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Eversti Jorma Vuohelainen 
Santahamina 11.7.1994 

Tätä kirjoittaessa rykmentti 
valmistautuu kesän tär
keimpiin koulutustapahtu
miin, joissa rykmentin tyk
kimiestaidot testataan ver
taamalla niitä muiden ran
nikkotykistön joukko-osas
tojen taitoihin. Kolme pe
räkkäistä ampumaharjoi
tusta antaa vahvan pohjan 
tuleville reserviläisillem
me. 

Tykkimiestaidot perustuvat 
paitsi kaluston tuntemiseen 
mitä suurimmassa määrin 
huolellisuuteen, täsmälli
syyteen ja tarkkuuteen. Ko
ko järjestelmän on toimit
tava kitkatta. Vain hyvin 
harjoitettu joukko pystyy 
varmasti saamaan tulen se
kunnilleen oikeaan aikaan 
metrilleen oikeaan paik
kaan. Kun jokainen hallit
see ja täyttää tehtävänsä 
sataprosenttisesti, ei 
epäonnella tai onnella ole 
merkitystä lopputuloksen 
kannalta. 

Tykkimiestaitoihin kuuluu 
myös hyvä tykkimieshenki. 
Se merkitsee parhaimmil
laan ponnistelua rehdissä ja 
avoimessa ilmapiirissä yh
teisten päämääriemme saa
vuttamiseksi. Me vastaam
me yhdessä pääkaupun
kimme rannikon puolus
tuksesta. Kouluttamamme 
varusmiehet sijoitamme 
joukkotuotantotehtäviem
me mukaisesti reserviläisi
nä sodan ajan joukkoihim
me. Varusmiesaikanaan 
johtajakoulutuksen saaneet 
reserviläiset johtavat myö
hemmin kertausharjoituk
sissa samoja miehiä, joita 
he johtavat varusmiesaika
naan. Siksi on ensiarvoisen 
tärkeää, että myös ihmis
suhteiden hoitamiseen 
kiinnitetään riittävän pai
nokkaasti huomiota niin 
henkilökunnan kuin varus
miestenkin kesken. Vain 
reilulla ja asiallisella tois
temme kohtelulla voimme 
saavuttaa sen luottamuksen 
ja yhteishengen, jota tarvit
semme arkipäivän työs-
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sämme ja erityisesti sodan 
ajan joukoissamme. Tätä 
yhteishenkeä lujittavat 
myös kesän ampumaharjoi
tukset, jotka toivottavasti 
tuottavat meille myös yh
teisiä onnistumisen elä
myksiä. 

Aliupseerikurssilta valmis
tuvat ryhmänjohtajat! Tei
dän osuutenne tuon yhteis
hengen luomisessa on kes
keisen tärkeä. Teidän am
mattitaitoonne luotetaan. 
Te olette keskeisessä ase
massa myös seuraavan saa
pumiserän peruskoulutuk
sessa. Ottamalla uudet 
alokkaamme vastaan tule
vina palvelustovereina ja 
kohtelemalla heitä täysival
taisina Suomen kansalaisi
na saavutatte varmimmin 
myös heidän arvostuksen
sa. 



Alokasleiri 25.-29.4. 
Syndalenissa 

Jokainen saapumiserä viet
tää alokasajan lopussa iki
muistoisen alokasleirin 
Syndalenin ihanteelliseen 
maastoon tutustuen. Saa
pumiserän 1/94 alokasleiri 
pidettiin huhtikuun lopulla. 
Syndalen sijaitsee n.20 km 
Hangosta Helsinkiin. Se on 
tunnettu varusmiesten pii
rissä mäntykangasmetsistä 
ja hiekkadyyneistä. Hiek
kaa löytyi tälläkin kertaa 
melkein jokaisen alokkaan 
rynnäkkökivääristä taiste
luharjoitusten jälkeen. 

Sää oli koko leirin ajan erin
omainen; tyyni ja aurinkoi
nen, mutta silti sopivan vii
leä. Ainoastaan öisin satoi 
hieman mutta sehän ei nuo
ria sotilaiden alkuja tuntunut 
haittaavan. Viileän sään takia 
ei ainoatakaan hyttystä ollut 
leiriläisiä kiusaamassa. Huo
limatta sään vi ileydestä alok
kaiden hiki virtasi jok'ikinen 
päivä, siitä pitivät au-oppi
laat huolta. Päiväohjelmaan 
mahtui kaikenlaista pikku ki
vaa yksittäisen miehen etene
mistavoista omien asemien 
puolustamiseen, eikä aikaa 
juuri jäänyt lorvailuun. Tais
teluvalmiutta harjoiteltiin 
asemiin menolla, jotta jokai
nen löytäisi yölläkin hälytyk
sen sattuessa omaan pote
roonsa. Pehmeässä ja aivan 

rutikuivassa maastossa oli 
hyvä ryömiä asemaan, koska 
vaatteet pysyivät suhteellisen 
kuivina eivätkä polvet joutu
neet niin kovalle koetukselle 
kuin talvella. Eri aseihin tu
tustuttiin ja niiden käyttöä 
opeteltiin rastikoulutuksen 
avulla. Telamiinan, singon, 
ja kevyen konekiväärin käyt
täminen tuli tutuksi jokaisel
le alokkaalle. Varmasti jokai
nen osaisi tämän jälkeen 

jo heti kättelyssä ja hyvinhän 
alokkaat tuntuivat osaavan 
pakista syömisen jalon tai
don. Monet olivat sitä mieltä, 
että ruoka maistui jopa pa
remmalta ulkoilmassa kuin 
sisätiloissa ruokalassa. Täysi 
vatsa ei tietenkään riittänyt 
vaan piti myös saada suojaisa 
levähdyspaikka yöksi. Tämän 
vuoksi alettiin innolla pystyt
tämään puolijoukkuetelttaa 
au-oppilaiden opastuksella. 

Pasin torjuntaa 

käyttää vaikka unissaan näitä 
aseita. Vauhdin hurmaa leiri
läiset saivat kokea, kun he 
pääsivät hurjastelemaan Pa
sin kyydissä. Kuoppaiset tiet 
tekivät ajelusta hieman epä
miellyttävän, mutta muuten 
se oli valtavan mieluisa elä
mys. Metsässä ruokailun nik
seihin päästiin tutustumaan 

-4-

Aluksi teltan pystyttämisessä 
tuntui olevan vaikeuksia, oli
han se aivan uutta asiaa alok
kaille, mutta hyvän ryhmä
työn tuloksena teltta saatiin 
lopulta pystyyn. Jotta yöllä ei 
teltassa olisi tullut kylmä ha
kattiin iso kasa polttopuita ja 
opeteltiin kaminan sytyttä
mistä ja kipinän ylläpitämis-

tä. Miehistä kasvoi leirin ai
kana todellisia erämiehen al
kuja. Ryhmänjohtajat neu
voivat ja opastivat innok-

koulutuskaudella siihen asti 
opitut asiat tulivat hyvin ker
rattua leirin aikana. Leiri ei 
myöskään ollut liian puudut-

Väijyssä 

Aseharjoittelua kapteeni Karjomaan johdolla 

kaasti alokkaitaan oikeisiin 
suorituksiin. Nukkumaan 
päästiin illalla kymmenen yh
dentoista aikaan. 

Alokas Korppisen mielestä 
leiri oli erittäin hyvä siinä 
mielessä, että kaikki perus-

tava Korppisen mielestä. 
Toisin sanoen koulutus oli 
juuri sopivan rankkaa. Ryh
mänjohtajat olivat asiallisia 
ja aurinko lämmitti mieltä. 
Leirillä olikin kaikin puolin 
mukava ja ajoittain jopa rau
hallinen tunnelma. Lintujen 
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viserrystä kuunnellessa välil
lä melkein unohti olevansa 
sotilasleirillä. Alikersantti 
Heinolan mielestä tämä leiri 
oli täysin erinlainen leiri ver
rattuna hänen omaan alokas
leiriinsä, joka oli talvella. 
Energiaa ei kulunut lämpi
mänä pysyttelemiseen vaan 
voitiin täysipainoisesti kes
kittyä koulutukseen ja jopa 
nauttia siitä. 

Leirin aikana alokkaille näy
tettiin pari asioita hyvin ha
vainnollistavaa ulkoilmanäy
töstä. Taistelukentän ääniä
näytöksellä alokkaille halut
tiin osoittaa, kuinka helposti 
pienikin kepin raksahdus, ka
minan kolina, tetsareiden ki
linä tai heikko valo paljastaa 
oman olinpaikan viholliselle. 
Monet alokkaat olivat yllätty
neitä siitä, kuinka pitkälle 
pienikin ääni voi kantautua 
yön pimeässä hiljaisuudessa. 
Näytös oli alokkaiden mie
lestä hyvin opettavainen. Lei
rin puolivälissä järjestetty 
miinanäytös oli alokkaiden 
mieleen. Ainoana kielteisenä 
asiana oli pitkä matka, joka 
näytöspaikalle jouduttiin 
marssimaan. Näytöksen avul
la alokkaat saivat jonkunlai
sen käsityksen siitä minkä
laista jälkeä eri laiset miinat 
saavat aikaan taistelukentäl
lä. Samalle leirille ajoittui 
111/93 saapumiserän ryhmän
johtajien ylentäminen aliker
santeiksi. Leiri päättyi perin
teitä noudattaen aamun pik
kutunteina järjestettyyn lop
pumarssiin. Perjantaina oli
kin sitten edessä paluu takai
sin kasarmin suojaan. 



Rykmentti juhli 
• •• • •• •• •• vuos1pa1vaansa 

Suomenlinnan Rannikko
rykmentin 76:tta vuosipäi
vää vietettiin 11.5. perintei
sin menoin. Tänä vuonna 
ohjelmassa oli lipunnosto 
Suomenlinnan Kustaan
miekalla sekä paraatikat
selmus Santahaminassa. 
Samalla alokkaat vannoi
vat sotilasvalansa ja pidet
tiin omaistenpäivä. 

Lipunnosto 

Vuosipäivän juhlallisuudet 
alkoivat aurinkoisena keski
viikkoaamuna klo 8.00 Suo
menlinnan Kustaanmiekalla 
lipunnostolla. Lippu nostet
tiin salkoon hulmuamaan 
hartaan tunnelman vallitessa. 
Salossa liehuva lippu on jo 
vuosisatojen takaa periytyvää 
merkkikieltä, joka tänään 
viestittää maailmalle Suomen 
itsenäisyydestä. Kun Suomen 
lippu ensimmäistä kertaa 
nousi salkoon Suomenlinnas
sa, oli tapahtumaa todista
massa Suomen senaatti . Sil
loin ei varmasti ollut epäilys
täkään siitä, että maa oli va
paa. 
.Juhlallisuudet jatkuivat 
eversti Vuohelaisen puheella, 
jossa hän kertoi rykmentin 
siirtyneen vuoden 1994 alus
ta tulosohjaukseen sekä pu
hui rykmenttiin kohdistuvista 
säästövel votteista. .1 uh Ja pu
heen _jälkeen jaettiin rykmen-

tissä palveleville henkilöille 
tunnustukset ansiokkaasta 
työstä rykmentin hyväksi. Ti
laisuuteen osallistuivat kaik
ki yksiköt sekä lukuisat kut
suvieraat. 

Paraatikatselmus ja alok
kaiden vala Santahaminas
sa 

Rykmentin siirryttyä meri
marssilla Santahaminaan pa
raatijoukot järjestyivät ken
tälle avoneliöön. Rykmentin 
lippu tuotiin kentälle Suo
menlinnan marssin soidessa. 
Joukot ilmoitettiin rykmen
tin komentajalle, joka suoritti 
paraati katse) m uksen kunnia
marssm raikuessa. Katsel
muksen jälkeen pidettiin 
kenttäjumalanpalvelus ja 
alokkaat vannoivat sotilasva
lansa, jossa heidät nimitettiin 
omaisten, Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin lipun ja 
varusmiestoverien todistaes
sa tykkimiehiksi. 
Tämän jälkeen siirryttiin val
mistautumaan paraatiin. Pa
raatijoukot vastaanotti Suo
menlinnan Rannikkorykmen
tin komentaja, eversti Vuo
helainen Rannikkotykistö
koulun edustalla. Paraatia oli 
seuraamassa runsaasti henki
lökuntaa, varusmiesten omai
sia sekä muita kutsuvieraita. 
Ohimarssin jälkeen oli vuo
rossa _juhlalounas Santahami-
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nan ruokalassa, jossa omai
sille ja varumiehille tarjottiin 
kaikille tuttua hemesoppaa ja 
jälkiruuaksi pannukakkua ja 
hilloa. Myöhemmin esiteltiin 
omaisille rykmentin kalustoa 
ja näytettiin rannikkopuolus
tusta esittelevä video. Omai
set pääsivät tutustumaan So
ti laskodin vapaa-aj anvietto
mahdoll isuuksiin ja tuoteva
likoimaan. Lopulta olikin sit
ten aika palata takaisin yksi
köihin ja entiset alokkaat sai
vat lähteä hyvin ansaitulle 
valalomalle, nyt ensimmäistä 
kertaa tykkimiehinä. 

Viron puolustusministeri 
tutustui rykmenttiin 

Viron puolustusministeri 
Indrek Kannik vieraili 
6.5.1994 Suomenlinnan Ran
nikkorykmentissä. Rykmen
tin komentaja, eversti Jorma 
Vuohelainen piti puolustus
ministerille ja hänen seuralai
silleen Rannikkotykistökou
lulla esitelmän Suomen meri
ja rannikkopuolustuksesta. 
Esitelmässään eversti Vuohe
lainen kertoi vieraille meri
puolustuksen tämän hetkises
tä tilasta ja tulevaisuudesta. 
Rykmentin vastuualue, tehtä
vät, kokoonpano ja olemas
saolon tarkoitus selvitettiin 
ministerille; merellä pääkau
punkimme Helsingin turva
na. Lukuisien kuvien avulla 
luotiin kuva rykmentin käy
tössä olevasta kalustosta. 
Rannikkopuolustusta esittele
vä video antoi selkeän käsi
tyksen siitä minkälaista toi
minta on kentällä todellisuu-

Vierailuja rykmentissä 

Espanjan puolustusvoimien 
komentaja, kenraali Jose 
Rodrigo Rodrigo tutustui 
keski viikkona 13 .4.1994 
Suomen rannikkopuolustuk
seen Santahaminassa. Vie
railun isäntänä oli puolus
tusvoimain komentaja, ami
raali Jan Klenberg. Kysees
sä oli ensimmäinen kerta, 
kun Espanjan puolustusvoi-

dessa. Kalustoesittelyssä mi
nisteri pääsi tutustumaan me
rivalvonta-aluekeskuksen toi
mintaan. Keskuksen toimin
taa havainnoillistettiin simu
loimalla näytön tapahtumia. 
Meritorjuntaohjuspatterin 
esittelyssä paikalle tuodun 
laskentakeskuksen läheisyy-

teen ajettiin tuliasemaan la
vettiajoneuvo, joka saatettiin 
ripeästi ampumakuntoon. Lo
puksi vieraat pääsivät ajelulle 
miehistönkuljetusvaunulla. 

Viron puolustusministerille esitellään meritor
juntaohjuspatterin toimintaa 

main komentaja vieraili 
Suomessa. 
Ruotsin maavoimapäällik
kö, kenraaliluutnantti Åke 
Sagren vieraili Suomessa 
12.- 14.4.1994. Vierailun 
isäntänä toimi maavoima
päällikkö kenraaliluutnantti 
Ilkka Ilmola. Kenraaliluut
nantti Sagren tutustui Suo
men meri puolustukseen 
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Santahaminassa sekä Kuiva
saaren linnakkeella. 

Viron puolutusvoimien ko
mentaja, kenraalimajuri 
Aleksander Einseln tutustui 
15.6.1994 rykmentin toi
mintaan Santahaminassa. 
Vierailun isäntänä oli puo
lustusvoimain komentaja, 
amiraali Jan Klenberg. 



SUOMEN 
PUOLUSTUSVOIMAT 

JALKAUTUI 
8.6.1994 klo 10 aurinkoisena 
kesäaamuna kääntyi yksi leh
ti Suomen Puolustusvoimien 
vaiherikkaassa historiassa. 
Armeijan viimeiset 11 hevos
ta huutokaupattiin pois Hel
singin Santahaminassa. He
voset ovat nyt historiaa Suo
men Puolustusvoimissa. 
Edellisenä päivänä oli vii
meisten ratsujen kunniaksi 
ratsastettu perinneasuihin pu
keutuneena saaren ympäri. 
Teinitytöt itkivät, kun heidän 
uskolliset ystävänsä myytiin 
pms. 
Myytävänä oli neljä Suomen
hevosta ja seitsemän puolive
ristä, joiden iät vaihtelivat 

alta vuoden ikäisestä Homet
varsasta 19-vuotiaaseen En
nu-ruunaan. Hevosten lähtö
hintana oli 6500 mk, josta al
kukankeuden takia jouduttiin 
hieman tinkimään. Loppujen 
lopuksi hevosten hinta vaih
teli 5000 markasta 15000 
markkaan. Ainoastaan Hor
net-varsan lähtöhinta oli alle 
6500 mk. 
Miksi hevosten sitten täytyi 
lähteä Santahaminasta? Yksi 
hevonen maksaa Puolustus
voimille 11000 markkaa vuo
dessa. Tähän sisältyy mm. 
lääkitys, kengitys sekä rehut. 
Armeijalla ei enää ollut varaa 
pitää hevosia, joita on 
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pidetty turhana menoerana. 
Yhtenä syynä on myös mai
nittu Maanpuolustuskorkea
koulun varastotilan puute. 
Jatkossa kadetit voivat rat
sastaa Helsingin ratsastavan 
poliisin tallilla. 

RTTKIII/93 

TAPANI Tulkki on RTTK:n HARRI Hiekkanen on työ-, 
särmä puheenjohtaja. Hän opinto- ja sosiaaliasiamies. 
vastaa toimikunnassa tavara- Hänen puoleensa voi kuka 
hankinnoista eri yksiköihin ja tahansa varusmies koska ta
koko R TTK:n toiminnasta. hansa kääntyä ongelmissaan. 
Tapanin tehtävänä on luoda Harrin tehtävänä on auttaa 
hyviä suhteita kantahenkilö- etsimään opiskelu- ja työ
kuntaan ja tiedottaa RTTK:n paikkoja ja toimimaan eri vi
asioista komentajalle. Tapani rastojen kanssa. Harri kävi 
on läpikäynyt AUK I tykki- tuliasemamieskurssin Isosaa
linjalla sekä AUK II toimis- ren Linnakkeella. Palvelusai
tolinjalla. Palvelusaika on ka Harrilla on 285 vrk.Harri 
330 vrk. Tapani on koulutuk- on koulutukseltaan ylioppi
seltaan ylioppilas ja opiske- Ias. Siviilissä Harri opiskelee 
Jee Helsingin Yliopistossa Helsingin Yliopistossa val
matemaattis-luonnontieteelli- tiotieteellisessä. 
sessä. Vapaa-aikansa Tapani 
viettää partioharrastuksensa 
panssa. 

PJ 26.9. asti Alik Tulkki 
PJ 26.9 alkaen Alik Paattiniemi 
TOS-asiamies 10.8. alkaen Tkm Aura 
Lke-toimittaja 10.8. alkaen Tkm Laine 
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JARI Launiainen on Linna
ke-lehden varusmiestoimitta
ja. Hänen tehtävänään on kir
joittaa mielenkiintoisia juttu
ja Linnake-lehteen, huolehtia 
lehden taitosta ja ilmoitus
myynnistä sekä asioida pai
non kanssa. Jari oli tuliase
mamieskurssilla Isosaaressa. 
Palvelusaika on 285 vrk. 
Koulutukseltaan Jari on yli
oppilas. Vapaa-aikanaan Jari 
harrastaa lenkkeilyä, opiske-
1 ua ja dekkareiden lukemista. 



VARUSMIES JA KILTA 

Suomenlinnan rannikkotykistökillan toisena 
painopistealueena tänä vuonna on varusmies
toiminta yhdessä koulutustoiminnan kanssa. 
Varusmiestoiminnasta vastaa killassa varus
miesjaos, joka on tehostanut toimintaansa pa
rin viime vuoden ajan. Olemme kehittäneet 
uusia toimintamuotoja, joiden lisäksi kai
paamme uusia ideoita. 

Kilta herätti eloon varusmiehille tarkoitetut 
saunaillat, jotka ovatkin olleet suosittuja. 
Olemme saunoneet yhdessä jo lähemmäs 
kymmenen kertaa viimeisen puolentoista 
vuoden aikana. Illat ovat aina sujuneet muka
vasti keskustellen alokkaiden niin hyvistä 
kuin vähän huonommistakin kokemuksista. 
Pyrimme järjestämään näitä saunailtoja tule
vaisuudessa nykyistä useammin aina kysyn
nän mukaan. 

Saunomisen lisäksi varusmiesjaos pitää uusil
le alokkaille infotilaisuuden killasta. Tällä on 
tarkoitus tehdä kilta tutuksi heti alokasajan 
kuluessa. Viimeinen varusmiesaikainen kon
takti tapahtuu kotiuttamiskahveilla, jolloin 
olemme aina pyrkineet saamaan killan edus
tajan paikalle luovuttamaan killan mustan ba
retin palkinnoksi hyvästä palvelusta Suomen
linnan Rannikkorykmentissä. Sen jälkeen toi
vomme, että mahdollisimman moni näistä ko
tiutuvista liittyisi kiltaan ottaakseen osaa mo
nipuoliseen maanpuolustustoimintaamme. 

Mitä muita mahdollisuuksia killalla on toimia 
varusmiesten hyväksi? Tässä on kysymys, 
johon kaipaamme vastauksia varusmiesjaok
sessa. Tarkoituksenamme on järjestää kesän 
kuluessa jonkinlainen kilpailu, johon kutsu
taan varusmiehiä jokaisesta yksiköstä. Tämän 
tyyppinen kilpailutoiminta on yksi mahdolli
suus. Kaipaamme kuitenkin lisää ideoita ja 
ken olisikaan parempi ideanikkari kuin varus
mies itse. Jos Sinulla, varusmies tai kiltalai
nen, on hyviä ideoita tai muuten vain kom
mentteja annettavana niin otapa yhteyttä alle
kirjoittaneeseen tai RTTK:aan niin pähkitään 
yhdessä mitä voimme tehdä. 

Varusmiesjaoksen puheenjohtaja 
Mika Pyyskänen 

Jos olet kiinnostunut varusmies
jaoksen toiminnasta, ota yhteyttä 
Mika Pyyskäseen numeroon 
90-420 8543 
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KURSSINJOHTAJAN TERVEHDYS 

ONNITTELEN TEITÄ ALIUPSEERIKURSSIN I / 94 OPPILAITA I JAKSON SUO
RITTAMISESTA. PERUSKOULUTUSKAUDEN PÄÄTYTTYÄ SAAVUITTE TÄNNE 
UPINNIEMEEN 1. PATTERILLE MAANANTAINA 6.6.1994. MONILLE TEISTÄ 
OLI ETUKÄTEEN MAALAILTU ERILAISIA JUTTUJA RAKKAASTA ALIUPSEE
RIKOULUSTAMME. PIAN HUOMASITTE, ETTÄ TALON TAVAT EROSIVAT 
MONELLA TA V ALLA TOTUTUSTA. EHKÄ PÄÄLLIMMÄISENÄ TUNTEENA OLI 
KIIRE JA VAATIVAT ESIMIEHET. 

JOHTAJAKSI EI TULLA, V AAN SIIHEN KASVETAAN AJAN JA KOKEMUKSEN 
KAUTTA. SIIHEN TÄMÄ KURSSI ON ANTANUT TEILLE AIVAN UUSIA V AL
MIUKSIA. SOTILASJOHTAJAN ON OSATTAVA VAATIA ALAISELTAAN. SA
MALLA HÄNEN ON ITSE OLTAVA OIKEUDENMUKAINEN JA V ASTUUNTUN
TOINEN. ALAISEN TOTTELEMATTOMUUS VOI JOHTUA SIITÄ, ETTÄ TOI
MITTE ITSE HUONONA ESIMERKKINÄ. LUOKAA ARVONANNON ILMAPIIRI 
OSOITTAMALLA KIINNOSTUSTA ALAISIANNE KOHTAAN. 

KURSSIN KAIKKI KAHDEKSAN VIIKKOA OVAT ANTANEET TEILLE ASELA
JIN ERIKOISTIETOTAITOA KESKIÖ-, TULENJOHTO-, TYKKI-, JA VIESTILIN
JOILLA. OLETTE SAANEET PERUSTEET JATKAA ETEENPÄIN UUSISSA TEH
TÄVISSÄ. LINJANJOHTAJAT, KOULUTTAJAT JA APUKOULUTTAJAT OVAT 
TEHNEET PARHAANSA TEITÄ OPETTAESSANNE. TEILTÄ EI OLE PELKÄS
TÄÄN VAADITTU V AAN TEILLE ON MYÖS ANNETTU. USKON ETTÄ TEILLÄ 
ON HYVÄ POHJA JATKAA UUSISSA TEHTÄVISSÄNNE ERI 
PALVELUSPAIKOISSANNE. 

TOIVOTAN TEILLE I / 94 OPPILAAT KAIKKEA HYVÄÄ JA MENESTYSTÄ TU
LEVISSA KOITOKSISSA. 

KIITÄN LINJANJOHTAJIA, KURSSIN KOULUTUKSEEN OSALLISTUNUTTA 
HENKILÖSTÖÄ - ERITYISESTI TEITÄ APUKOULUTTAJAT, KURSSIN VÄÄPE
LIÄ JA MUITA YHTEISTYÖKUMPPANEITAMME NIIN VARUSKUNNASSA KUIN 
ULKOPUOLELLA KURSSIN LÄPIVIEMISEN JOHDOSTA. 

Kurssin johtaja 
Kapteeni Ismo Korhonen 
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HYVAT KURSSILAISET! 

Aliupseerikurssi I / 94 on takana. Kahdeksan viikkoa piinaavaa tuskaa ja hikeä, jotka vietim
me Upinniemen 1. patterilla. Hikoilumme ansiosta kurssi kuitenkin saatiin kunnialla loppuun. 
Kurssimme aikana kehittyi unohtumaton yhteishenki, jonka me tulemme muistamaan varmas
ti koko loppuelämämme. 

Alun haparoinnin jälkeen kurssistamme muodostui saumaton kokonaisuus. Opimme jokaisen 
pienen yksityiskohtaisen asian, josta tämä kokonaisuus koostui. Tästä kiitos kaikille koulutta
jille, apukouluttajille sekä ennen kaikkea kaikille kurssilaisille. 

Solmitut ystävyyssuhteet toivoakseni jatkuvat myös kurssimme jälkeen. Toivon kaikille kurs
silaisille menestystä varusmiespalvelukseen ja muutenkin elämään. 

;/4~-----
Oppilas Lauri Koponen 
Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja 

ALIUPSEERIKURSSIMME KIITTÄÄ: 

Kiittäminen on kaunis tapa. Puolustusvoimissa jaksetaan vaalia ehkä viimeisenä linnakkeena 
hyviä ja kohteliaita tapoja. 
Nyt on tullut kiitosten aika. Haluamme tässä ja nyt luoda julki kiitoksemme seuraaville hen
kilöille ja tahoille: 
* Kurssin johtaja kapt Korhonen * Kurssin varajohtaja yli! Hänninen * Kurssin vääpeli Itn 
Tarkiainen * Linjojen johtajat ja varajohtajat * Kouluttajat * Apukouluttajat * Toimistovirkai
lija Tuija Virtanen* Alik Linna* Tkm Jalovaara* Varuskunnan koko henkilökunta* RTTK 
* Opp Vartiainen ( lehden tekninen toteutus) * Kurssijulkaisun ilmoittajat ja tukijat * Aliup
seerikurssi I / 94 oppilaat * Sekä kaikki ne, jotka tässä nyt unohdimme * 
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SIRR:n 
ALIUPSEERIKURSSI I / 94 

Kurssin varajohtaja 
Ylil 

Timo Hänninen 

Tulenjohtolinjan 
johtaja 

Ylil 
Janne Herrala 

Kurssin johtaja 

kapt 
Ismo Korhonen 

Keskiö linjan 
johtaja 
Ylil 

Mika Dahlbo 
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Tykkilinjan 
johtaja 
Ylil 

Harri Sorvisto 

Kurssin vääpeli 
Ltn 

Raimo Tarkiainen 

Viestilinjan 
johtaja 

Ylil 
Keijo Pulliainen 

! 
1 

ALIUPSEERI OPPILASKUNNAN 
HALLITUS I / 94 

PUHEENJOHTAJA Oppilas Koponen 

VARAPUHEENJOHTAJA Oppilas Miettunen 

SIHTEERI Oppilas Roponen 

RAHASTONHOITAJA Oppilas Saarikivi 

KURSSIJUHLA VASTAAVA Oppilas Salo 

KURSSIJULKAISUV AST AAVA Oppilas Kuortti 

KURSSIESINEV ASTAA V A Oppilas Korppinen 

HARRASTEVASTAAVA Oppilas Femelius 

LIMONADI- JA KANTTIINIVASTAAVA Oppilas Leppänen 

MONEN 
METALLIN 

TAITAJA 

- outokumpu 
OUTOKUMPU OY, PL 280, 02101 Espoo 
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* TULEN JOHTO LINJA* 
TUPA MUST AMAA 

HONKANEN: Mr Ennakko, tuleva nöde-AU. Tuvan hiljaisin ja mystisin mies . Honkanen käskee: " Olkaa 
hiljaa ... " 

JUNTUNEN: Ronald & Erwin, haluaa takaisin Kotkaan tylyttämään, (koeman), alokkaiden tuleva kauhu ... Kirk
konummi kutsuu. Tylysti nappaa kynän koksun kädestä (sitte vähän ulkoa vauhtia). No Niin Juntunen. 

JUOPPERI: "Vahva", jolla oli päässä "linnun kivittäjä" . Millimetri , senttimetri, Juopperi ja metri. Toni Tiikeri. 
Tuvan todellinen voimamies. 

JÄRVINEN: "Jäke", Ai että mitenkä- vaikutteita 2. ptrilta, Laasosen kanssa todellinen häröpari. "Mitä välii". 

KARSTIKKO: Ja tuvista ei mennä minneen! The "sleepy" Karstikko. "No, voi voi!" 

KOPONEN: Opp.kun.hal.puh.joht. Puuhamaan todellinen johtaja. Järjesti sattumalta kokoukset aina TKS:n ja 
varustarkastuksen aikoihin. 

KUOSMANEN: Skini. "Hermanni", "Koistinen", "Melrose Place oli v-n hyvä", Beverly Hills 90210. "Hei pää
seeks röökille". Dirty Harry. "Mikähän on tämä tupakkapolitiikka täällä?" Alias Kattokassinen. Ryhdikkyys en
nen kaikkea. 

LAASONEN: "Magnus Larsson" . "Mua ei todellakaan kiinnosta marssia tahdissa lauantaiaamuna." Irlantilainen 
palomies. Kaapissa aina 2-10 Snickersiä, muutama suklaalevy, litroittain !imua. 

LAMPINEN: Mies, joka luulee olevansa vaiheessa, todellinen äänenkäyttäjä. "Miks mä en saa käyttää ääntä !" 
Leirin nakkikone. 

RANTA JA: Latteuksien ampuja. "Beach". RUK mielessä. Kahlaajalintu. 

TUPA NAISSAARI 

NEMLANDER: Mr Tecno, swing x 100. Ei must oo mihinkään (amispohja). 

PAATTINIEMI: Harrastuksiin kuuluu unissa jutustelu/riehuminen. Ex-pitkätukka. Suomen johtava kitaristi. Jät
kät hei , mull on pullaa! 

PAINILAINEN: Nukutaan jo. 

RANTA JJA: Zei-Zei. Polyteknikko. 

RISSANEN: Pitkätukka/Humppatukka, Playboy-Rissanen. 

ROPONEN: Mein Fuhrer. RUK, I'm coming ... "Istutaan niin kuin on opetettu / todella kummallista käytöstä." 
Tappajan tukka. 

SALO: Nakkisuojan "isä", Danny De Vito, Pieni suuri härö. Hallitsee käsiraudat yms. Spade-Spede. Enkat 45v. 

SIPOLA: Aina vaiheessa! Ptrin todellinen käsi, Todellinen Tj. Hallitsee toimistokäyttäytymisen ... NOT! "Mä oon 
nyt vähän pihalla." TÄH! 

TANSKANEN: Sukellusveneen kuljettaja (Saab 96). Arvaan oikean vastauksen ... Ei näistä kirjoista tajua mitään. 
Den Markken. 
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TILANDER: Ei todellakaan nappaa!!! Entä jos ei nappaa? Upeat suunnastustaulukot (4.kerta toden sanoo). 

YLÄRIVI: Sipola, Karstikko, Nemlander, Tilander, Tanskanen, Paattiniemi, Roponen, Ranta Ja, Lampinen, Pai
nilainen, Laasonen 
ALARIVI: Salo, Juopperi, Ranta JJA, Koponen, Juntunen, Kuosmanen, Järvinen, Rissanen, Honkanen 
ISTUMASSA: alikersantti Simula, kersantti Miekkavaara, kokelas Luomala 

HAMINAN SEUDUN 
MERIPELASTUS

YHDISTYS RY 
PUH. 952-477 600 

,<JJ/udio fY ~fa 
Vihtorinkatu 9 A 
LAITILA 
Puh. 558 40 

-17-

PUUTAVARALIIKE 
PEKKA KUOSA OY 

ORIMATTILA 



•• *** KESKIOLINJA *** 
TUPA RJSTINIEMI 

ARONEN: Toi jeganderin 2. patterilta ensimmäiseen. Yliluutnantin poika, joka löytyy sunnuntaisin varmimmin 
Ale-Pubista. 

HALME: Linjan erikoisin pahe: ei pysty estämään ruuminosiensa housuista ulos valumista pinkka-ja punkkatar
kastuksen aikana. Löysi onnen kasarmilta, mutta kestääkö H:n ja Niinan suhde vielä AUK:n jälkeen? 

HANNUKKALA: Kyseli jo muidenkin puolesta ryhmäalennuksia maitojunaan. Hyvinkääläinen suklaasaaresta. 

HYVÄRJNEN: Kuka on vieny mun kypärän/uniasun/kalsarit/lomasukat jne. Ja loppujen lopuksi kavereitten ka
mat löytyy Hy_dden kaapista. Vaihe-Hydde (Super-Suck) . 

HÄRKÖNEN: Härönen-tuvan särmä yksilö . Kuortin kanssa aina IV:t kassulla. 

KAHILA: Linjan (koulu-)sivistynein jäpikkä, vaikkei ihan heti uskois. Vaihtoi ohjaamon matkalaitteeseen - Kot
kan poika ilman siipii . 

KIISKINEN: Lojo. Hoitaa hommansa tunnontarkasti . 

KORPPINEN: 1. AUK-viikko: "RUK", 2.AUK-viikko: "RTTK", viikot 3-8: "EVVK." Ei pitänyt vaalilupaus
taan:" Ehdotan jojoa kurssiesineeksi." Ei nappaa/kiinnosta. 

KUORTTI: "Kun kahvi loppuu, on sota hävitty!" On joskus seurannutjalkapalloakin. 

TUPA TEIKARJ 

KUPIAINEN: Jalkapallo, mutta ei MM-kisat, aiheutti mega-VMTL:n Uoka pojan toive). Ja pallohan sai kyytiä. 

PULKKINEN: Tutka-Uuno, Antenni-Pulkkinen. Pyyhkikää tuo idioottimainen virne naamaltanne! "Huomio il
moitan linjan apupäällikölle, katseet vasempaan - päin!" Pulu-Pulkkinen, jonka suosiosta kilpailevat vuoroin ka
miinaja Nukku-Matti. 

PURSULA: "Olen opettanut teille, miten tahditaan marssissa. Keskiön priimus - ja ei ku RUKkiin. 

RANTALA: Nakkisuojien ammattilainen. Huom varomääräys: Jokainen on velvollinen huutamaan SEIS, kun yh
teys miehitettyyn nakkisuojaan katkeaa. Punkka on aina "särmä". Varmaakin varmempi turvamies, asenikkari . 

SALMINEN: Vuoden selventäjä. (onko teillä asenneongelma?). Daamin puhelinnumero 9700-6969. 
SOLLA: Näkymätön mies ( näkyi vain aika ajoin). Eli siis 2 vrk/AUKI 

TULPPO: "Tuntee" rynnäkkökiväärin kuin omat taskunsa (työnnetäänpäs tämä suojaputkenmäntä tänne 
onkaloon). 

VARTIAINEN: Imitaattorikuningas: "Väärin, väärin, väärin" . Komennoissa ajoittain ammattilaisen äänenpaino
ja. Vuoden tylyttäjä. Humoristinen oppilasjohtaja, jolta ei teksti tai sanottava lopu. Teatteri lainen ja melkoinen 
ansojen virittelijä. 
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YLÄRJVI: Kahila, Vartiainen, Pulkkinen, Halme, Pursula, Kupiainen, Rantala, Hannukkala 
ALARJVI : Kuortti , Hyvärinen, Kiiskinen, Korppinen, Aronen, Härkönen, Salminen 
ISTUMASSA: kokelas Terho, yliluutnantti Dahlbo, vänrikki Heikkilä, alikersantti Loimaranta 

JOHACONOY 
Jouko Hannukkala 
Consulting & Contracting 

Tilhenkuja 8 
05860 HYVINKÄÄ 
Puh. 914-437 800 
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*** TYKKILINJA *** 
TUPA TYTÄRSAARI 

PUKARI : Aina unessa. Tuvan hymypoika. 

SAARI KIVI: Isukki! Tuvan särmin jätkä. Kaikesta huolimatta me kaikki pidämme Sinusta. 

SAARINEN: AUK:n nakkimasiina. Hermot menivät viimeistään pinkka-ja punkkatarkastuksessa. Gineskone. 

SAVOLAINEN: Mitä sie mulkkaat siel , kärkyt sie ruokaa! ?" Höbis . 

SMAL: (Limupullo aina piilossa, otti aina päivittäiset napanderit. Pullo! Lepo! Pullo - tyhjennä!) Korvalaput aina 
kybällä, koko tupa kuunteli musiikkia. Teknoman. 

TANSKANEN: Tuo mulle ni mie annan sen sit siulle. 

TIMONEN: "Herättäkää ku tulee jotain äksönii" , "Tuvan kaikkien Spedejen Spede" . 
Tunnusbiisihyräily:"Sleeping in my car.. " 

UKKOLA: Tupamme todellinen tykinjohtaja. Vain vähän kankea alku. 

VUORI: "Rukkipistehai", "Kultakauppias-bisnesmies", "Onnenpyörän vetäjä" , "H - niin kuin ... öö .. Hessu" 

TUPA TUPPURA 

LIVSON: Milloinkaan ei todellakaan tehdä mitään, kautta yhtään mitään. VSE=Vaiheen Suoma Etu. 

MAINIO: Mortistaja Vertistä mortti. To the huoltobattery. 

MATTILA: "Matilda", "En toilaile enkä tee mitään hyvää". SA:n kuopus -76, "onpas vähän!" 

NIKKANEN: Neula-Nikkanen, kurssin todellinen johtaja. Kapiaiset kuriin. 

NYSTRÖM: "Nysse" . Punkka paukkuu "No huuh huuh" 

PAAKKARINEN: VMTL Rules 4 ever 

PAASI : VLV+HL+KL+2HL+JL+VLV. Miten täältä pääsee pois? Kurssin (särmin) härö . "Että mitenkä?" 

PARKKINEN: Tuvan wunderbaumja kurssin Onni. "Joo mä lähden taas suihkuun." 

PARVIAINEN: "Partsi" . Kaverit taitaa olla sotilaskarkureita esim. Perälä. 

TUPA SOMERI 

HUHTILAINEN: Vempat + Huhtilainen (ajoneuvoon nouse). Aina ensimmäisenä eteläkärjessä (traktorilla). 

HUSU : Tuvan "särmin kaveri , jonka punkka räjähtää aina. 

KAARLAS: Kuorsaava lihaskimppu, irvokas nauru . 

KANGASKOSKI: Aina lomilla, syy: Klaukkalan kovin naistenmies. 

KA VEKARI: Tuvan "ykkönen" : Oppilas "Ettan" Kavekari. 
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KETOLA: Kaljupää skitsoilija, joka taitaa sätkän teon . 

KOKKOLA: Käkkylä (Cadillac) henkeen ja vereen. Pullot ikkunalaudalla ja pussit patjan alla. 

KÄKELÄ: Täyteen tuhrittu suunsoittaja. 

LAITINEN: Laitinen lähti - tavarat jäi . Leppävaaran "Jyry". 

TUPA SEIV ÄSTÖ 

AHOLA: Armoton bailaaja. Däby däby. Uniasu: R-puku sekä pipo. Hyvä jätkä. 

CARPELAN: Armoton bailaaja, "Veijo", Mr. Finn-Hits. 24.00: Nyt turvat kiinni. 

GRANQVIST: Armoton bailaaja. "Johtaja" Turhapuro, Tiiikeri tankkiin . "Minä juon kossua." Toimii öisin ääni
tarkkailijana kuullokkeet päässä ja strutsiasennossa. "Itteeki vähän jännittää." 

~AARALA: Armoton bailaaja, Kaasukuningas, Gines. "Mitä sikiöitä", "Yrittäkää nyt mennä tahtiin" , Talk-show 
vieras. 

HAGELBERG: Armoton bailaaja. Mr. Miyagi . Harjun jälkeen tuvan "särmin" kaveri. Talk-show isäntä. 

HAKULINEN: Armoton bailaaja. Ha"kuli"nen, särmä, tuvan ompelija, unissapuhuja. 

HALLIKAINEN: Armoton bailaaja, "Joel". Lakanat ja peitot kuin mankelista tulleet, Kotkan poikii ilman siipii. 

HARJU: Armoton bailaaja, "Karju", sluiba, Mr. Siivoupalvelu. Nakkisuoja sängyn alla, särmä (punkka), hiki hai
see ja ... 

HELLMAN: Armoton bailaaja, Hell-man, Miki Biassioon. "Hyi tääl' on kauhee haju. " 

HENKOLA: Armoton bailaaja, Rukkipelle, loves Huhtilainen & Nyström. Näkkäri rutisee ja pakki kolisee ja 
peitto heiluu. 

VUORIKELLJ 
Täydenpalvelun kultasepänliike 

kellot - korut - korjaukset 
Varusmies-alennus -15% 

CITY-MARKET, ITÄKESKUS 
11 KRS. PUH. 90-3433516 
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YLÄRI V I: Parviainen, Nikkanen, Matti la, Vuori , Saarinen, Hakul inen, Nyström, Granqvist, Carpelan, Mainio, 
Livson, Husu 
KESKIRIVI: Haarala, Hagelberg, Paakkarinen, Hallikainen, Kaarlas, Pukari, Laitinen, Timonen, Keto la, Ukkola, 
Hellman, Savolainen 
ALARI V I: Harju, Kangaskoski, Huhti lainen, Smal, Aho la, Kokkola, Kavekari , Käkelä, Henkola, Saarikivi, Park
kinen, Tanskanen 
ISTUMASSA: koke las Juusela, vänrikki Sarvista, vänrikki Liito la, ali kersantti Mäkitalo 

Panasonic 
teki sen taas! 

TM-testivoittajan autoosi! 
'' lbdiolta:111 samaa tasoa , kuin 
1uplas1i kalliimmissa peleiss:i. 
_l<ls an·osraa byWn helppoutta , 
l'anasonic on enemm:in kuin 
<ll1nis1unul valinla .·· 

Panasonic CQ-JOI 

e 
*** -j 9.3 

• Stereo ULA/KA vastaanotin, Alphatuner-viritin • 18 
aseman pikavalinta • Pikavalintolen automaattinen 
tallennus ia selaus • Automaattinen asemanhaku 
• Kaksisuuntainen kasettisoitin • IS W vahvisti
messa äänensävyn säädln 

Panasonic 
M a a ilman suuri n 

995,-

DPTIRDc*l 
Valikoimaa, laatua 

ja asiantuntemusta: 
• Kah i-ti ilet • Vetoni t 
• Poltetut ti ilet - kuivabetoni 

• Leca-harkot 
• Leea-sora 
• Erikoishiekat 

- kuivalaasti t 
- tasoitteet 
- julkisivupinnoitteet 
- laatoitustuotteet 

OPTI ROC OY AB 
Pronssitie 1, 00440 Helsinki 
Puhelin (90} 503 755 
Telekopio (90) 503 7295 

·J Vuoden 1994 alusta Lohjan muuraustuotteet ja Partekin Vetonit
tuotteet ovat Optiroc-tuotteita. 

YLÄRIV I: Sinervo, Paananen, Aro, Heininen, Pesonen, Pänrnppi, Hämäläinen, Salminiemi , Leppänen , Lindroos, 
Hermansson, Sellgren, Tähtinen 
KESKIRIVI : Raassina, He ikkilä, Valkonen, Söderström, Fernelius, Niemi , Toikkanen, Karvanen, Salminen, He
lin, Miettunen 
ALARIV I: Poutanen, Lampinen, Ikonen, Lindqvist, Sjöberg, Salmi, Kuusalo, Törmänen, Lampi , Heinonen 
ISTUMASSA: kokelas Kiviluoma, vänrikki Pu ll iainen, alikersantti Seppä 
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*** VIESTILINJA *** 
TUPA KOIVISTO 

KARV ANEN: Piti tupaa tiukassa komennossa sanomatta sanaakaan. 

KUUSISTO: "Fifi" . Linjan negatiivisin mies, "ei nappaa" . "Mä vedän sua turpaan." 

LAITINEN: Laitisen imuri karkailee lomilla. Viestilinjan edustavin jakaus. Aina meikkaamassa. 

LAMPI: "Häkkilintu" kävi tutustumassa päävartion lomakeskuksessa. 

LAMPINEN: Vannoutunut 2.Ptrimies. "2 Ptri:lla tehdään näin ... " "En mä muuten lukis, mut mä haluun takas 2. 
Ptrille." 

LEPPÄNEN: "Pillimies" ei tästä maailmasta. Tulkitsee teknoa nokkahuilulla. "Karu meininki" , "Mister Limuko
ne", "Missä Leppänen". 

LINDQVIST: Sääliksi käy Lindqvistin alokkaita, jos niitä suodaan. "Mikään ihmeen pinkka ja punkka?" Sulkei
set: 4-

LINDROOS: "Ruk-mies?" Ei sopeudu AUK-kurssille, liian vähän lukemista. "Mä voin opettaa." 

MIETTUNEN: Luonnollinen johtajatyyppi? Tupa Koiviston oppi-isä, virallinen motivoija. 

TUPA LA V ANSAARI 

MÄKELÄINEN: Sisäistänyt intin syvimmän olemuksen: tee kaikki hitaasti , kiirehtimättä ja turhia hötkyilemättä. 
Tuvan sluiba. 

NIEMI: Suulas mies, sana päivässä pitää miehen tiellä. 

PAANANEN: Karvainen mies, s-maso huumorin mestari . 

PESONEN: Mitäänsanomaton mies, Pesonen? hmmrn. 

POUTANEN: "lopen kalakaveri", päivystäjänä ollessaan suoriutui kunniakkaasti ilmoituksesta eversti Vuohelai
selle, tosin muissa kuulutuksissa toivomisen varaa. 

PÄMPPI : Unelmoija, pinkka-ja punkkaekspertti, lakanat solmussa ja pinkka kuin vanha jauhosäkki myllyn 
nurkassa. 

RAASSINA: Nuori ja nopea, kun muut ovat saaneet peiton korvilta, niin Raassina jo "jäkittää" innolla odottaen 
aamureippailua, kaivokuningas, nakkikone. 

SALMI: Tuvan ainoa "normaali mies". Hallitsee sähköopinja muut nupit ja namiskukkelit. 

RANTANEN: Tuvan vaari , hidas mutta rauhallinen. Saa itsensä mitä omituisimpiin asentoihin etenkin valmistau
tumisaikoina. Härö, iki-vemppa. 

SAARINEN: Mies kuin kone jos palloilusta on kyse. Yöllä db-taso hermoi lle vahingollista. 

TUPA MANTSINSAARI 

SALMINEN: Tuvan pentu, juniori, kärsivällinen, a ina pihalla, Arkadian kävijä, korvalappustereot so i, 
suunnistuskingi. 

SALMINIEMI: Tuvan särmin , 4. divarinjätkii , pidä hermosi, Salge, Norge! 
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SELLGREN: Metrin levee hymy, lonnija, päivystäjän pöydällä ei syödä. 4:n viikon nakkikone (himonakittaja). 
Huono ryhti . 

SINERVO: Tyttöjen kuvia kaapin ovessa ja mielessä ties vaikka mitä. Tuvanmies! Ovelle vauhdilla ja vaikka 
persis edellä. 

SJÖBERG: Stenne, Minikuski , tuvan suurin nuuskamuikkunen. Mr Tex Willer, "Herra Tuvanmies!" Ei tykkää 
lerpusta. 

SÖDERSTRÖM: "Se on elokuu ... ", Dii Just!!! Jalkapallovalmentaja, vaikka ei tykkää jalkapallosta. Söde. 

TOIKKANEN: Ei tosiaan osaa istua kunnolla. Ei voi väsyttää. Suleiset kädet taskussa. Nukkuu oppitunnit. 

TÄHTINEN: "Mie", Rambo, Punanahka, Mister Perfekt, "Star-one", Mr Pinkka. Nyt loppu kikkailu . Kyl meil 
Kirkonmaal. Hajoaa aamureippailuihin. 

TÖRMÄNEN: "Perkele", hukkapätkä, Volvo-Törmänen. Lomakone, Ex gineskone. Iltavahvarin mölyäjä, Ray
ban. Todella särmä oppilasvääbeli . Mr Kravatti. 

V ALKON EN: Ei ole neekeri (niin kuin nimestä voisi päätellä). Munakunnan oma poika, valloittava hymy. Tör
mäsen autokuski. Kiree nahkapuku. Pundella 16 min. Vesipeto. Heli Angel. Valkonen kiertää. 

TUPA BENGTSKÄR 

ARO: Kaasukuningas. Ja kans tupa kuulolla! !'ts me! 

FERNELIUS: Ismo Lius. Luolamiehen punkka. 

HEIKKILÄ: Linjan laiskin mies . Heikkilän pojalta palaa käämit 

HEININEN: Nukkuu silmät auki. Dii Just! Ei nappaa/kiinnosta. 

HEINONEN: Suuri MIES kokoisekseen. Singer, vääntää biisin mistä tahansa. 

HELIN: Hei , oottexte kuullu sen jutun. Källimestari . 

HERMANSSON: Hurjastelija, ei syö karkkia paperi päällä ja ajelee vanteella. 

HIETANEN: Vaihe-Hietsu. Pardis ajamatta,ja sit kokelaiden tupaan . 

HÄMÄLÄINEN: Pitää koko tuvan hereillä kuorsuksella. 

IKONEN: Vaatteet päällä ennen kuin muut edes heräävät. Aina lisättävää. 
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ÄLYKKÄÄT KUVA-ARVOITUKSET 
Ketkä esimiehet löytyvät kuvista? 
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Arvoitukset laati 
oppilas Jere L::; -np !1en 

HYVAPOTII 
SUOMALAISILLE ,•, 
Mahdollisuuksia lapsille ja nuorille. ,Q 
Palveluasuntoja ja kotipa lveluja 

1 

vanhuksille. ' -~ ,ö 
1 

Kuntoutusta ja elämän laatua 
vammaisille. 

RAY:n voittomerkit osuvat 

aina kohdalleen . 

• RAHA-AUTOMAATI'IYHDIS'I'YS 

,;: ·:: 
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LAAJASALON PALLOILUHALLIT 
SARVASTONKAARI 23, 00841 HELSINKI. PUH. 698 7654 

TENNIS KUNTOSALI 

TERVETULOA 
RANNIKKOSOTILAS
KOTIYHDISTYKSEN 
SOTILASKOTEIIDN! .. 
UPINNIEMESSA JA 

LINNAKKEILLA. 
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Ylennyksiä Suomenlinnan 
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Valo Jari TEKNYLIL 4.6.1994 

Dahlbo Mika YLIL 1.7.1994 
Laaksonen Marko YLIL 1.7.1994 
Lund Olli-Pekka YLIL 1.7.1994 
Merenheimo Marko YLIL 1.7.1994 
Ohtamaa Jari LTN 1.7.1994 
Soini Marko LTN 1.7.1994 
Wallenstjerna Harri LTN 1.7.1994 

SOTILASANSIOMITALI 
SOTILASMESTARI SVANBERGILLE 

Puolustusvoimain komentaja, amiraali Jan Klenberg on myöntänyt puolustusvoimien lippu
juhlapäivänä 4.6.1994 sotilasansiomitalin sotilasmestari Erkki Svanbergille. Sotmest Svan
berg toimi Isosaaren Linnakkeen vääpelinäja on nyt jäänyt eläkkeelle. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 
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