi
seen, sehän on noussut vuosi 
vuodelta? 

Uskon selitysten löytyvän varus
miespalveluksen vaatimusten li
sääntymisestä. Nykyajan yhteis
kunnassa nuorten fyysinen ja 
henkinen kunto eivät ole parhaat 
mahdolliset varusmiespalveluk
sen kestämiseksi. 

Mikä on mielipiteenne siviili
palveluksesta ja sen kestosta, jo
ka on nykyisin 13 kuukautta? 

Mielestäni ei pidä nähdä ran
kaisutoirnena, jos ihminen valit
see siviilipalveluksen. Toisaalta 
ei saa syntyä mielikuvaa, että si
viilipalveluksessa pääsee hel
pommalla. Niiden välillä täytyy 
olla tietty oikea suhde, johon toi
von viimeaikaisen uudistuksen 
vaikuttavan. 

Mitkä ovat mielestänne puo
lustuspolitiikkamme tulevai
suuden vaihtoehdot otettaessa 
huomioon kaikki vaihtoehdot? 

Niin kauas kuin silmä kantaa pe
rusrakenne säilyy entisellään eli 
Suomi huolehtii itse omasta puo
lustuksestaan ja meillä on tärke
ää ylläpitää uskottavaa puolus
tuskykyä. Siihen liittyy monia vii
meaikaisia puolustusta koskevia 
päätöksiä, kuten materiaali- ja 
hävittäjähankinnat, jotka käy
tännössä osoittavat Suomen ha
lukkuuden puolustaa itseään. 

Mitkä ovat mielestänne suo
men ja muiden valtioiden soti
lallisen yhteistyön tulevaisuuden 
näkymät? 

Yhteistyötä tehdään jo nyt ja on 
mahdollista että. sitä tullaan li- ' 
säämäänkin, mutta yhteistä puo
lustusta tai puolustusliittoa en 
tällä hetkellä näe tarpeelliseksi. 
Suomen historialliset kokemuk
set osoittavat, että me olemme it
se pystyneet parhaiten hoita
maan oman maanpuolustuksem
me. 

RITK:n puheenjohtaja Kristian Rauhala ojentaa SIRR:n T-paidan päämisteri Esko Aholle haastattelun päätteeksi. 
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Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa 

Rykmentin vuosipäivää vietettiin aurinkoisen sään vallitessa Mäkiluodon linnakkeella. Samassa yhteydessä 20.3. palveluk
seen astuneet alokkaat vannoivat sotilasvalansa. 

Ilmassa oli pientä juhlavaa jännitystä, kun Rykmentin lippu saapui joukkojen eteen. Lippuvartiota johti ltn To~i Vesanen. 
Monille alokkaille tämä oli vannaan yksi tilaisuuden kohokohtia, ja antoi tuntumaa sotilaallisiin juhlallisuuksun. 
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Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa Kuvasatoa 

Vuosipäivänä palkittiin perinteisesti rykmentin ansioi
tunutta väkeä. Tässä palkintoa vastaanottamassa evers
ti Kilpinen. 

?. ?? järjestettiin Isosaaren maraton. Kaikille osallistujil
le ei pelkkä maraton riittänyt, kuten kuvasta näkyy. 

Vuosipäivä juhlallisuuksien jälkeen tilaisuuteen osallis
tuneille tarjottiin perinteinen SA-lounas. Tilaisuuden 
leppoisassa, mutta juhlavassa ilmapiirissä monilla oli 
hymy herkässä. 

Yksinäisen maratoonarin matkaa oli helpottamassa 
Isosaaren kauniit maisemat. 
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AUI< V92 kurssin johtajalta 

Kurssin 
johtaja 

30.6 asti Majuri 
Hans-Peter Rekola 

Onnittelen teitä aliupseerikurssin I jakson suorittamisesta. 
Olette läpäisseet sotilasjohtajakoulutuksen ensimmäisen vaiheen. Edes

sänne ovat haastelliset tehtävät alokasryhmänjohtajina, erikoisaliupsee
reina, ja osalla opinnot Rannikkotykistökoulussa. 

Opintotuloksissanne olette yltäneet hyvään tasoon alkuvaikeuksista 
huolimatta. Fyysisenä suorituksena Veljesmarssin läpäisyä voidaan pitää 
miehen tekona. Paineensietokykyäja oppimiskykyänne mitattiin niin Por
sön kuin Mäkiluodon ampumaleireillä. Tulokset olivat rohkaisevia. 

Ryhmänjohtajilta vaaditaan erityisesti alaistensa tuntemista. Selvittä
kää alaistenne taustat ja tukekaa heitä. Yhteinen päämäärä olkoon ryh
männe tavoite. Johtajuus on jatkuvaa opiskelua. Oppikaa esimiehiltänne 
ja kasvattakaa itseänne sotilasjohtajina. 

Olen täysin vakuuttunut siitä, että Te tulette selviytymään eteen tule
vista haasteista ryhmänjohtajina. 

Onnittelen Teitä vielä kerran tämän jakson suorittamisesta ja toivotan 
menestystä tulevissa tehtävissä. 

Kurssin johtaja 
Koulutuspatterin päällikkö 
Kapteeni H Myllyniemi 

Kurssin 
johtaja 

1. 7 alk. Kapteeni 
Heikki Myllyniemi 

Kurssin 
vääpeli 

Luutnantti 
Raimo Tarkiainen 

Tykkilinja Tulenjohtolinja Keskiö linja Viestilinja 

Yliluutnantti 
Jukka Alavillamo 

Yli/uutnantt1 
Kari Tapala 

Yliluutnantti 
Juha-Antero Puistola 
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Yliluutnantti 
Timo Hänninen 

Kurssin Johtajalta 
Arvoisat aliupseerikurssin oppilaat. Onnittelen teitä kurssille valitsemisen johdosta. Kurssinne tulee jakaan
tumaan kahteen jaksoon. Ensimmäisestä jaksosta voitaisiin synonyyminä käyttää ilmaisua yhteinäisjakso. 
Se kuvaa mielestäni parhaiten jakson luonnetta. Yhteinäisjaksolla saatte rannikkotykistöaselajin ryhmän
johtajaksi kouliintumiseen tarvittavaa erikoiskoulutusta. 

Toinen jakso tulee jatkumaan joko reserviupseerikoulutuksena rannikkotykistökoulussa, alokasryhmän
johtajakoulutuksena täällä koulutuspatterilla tai erikoisaliupseerikursseilla ympäri Etelä-Suomea. Teille, jot
ka kovan kilvoittelun jälkeen pääsette rannikkotykistökouluun koulutettaviksi reservinupseereiksi, lausun 
jo nyt etukäteiset tervetulotoivotukseni. Varautukaa siihen, että opiskelutempo tulee moninkertaistumaan. 

Minut on määrätty 1.7.1992 lukien Rannikkotykistökouluun reserviupseeriosaston johtajaksi. Täällä kou
lutuspatterilla olen ollut vuodesta 1990 eli noin kaksi vuotta. Sinä aikana olen ollut viiden alokassaapumi
serän ja kuuden aliupseerikurssin johtajana. Pitkään sotakoulussa eri kurssien johtajana ja opettajana sekä 
toimistotehtävissä toimineena olen kovasti pitänyt tästä nyt poisluovuttamastani tehtävästä. Tehtävä ei ai
na ole ollut helppo, sillä onhan tämä koko Suomen suurin yksikkö, jossa parhaimmillaan on ollut yli kol
me ja puolisataa varusmiestä. 

Lopuksi vielä kerran nöyrät kiitokseni linjanjohtajille ja kouluttajille ajoittain jopa selkärangasta otetus
ta hyvästä panoksesta kurssin ja siten myös Suomenlinnan Rannikkorykrnentin hyväksi. Kurssilaisille toivo
tan opiskeluonnea. 

Patterin päällikkö 
Kurssin johtaja 1.6.-30.6.-1992 
Majuri H-P Rekola 

Puheenjohtajan tervehdys 
En tiedä monesko Rannikkotykistön aliupseerikurssi 1/92 Upinniemes

sä oli, mutta mitä ilmeisimmin se jatkoi koulutuspatterin perinteitä erin
omaisten ryhmänjohtajien ahjona. 

Kurssimme otti eräänlaisen aavistuslähdön jo peruskoulutuskauden 
loppupuolella vieraitteinjoukko-osastojen oppilaiden, tai silloisten tykki
miesten, saapuessa kulutuspatterille. Uudet tulokkaat sopeutuivat mut
kattomasti ja iltaisten sotaleskikeräysten lomassa syntyi ystävyyssuhteita 
"peruspatterilaisten" kanssa. Hämärän tullen kuului tuvista haikeita huo
kaisuja kultaisesta "körrimaasta" ja Hangon valoista, mutta tietynlainen 
koti-ikävä kuuluu AUK:n, vanhojen alokastoverien jäädessä taa. 

Aamulenkit, lisääntynyt_ vastuu, jatkuva arvostelu ja pitkät päivät, sei
kat jotka monet sukupolvet ennen meitä olivat kokeneet, tulivat nyt osak
semme tiellä omaan ryhmänjohtajuuteemme. Tämä koetteleva, mutta hy
väksi todettu resepti tuli osaksemme muodonmuutoksessa alokkaasta joh
tajaksi. 

Kouluttajien, apukouluttajien ja kokelaitten avustuksella, meistä jos
kus vähän liiankin antaumuksella, opimme vaatimaan itseltämme sitä, mi
tä ryhmänjohtajan tarvitsee. 

Saapumiserämrne aliupseerikurssi oli sinänsä erikoinen, että se ajottui 
kesäksi. Siksi kurssiimme tuli hieman rapaleinen tunnelma kantahenkilö
kunnan, mukaan lukien kouluttajamme, viettäessä kesälomiaan kukin 
vuorollaan. Uskon kuitenkin, että linjartjohtajien ajottainen poissaolo ei 
vaikuttanut kurssin lopputulokseen. Ainakin AUKI :n jälkeen jokainen op
pilas osaa hänelle koulutetut tehtävät. 

Kurssimme on siis vaikeasta ajankohdasta huolimatta jatkanut kun
niakkaita perinteitä omalta pieneltä osaltaan. Toisaalta kaikkein pelotta
vin ja armottomin testi on vielä edessä. Vasta tulokset alokkaiden johta
misessa osoittavat tämän saapumiserän aliupseerikurssin menestyksen. 

Oppilaskunnan puheenjohtaja 
Oppilas Tauno Taajamaa. 
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Tulenjohtolinja 

Vas. ylh. Leppäpohja, Holopainen, Kinnunen, Auvinen, Koskela. 
Vas. alh. Aalto, Haaksluoto, Marttinen, Kukkonen. 

Vas. ylh. Niittymäki, Ripatti, Valovirta, Viertorinta,Nykänen. 
Vas. alh. Murtopuro, Sinkkonen, Pelkonen, Turunen 
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Tupal 
Aalto Mauri Ilmari, yo, Helsinki. 
Auvinen Pasi. Mikael, yo, V antaa. 
Haaksluoto Jari Antero, Vantaa. 
Holopainen Antti Jorma, sekatyö-

mies, Mikkeli. 
Kinnunen Niko Mikael, yo, Hyvin

kää. 
Koskela Tero Tapio, yo, Hyvinkää. 
Kukkonen Olavi Kalervo, yo, Kot

ka. 
Leppäpohja Ari Pekka N, kokki, 

Vantaa. 
Marttinen Vesa-Pekka, sekatyö

mies, Mikkeli. 

ki. 

Tupa2 
Murtopuro Juha Mikael, Helsinki. 
Niittymäki Riku Petteri, Kotka. 
Nykänen Esa-Pekka, Hki. 
Pelkonen Kimmo Anssi J, Helsin-

Siukonen Henri Mikael, Vantaa. 
Turunen Timo Martti J, Helsinki. 
Valovirta Ville Tuomas, Hki. 
Viertorinta Sami Petteri, Joutseno. 

Tupa3 
Keitaanranta Harri Tapani, yo, 

Tuusula. 
Käkränen Ismo Tapio, rakennus

mies, Imatra. 
Lahokoski Kristian Mikael, kir

vesmies, Porvoo. 
Laukas Jani Juhani, Lappeenran

ta. 
Niemi Petri Juhani, Vantaa. 
Nousiainen Sami Petteri, tekn.yo, 

Espoo. 

Tupa4 
Perkiö Jussi Petteri, tekn.yo, Hel

sinki. 
Pihlman Jani Miikka, Espoo. 
Putkinen Kimmo Olavi, yo-da

tanomi, V antaa. 
Sundell Petri Tapio, laskentamer

konomi, Helsinki. 
Särkelä Jukka Heikki, yo, Vantaa. 
Tiukkanen Jarmo Marko, yo, Van

taa. 
Vasara Antti Henrik A, teko.tri, 

Helsinki. 

Keskiölinja 

Vas. ylh. Laukas, Keitaanranta, Niemi, Matikainen 
Vas. alh. Nousiainen, Käkränen,Lahokoski. 

Vas. ylh. Tiukkanen, Putkinen, Vasara, Perkiö. 
Vas. alh. Särkelä, Sundell, Pihlman. . 
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Tykkilinja 

Vas. ylh. Kotiniemi, Lilja, Lassy, Kuismin, Haimilahti. 
Vas. alh. Eriksson, Kelokoski, Haapaniemi, Backman. 

Vas. ylh. Qvasnström, Mäkynen, Lommi, Pirttimaa, Mähönen. 
Vas. alh. Paananen, Nevalainen, Peussa. 
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Tupa 18 
Bacman Tuomas Kristian, Vantaa. 
Eriksson Seppo Olavi, mekaanik-

ko, Kotka. 

ki. 

Haapaniemi Jan Markus. 
Kelokaski Pasi Kalevi, yo, Porvoo. 
Kotiniemi Jari Jouko J, yo, Helsin-

Kuismin Ari Simo, Lappeenranta. 
Lassy Marko Juhani, peltiseppä, 

Kotka. 
Lilja Jyri Juhani, yo, Mäntsälä. 

Tupa20 
Lommi Janne Mikael, yo, Kotka. 
Mähönen Jere Mikael, yo, Espoo. 
Mäkynen Tommi Kristian, 

arkk.yo, Grankulla. 
Nevalainen Tomi Petteri, liikun

nanohjaaja, Lohja. 
Paananen Marko Juhani, kirves

mies, Mikkeli. 
Peussa Antti Olavi, merkonomi, 

Espoo. 
Pirttimaa Markus Jaakko T, fil .yo, 

Espoo. 
Qvanström Riku Petteri, asfaltti

tietyömies, Mikkeli. 

Tupa 22 
Rantanen Keijo Valdemar, aJo

neuvoasentaja, Hyvinkää. 
Riikonen Erkko Toni J, sekatyö

mies, Kotka. 
Ritvala Jaakko Reino M, yo, Num

mela. 
Ronkanen Jani Petteri, Savonlin

na. 
Salminen Elias Kai R, yo, Espoo. 
Salomonsson Nils Johan, yo, 

Nummela. 
Sillberg Juha Markus, yo, Helsin

ki. 
Stockus Christer Torsten, Helsin

ki. 
Taajamaa Tauno Mikael, fil.yo, 

Helsinki. 

Vas. ylh. Rantanen, Ritvala, Salminen, Stockus, Ronkanen. 
Vas. alh. Salomonsson, Riikonen, Taajamaa, Sil/berg. 

Allergiatupa 
Nyström Jarkko Kristian, vs. palomies, Vihti .. 
Tikkanen Raimo Tapani, Vantaa. 

Tupa 15 
Hakanen Ville Petteri, tekn.yo, Ke

miö. 
Helminen Jyrki Kaarlo S, yo, valo

kuvaaja, Turku. 
Kakkuri Toni Ilkka, putkiasentaja, 

Espoo. 
Huhtamäki Ari Juhani, liikemies, 

Ulvila. 
Kahila Tatu Mauri J, Karkkila. 
Kattelus Aki Krister, yo, Hyvinkää. 

Viestilinja 

Vas. ylh. Hakanen, Helminen, Hul:tamäki. Vas. alh. Kattelus, Kahila. 
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Viestilinja 

Vas. ylh. Kuusisaari, Rehmonen, Kunnasto. 
Vas. alh. Korpela, Laaksonen, Kiurn. 

Vas. ylh. Rahikainen, Vikman, Lahtinen, Salminen 
Vas. alh. Nyberg, Näätänen, Leino, Niemelä. 
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Tupa 17 
Kiuru Antti Sakari. 
Korpela Jani Kristian. 
Kunnasto Vesa Petteri. 
Kuusisaari Keijo Juhani. 
Laaksonen Manu Olavi. 
Rehmonen Kari Mikael. 

Tupa 19 
Lahtinen Marko Juhani, yo, Por

voo. 
Leino Taneli Johannes, sekatyö

mies, Porvoo. 
Niemelä Petri Tapani, yo. 
Nyberg Tommi Johannes, ajoneu

voasentaja. 
Näätänen Marko Kristian, sähkö

asentaja, Espoo. 
Rahikainen Jari Tapani, kuljetta

ja, Porvoo. 
Rauhala Mikko Antero, yo. 

Tupa 21 
Tolonen Olli Juhani, Espoo. 
Tyykilä Marko Johannes, Pori. 
Viljanen Miikka Juhani, Vantaa. 
Vuoksimaa Turo Kalevi, Rauma. 
Vuorinen Jarkko Tapio, Turku. 
Väre Sami Sebastian, Helsinki. 

Vas. ylh. Väre, Vuorinen, Tyykilä, Vuoksimaa. 
Vas. alh. Tolonen, kouluttajista alik Mattelmäki ja alik Raitio, Viljanen. 

HOTEL 
VANTAA***** 

Hertaksentie 2, Tikkurilan asema-aukio, 
01300 VANTAA Puh. 90-857 851 
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Avoinna 24 h 
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. Valtuu,,.,tu Niuon huolto. 
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(~UNKINIVIÅKI) 
KIRKKONUMMI, MUNKINMÄENTIE 19, PUH. 296 2804 

PR-Body 
Espoontori 3 krs 
Puh. 859 3098 

iP IQ - ID 10 ID '3/' 

~ ,, 
KUNTOSALI SINUA VARTEN! 

Tarjoamme käyttöösi laadukkaat DAVI Din 
kunnonkohennuslaitteet 

Mahdollisuus vapaaseen tai ohjattuun harjoitteluun 
Käytössäsi myös solarium, sauna, salikahvio ja lapsille oma puuhapaikka 
Myytävänä vapaa-aika ja treeniasuja: DAVID, PLATINIUM, CARITE, 

BETTER-BODIES YM. 

TULE VIRKYSTYMÄÄN JA KOHENTAMAAN KUNTOASI! 
Avoinna: 
Ma-Pe 7 - 21 
La 10 - 19 
Su 10 - 19 [~l-1 



Nyt Sinulla on tilai
suus hankkia itsel
lesi ja ystävillesi 
laadukas SIRR ja 
SUOMl-75 college 
sekä T-paita. 
Paidat ovat Screen 
Stars-merkkisiä, vä
riltään meleerattu har
maa. 
Hinnat ja materiaalit 
T-paita, lyhyt hiha 85 -
(94%cot./6%polyest.) 

140
, 

College,pitkä hiha ,• 
( 50%cot./50%polyest.) 

Koot: 
T-paita M-L-XL-XXL 
college M-L-XL 
HUOM I SIRR paidassa 

ei ole AUK:n-ristiä. 

UOLUSTA.JA ! 
<C CD 

1 1 - -__J __J 
__J __J 

<C <C 
~ --- ~ 
TIiaa tällä kupongilla tai nouda suo
raan ·Rannikkotykkitoimikunnasta . 
puh:1614819 
Paitoja saa myös M0CCE 0Y:sta 
Neitsytpolku 6 B 00140 HELSINKI 
puh:624549(Soita ensin ja varmista 
paikalla olo.) 

Mai NB limrå Kr.«o 

postimaksun. 

T ekstiilipaino 

MOCCEOY 

Vastauslähecys 

Sopimus 001 ◄0/107 

001 ◄0 Helsinki 

10 vrk:n täysi- ja palautusoikeus. lilau~een lisätään pakkaus- ja postikulut 35,-/ lähetys 


