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Pääkirjoitus 

Masentaa(ko ?) 

Kesän taittuessa syksyksi virisi armeijassa keskustelu nuorison masennuksesta 
yleisesti ja armeijassa erityisesti . Tilastotieteilijät maalasivat armeijasta luultua posi
tiivisempaa kuvaa, kaunistuvathan miesten itsemurhatilastotjuuri asevelvollisuusikäis
ten joukossa. Tilastot ovat sinänsä mielenkiintoisia, että päätelmiä on yhtä monta 
kuin lukijoita - eikä yksikään lopputulos voi olla väärä - perustuuhan kukin väite tilas
toon . Voitaisiinko myös sanoa , että itsemurhatilastot synkkenevät huomattavasti ase
velvollisuusajan jälkeen? 

Miksi armeija on niin tärkeä? 

Suomi on tunnetusti mitalisijoilla kansainvälisissä itsemurhatilastoissa. Armeija 
on viimeinen ikäluokan yhdistävä instituutio. Armeija-aikana on asevelvollisella teke
mistä omiksi tarpeiksi ja osin ylikin . Armeijakokemukset jättävät jälkensä meihin kaik
kiin, valmiiksi reunan partaalla huojuvan kohdalla ehkä traagisestikin . Tapahtuuko 
jotain armeija-aikana vai sen jälkeen - yhtäkaikki - siihen voidaan, ja pitääkin voida, 
vaikuttaa. 

Mitä sitten tehdään? Uutena lähestymistapana esiteltiin kantahenkilöstölle pidet
tävä pikakurssi, jonka tulisi opettaa heitä havaitsemaan varusmiesten ongelmat heti 
alussa, ennenkuin ne suistavat miehen raiteiltaan. 

Uutta suhtautumista tarvitaankin ; rankoessaan esimies usein katsoo vain itse te
koa, ilman pohdintaa ongelmakäyttäytymisen syistä. Ja ongelmallistahan se olisikin, 
Suomalaiseen luonteeseen kuuluu pullomaisuus, ongekmat pantataan sisälle ja ulo
santi tulee vasta riittävän kinostuman myötä oikein kunnon kolinalla . Häiriköinti ja 
uhittelu ovat kuitenkin äärimmäisen harvoin itseisarvo, perussyy löytyy lähes aina 
muualta; pelkän R-kortin ei tähän päivään mennessä tiedetä parantaneen ketään! 

Teemmekö kaikkemme? Kantahenkilökunnan kouluttaminen on askel oikeaan 
suuntaan. Toinen vaikutuskanava on varusmiesjohtajat. Harvoin yksikön päälliköt tun
tevat kaikkia varusmiehiä nimeltä , lukuunottamatta kunnostautuneita miehiä; oli kun
nostautuminen tapahtunut sitten hyvässä tai pahassa . Sen sijaan toinen varusmies 
näkee, kuulee ja ymmärtää, tietää taustoista ja tapahtumista - tämä pätee myös va
rusmiesjohtajiin . 

Varusmiesjohtajien koulutuksessa tulisi painottaa entistä enemmän ongelmien tun
nusmerkistöä ja riittävän aikaisen havaitsemisen tärkeyttä - toisin sanoen tarjota sa
man tyyppinen tietopaketti heille, kuin kantahenkilöstölle . 

Toisaalta näkisin, että kantahenkilökunnan on tässä asiassa astuttava jalustal
taan, jos tähän ongelmaan todella halutaan vaikuttaa. Kun varusmiesjohtaja tulee 
vanhemman upseerin puheille, on siihen taatusti hyvä syy, ja henkilökunta voi suh
tautumisellaan joko tukea, tai tukahduttaa tämän oma-aloitteisuuden. 

Suomalainen sotilas on maailmalla tunnettu sloganista "kaveria ei jätetä" - soisin 
sen omaavan saman kaikupohjan sopeutuen muuttuvaan maailmaan. Nykyään on
gelmat tulevat paljolti siviilielämän puolelta ja sopeutumisvaikeuksista uuteen järjes
tykseen - Näidenkään ongelmien kanssa painivaa kaveria ei saa jättää! 

Talvisin Terveisin 
OL 
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Komentajalta 
ARVOISAT LINNAKELEHDEN LUKIJAT 

Kulunut vuosi on ollut rykmentille muutosten aikaa. Näyttää siltä, että 
toimintaa hallitsee vielä pari vuotta eteenkin päin uuden organisaation 
sisäänajo ja resurssien hallinnan opettelu. Kuluneena vuotena on tehty 
monessa työpisteessä ansiokasta työtä, josta on saatu kiitosta. Valvon
nan alalla on oltu tarkkoja ja ilmeisesti on estetty joissakin tapauksissa 
vakavien havereiden synty. Järjestelmän vuosittaiset käyttökustannuk
set on näin kuitattu yhdessä yössä. Samoin on koulutuksessa tuotettu 
tarvittavatjoukot. Rakennustoiminta on ollut vilkasta ja olemme saaneet 
tai aivan lähiaikoina saamassa useita rakennuksia täyskorjauksesta käyt
töömme. Uusia kohteita on ensi vuonna menossa työn alle ja näin toimi
tilamme kehittyvät suotuisasti. Valmiutemme on myös pysynyt 

korkealla tasolla . 

Elävään elämään kuuluvat myös ikävien asioiden selvittelyt, joihin 
olemme törmänneet. Olen iloinen, että ne on selvitetty keskenämme ja 
asiat on puitu asioina, eivätkä ne ole päässeet pilaamaan erinomaista 
työilmapiiriä. 

Tulevalta vuodelta odotamme toimintojen osalta menneen vuoden kal
taista. Raharaamit ovat suurin piirtein vuoden 1996 kaltaiset, mutta vuo
den 98 ja 99 ennakkotiedot ovat todella huolestuttavia. Ne merkitsevät 
toteutuessaan kertausharjoitusten loppumista kokonaan sekä supistuvia 
koulutuksen ja huollon voimavaroja. Jo nyt rykmenttiin on ohjattu kerta
usharjoituksiin vain noin vajaa kolmasosa tarvittavista kertausharjoitus
vuorokausista. Vuosien saatossa edessä häämöttää todella iso ongel
ma, jota ei korjata hetkessä. Reservimme taito , johon pieni maa turvau
tuu , rapistuu nopeasti ja peruuttamattomasti. Vaikka muutaman vuoden 
kuluttua saisimmekin varoja koulutukseen, syntynyttä vajetta ei voida no
peasti korvata muiden resurssien puuttuessa. Näkymät siis ovat todella 
huolestuttavat. 

Uudet alokkaat astuvat riviin tammikuun puolessa välissä. Omasta 
puolestani toivotan teidät kaikki tervetulleiksi pääkaupunkiseudun puo
lustajiksi. Samassa yhteydessä aloittaa myös vajaa parikymmentä nais
ta varusmiespalveluksensa. Uskon, että rannikkopuolustuksen piiristä 
löytyy helposti sopivia sodanajan tehtäviä myös naisille. 

Sidosryhmämme; kilta , rannikkosotilaskotisisaret, johtorengas, van
hat parrat, reserviläisjärjestöt ja veteraanijärjestöt, kaupungit ja kunnat 
ovat vuoden aikana tehneet valtavan työn sekä auttamalla meitä että 
ponnistelemalla eteenpäin omien järjestöjensä piirissä. Erityisesti uusi 
paikallisyksikkötoiminta on saamassa näkyvän roolin järjestelmänä ja sitä 
ovat hienosti muut järjestelmät ja järjestöt tukeneet. Rykmentin puolesta 
kiitän kaikkia yhteistoiminnassa olleita vuoden aikana annetusta panok
sesta. 

Lopuksi toivotan rykmentti in vuoden aikana siirtyneet tervetulleiksi 
joukkoomme, sekä omalle väelle että teille arvoisat lukijat 

Hyvää Joulua ja Onnellista ja toiminnallista vuotta 1997 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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SIRR:n palveluspaikat, osa IV 

PATTERI -2. MONIPUOLINEN KOULUTUSYKSIKKÖ 

Kasarmi , jossa 2.Patteri sijaitsee on valmistunut 60-luvun 
alussa ja on toiminut siitä lähtien jatkuvassa koulutus-ja majoi
tuskäytössä. Kasarmi on toiminut Porkkalan Rannikkopatteris
ton osana ja siinä on toiminut Koulutuspatteri.1 .1.1993 Kasar
min tilat jaettiin kahtia. Toisella puolella toimii nykyään 2.Patteri 
ja toisella puolella 1.patteri, jonka toiminnasta enemmän Linna
ke-lehden seuraavassa numerossa. Tällä hetkellä rakennus on 
varsin huonossa kunnossa ja onkin menossa ensi syksynä kor
jauksen alle. Remontti tulee kestämään puolitoista vuotta, jon
ka aikana kasarmirakennukseen tehdään täydellinen perus
korjaus. Remontti on tarkoitus toteuttaa siten, että toinen patte
reista toimisi koko ajan ja toinen joutuisi "evakkoon" omien tilo
jensa korjaustöiden ajaksi. 

Vakituista kantahenkilökuntaa 2.Patterilla on kuusi henki
löä. Päällikkönä toimii Kapteeni Juha-Antero Puistola, joka tätä 
juttua kirjoittaessa oli isyyslomalla. RTTK onnittelee perheenli
säyksen johdosta.Varapäällikkönä patterilla on Yliluutnantti Jar
mo Harras, joka ystävällisesti avusti päällikön poissa ollessa 
tämän artikkelin tietojen hankinnassa. Patterin vääpel inä toimii 
luutnantti Jyrki Hokkila. Kouluttajina toimii kolme opistoupsee
ria. Monet patterilla järjestettävät kurssit vaativat erikoisosaa
mista ja näin ollen kurssien kouluttajat tulevat muualta. 

2.Patterin koulutustoiminta voidaan jakaa kahteen puolen 
vuoden jaksoon, jotka ovat jotakuinkin samanlaiset. Jakso al
kaa siitä että patterille tulee alokkaat. Seuraavat alokkaat 2. Pat
terille , niinkuin muihinkin SIRR:n yksiköihin , tulevat tammikuun 
14.päivä. Alokkaita 2.Patterille tulee noin 140. Tämän hetken 
tietojen mukaan tässä saapumiserässä 2.Patterille ei tule kui
tenkaan naisalokkaita vaan Upinniemen naisvarusmiehet aloit
tavat palveluksensa 1.Patterilla. Peruskoulutuskausi kestää kah
deksan ja puoli viikkoa ja sen aikana 2.Patterin tilat ovat aivan 
täysipainoisesti kuormitettu. Alokkaiden lisäksi patterilla ovat pe
ruskoulutuskaudella ryhmänjohtajat ja kokelaat sekä 4-6 viesti
miestä, jotka ovat Porkkalan Rannikkopatteriston esikunnassa 
viestihommissa. Ja tietysti patterilla on samanaikaisesti patte
rin toimiston 3 varusmiestä ja vaihteleva määrä venemiehiä. 

Peruskoulutuskauden päätyttyä 2.Patterilla alkaa välittömästi 
veneenkuljettajakurssi, jonka vahvuus on tällä hetkellä noin kym
menen miestä. Veneenkuljettajakurssi , joka on miehistötasoi
nen kurssi, alkaa noin kuusi viikkoa kestävällä teoriajaksolla. 
Teoria osan jälkeen alkaa kaksikuukautinen ajoharjoittelu . Ve
neenkuljettajakurssi on teknisesti erittäin vaativa ja pitkä kurs
si , josta parhaat miehet vielä lähtevät kolme viikkoa kestävälle 
veneenpäällikkökurssille, jolle tällä kertaa lähti viisi miestä, joista 
tulee ryhmänjohtajia. Nyt talvella näistä miehistä tulee alokas
ryhmänjohtajia ja he siirtyvät vasta alokaskauden jälkeen aluk
sille. Kesällä tilanne on luonnollisesti sääolosuhteista johtuen 
toinen ja silloin pääsääntöisesti kaikki menevät heti aluksille. 

Veneenkuljettajakurssin kanssa samanaikaisesti 2.patteril
la alkaa rannikkoviestimieskurssi. Viimeksi kurssille osallistui 
noin viisitoista miestä, mutta saattaa olla, että seuraavan saa
pumiserän kurssille osallistuu myös Turun Rannikkorykmentin 
miehiä, jolloin kurssin vahvuus nousisi noin kolmeenkymme
neen mieheen. Tämä asia on kuitenkin vielä toistaiseksi hie
man auki. Viestimieskurssi kestää noin kuusi viikkoa. Kun kurs
si päättyy, miehet sijoitetaan viestitöihin ympäri rykmenttiä. Osa 
jää Upinniemeen,osa menee Mäkiluodon linnakkeelle ja osa läh
tee lsosaareen.Näiden kahden kurssin lisäksi samaan aikaan 
järjestetään vielä kolmiviikkoinen rannikkopioneeri kurssi. 2.Pat
terin koulutus peruskoulutuskauden jälkeen on siis varsin mo
nipuolista. 

Näiden kurssien jälkeen uudet ryhmänjohtajat tulevat 2.Pat
terille saman rakennuksen toisella puolella sijaitsevalta 1.Pat
terilta , jossa Aliupseerikurssi järjestetään. Uusien ryhmänjoh
tajien saavuttua heille järjestetään jatkokoulutusta, jonka tar
koituksena on valm istaa miehiä uusien alokka iden 
saapumiseen.Kun uudet alokkaat saapuvat noin kuukauden 
kuluttua ryhmänjohtajien saapumisesta ympyrä sulkeutuu ja 
seuraava puolivuotiskausi alkaa 
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Päällikön tervehdys 

Kapteeni Juha-Antero Puistola 

2. Patteri kouluttaa vuosittain noin 280 alokasta, 40 viestimiestä, 25 veneenkuljettajaa, 40 rannikkopioneeria 
ja 10 veneenpäällikköä. Annettavan koulutuksen moninaisuus antaa yksikölle toisista poikkeavan julkisivun ja 
asettaa kouluttajille korkeat vaatimukset. Päätoimisiksi kouluttajiksi yksiköllä on asettaa kolme henkilökuntaan 
kuuluvaa monitoimiammattilaista, joilta luonnistuu useiden erityyppisten aiheiden opetus. 

Virallisten kurssien väliajoilla 2. patteri jatkokouluttaa niin henkilökuntaansa, kuin varusmiesjohtajiaankin . 
Tänä syksynä aloitettiin tiiviissä yhteistyössä Mäkiluodon linnakkeen kanssa kranaatinheitinkoulutus, jonka on 

tarkoitus huipentua huhtikuussa järjestettävään linnakeheitinammuntaan. 

Kuinka yksikkö, jossa noudatetaan kolmea erilaista viikko-ohjelmaa pysyy kasassa? Tuohon kysymykseen 
nousee vastaukseksi luja yhteishenki ja samaan suuntaan ponnistelun periaate, joka täällä vallitsee. Uskon, että 
jokainen varusmiehemme, sekä kouluttajamme voi ylpeänä kertoa palveluspaikastaan - 2 . patterista. 

2 . Patterin päällikkö 
Kapteeni Juha-Antero Puistola 

Ylennykset ja virkanimitykset 
Majuriksi 
6.12.1996 

Kapteeni 
Seppo Salonen 

Yliluutnantiksi 
6 .12.1996 

Luutnantti Luutnantti 
Seppo Kangasmäki Markku Kol i 

Sotilasmestariksi 
6 .12.1996 

Vääpel i 
Antti Mäki 

Kapteeniksi 
6.12.1996 

Yliluutnantti 
Kimmo Kalervo 

Luutnantti 
Raimo Tarkiainen 

Yliluutnantti 
Juha-Antero Puistola 

Luutnantti 
Markku Villa 

Ylikersantiksi 
6.12.1996 

Kersantti 
Jarmo Romu 

Kersantti 
Aarne Takala 

Yliluutnantti 
Petri Vähäkangas 

Luutnantiksi 
6.12.1996 

Vänrikki 
Pasi Heikkilä 

Vänrikki 
Kavo Vartiainen 

Opistoupseerin ylempään 
virkaan 1 .1 .1997 

Luutnantti linnake 
Juha Hirviniemi ONNITTELEE! 
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• • • 

Tammikuun 14. on se päivä, jolloin Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin saapu
vat ensimmäiset naiset suorittamaan varusmiespalvelustaan. Naisvarusmiehiä 
on toki ollut aiemminkin muissa varuskunnissa, muun muassa Suomenlahden 
Laivastossa Helsingin Laivastoasemalla, jossa RTTK kävi haastattelemassa kahta 
naissotilasta. Tarkoitus oli ottaa selvää siitä, miten palvelus on sujunut ja omalta 
osaltamme valmistautua vastaanottamaan vastakkaista sukupuolta edustavia pal
velustovereita. 

Hetkeä ennen haastattelua RTTK:n keskuudessa oli havaittavissa pienoista 
havinaa ( tuttua syksyisistä haavan lehdistä ), olimmehan pääsemässä ensiker
taa keskusteluetäisyydelle näiden kummajaisten kanssa. 

Ylimatruusi Kekomäki ja alokas Koppinen Ensimmäisestä Koulutus 
Komppaniasta sen sijaan ottivat tilanteen alusta asti yllättävän rennosti; 
heillehän varusMIESTEN kanssa keskusteleminen on täysin arkipäiväi
nen asia. 

Mikä on saannut teidät hakeutu-
maan varusmiespalvelukseen? 

alokas Koppinen : 
- Mua on aikeestaan kiinnostanut tää 
homma koko elinikäni ja nyt kun tuli 

yhtäkkiä tää mahdollisuus niin päätin, että 
nyt sitten haetaan. Mulla on sukulaisia, 
jotka ovat olleet armeijan palveluksessa, 
esimerkiksi mun pappa. Mummi on lap
sesta asti kertonut mulle juttuja papan ka
dettikouluajoilta ja siitä lähtien on ollut 
mielessä, että jos joskus tulee mahdolli
suus, niin mä pyrin inttiin. 

Rouva Ylimatruusi: 
- Mulla on oikeestaan vähän sama 

juttu. Mä oon varmaan jostain 14-vuoti
aasta pohtinut, että jos pääsis inttiin niin 
tulisin tänne. Sitten kun tuli tää mahdolli
suus, niin heti pyrin sitten tänne keväällä 
-95 ja pääsin just siihen saapumiserään 
ja paikkaan mihin halusinkin. 

Millaisia odotuksia teillä oli armei
jasta ennen tänne tuloa? 

Rouva Ylimatruusi: 

- Se mitä nyt armeijan käyneet ka
verit on kertoneet. Mä oikeestaan odo
tin, että täällä olis tylsempää. Se mitä 
täällä tehdään ei ole niin hirveetä. Pal
jon älyttömämpää on, että välillä ei teh
dä mitään ja täällä pitää vaan olla. 

alokas Koppinen : 
- Ei kannata odottaa, että tää ois 

semmosta kun jossain leffoissa. Mut pa
lautettiin aikeestaan aika hyvin maan pin
nalle, eikä mulla oikeestaan ol/u kau
heesti odotuksia. Viihtyisempää täällä on 
ollu kun mitä mulle kerrottiin. Mulle annet-
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tiin sellainen kuva, että mä tuun oleen ihan 
kuollut koko ajan. Niinku miehet yleensä 
sanoo ja kaikki tykkää kuitenkin kehua 
omaa palveluspaikkaansa. 

Miten teidän sukulaiset ja kaverit 
suhtautuivat inttiin lähtöön? 

Rouva Ylimatruusi: 
- Perhe ja suurin osa kavereista suh

tautui kannustavasti. Jotkut kundit tosin 
sano, että mä oon ihan hullu. Jossain kau
pungilla tosin kuulee jotain se/lasta, että 
hei ootko sä lainannu kudikaveris kledju
ja vai onko sulla polttarit? Jotkut saattaa 
huutaa mulle myös, että mä oon joku mi
litaristi tai feministi. Se joskus ärsyttää kun 
juttelee joidenkin muiden tyttöjen kanssa 
ja ne luulee, että tää on semmosta, että 
joku Demi Moore vetää ihan hulluna ym
päri jotain kuntorataa ja kerää jotain mi
taleja. Niillä on usein kauheen dramaatti
nen kuva tästä. 

alokas Koppinen : 
- Joo, mulla on aikeestaan ihan sa

manlaisia kokemuksia. Perhe on suhtau
tunut tosi hyvin ja koko ajan kannustavas
ti. 

Onko teillä ollut mitään todella ne
gatiivisia armeijasta johtuvia kokemuk
sia? 

alokas Koppinen: 
- Jotkut kundit kysy sillon kun mä olin 

lähdössä inttiin, että mitä mä oikeen luu
len yrittäväni ja oonko mä ihan sekopää. 
Yleensä tää on kyllä ollu ihan positiivista. 

Rouva Ylimatruusi : 
- Ei aikeestaan. On tietysti joskus jos

sain leirillä joku kundi tullu sanoo kun niil
lä on palanu pinna, että jos mä olisin kun
di se vetäis mua turpiin. Mä oon sanonut 
vaan, että vedä nyt sitte. Ainoa mikä tääl
lä on tyhmää on, että jos joku muija tekee 
jotain tai mokaa jotain, siitä tulee heti hir
veen iso juttu. Jos joku kundi tekis saman 
jutun sitä tuskin edes huomattais. Mulle 
ei oo sattunut tämmösiä juttuja kyllä skap
pareiden kanssa, ainoastaan muiden va
rusmiesten. Mä oon kyllä kuul/u, että on 
täällä jotain se/lasia skappareitakin, jotka 
ei hirveesti tykkää siitä, että naisia on ar
meijassa. Ja yhellä leirillä kolme eri skap
paria tuli puolen tunnin välein kysymään 
meiltä, että mitä helvetin hajuvettä meillä 
oikeen on, vaikka ne ihan hyvin ties et
tei me oltu raahattu mitään meikkisäkke
jä tai hajuvesiä mukaan leirille. Se oli vä
hän tyhmää. Yks homma tietysti on että 
täällä rupee liikkumaan kaikkia semmo-

sia huhuja, että toi muija oli eilen siellä ja 
täällä sen ja sen kundin kanssa, vaikka 
on ollu ihan vaan kaveri kundien kanssa. 
Tämmönen ottaa kyllä päähän. 

Oletteko te kuuleet, että joidenkin 
nais -ja miesvarusmiesten välillä olisi 
ihan oikeasti ollut jotakin säpinää vai 
ovatko nämä huhut vain huhuja? 

- Ei, meille ei kyllä ole tullut mitään 
sellaista tietoon. Meille on kyllä tehty alus
ta asti ihan selväksi, että minkäänlaista 
seurustelua ei sallita armeijassa tai len
tää kyllä heti ulos täältä. Edes sotilasko
dissa minkäänlaisia hellyydenosoituksia 
ei kai sallita. Niille naisille, jotka tulee tän
ne vois sanoo neuvoksi, että ei kannata 
hirveesti välittää näistä jutuista mitä kuu
lee. Koko ajan syntyy uusia huhuja ja mitä 
tylsempää kundeilla on, sitä enemmin jut
tuja keksitään. 

Kapteeniluutnantti Rajamäki esitteli 
meille 1. Koulutuskomppanian tiloja ja 
myös naisten tuvan, jonne oli.asennet
tu iso peili ja pistorasioita hiusten
kuivaajia varten. Naisilla näytti olevan 
myös oma pesuhuone ja vessa. Miten 
muuten naisten tänne tuloon oli valmis
tauduttu? 

Rouva Ylimatruusi: 
- Täällä on alakerrassa pesukone, 

joka on tarkoitettu ainoastaan naisten 
alusvaatteille. Naisethan ei saa intin puo
lesta alusvaatteita. Me kerätään periaat
teessa kaikkien alusvaatteet yhteen ka
saan ja pistetään sitten kone päälle. Mä 
en oo ite kyllä koskaan käyttänyt tätä mah
dollisuutta hyväkseni, mä pesen ne aina 
ite. Meille jaettiin myös vähän eri varus
tus, meillä on semmonen vihree nalle
puku, jota skapparit käyttää ja tietysti ko
kouimapuku. 

Onko teillä mitään ehdotuksia, mi
ten puolustusvoimissa olisi voitu pa
remmin valmistautua naisten tuloon tai 
pitäisikö johonkin palvelusolosuhteis
sa tehdä muutoksia? 

alokas Koppinen : 
-No ei periaatteessa, mulle ainakin 

on painotettu heti alusta alkaen, että tääl
lä kaikki lähtee samalta viivalta. Näin pe
riaatteessa tietysti on, mutta onhan meil
lä helpotuksia kuntotesteissäkin. 

Rouva Ylimatruusi: 
- No sillehän ei mitään voi että on nai

nen, ja nainen erottuu muutenkin joukos
ta heti. Niin kun mä sanoin aikasemmin 

jos sä mokaat jotain se on heti pahempi 
homma kuin kundeilla, sitten taas jos sä 
onnistut jossain niin sekin kyllä huoma
taan. Ei varmaan kannata hirveesti tehdä 
mitään, että ero ei entisestään enää 
kasvaisi.Sitä me ollaan ylimatruusien 
kanssa ihmetelty, että miksi tytöt ja pojat 
eivät voi nukkua samoissa tuvissa, kun 
leireillä kuitenkin nukutaan samoissa tel
toissa ja käytetään samoja vessoja. Jos 
joku haluaa hölmöillä, niin voi sen tehdä 
muuallakin kuin tuvassa. 

Onko teillä mitään sellaisia ohjeita 
tai vinkkejä, joita haluaisitte antaa niil
le naisille, jotka ovat vasta tulossa va
rusmiespalvelukseen? 

alokas Koppinen : 
- Käykää lenkillä, ei kannata tulla tän

ne sillä lailla, että tullaan vaan eikä yrite
tä tehdä mitään pärjätäkseen. Kannattaa 
yrittääkin vähän ja nostaa kuntoa. Sitten 
kannattaa hankkia kunnon alusvaatteita. 
Sporttirintsikoita tai jotain sellaisia, jotka 
ei hierrä. Pinnejä ja muita hiuslaitteita kan
nattaa myös ottaa paljon mukaan. 

Rouva Ylimatruusi : 
- Muutamaan ekaan viikkoon ei kan

nata erottua, vaan pitää ihan matalaa 
profiilia.Ei kannata olla missään eka tai 
viimeinen, eikä koskaan vapaaehtoinen. 
Heti jos erottuu joukosta hyvään tai huo
noon suuntaan niin sit sä ootjokatapauk
sessa silmätikkuna. Kannattaa siis pysy
tellä aluksi ihan rivisikavitosena. Eikä to
dellakaan kannata mennä käytävälle pyö
rittämään pyllyä. Tänne ei kannata myös
kään lähteä sellaisella henkisellä asen
tella, että naiset olis jotain erikoisjoukko
ja, vaikka meidät onkin valittu tänne tes
tejen perusteella. Kundit vaan pelästyy 
sellaista asennetta ja siitä saattaa välit 
vaan turhaan tulehtua. 

- Riku Rusanen 
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Rykmentissä tapahtuu 

Uusia tiloja käyttöön ---

Tässä harvinaisessa otoksessa 
puolustusvoimien johtoa putkassa, 
tosin vain pitämässä vastaanottotar
kastusta uudessa aluevalvomossa. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti on saanut uusia tiloja käyt
töönsä. Uudet tilat luovutettiin Rykmentille perjantaina 6.12.1996. 
Päävartion Uudet tilat on remontoitu vanhoihin tiloihin ja niiden 
saneerauksessa on kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuuteen. 
Putkan ikkunoiden kalterit on vaihdettu turvalasiin ja lämpöpatte
rit on korvattu lattialämmi
tyksellä. Näiden ,~-· " 1t0s
ten pitäisi taata se, e.tei 
kukaan pääse vahingoit
tamaan itseään. Varus
kuntasairaala on saanut 
aivan uudet tilat vartavas
ten tätä tarkoitusta varten 
rakennetussa rakennuk
sessa, joka sijaitsee San
tahaminan sotilaskodin 
vieressä 

Santahaminan sotilaskodin vieressä 
sijaitseva uusi varuskuntasairaala. 

Everstiluutnantti Leh
muskallio esittelemässä 
uutta varuskuntasairaa
laa vastaanottotarkas
tuksen yhteydessä Suo
me n linna n Rannikko
rykmentin komentaja 
eversti Ossi Kettuselle. 

Varus,niehet le,'fanteossa , -

SIRR:n varusmiehiä lätkäfaneiksi täydellisesti naamioituina. 

Apulaisohjaaja Nadja Pyykön pyynnöstä RTTKjärjesti Jään
särkijä elokuvan kuvauksiin varusmiehiä tyttöystävineen elo
kuva-avustajiksi. Tavoitteena oli saada Tikkurilan jäähall iin 
200 henkilöä, joiden piti toimia jääkiekkopelin katsojina . Kan
tahenkilökunnan myötävaikutuksen ja RTTK:n yksikköedus
tajien aktiivisuuden johdosta paikalle saatiinkin 198 henki
löä, jotka viettivät jäähallissa kylmän, mutta varmasti ikimuis
toisen tiistain ja keskiviikon välisen yön 29.-30.10.1996. Tem
pauksen tarkoituksena ja kiihokkeena oli kymmernentuhan
nen markan lahjoitus, jonka tuotantoyhtiö Silva Mysterium 
luovutti RTTK:lle, ja joka tullaan käyttämään varusmiesten 
vapaa-ajanolojen kohentamiseen. RTTK kiittää vielä kerran 
kaikkia osallistuneita ja erityisesti yksiköiden päälliköitä , jot
ka positiivisella suhtautumisellaan mahdollistivat tämän ta
pahtuman onnistumisen . 
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Aliupseerikurssi 

2 / 96 

Kurssijulkaisu 

Toimittajat: 

Korpraali Salo / Riku Rusanen 
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Kurssin johtaja 
Kapteeni Auvinen 

Kurssin varajohtaja 
Ylil Herrala 

Kurssin vääpeli 
Ylil Tarkiainen 
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Kurssin johtajan tervehdys 

ARVOISAT RYHMÄNJOHTAJAT! 

Tätä kirjoitusta lukiessanne olette jo saaneet tulikasteenne ryhmänjohtajan työkent
tään ja arkipäivään . Linnakkeille palvelukseen määrätyt ovat päässeet välittömästi 
etulinjaan ja muut ovat hioneet sekä parantaneet taitojaan tulevaa alokaskoulutusta 
varten . 

Uskon, että jokainen teistä on havainnut todeksi sen , että kurssi ei tee miestä valmiik
si, vaan antaa hyvän pohjan tekemisen kautta oppimiselle. Te kohtaatte päivittäin 
uusia asioita, jotka teidän tulee kyetä oppimaan , sekä uusia tehtäviä, joista teidän 
tulee selviytyä tietojenne ja taitojenne avulla. Älkää tunteko turhaa epävarmuutta , vaan 
tarttukaa haasteisiin tukevalla otteella ja tehkää parhaanne. 

Muistakaa, että teillä on esimiehenne, joiden puoleen voi kääntyä, kun tarvitsette apua 
tai neuvoja. Pätevä ryhmänjohtaja tietää oman taitotasonsa ja vastuualueensa, eikä 
epäröi kysyä tarkennuksia, mikäli se tuntuu tarpeelliselta. Jo kurssillahan totesimme, 
että viisas kysyy ensin ja tekee kerralla oikein sen sijaan, että luulee tietävänsä ja 
korjaa jälkiään moneen kertaan. 

Uudet alokkaat tulevat 14. päivä tammikuuta ja moni teistä saa vastuulleen uuden 
ikäryhmän koulutettavien opastamisen sotilaallisten hyveiden ja ammattitaidon poluil
le. Olkaa ylpeitä tästä vastuustanne ja osoittakaa alaisillenne, että olette asemanne 
arvoisia. Kaikissa toiminnoissa asettakaa joukkonne paras etusijalle ja huolehtikaa 
alaistenne hyvinvoinnista. Tämä ei tarkoita sitä, että teidän tulee olla "pehmeitä" alai
sianne kohtaan . Päinvastoin teidän tulee vaatia heiltä aina oikeita suorituksia ja terä
vää käytöstä. Muistakaa kuitenkin,että ryhmänne oppii hyvin ne asiat, jotka te opetat
te hyvin. Oppikaa tuntemaan alaisenne ja opettakaa heidät kertomaan ryhmänjohta
jalle niin hyvät, kuin huonot asiat, jotta voidaan välttää turhat ongelmat palveluksen 
alkumetreillä. 

Kurssijuhlassanne kehoitin teitä olemaan rehellisiä itsellenne. Tämä tarkoittaa sitä , 
että te ette yritä muuttaa persoonallisuuttanne, vaan jalostaa sitä niin , että pystytte 
kunnialla hoitamaan teille asetetut velvoitteet. On olemassa vain yksi totuus onnistu
misesta ja sen te ehkä oppitunneilla muistattekin : "Se henkilö, joka tosissaan yrittää 
voi onnistua." 

Tehkää tärkeää työtä n ne sisulla ja sydämellä! Olkaa ylpeitä joukosta, jossa palvelette 
ja antakaa esimiehillenne aiheita kiitoksiin aktiivisesta toiminnastanne, sekä alaisil
lenne onnistumisen elämyksiä hyvin tehdystä työstä. 

Toivotan teille jatkuvaa menestystä ! 

Aliupseerikurssin johtaja Kapteeni Veijo Auvinen 
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Kurssin varajohtajan 
tervehdys 

TUOTOS= AVAINTAISTELIJA 

Mannerheim-ristin ritarit ovat Suomen kansan keskuudessa kunniakas joukko. Merkin 
kantajiin kuuluvat taitavimmat, jämerimmätja urhokkaimmat sotilaat. Mannerheim
ristejä jaettiin jatkosodan aikana yhteensä 97 kappaletta; neljälle henkilölle kaksi 
kertaa. Palkituista 14 oli arvoltaan alikersantteja. Palkittujen teot johtivat taisteluissa 
ratkaiseviin voittoihin. 

Taitava, ripeä, varmaotteinen, vastuuntuntoinen ja ammattitaitoinen sopivat osuvasti 
ryhmänjohtajan raameihin . Samat laatusanat toistuvat Mannerheim-ristin ritarien 
sankaritekoja kuvailtaessa. Ryhmänjohtaja on avaintaistelija. 

Alati teknistyvässä taisteluympäristössä ryhmänjohtajilta vaaditaan laajalti erilaista 
osaamista. Peruspohja on väistämättä sama jokaisessa aselajissa; todellisuuden 
kohtaaminen sellaisena kuin se on. 

Aliupseerikurssilla 11 / 96 haulit tippuivat siivilän läpi. Tykin kranaatit jäivät olemaan. 

Onnittelen tulevia avaintaistelijoita. Ongelmalliset lukot aukeavat yleensä taitavasti 
tiirikoimalla. 

Valmentavaa johtamista, 

Kurssin varajohtaja 

Yliluutnantti Janne Herrala 

Oppilaskunnan kuraattorin 
tervehdys 

Parhaat onnitteluni uusille ryhmänjohtajille. Eräs virstanpylväs on saavutettu, mutta 
teidän on tulevissa tehtävissänne aina eteenpäin ja kehitettävä itseänne jatkuvasti. 
Vanha totuushan on ettei pyörivä kivi sammaloidu. 

Muistakaa viedä kurssilla syntynyt hyvä yhteishenki , esimerkillisyys ja peräänanta
mattomuus mukananne, sillä ilman niitä ei mikään joukko saavuta tavoitteitaan. 

Kiitän koko oppilaskuntaa ja erityisesti oppilaskunnan hallitusta lämminhenkisestä ja 
miellyttävästä yhteistyöstä ja samalla toivotan menestystä kaikille kurssin oppilaille . 

Oppilaskunnan kuraattori 
Yliluutnantti Mauri Vierula 

Oppilaskunnan kuraattori 
T AS-linjan johtaja 

Ylil Vierula 

VTl-linjan johtaja 
Ylil Kuosmanen 

T J-linjan johtaja 
Ylil Danielsson 

--......... 
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Viesti linja 

Ylärivi : Hissa, Orell, Annala, Åkerman, Leino, Pulli , Mitjonen , Kuisma 
Lehmusmetsä, Laakso, Heinonen, Nieminen, Rockas 

2. rivi Juurakko, Laaksonen , Pousi, Tuominen, Ursin, Hakala TA, 
Laurikari , Pesonen, Tanninen, Kärki, Lähteenmäki , Hopearuoho 

3. rivi Mäki, Heikkilä, Pohjanen, Nevalainen, Raikaslehto, Hakala AP, 
Pakki, Korjamo 

Alarivi : Alik Malkakorpi, vänr Kuosmanen, ylil Kuosmanen, 
ylik Ruskovuo, alik Heino, alik Lukander 

Kuvasta puuttuu Saarikallio 

12 , AUK 11/96 kurssijulkaisu Linnake 

VTl-linja 

VTI - yhteyksien tekijät 

Inhimill inen sivistys alkoi kehittyä kahdesta asiasta: tulen käyttäytymisestä ja 
kommunikaatiosta. Nyt, kymmeniä tuhansia vuosia myöhemmin, sivistys on 
kehittänyt meille asevoimat hyödyntämään näitä perustavaa laatua olevia kek
sintöjä. 

Täällä rannikkotykistön AUK:ssa tulenkäytön eri vaiheista vastaavat T J ja TAS, 
kun taas viestin "spedejen" jalo tehtävä on sitoa nämä vaiheet yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi kommunikaation avulla. Valitettavasti vain nämä kaksi muu
ta linjaa hyödyntävät edelleen kivikautisia keinoja , ainakin äänen käytön osal
ta . lltavahvareissa kaikuva agressiivinen mölinä saa viestin herrasmiestaiste
lijat näyttämään entistäkin älykkäämmiltä kun oma ilmaisu on nopeaa ja sel
keää. 

Erikoistumiskausi oli suurimmaksi osaksi mielenkiintoista aikaa, koko linjan 
ollessa hyvin motivoitunut viestikoulutukseen . Leireillä VTI TST:linjat (kuten 
armoitettu linjanjohtajamme yliluutnantti Kuosmanen sen kirjoittaisi) oppivat 
ainakin lastaamaan laivaa ja valtaamaan tykkejä. Lisäksi tutustuttiin muun 
muassa RT:n viestiyhteyksiin, linnakkeen viestitöihin ja sykkivään ... 

Kaiken tämän jälkeen tuntui ryhmänjohtajakoulutus melko yksinkertaiselta, vaik
kakin fyysisesti ja henkisesti kovuutta alettiin hakea älyn rinnalle. Ja sitähän 
löytyi! Olihan viesti jo tottunut raahaamaan viestikalustoa mitä ihmeellisimmis
sä paikoissa. 

Tätä kirjoittaessa kurssia on jäljellä vielä muutama viikko, mutta uskoisin vies
tilinjan miehien tätä lukiessaan tuntevan tiettyä ylpeyttä menneistä viikoista . 
Kuuluivathan he kaikkein koulutetuimpaan joukkoon tällä kurssilla . Uskoisin , 
että kouluttajamme voivat olla tyytyväisiä saavutettuihin tuloksiin ja joukko
henkeen. PER ASPERA AD ASTRA! 

Kärki KEP 
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Tupa Tuppura 

Pesonen Piilopunkkari , joka "uusi ATK-lupan
sa" 2,5 promillen humalassa. Molo-päät, piste
tään sitä hernettä pyörimään !! Sääli. .. 

Pohjanen Eikö lapsi ymmärrä, onko lapsella 
nälkä? AUK T J = PERSEREIKÄ T J. Kirjoittelee 
viiden sivun kirjeitä kaksi vuotta sitten laivassa 
näkemälleen tytölle. Kuuluu tuvan PO-joukkoon, 
joka on aina vaiheessa. 

Pokki Vemppakone henkeen ja vereen. Yksi
kön paskin punkka, mutta KSL-piireissä jättiläi
nen. Korpraali esimiehen erehdyksestä. Aina 
vaiheessa. 

Pousi Kuka vielä särmää? Tietää miten kap
teenin muki pestään. Korpraali Jumalan armos
ta. Lippaallinen räkäpäitä tulitukeen 3,6:ssa se
kunnissa. Tuvan sluiba. POUSI TAHTIIN!!! 

Mitjonen Harrastuksina sienien viljely Ualois
sa), sekä pomokuvien keräily (tupakaappi). Tuu
sulan kostaja, joka suunnittelee armeijan jälkeen 
uraa NBA:ssa. Mr. Särmä. 

Mäki Laitilan lahja Suomen armeijalle. Kok 
Rokka: "Missäs se meidän täytetty vesikaniste
ri on , Mäki?" = 200 sanan aine. Tällä patterilla 
opitaan vain nysväämään pinkkoja ja punkkia! 

Nieminen Halusi Mäkiluotoon ja sinne pääsi, 
tosin tykäriksi. Ajankäytön ki istaton ykkönen -
suihkussa kolme minuttia ennen aamiaista. Bin
goloton sivuosuma. 

Nevalainen Vänrikki Kuosmanen näkee Ne
vala isessa siivoojan. Moppasi aina tuvan latti
an ja muutenkin tuvan ainoa todellinen sipaaja. 
Kellokosken moottorisahamurhaaja. 

Orell Vuoden autokuski, joka kävi IV:llä use
ammin kuin koko muu tupa yhteensä. "Orelli" 
on juustomainen mies. 

Tupa Tytärsaari 

Pulli Tuvan oma säveltäjä, tuvan filosofi , ar
moton vimistelijä ja tuvan jekuttaja. Linjan in
nokkain tetsaaja - ei valita, vaikka sataisi puuk
koja. Altis käyttämään kaasuasetta. 
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Raikaslehto Tuvan lyhytpinnaisin mies, joka 
rakastaa korttipuhelimia. Tylyttää unissaankin; 
sipasluibaaja, esitutkinnan läpikäynnyt konkari. 
Vihaa ylisärmäämistä. "SE ON VOI VOI!" 

Saarikallio Mies, josta tuli mies heti AUK:n 
alussa. Vemppakone vailla vertaa. Sanoitti uu
delleen YMCA:n = VMTL. 

Tanninen Tanninen räppääja kommentoi : "Ei 
hyvää päivää, älähä."Zetor. Tuvan urheilijanuori. 
Vääntöä löytyy. Äänitehostemies. Kantoi ylpe
änä pronssista juoksumerkkiään - selkävoitto. 
Zen-filosofi . 

Tuominen Ei helvetti. Supersärmä, tylyttää 
vain kavereita. Tuvan jonglööri. Viimeinen par
tiopoika. Taisteluni mm. varsikenkien, pakin, ma
kuupussin ym. kanssa. 

Ursin Lausutaan "Jyrsin". Kaivaa ravintonsa 
metsästä. TKK:n höylä. Ohjelmoi tietokoneen 
vaikka tetsaamaan . "Aha . Sain . No, 
huoh."Tuvan luopio;ensimmäinen korpraali. 

Åkerman Alias Pommac. Tuvan viinapää. Pin
kan ja punkan kruunaamaton kuningas. Aina 
vaiheessa. "Lainatkaa nyt nahkaremmiä, kun mä 
en jaksa avata kaappia ... Emmä nytkään jaksa 
mopata." 

Rockas "Ja ne mopit kuivataan !" Kuivaushuo
neen keisari. Pahimman lajin rääväsuu. 800 
markan deodorantti. Hoitaa firman intistä käsin 
ja ajelee Mersulla.Otti ja lähti valmiusjoukkoih in 
reserviupseerikurssille (RUKK, kesto kaksi viik
koa). 

TupaSomeri 

Korjamo Yksikön todell inen korpraali. Tarkka 
aina tiedossa. Tunnettu myös yösulkeisistaan. 
Salainen agentti 007, kuunnellaan niitä komen
toja ! 

Kuisma Yhdistysmies, partiolainen, purjehti
ja, kaupunginvaltuutettu ja Gin-tonic. Neuvola 
kokoiset vaatteet eivät tätä "pikkumiestä" nap
paa. 

Kärki (Kurssilla herätys) - Voi paska ! Onpa 
kurjaa. Kärki oppi kurssin aikana myös tunte
maan uusia puolia itsestään: 
Ylil Kuosmanen: "Kärki, loistavaa koulutusta." 
Kärki :"Ahaa." 
Kok Rokka: "Kärki, olette selventäjä !" 
Kärki :"Ahaa." 
Alik Malkakorpi:"Kärki on hyvä tylyttäjä." 
Kärki:"Ahaa." 
Nihkeä särmääjä, jolle intti on kaikki kaikessa. 

Laakso Ilmastointi pelaa - miehen tullessa tu
paan SUOJELUHÄL YTYS! Oppilas, jonka pink
ka meni läpi vain Jumalan armosta tai esimie
hen erehdyksestä. 

Laaksonen Miehen suoritus veljesmarssilla: 
2 x aspiriini, 2 x kofei ini + voimajuomaa = "Hei 

VTl-linja 

jätkät miksette juokse?" Lopputuloksena mies 
nukkuu kaapissa Peltorit päässä. Särmrrmä. 

Laurikari Psykedeelinen hihittäjä. .. "Hei jätkät 
lähettäkää mun teekkari lakki tänne Otaniemeen 
bussissa! " Todellinen punkan särmääjä. 

Lehmusmetsä Tuvan poliisi , jolla komento
ääni kohdallaan. Tuomari , valamiehistö ja pyö
veli samassa persoonassa ... "Ota Kärki hap
pee!" 

Leino "Toisiksä mulle jotain pientä sodesta, 
tossa on satanen - ota kassi mukaan. Odota 
vähän, mä pistän tän kaapin oven kiinni, kun
han se vaan menis. "Unessa jopa hereillä! 

Lähteenmäki Mies, joka sai tuoksuvia kirjeitä. 
"Hei, katos tätä mies! Räpsä se on silläkin." Ai 
millä? 

Tupa Seivästö 

Tupa Särmästö, kurssin todelliset munankaive
lijat. Nakki maistuu, eläköön aakkoset! Suoje
lusenkelinä Peki : "Sitä saa mitä tilaa! " 

Annala "Anninen. Se on sellainen reipas yks 
miinus." "Annila, älkääs nyt sählätkö siellä muo
don edessä." Tannila, täällä jo!" Kotkan mies, 
eksynyt Upinniemeen, etsinnät jatkuvat yhä. .. 

Hakala APJ Mikälie AAPO . "Onks mul 
kuumetta ... pitäiskö mennä veksiin?" Läppä len
tää öin ja myös päivisin. Kapteenin kalakaveri . 
Veljesmarssi meni munille. 

Hakala TA "Suojeluvaroitus! " Kurssin todelli
nen korpraali , aina särmäämässä ."TONO, 
PÄÄSTO!" - Hakala. Lateksipöksyinen teknos
pede. Todell inen sissi. 

Heikkilä Miehen mittainen lataaja. "Hhmm -
hhh - Heikkinen vai tuhh - Heikkiläkö se nyt oli
kaan???- hmmm." Klo 22.01 :" Jos pojat ihan 
tosi nukuttas nyt!" 

Heinonen "Käät pääntäkää! " Hanko jyrää. 
Todellinen maastojuoksun mestari. Löytyy mitä 
todennäköisemmin Ridge Racerin ääreltä so
desta. 

Hissa Puhuttelussa jo ensimmäisellä viikolla. 
Paha tapa, josta ei tunnu pääsevän eroon. "Voi 
paska .. ." 

Hopearuoho "Hopeanuoli, vanha kiowa." Sär
määjä, vain muutaman kulmaraudan tähden. 
Kikkailee öisin taskulampulla lukiessaan. 

Juurakko Agressiivinen öisin - mies ponnah
taa keskellä yötä asentoon seisomaan ja kar
juu taisteluhuutoaan:"AAAARGH !" Nakin välttä
misessä saavuttanut ammattitason. ZllllZE
TA, nukkuu missä vaan, milloin vaan. 
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Tulenjohtolinja 

Ylärivi : 

2. rivi 

3. rivi 

Alarivi: 

Tuomi, Sipola, Hapuoja, Lahtivirta , Kakka, Leikas, Vänninmaja , 
Östman, Räty 

Laila , Leppänen, Pitkänen, Nikkanen.Aalto, Jarnamo, 
Hakkarainen , Airaksinen , Heikkilä 

Niemistö, Eskola, Punkka , Salo, Nyman, Laine, Aarnio, 
Kainulainen 

Alik Orivuori , ylil Danielsson , vänrikki Merenlahti , alik Savolainen 
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TJ-linja 

T J - todelliset johtajat 

Johtajana olemisessa on hyviä ja huonoja puolia. Johtaja on korkeammassa 
asemassa kuin muut, mikä tuo lisää arvostusta, myös paineita. Kaikki luulta
vasti haluaisivat olla johtajia, mutta vain harvoilla ja valituilla on siihen oikeus . 
Opiskellessamme tulenJOHTAJIKSI huomasimme myös, että huipulla tuulee 
ja paikkoja johtajille on vähän. Kun kurssi alkoi oli meitä 28. Puolessa välissä, 
kun MEVA Ua Kotka) oli vienyt veronsa, oli meitä enää 17. Ja nyt kun kurssi 
päätyy on meitä enää 15. 

Nyt nämä 15 täysveristä ja täydellistä taistelijaa kautta soturia siirtyvät kohti 
uusia seikkailuja. Nämä 15 Todellista Johtajaa, joihin MEVA-aliupseerit voi
daan myös lisätä, ovat osoittaneet, että laatu korvaa määrän, eikä tarvita mon
taa päätä tekemään yhden töitä. 

T J-linjaa voidaankin huoletta luonnehtia kaiken kattavalla arvosanalla - VAH
VA HYVÄ. Kurssi 296 jää luultavasti elämään legendana ja voimme ylpeänä 
tunnustaa kuuluneemme tuolle loistokurssille. Hyvä yhteishenki on sitonut 
meidät tiiviiksi ryhmäksi, jonka hengelle ei taida heimokaan vetää vertoja. 

Korpraali Hapuoja 
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TJ-linja 

Tupa Bengtskär 

Aalto Wave, kurssin aito öljylainne.MEVA kut
sui muille aalloille .. . Henkeen ja vereen muu
sikko. Kurssin ainoa kehuttu päivystäjä - ehkä 
historiankin ainoa ... 

Aarnio Lämpimän varustuksen fanaattinen 
kannattaja. Taistelut villasormikkaista Airaksi
sen kanssa ikimuistoisia. Pilkkiasu päällä nuk
kuessaankin ... Mies nauratti tupaa tehokkailla 
ltn Lohisaari -ilmauksilla. "Uni on aivan liian ali
arvostettua .. ." 

Airaksinen Villasormikkaiden vastustaja n:o 
1. Loma-anomukset liitokiekkoilun tiimoilta le
gendaarisia bumerangeja. 

Eskola Antonio Escobar, MEVA:n auvoitettu 
kolumbialainen . Palveluksessa mallikelpoinen 
uros, mutta viikonloppuvapaille päästyään as
tui pikkutuhma Lauri lavalle. Pannu Lare. 

Hakkarainen Perskeles, Hakkarainen, khmmh
khm. Käytännön mies, jolle kokeet ovat tervan
juontia. TV-lomien vakioasiakas. Kaipa niitä on 
Kotkassakin; DI-tkm 330. 

Hapuoja Tetsasi tykkileirillä hampaatkin suus
taan . Gischuli maistui kuitenkin, vaikka vähän 
vihlaisikin. Toimistohommat kutsuivat - ja ham
paat pysyvät suussa, kun tst-leirit jäävät taak
se. 

Heikkilä Hindersby. "Jonkunhan se on perää 
pidettävä. .. " " Olihan se ihan mukava, mutta ... " 
Kotkan vahva vaikuttaja; sinne teki mieli takai
sin jo puolessa välin kurssia. 

Huttunen Haki kovuutta AUK:sta - tst-päiviä 
O, VMTL 70 ... Vemppakuningas vaihtoi tehtä
vät toimiston puolelle. "Toivotte mitä toivotte, 
mutta tänne jäätte." Ja niinhän mies jäi. 

Jarnamo MEVA - päällikkö Geronimo. Särmä 
kaveri , jonka komentoääni oli verrattavissa vas
tasyntyneeseen kolibriin. Herne pyöri tahdilla. 

Kainulainen MEVA on aivan liian yliarvostet
tu. Maitopiimä, jonka joo-joo-tasoa ei kukaan voi 
ylittää. Vahva huono sipaaja, mutta läppä lensi. 

Tupa Koivisto 

Kakko Mies, jota mikään ei itse asiassa na
pannut. TV-lomien toinen kuningas. Hakeutui 
takaisin Kotkaan, kun ei kurikaan täällä napan
nut. 

Lahtivirta Veljesmarssin korvaamaton suun
nistaja - teki 30 km:n reippailusta 50 km:n 
helvetin. Kovat on puheet miehellä 
muutenkin. Selventäjien kruunaamaton 
kuningas, jota jokainen alokas oppii pelkää
mään ... 

Laine Yritti MEVAan ja toimistoon, mutta liian 
kova mies rötvähommiin. Kohtalon lannistama 
tuleva ryhmänjohtaja. Se on voi, voi. .. 

Laila "1.Patteri on Saksa ja minä rakastan sitä." 
Jälki-RUK kiinnostaaja aikoo hakeutua PV:n 
palvelukseen 

Leikas Henk.koht. huolet siviilissä johtivat kes
keytykseen. 

Leppänen "Metriikään en oo juossu ennen 
inttiä, mutta en aio juosta nyttenkään. Onneks 
Kirkonmaa odottaa ... " 

Niemistö Rento ja huoleton taistelija, jonka ryhti 
marssiessa muistuttaa nousematonta taikinaa. 
Pääaineena AUK:ssa Ua muuallakin) pomogra
fia. "AAAAAAAAALLRIGHT!! PÄÄSEE KÖL
LII!! !" 

Nikkanen Miks aina minä-mies, vaikkei kos
kaan mihinkään hommiin joutunutkaan. Kaikesta 
löytyi aina jotain valitettavaa; asenteessa suu
renlainen vamma. Apukouluttaja kysyy: "Olet
teko te James Dean?" 
Mies vastaa: " En, vaan T J." Kurssin ehdoton 
spede. 

Nyman Aina vaiheessa. Minuutin kohdalla 
nousee kalsarit jalassa sängyn alta ja kysyy: 
"Pitääks meidän lähtee johonkin?" 

Tupa Lavansaari 

Pitkänen Kurssin oma puppelipoika. Omat 
dance-liikkeet tekivät tupa Lavansaaren poikiin 
lätemättömän vaikutuksen. T J-linjan puppeliprii
mus. 

Punkka Ilme kertoo, että mieshän on aivan 
hukassa. Noh, naureskellen painelee harkka
vapaalle. 

Räty Suapuu. Nyt on savon poika eksynyt 
väärään paikkaan. Paljasjalkainen stadilainen -
onhan siellä asuttu jo puoli vuotta. 

Salo Älytöntä, meeks te syömään? Lohjan
murretta vääntävä korpisoturi pitää päänsä kyl
mänä joka tilanteessa. Pyykkilauta valmiina 
pesuun. 

Sipola Rokkarimiehiä. MEVA kutsui ... "Hei 
ÄIJÄ, voiks AUKki tullajo?" ... Oikeaoppinen tapa 
varusvarastolle saavuttaessa. 

Tuomi Naureskeleva taistelija selvitti ALI-kurs
sin kuin ihmeen kaupalla. Kapteenin kysyessä, 
ansaitseeko hän vielä mahdollisuuden jatkaa 
opintojan, vastaa mies: "En kai .. .",mutta kap
teeni armahti. 

Uljas No jo on aikoihin eletty, kun on hirviäkin 
alettu ottaa armeijaan. Mutta päättäjille tiedoksi 

- kannattaa jatkaa, sillä tämä hirvi oli kurssin 
opintohirmu. 
Vänninmaja Ei puhu eikä pukahda, jollei ole 
aivan pakko. No onneksi MEVA-tomissa ei koko 
elämäntarinaa tarvitse kertaakaan, Raudanluja 
merivalvoja. 

Östman Lavansaaren saksalainen. Älytön 
vempparuinaaja 

--........ 
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Tuliasemalinja 

Ylärivi : Haaparanta, Hujala, Antikainen , Rantanen, Pesonen, Kassem , 
Saarinen, Ahola, Lönnberg, Eestilä, Hares, Ahti , Aro, Fabritius, 
Virtala, Sinkko 

2. rivi Ayrer, Halonen, Laakso, Kapanen, Kärki , Villanen , Kuparinen , 
Vukusic, Dufva, Björk, Kousa , Lautala , Ärväs , Inkinen 

3. rivi Hassinen, Nieminen, Nasretdin , Karppinen , Huotari , Häyry, 
Nuutinen, Pesonen, Harjuoja, lhonen, Malanen, Laitinen , 
Honkanen , Jauhiainen, Ravolainen, Mustonen 

Alarivi : Alik Katz, kok Nylund , yi il Vierula, vänr Pulliainen , 
kok Kuivalainen , al ik Luusua 
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TAS-linja 

TAS - Heimon hyvä slogan 

Heimo syntyi 2.9.1996 kauniina syksyisenä päivänä Upinniemen 1. Patterilla. 
Alkuaikojen huudot raikuivat apukouluttajien karauttamina pitkin käytäviä . 
Opimme uudestaan kuinka järjestytään, tehdään punkkia ja poistutaan. Siten 
mekin opimme huutamaan kuin alikersantti Rami Luusua ja koko linjan valtasi 
TAS-heimo tunne, johon oleellisesti liittyy raivo ja viha , ja näin koko linjan mo
toksi tuli : 

El järjellä, El tunteella, El taidolla, El tuurilla, vaan väkisin runttaamalla! 

Hiljalleen paneuduimme oman tykistömme toimintaan. Pörsön ja Mäkiluodon 
leireillä tutustuimme rannikkotykistön kaunottariin 100 -ja 130 tk:hon ja rakas
tuimme niihin heti ensi silmäyksellä. Viestimiesten tuhotessa öisissä taiste
luissa omia joukkojaan, ymmärsimme sen; me olisimme Suomen toivo. TAS
vastuuntuntomme vahvistui ja lujitti entisestään luonnettamme. Kurssin ede
tessä tuliasemalinjasta muovautui sen sykkivä sydän ja voima. Laulavat vies
ti miehet hakivat kyllä kovuutta nukkumalla ja T J kutistui jonnekin alakerran 
käytäviin , joten vain TAS eli ja hengitti. 

Aliupseerikurssin toinen puolisko toi nipun uusia iskulauseita, kuten : "haetaan 
riehumalla hiki", "kipu on kivaa" ja vanha kunnon Lohis-slogan "VAHVA HYVÄ". 
TST-marssit Hilaan koettelivat välillä hermoja ja varustarkastukset nostattivat 
käpyjä nenään, mutta siitä huolimatta tai ehkä juuri siitä johtuen joukko oli 
yhtenäinen ja joukossa vallitsi rehti yrittämisen henki. 

Nyt kun 12 viikkoa on takana ja jälleen kerran hajaannumme ympäri maamme 
rannikkoa, voimme ylväästi kantaa heimon nimeä. Sama tinkimätön ja oikeu
denmukainen kuri siirtyy mukanamme, niin uusiin säälittäviin alokkaisiin , kuin 
tykkimiehiinkin . 2/96 AUK:n TAS-linja on jo nyt legenda ja jokainen mies, joka 
tietää kuuluneensa tähän harvinaiseen ryhmään, voi kertoa lapsenlapsilleen 
tarinoita tästä Suomen kaikkien aikojen hienoimmasta heimosta. 

Written by Niko Clarens Pesonen "heimon sykkivä elin" 
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Tupa Teikari 

Rajakallio Poissa kuvasta, koska oli vastaan
otolla. Linjan laskinguru ja yötetsaaja. 

Ravolainen Mlo Lke kaappasi tuvan EM-mie
hen. 

Saarinen Särmästä ikivempaksi?!? Veljes
marssisuunnistaja. "Ei tää venttiseiska missään 
tunnu." Nakkiharava. 

Sinkko Kotkan HÄRÖ, jolla särmin punkka. 
Kuuden marssimurtuman kessi . "Myö ollaan 
SODAssa." Se on sitä heikompaa hiihtokenkää. 
"Vittu on vähä jäljell!! " 

Villanen Mies, jota ei saa nousemaan sän
gystä. Aina rauhallinen åloitus, lopussa palaa 
käpy! "Mulla menee herne nenääni" 

Virtala TST nolla, hyvä olla. Royal TAS vaih
tui RTTK:hon. 

Vukusic Tuvan härö, aina vaiheessa. "Mis 
mun sysäri?" Aamuja taatusti enemmän kuin 
muilla - tuleva Kroatian sissi. Parfyymivastaa
va . 

Ärväs YO-sankari . "Vittu mä mitään teen , ku 
mä en tiedä oonks mä täällä vielä 
huomenna. "No eipä tuolla asenteella sitten ol
lutkaan. 2.Patterin viestimies ... Apteekki auki 
24h/vrk. 

Tupa Mustamaa 

Halonen On tosi tetsaaja ja vempan suuri 
vastustaja. 

Hares Tuvan ehdoton särmä, aina neuvomas
sa. Tylsän oloinen sönköttäjä, joka on aina pie
nessä paniikissa. "Jakkarat paikalleen. "Säätäjä. 

Harjuoja "Mun punkka on ihan perseestä." 
Ainainen neuvon kyselijä. 

"Herne" Hassinen Tuvan maskotti "mikkihii
ri". Porvoolainen ballisti. 

Honkanen Mikko Johannes "Pekka" Honka
nen, nimi kertoo kaiken. 

(0 
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Hujala Aina vaiheessa, kaikki hukassa. Tupa
kansio on Hu jalan roskis, aina olevinaan oikeas
sa. 

Huotari "Herra kokelas, tämä on häpeä." 

Häyry Tuli vikana , lähti ekana. Diplomitykäri. 

lhonen Tuvan kovaääninen mölöttäjä. Aamui
sin aina vaiheessa. 

Inkinen Lapsenkasvoinen kokelaiden kalaka
veri . Oppilaskunnan hallituksen kiivaspuheinen 
jäsen. 

Tupa Naissaari 

Ahola "Sipa ei oo mulle." Nakkisuojaan pa
rempaan suojaan. Liian nopee lataaja, joka kat
kaisi Fabun sormen. 

Ahti Tylyttäjä, nakkikone. 

Antikainen Sluiba, räkä-arabi. Tuli Suomeen 
häröilemään. 

Aro Mies, joka puhuu perseellään, myös unis
saan. Humanisti . Kenkäfetisisti. 

Ayrer Nauttii vaiheesta. Mielenkiintoinen vii
konloppuelämä. Valmistautukaa lomapukutar
kastukseen. Mä lähden suihkuun. Isä oli upseeri 
ja äiti sodessa duunissa, se kyllä näkyy mie
hestä. 

Björk Superhärö, spede. Vakavat tasapaino 
ongelmat. Miehellä oli vauhtia enemmän, kuin 
muilla yhteensä. 

Dufva AUK ilman suihkua, todellinen sissi. Me 
kestimme sen! 

Eestiläinen VMTL, VKS, TILKKA ja loppujen 
lopuksi diplomitykkimies. 

Haaparanta Röökinvetäjä. "Ei mul oo mikään 
röökiyskä, tää on allergista nuhaa." 

Fabritius Väkivaltaisesti rimaa hipoen läpi. 

Tupa Suursaari 

Jauhiainen Miksi korpraali Jauhiainen näyt
tää noin paskalla? "Herra luutnantti, olen synty
nyt tällaiseksi." Voi Pyhä Sylvi , herttileeri: val
mis antennille. 

Kapanen Pappa, rötväyksen suvereeni valti
as. Ilmeisesti Wanha on hyvin, hyvin väsynyt. 

Karppinen Keittoo niiiiiin saatanasti. Toimisto 
kutsui tätä innokasta tetsaajaa. 

Kassem Tahtimarssi-ihme. Camel- Kassem -
miehille jotka marssivat omia tahtejaan. 

TAS-linja 

Kousa Tylyn arjen kestää, kun on mielikuvi
tuskavereita. Jolle, Jonne ja Minne pitivät seu
raa läpi kurssin. 
Kuparinen Jos ei tuvassa vaiheessa, vessas
sa paskalla. Vaihtoehto: paskalla vaiheessa. 

Kärki Vaiheen veljesten toinen osapuoli , kamat 
aina kateissa. 

laakso MINUUTTI! 'Ai mikä minuutti?" Käy
tännön mies, aina asentamassa. 

Laitinen Vaiheen veljes part 11. Saa kaikilta 
muilta paitsi muijaltaan - aivan sama. Kaappi 
aina kondiksessa. 

lautala Tuvan supersärmääjä, esimieshah
mo, raapii muniaankin asennosta. 

Tupa Ristiniemi - voittajatupa 

Lönnberg 100% tupahärö. Esitaistelija, tupa 
Ristin iemi voimissaan. Piknikillä NC:n kanssa 
aina yli puoleen yöhön remuten. Kapteeni Auvi
sen kaveri, Löle. Motto: ' Tupa on kaappini ." 

Molonen Mies, josta tuli gona. Hävitti kaiken. 
Kotkan Casanova, joka uhkasi viedä saunan 
taakse. Punkka paketissa ja ilmapallot tupakan
siossa. 

Mustonen "Denailija"; sammui vähän väliä. 
Pieni mutta pippurinen. Ristiniemen oma tupa
tonttu / soderaketti. lltapuhteena Raamattu. 

Nasretdin Islam-kamu. Ei sipaa ilman rikkala
piota. Nasu! Valokuvaaja, valikoiva kuulo. 

Nieminen Särmä punkka, särmä kaappi, vaik
ka mies on kuin unesta ja kakasta tehty. Nie
miskä Säämiskä: "Paikala." Frisbee lentää si
sälläkin . 

Nuutinen "Joo-joo" ja pari muuta repliikkiä. 
Gonahti toimistoon .. Nukkui kaapissa . "Ei 
helv ... Nuutinen! " 

Pesonen NC ' Herra härö ylil ." Vahva hyvä 
suoritus kaikin puolin. Välillä herneet nenässä 
ja hyönteisiä silloin tällöin. "Äncee!" - "Jeps!' 
Yksikön gonapunkka. 

Raiko Shakkimies, matikkamies, saa aikaan 
tuvassa suojeluhälytyksen; hydrauliikkaa suo
nissa. Punkkamatojen mestari. 

Pesonen AA Jätti suihkusandaalin ja lähti 
Mäkkäri in käsi paketissa. Miehellä kaappi ja 
muiden kamat lomakassissaan. Aina vaihees
sa, silti baritonissa potkua. 

Rantanen Lusmusi 2.patterille. Talonmies å la 

240. Jakkazetorin MM. 

20 AUK 11/96 kurss1julka1su Linnake 

•· 

Veneenkuljettajakurssi 

Ylärivi: 

2. rivi : 

Alarivi: 

Koskelainen , Jalonen , Taipale, Penttinen, Niemi 

Sohlström, Holopainen, Niinimäki, Michelsson, Nuikka 

Ltn Ramberg , ltn Hakkila, ylil Puistola, ylil Harras 
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YRITYKSEN 
PUHELINV AIHDE ON 

TULOKSENTEKOVÄLINE 

Puhelin vaihteet ja -järjestelmät 
PK-ratkaisuista suurvaihteisiin 
uusimmalla ISDN-tekniikalla 

markkinaj ohtaj alta. 

Soita ja kysy lisää! 

puhelin 020401 

telefax 02040 4230 

TYV Tele Yritysviestintä Oy 
Tele Business Communications 

.. 

Aamu-Reinokin 

ostaa lääkkeensä 

Pakilan Apteekista 

lt\ 
/ 

! \ 
' \ 

/ i \ l . 

' ' \ 

Pakilan Apteekki 
Pakilantie 56, 00660 Helsinki 

puh. 728 7011 



parturi kampa amo 

salon • • pl r J 0 
leikkaa varusmiesten hiukset 

edullisesti 40:llä rahalla 

soita ja varaa aikasi numerosta : 

497 853 
mannerheimintie 64 

-----.., Laajasalon aQteekki 
~ DEGERÖ APOTEK Puh: 698 51 33/698 50 34 • Fax: 698 54 24 

MUISTA 
• • 

ITSEASI 
KORTILLA 
Pankkikortilla maksat kaupoissa, nostat käteistä ja hoidat 
laskusi . Se kulkee kevyesti mukana ja on kätevä käytössä. 
Jos sinulla ei vielä ole näin mainiota maksukorttia lompa
kossasi, tule ja tilaa omasi konttoristamme. Vaikka heti . 

Merita Yliskyläntie 3 
Arkisin: 09-19 (18) 
Lauantaisin: 09-14 

Puh: 698 51 33 
698 50 34 

Fax: 698 54 24 

VARUSNIIES 
liikenne 

tk-m I rkan Abdrahi n-i 
s 20.3.1976 

t 30.12.1996 
Tykkimies Abdrahimin ohjastama henkilöauto 

ajautui vastaantulevalle kaistalle ja törmäsi 
vastaantulleeseen maastoautoon. Maastoau

tonkuljettaja loukkaantui vakavasti ja 
molemmat henkilöautossa olleet kuolivat. 

111uistoo kw 11 1ioittne11 : oori1s111ieskm>erit 
S110111e11li111um 'l(cu 111ikko 111kme ,1tti 

Tänä vuonna liikenteessä on kuollut S varusn,iestä. Vuosittain 
liikenteessä n,enehtyy keskin1äärin 6 varusn1iestä:, joista yli BO% 
vapaa-ajalla ja loput palvelusolosuhteissa. BO- ja 9O-luvulla liik
enteessä on n,enettänyt henkensä yhteensä jo 9B varusn1iestä. 
Liikennetapaturn,ia 9O-luvulla on sattunut puolustusvoin,issa 
noin sata vuodessa. 

Nämä luvut ovat karua luettavaa. Syitä liiken
neonnettomuuksiin on monia; kiireestä johtuva 
ylinopeus, varomattomuus, auton huono kunto, 
vääränlainen liikennekäyttäytyminen, alkoholin 
käyttö jne. Väsymys lienee kuitenkin asia, joka 
on varusmiehille yleisempää kuin liikenteessä 
kulkijoille keskimäärin ja aiheuttaakin vuosittain 
huomattavan määrän varusmiehille sattuneista 
liikenneonnettomuuksista. Lomille lähdetään ran
kan viikon jälkeen ja ajetaan usein pitkiäkin mat
koja väsyneenä. Lomilla taas tuppaa liiankin 
usein olemaan pikemminkin väsyttävä kuin pi
ristävä vaikutus varusmiehiin. Viikonloppuisin 
halutaan purkaa edellisen tai useammankin vii
kon aikana syntyneitä paineita ja juhlitaan usein 
yömyöhään alkoholin avustuksella. Väsynyt va
rusmies autonratissa on vaarallinen yhdistelmä, 
varsinkin jos tähän soppaan lisätään vielä alko
holin aiheuttama humalatila tai krapula on tien 
päällä liikkeellä varsin räjähdysherkkä ohjus. 

Tieliikennelaki kieltää kokonaan ajamasta au
toa väsyneenä ja esimies on vastuussa alaisten
sa turvallisuudesta, eikä saa päästää väsynyttä 
tai ajokunnotonta miestä auton rattiin. Niin tai 
näin, väsymys on usein syynä myöskin palve
lusajalla sattuneisiin liikenneonnettomuuksiin. 

Kylmää faktaa x 4 

05.04.1995 
TAPATURMASELOSTUS: 
Marssilla ollut telakuorma-auto meni ojaan, koska kuljet
taja nukahti. Ajoneuvo nousi ojasta ja ajoi noin 2-3 kilo
metriä, jonka jälkeen pysähtyi. Kuljettaja löi päänsä tuuli
lasiin, jossa yhteydessä lasi meni rikki. Kuljettajan kasvoi
hin tuli haavoja. Yksi matkustajana olleista löi päänsä tu
kipalkkiin ja päähän tuli haava ja muutama kolhu . 

1995 
TAPATURMASELOSTUS: 
Aamuyöllä kuljetustehtävästä palaamassa olleen varus
mies-autonkuljettajan ohjaama auto kääntyi yhtäkkiä koh
ti vastaan ajanutta kuorma-autoa. Autot törmäsivät toisiin
sa kuorma-auton kuljettajan väistöyrityksestä huolimatta. 
Henkilöauto sinkoutui törmäyksessä takaisin omalle kais
talleen , ja kuljettajana ollut varusmies kuoli heti. 
Varusmiehen epäillään nukahtaneen rattiin . 

25.02.1995 
TAPATURMASELOSTUS: 
Varusmies kuoli liikenneonnettomuudessa lomalla olles
saan. Onnettomuuteen johtaneista tekijöistä kova vauhti 
on varma. Olosuhteet: pimeä, märkä öljysora ei liul-:as. 
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Liikenneturva 

11 .06.95 

TAPATURMASELOSTUS: 
Varusmies ajoi omistamallaan henkilöautolla kovalla no
peudella Ylitorniossa, menetti autonsa hallinnan tekemän
sä koukkausliikkeen ansiosta ja törmäsi läheisen talon 
seinään. Kuljettaja sekä kaksi matkustajana ollutta tyttöä 
kuolivat välittömästi 

Kysely 

Rannikkotykkimieskunta, Kaartin jääkäritoimikunta ja Merisotamies
toimikunta tekivät viimekesänä kyselyn liikennekäyttäytymisestä saa
pumiserän 2/96 alokkaille. Kyselyn tulosten tarkoituksena oli toimia poh
jana ja keskustelun käynnistäjänä yksiköissä syksyllä järjestetyillä lii
kenneturvallisuuspäivillä. Kysely laadittiin varusmiestoimikunnissa po
liisin antamien neuvojen perusteella. Seuraavassa lyhyt yhteenveto tä
män kyselyn tuloksista. -Mikäli joku lukijoista haluaa tutustua tarkem
min tutkimuksen tuloksiin, tutkimus on saatavilla ainakin RTTK:n toi
mistosta. 

Varsinaisen kyselyn kohteena olivat seuraavat asiat: 

1. Suhtautuminen ajonopeuteen ja ylinopeuden ajamiseen 
2. Turvavyön käyttö 
3. Alkoholi ja liikenne 
4. Lääkkeet ja huumausaineet liikenteessä 
5. Arvio oman auton kunnosta jaerikseen renkaiden kunnosta 
6. Käsitys nykyisestä rattijuopumuksen promillerajasta 
7. Suhtautuminen poliisin liikennevalvontaan 

Ylinopeudella ajamiseen välinpitämättömästi suhtautuu poliisin mie
lestä pelottavan suuri osa varusmieskuljettajista. vastaajista joka kol
mas ilmoitti ajavansa usein ylinopeutta. Turvavyön käyttöaste oli 86, 1 
prosenttia, jossa on melkoisesti toivomisen varaa, mutta tulos on yhtä
pitävä YTV:n tutkimustulosten kanssa koskien kaikkien alle 25 - vuoti
aitten turvavyön käyttöä pääkaupunkiseudulla, eivätkä varusmiehet siis 
käytä turvavyötä muita vähemmän. 

Myös alkoholin käyttö antaa poliisille vakavaa pohdiskelun aihetta, 
sillä jopa joka kolmas ilmoitti ajavansa ainakin jossain määrin alkoholin 
vaikutuksen alaisena. Suhtautuminen lääkkeisiin ja huumeisiin liiken
teessä oli varsin kielteistä. Vastaajista 8 prosenttia ilmoitti ajavansa 
näiden aineiden vaikutuksen alaisena. Huumetapausten osuus liiken
teessä on kuitenkin voimakkaassa nousussa. Helsingissä huumelöy
dökset ovat lähes viisinkertaistuneet kymmenessä vuodessa . Nykyi
seen promillerajaan oli tyytyväisiä neljä vastaajaa viidestä. Odotetusti 
niiden vastaajien mielestä, jotka pitivät alkoholin nauttimista ennen au
tolla ajamista sopivana, promillerajaa voisi hinata ylöspäin muutaman 
tuopin verran. 

Oman mielipiteensä mukaan varusmiesten autot ja renkaat ovat 
valtaosalla vähintäänkin tyydyttävässä, ellei jopa erinomaisessa kun
nossa. Nopea vilkaisu varusmiesten parkkipaikalle puhuu jotain aivan 
muuta kieltä, joten miettikääpäs vastaustenne rehellisyyttä. Sama ti
lanne oli myöskin renkaitten kunnon kanssa. 

Kolme neljästä kyselyyn vastanneesta varusmiehestä koki poliisin 
liikennevalvonnan tarpeelliseksi ja yleissuhtautuminen poliisiin oli posi
tiivista. Yleisesti todettakoon, että niin tässä kuin kaikissa muissakin 
kysymyksissä alkoholin käyttöön liikenteessä positiivisesti suhtautuvat 
olivat poliisin liikennevalvontaa vastaan. Tämä samainen ryhmä siis 
ajaa reippaammin ylinopeutta , suhtautuu turvavyön käyttöön negatiivi
semmin, hyväksyy lääkkeiden ja huumeiden käytön liikenteessä pa
remmin ja omistaa kunnoltaan huonompia autoja kuin muut. Niinpä tä
män ryhmän vastaukset myös liputtavat tilastollisia keskiarvoja huo
nompaan suuntaan. 

Varusmiesten liikenneonnettomuuksista huolestuneena 
RTTK on järjestänyt SIRR:n varusmiehille liikenneturvalli
suuspäiviä ja komisario Heikki Seppä on käynyt pitämässä 
luentoja näillä päivillä. Koska huoli varusmiesten turvallisuu
desta on puolustusvoimien ja poliisin yhteinen, näitä liiken
neturvapäiviä pyritään tulevaisuudessa järjestämään sään
nöllisesti jokaiselle saapumiserälle. Mikäli varusmiehet saa
daan herätettyä ajattelemaan omaa ja muiden liikenteessä 
kulkevien turvallisuutta ja yksikin onnettomuus näin estetään, 
tämä toiminta ei ole mennyt hukkaan. Linnake-lehti kävi haas
tattelemassa komisario Seppää. 

Pääesikunnasta saamieni tilastojen mukaan väsymys on ylei
nen syy varusmiesten liikenneonnettomuuksiin? 

- Kyllä, väsymys, alkoholi ja kiire ovat ne tekijät jotka aiheuttavat 
suurimman osan näistä onnettomuuksista, joita ovat tyypillisimmin tieltä 
suistumiset ja ohitusonnettomuudet. Muita tekijöitä ovat muun muassa 
autojen vajavainen kunto sekä kovaa soitettava musiikki. Ajotuntumassa 
näköaistin lisäksi kuuloaistilla on erittäin tärkeä osuus. Korva kuulee moot
toriäänet kiihdyttäessä ja jarruttaessa ja kuulo kertoo kuljettajalle itse asi
assa hyvin paljon. Jos musiikkia kuunnellaan kovaa tämä tuntuma auton 
käyttäytymiseen katoaa ja ajoneuvon hallinta vaikeutuu. Tämä on seikka 
johon kokeneet aj(r()pettajat kiinnittävät paljon huomiota. Väsymykseen 
liittyy myös valitettavan usein alkoholi. Väsyneenä tulee helposti ajettua 
ylinopeutta. Tekemämme tutkimuksen mukaan niistä 20 - 24-vuotiaista 
jotka ovat saaneett y/inopeussakot, joka viides on jäänyt kiinni myös 
rattijuopumuksesta. Tämä on aika korkea luku, joka tuppaa kasvamaan. 
Sitten kun on jäänyt kerran kiinni, melkein sataprosenttisella varmuudel
la jää myös uudelleen kiinni; toiset ennemmin, toiset myöhemmin. 

Mitä puolustusvoimien pitäisi mielestänne tehdä estääkseen sel
keästi väsymyksestä johtuvat varusmiesten liikenneonnettomuudet? 

- Lakihan kieltää väsyneenä ajamisen. Tieliikennelaissa on ajamisen 
yleiset edellytykset, joiden mukaan sairaana, väsyneenä tai muussa vas
taavassa tilassa ei saa kuljettaa autoa ollenkaan, se on lähtökohta. Se, 
miten palvelusohjelma, väsymys ja loma yhdistetään voi olla äärimmäi
sen vaikea asia. Kyllähän väsyneenäkin pääsee perille, kunhan ajomat
ka ei ole pitkä, ymmärtää pitää taukoja ja ymmärtää oman väsymyksen
sä. Palvelusolosuhteissa esimiehen vastuu korostuu, jos esimerkiksi har
joitustilanteessa kuljetetaan toisia henkilöitä. Esimiehen pitää tajuta, sa
malla tavalla kuin esimerkiksi työmaalla, tarkistaa onko kaveri työkuntoi
nen. Tietysti toisaalta armeijassa koulutetaan väkeä toimimaan myös 
väsyneenä, eihän sodassakaan voida pistää pillejä pussiin ja soittaa vas
tustajalle, että mitä hei jos pidetään pieni tauko. 

Varusmiehillä on aika tiukat säännöt myöhästymisestä ja pie
nestäkin myöhästymisestä saattaa seurata kovaltakin tuntuvat ran
gaistukset Tämän takia varusmiehet usein ajavat varsin vauhdik
kaasti takaisin lomilta ja vaaratilanteita pääsee näin syntymään. 
Pitäisikö näitä sääntöjä mielestänne tarkistaa? 

- Asiassa on sekä hyvät, että huonot puolet. Ajoissa liikkeelle lähtö 
ja täsmällisyys lisäävät liikenneturvallisuutta. Sitten toisaalta pitäisi muis
taa erottaa kenelle myöhästyminen on vahinko ja kenelle se on tapa. 
Yhtä hyvin kuin poliisi voi liikenteessä ensimmäisellä kerralla huomaut
taa, voisi myös myöhästymisestä ensimmäisellä kerralla huomauttaa. 
Jokaisen täytyy toki ymmärtää, että muutaman minuutin myöhästymisen 
estämiseksi ei ole mitään järkeä ajaa ääretöntä ylinopeutta ja joutua jopa 
hengenvaaralliseen onnettomuuteen. Aina pitää kuitenkin muistaa, että 
vastuu on aina sillä joka myöhästyy ja lähtee myöhässä. Taksikuskit usein 
selittävät tutkaan ajaessaan, että asiakkaalla on kiire. Sanomme heille 
aina, että kiire on asiakkaan vika, joka on lähtenyt myöhässä liikkeelle, 
eikä se oikeuta ajamaan ylinopeutta. Nuorilla varusmiehillä on usein tai
pumus yrittää käyttää hyväkseen viimeisetkin minuutit ja /omilta paluu 
jätetään melkein aina viimeiseen mahdolliseen hetkeen. Minulla on jo 
50 vuotta elämää takanani ja nyt voin sanoa, että ei niillä viimeisillä, eikä 
ensimmäisilläkään minuuteilla ole mitään merkitystä kokonaisuuden kan-
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nalta. Tärkeintä tyttöystävän ja vanhempienkin kannaltakin lienee, että 
kaveri tulee ehjänä perille, eikä suinkaan se, että hän istuu kotona vii
meiseen minuuttiin saakka. Armeijaan sitä paitsi kuuluu tietynlainen ku
rinalaisuus ja siitä on aika vaikea lähteä lipsumaan. 

Te olette ollut luennoimassa monissa SIRR:n yksiköissä liiken
neturvallisuudesta. Miten varusmiehet ovat mielestänne suhtautu
neet näihin oppitunteihin? 

- Mielestäni suhtautuminen on ollut asiallista. Ne on olleet meidän 
kannalta kivoja tilaisuuksia. Niissä on nähnyt kyllä, että porukka on väsy
nyttä ja tullut tunnille suoraan jostain jorpakosta. Tällaisia tunteja suunni
tellessa tulisi muistaa sopia asiasta tarpeeksi hyvissä ajoin, jotta ne saa
daan sopimaan mahdollisimman hyvin koulutusohjelmaan ja mahdolli
simman moni pystyy osallistumaan. Olisi kiva nähdä, 

että näihin varusmiestoimikuntien jäljestämiin tilaisuuksiin myös kan
tahenkilökunta suhtautuisi positiivisesti ja että siitä tulisi semmoinen fiilis, 
että tehdään jotain yhdessä 

tärkeän asian puolesta. 

RTTK teki 2/96 saapumiserälle liikennekäyttäytymiskyselyn ja 
tätä kyselyä tutkiessani huomasin, että valtaosa käyttäytyy liiken
teessä mielestään hyvin, omistaa hyväkuntoisen auton, eikä juuri 
kukaan aja ylinopeutta. Miten hyvin nämä vastaukset pitävät paik
kansa ja suhtautuvat muihin tilastoihin? 

- Kyllä nämä pitävät aika hyvin paikkansa, jos ajatellaan esimerkiksi 
turvavyönkäyttöä. Varusmiehistä 86 prosenttia ilmoitti käyttävänsä sään
nöllisesti turvavyötä. Tämä vastaa ihan pääkaupunkiseudun keskiarvo
ja. Jos taas ajatellaan alkoholinkäyttöä, niin 93 prosenttia ilmoitti suhtau
tuvansa kielteisesti alkoholin vaikutuksen alaisena ajamiseen. Tämä on 
sangen korkeaa luokkaa, mutta meidän on aivan mahdotonta tietää onko 
kyselyyn vastattu rehellisesti, eikä sillä sinänsä ole väliäkään ovatko kaikki 
vastanneet totuudenmukaisesti, sillä tämän tyyppisillä tutkimuksilla hae
taan vain suuntia eikä tarkkoja lukemia. 

Varusmiehiltä aina silloin tällöin näyttää unohtuvan, että alko
holin käyttö ja autolla ajo eivät sovi yhteen ja varuskuntien parkki
paikoilla näkyy jonkun verran sen näköisiä ritsoja, joilla liikentee
seen ei pitäisi olla mitään asiaa. Pitäisikö näiden asioiden valvontaa 
mielestänne tehostaa? 

- Kyllä tietysti näin on, mutta poliisi ei kauhean mielellään ota yhtä 
tiettyä ryhmää valvonnan alle ja silmätikuksi jollei ole aivan erityisiä syitä. 
Esimerkiksi Santahaminaan johtavalla tiellä liikenneonnettomuustilastot 
ovat aivan normaalit, eivätkä asukkaatkaan ole valittaneet, näin ollen 
mitään erityisiä perusteita valvonnan tehostamiseen ei ole olemassa. 
Autojen kunnosta puhuttaessa on aivan selvää, ettei pelkkä katsastus
toiminta riitä valvomaan sitä, ainakaan silloin kun auto alkaa olla käyttö
ikänsä loppuvaiheilla. Liikenneturvallisuuspäivillä jäljestetyssä vapaaeh
toisessa tarkastuksessa autojen kunto tosin oli aika hyvä ja vastasi kyse
lyssä annettuja vastauksia. Tietysti on ihan selvää, ettei kaikkein huono
kuntoisimpia autoja edes tuotu tarkastukseen. Sellaisella autolla, joka 
täyttää minimivaatimukset, läpäisee katsastuksen ja jossa on lailliset ren-
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kaat, saa tottakai ajaa. Aina on kuitenkin huomioitava auton kunto sillä 
ajaessa. Liian usein on kuitenkin niin, että radio- ja äänentoistolaitteisiin 
laitetaan enemmän rahaa kiinni kuin itse autoon ja kuitenkin esimerkiksi 
uuden pinnoitetun rengassaljan saattaa saada kuudella - kahdeksalla 
sadalla markalla, joka ei kaiken jäljen mukaan ole ylivoimainen hinta. 

Pääkaupungin seutuliikenne ei myönnä varusmiehille alennus
ta matkalipuista, vaikka kaikki muut erityisryhmät saavat. Mikäli va
rusmiehille myönnettäisiin alennusta useammat varmasti myöskin 
käyttäisivät joukkoliikennettä ja varmasti useasta onnettomuusti
lanteelta säästyttäisiin. Mitä mieltä poliisi on tästä? 

- Ei hassumpi ajatus ollenkaan. Yleinen liikennepoliittinen suuntaus
han on kuitenkin yksityisautoilun vähentäminen ja joukkoliikenteen käy
tön lisääminen. Kyllä tällä olisi varmasti myöskin liikenneturvallisuutta 
lisäävä vaikutus. Tässä ongelmassa tulisi varmasti kääntyä YTV:n puo
leen, vaikkakin varusmiestoimikunnille on tietysti helppo sanoa ei. Kan
nattaisi ehkä kokeilla puolustusvoimien ylemmän johdon kautta vaikut
taa asiaan. Heille on varmasti vaikeampaa antaa kieltävää vastausta. 

Tänä vuonna liikenteessä on kuollut jo neljä varusmiestäja vuo
sittain kuolee keskimäärin viisi varusmiestä liikenne onnettomuuks
sa. Ovatko nämä luvut erityisen korkeita muihin saman ikäryhmän 
tilastoihin verrattuna? 

- Ovathan varusmiehet näissä tilastoissa ehkä hieman yliedustettui
na. 21-25-vuotiaita menehtyy liikenteessä noin kolmekymmentä vuosit
tain. Varsinkin jos ajatellaan, että varusmiesten liikennesuorite jää aika 
vähäiseksi ja ajotunteja kertyy melko vähän verrattuna siviilielämässä 
joka päivä autoa ajaviin. 

Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin saapuu ensimmäiset nai
set suorittamaan asepalvelustaan tammikuussa. Miten naiset eroa
vat miehistä liikennekäyttäytymisellään? 

- Onnettomuuksissa on valtava ero. Viime vuonna Helsingissä tärke
ään liikenteen vaarantamiseen syyllistyi 136 henkilöä. Näistä naisia oli 
ainoastaan -viisi. Liikenneylinopeussakoista vain noin neljätoista prosent
tia menee naisille ja rattijuopoista vain seitsemän prosenttia on naisia. 
Miehillä melkein kaikki yhdet liikennesakot saaneet saavat myös toiset ja 
kolmannetkin, kun taas naisista yhden sakon tapauksia on yli 60 pro
senttia. Näin suuri ero liikennekäyttäytymisessä ei selity pelkästään sillä, 
että naiset ajavat vähemmän. Nuorissa ikäryhmissä naiset ja miehet aja
vat suunnilleen yhtä paljon ajokortteja ja ero on koko ajan 
tasoittumassa.Naisten liikenne onnettomuudet ja rikkomukset ovat seu
raamuksiltaan yleensä paljon pienempiä kuin miesten ja johtuvat yleen
sä kokemattomuudesta. Esimerkkinä voisi mainita vaikka kärkikolmion 
takaa tielle tulon, kun taas miehille tyypillistä on esimerkiksi jalankulkijan 
päälle ajaminen. Naisten vastuuntunto on ilmeisesti 

huomattavasti parempi kuin miesten ja naiset ovat jotenkin tasalaa
tuisempia kuin miehet. Naisten osuus liikenneonnettomuuksissa on to
sin hienoisessa kasvussa, mutta muutos on äärimmäisen hidasta. Koko
naisuutena liikenne on koko ajan menossa parempaan suuntaan, myös 
jos ajatellaan nuoria. Esimerkiksi rattijuopumusten määrä on vähentynyt 
ja tästä vähentymisestä merkittävä osa on tapahtunut nimenomaan alle 
25-vuotiaiden keskuudessa. Mielestäni nykyajan nuoret sitäpaitsi suh
tautuvat alkoholiin paremmin kuin aikaisemmin. 

Olisiko teillä jotakin erityisiä ohjeita, joita haluaisitte antaa va
rusmiehille liikenneturvallisuuteen liittyen? 

- Haluaisin vielä palata aikaisemmin mainitsemiini minuutteihin. Va
rusmiesten tulisi miettiä niitä viimeisiä minuutteja joita kotona lomilla vie
tetään. Jos lähtisi paluumatkalle muutamia minuutteja totuttua aikaisem
min, voisi välttyä kiireen aiheuttamilta riskitilanteilta, eivätkä nämä muu
tamat lisäminuutit kuitenkaan juurikaan vaikuta tuhansien palveluksessa 

vietettyjen minuuttejen joukossa. 
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A Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILTA ry. 
JA RYKMENTIN VARUSMIES 

KILLAN TARKOITUS 
• Maan puolustushengen ja valmiuden ylläpitäminen ja kehittäminen 

Oman aselajin ja joukko-osaston perinteiden tallentaminen , jatkaminen ja vaaliminen 
Varusmiesten palvelualttiuden edistäminen 
Lisätä oman joukko-osaston varusmiesten , kantahenkilökunnan ja reserviläisten yhteistoimin
taa ja -henkeä 

Kiltatoiminta on sotilasarvosta riippumatonta vapaaehtoista maanpuolustustyötä. Killan jäsen voi olla jokainen vapaaehtoi
sesta maanpuolustustyöstä kiinnostunut perheenjäsenineen. Toiminta on monipuolista koko perheen toimintaa merellisessä 
ympäristössä. 

VARUSMIESTOIMINTA 
Varusmiestoiminnan pyörittämisestä ja kehittämisestä huolehtii killan varusmiesjaos. Jaos koostuu nuorista kiltalaisista, 

jotka omalla panoksellaan haluavat auttaa varusmiehiä palveluksessaan. Olemme tiiviissä yhteistyössä RTTK:n kanssa. Yh
teistoiminnan tuloksena kilta järjestää varusmiehille monenlaista toimintaa. 

Saunaillat Kajanuksen saunalla Upinniemen eteläkärjessä ovat jo perinne. Jos sinä tupakavereinesi haluat viettää kasar
mi-illasta poikkeavan vapaahetken , ota yhteys RTTK:hon ja me järjestämme saunan kuumaksi. Urheilutapahtumat ovat olleet 
tärkeä yhteistyömuoto. Olemme järjestäneet sähly- ja jääkiekkoturnauksia. Keilaillat ovat saunailtojen tapaan järjestelykysy
mys. Porukka kasaan ja yhteys RTTK:hon niin lähdetään yhdessä kaatamaan keiloja. Vapaa-ajan välineet ovat aina vähissä 
kasarmeilla . Kilta on mukana hankkimassa tikkatauluja, biljardimailoja ym. tarvikkeita iltojen iloksi. 

Linnake lehti on killan varusmiesjaoksen ja rykmentin yhteinen tiedotuskanava. Lehdellä on pitkä perinne rykmentin ja 
killan historiassa ja tätä nykyä se palvelee varusmiehiä. Varusmiesajan päätyttyä kilta palkitsee hyvin palvelleita varusmiehiä 
killan mustalla baretilla. Baretin saanut tuore reserviläinen saa samalla vuoden ilmaisen jäsenyyden killassa. 

Juuri sinä, loputtomalta tuntuvia aamuja viettävä varusmies, voit kehittää killan varusmiestoimintaa haluamaasi suuntaan. 
Jos sinulla on mielessä vaikka jokin uusi urheilulaji, jota voi porukalla harrastaa, ota yhteys edelleen RTTK:hon ja ei sitä tiedä 
vaikka onnistuisi. 

KOULUTUSTOIMINTA 
Suomenlinnan rannikkotykistökilta oli ensimmäisten järjestöjen joukossa luomassa suuntaviivoja nykyiselle vapaaehtoiselle 

maanpuolustuskoulutukselle. Tänään killan koulutusjaos antaa monipuolisilla kursseillaan niin yleissotilaallista- kuin aselaji
koulutusta. Näillä kursseilla me ylläpidämme aselajimme reservin korkeaa ammattitaitoa. Myös naiset ja nuoret ovat osallistu
neet aktiivisesti koulutustoimintaan , mikä osoittaa killan toiminnan sopivan mainiosti myös varusmiespalvelua suorittamattomil
le. 

Reserviyksikkötoiminta (RYT) on suuri haaste tämän päivän kiltatoiminnalle. Kilta on yhdessä oman joukko-osastonsa kanssa 
luonut puitteet RYT toiminnan kehittämiselle . SIRR alueella onkin jo järjestetty reserviyksiköiden tapaamisia. Kilta antaa yhte
yselimenä rykmentin ja reserviyksiköiden välillä mahdollisuuden reserviläisten pysyä aselajin ja joukko-osaston kehityksen 
kärjessä mukana. 

Killan muuhun toimintaan voit tutustua katsomalla kiltavideon, joka löytyy jokaisesta yksiköstä. Videolla esitetään myös 
killan restauroimat Kajanuksen sauna ja Kuivasaaren järeä kaksoistykkitorni. 

Leuka pystyyn ja olkaamme ylpeitä hienosta aselajistamme! 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry. 

Mika Pyyskänen 
puheenjohtaja 

Kuvassa RTTK:n yksikköedustajien ko
kous killan kunnostamalla Kajanuksen 
saunalla. Vasemmalta: Isosaaren yksik
l<öedustaja tkm Saarinen, RTTK:n TOS
asiamies tkm Lehtipuu, RT-killan pu
heenjohtaja Mika Pyyskänen, RTTK:n 
kuningas alik Virtala, 2.patterin yksikkö
edustaja lkm Rannista ja 1.patterin yk
sikköedustaja alik Pesonen 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

Kiltalaisia RYT-ammunnoissa Isosaaressa 

NAISJAOS 
RT-killan naisjäseniä viestiha~oituksissa Isosaaressa 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan naisjaos on nuori iältään mutta sitäkin ahkerampi ja eteenpäin suuntautuva. Naisjaos 
perustettiin johtokunnan päätöksellä 24.1.1995 ja jaoksen kokoon kutsujana on koko sen parivuotisen historian aikana toiminut 
Helena Mäkelä. Ensimmäisen vuoden aikana jäseniä liittyi 23 ja kuluvana vuonna on jäsenistö lisääntynyt 7:llä henkilöllä . 

Miksi naisjaos? 

Killat ovat perinteisesti toimineet jonkinlaisina "he.rraseuroina", joihin vaimot ovat vuosien varrella ottaneet osaa lähinnä 
kahvinkeittäjän ja siivoojan ominaisuudessa. Sinänsä kunnioitettavia virkoja mutta naiset halusivat päästä pois "lokeroistaan" ja 
toimia myös vapaehtoisen maanpuolustuksen hengessä. Näiden parin kuluneen vuoden aikana on naisten aktiivisuus ja toimin
tahalukkuus yllättänyt varmasti monet miehet. 

Mitä on tehty .... 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan naiset ovat olleet vaikuttamassa monen yhteisen tapahtuman onnistumiseen. Vuonna 
1995 järjestettiin perheretki Kajanuksen saunalle ja Järvön kiltamajalle. Huoltojärjestelyt hoiti naisjaos ja retki onnistui hienosti. 
Tämän vuoden Rannikon Puolustajainpäivä työllisti ison joukon aktiivinaisia . Juhlaan tulija sai jo alukseen noustessaan tavata 
ensimmäisiä naisjaoksen jäseniä antaessaan nimitietoja. Arpojen myynti ja osittain arpajaisvoittojen kerääminen, samoin kuin 
lähes 400-päisen yleisön tulokahvitus oli naisjaoksen taitavissa käsissä. Hernekeiton ja pannukakun jakopisteissä autettiin ja 
Killan myyntiartikkeleita kaupiteltiin . Lukemattomia työtunteja tehtiin juhlapäivänä ja sitä ennen, joten naiset voivat hyvällä 
omallatunnolla olla ylpeitä panoksestaan. Uskallanpa väittää, että moni paikka olisi jäänyt siivoamatta ja moni pieni ja vähän 
isompikin asia hoitamatta ilman naisia . 

Toki ei pidä naisia asettaa vain "lieden ja nyrkin väliin". Monen aktiivisen naiskiltalaisen käydystä kurssiluettelosta löytyy niin 
turva- ja ensiapukursseja kuin eloonjäämiskurssejakin ja olihan viisi kiltamme naisjäsentä mukana ensimmäisessä RYT-harjoi
tuksessakin Isosaaressa. Tuolloin opiskelun kohteena oli viestintä . 

...... ja mitä tullaan tekemään? 

Mielenkiintoisena seurataan naisjaoksen kohtaloa ensi vuoden puolella. Rannikkotykistö saa ensimmäiset naispuoliset va
rusmiehensä ja se ajaa naisjaoksen pakosta jonkinlaiseen muutokseen.Tämän päivän naiset ovat aktiivisia ja haluavat toimia ja 
oppia uutta niin turvallisuudesta kuin maanpuolustuksestakin , joten suodaanhan heille siihen mahdollisuus. 

Teksti 
Killan tiedottaja Anu Vuorinen 
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RTTK:n talviturkki 
RTTK eli Rannikkotykkimiestoimikunta on 
suoraan komentajan alaisuudessa toimiva 
puolustusvoimien virallisen organisaation 
osa,jonka pääasiallisena tehtävänä on toi
mia linkkinä kantahenkilökunnan ja varus
miesten välillä ja pyrkiä parantamaan va
rusmiesten palvelus -ja vapaa-ajan olosuh
teita. Jos yksittäiselle taistelijalle siis il
maantuu ongelmia intissä tai sen ulkopuo
lella, puoleemme voi AINA kääntyä ja py
rimme auttamaan kaikella mahdollisella ja 
mahdottomalla tavalla. RTTK:n löytää fyy
sisesti tai ainakin henkisesti Santahaminan 
soden alakerrassa sijaitsevasta toimistostamme ja puhelimitse numerosta 4819. Siviililinjoilta kontaktia mei
hin hakiessasi on eteen syytä näpytellä ainakin 161. Kuten vieressä olevasta kuvasta saatat nähdä, Slörtillä on 
saapumiserän 11/96 aikana ollut ilo ja kunnia saada kolme pitkää, komeaa, mukavaa ja ennenkaikkea ripeäot
teista nuortamiestä varusmiestoimikuntaansa. 

Vasemmanpuoleisena kuvassa irvis
tää TOS-asiamies tkm Lehtipuu, kirjavan 
ryhmämme seniori . Kieltämättä "Jussu" 
on vanhan näköinen, mutta onneksemme 
tämä mies ei kuitenkaan ole vielä henki
sesti seniili , vaan edelleen yllättävän sär
mä kaveri , joka virallisesti hoitaa varus
miesten työ-, opinto- ja sosiaaliasioita lop
pumattomalla tarmolla . Tosiasiassa tä
mänkin miehen ajasta suuri osa kuluu va
rusmiesten vapaa-ajan olojen parantami
seen ja erilaisten tapahtumien järjestelyi
hin . Alokastiedotteesta löytyvistä virheis
tä voi myöskin aivan huoletta syyttää tätä 
viittä vaille dippi-inssiä, joka on opiskellut 
Otaniemen Polilla jo ikuisuuden. Siviilis
sä tämä paljasjalkainen Helsinkiläinen 
asuu Kruununhaassa tyttöystävänsä 
kanssa. Tämä tiedoksi ja varoitukseksi 
kaikille Slörttiin saapuville naisvarusmie
hille, joiden TOS-asioita Lehtipuu odottaa 
jo kuumeisesti saavansa hoitaa. 

Keskellä POSEERAA RTTK:n paha
maineinen puheenjohtaja alik Mikko 
"Virtsi" Virtala. Tämä kansainvälistäkin 
mainetta niittänyt poikanen on viettänyt 
suuren osan toistaiseksi lyhyestä elämäs
tään ulkomailla, mutta saapunut kuiten
kin kotimaahan suorittamaan varusmies
palvelustaan välittömästi kuultuaan, että 
naisetkin pääsevät nykyään armeijaan. 
Varoituksen sanana mainittakoon, että 
tämä "don juan" on joukkomme ainoa 
poikamies. Virallisesti tämä kaveri on vas
tuussa kaikesta mitä RTTK tekee, tai jät
tää tekemättä. Siviilissä RTTK:n kuningas 
asuu kuitenkin vielä mamman ja papan 
ho(i)vissa Kauniaisissa, mutta pärjää jo 
ilman vaippaa. RTTK:n puheenjohtajan 
tärkeisiin tehtäviin kuuluu myös edusta
minen ja kahviahan Mikko osaa juoda kii
tettävästi. RTTK kiittää Mikon äitiä, joka 
ystävällisesti lahjoitti käyttöömme kahvi
mitan. 

Oikeanpuolisimpana kuvassa kiiltelee 
Linnake-lehden toimittajan , tkm Riku 
"Don Riccardo" Rusasen orastava kal
ju. Kesken Karibialle lähdön suunnittele
misen Riku koki isänmaallisen maanpuo
lustusherätyksen ja ilmoittautui ensi tilas
sa palvelukseen Isosaaren linnakkeelle. 
Toimikunnan ilmeisesti parhaiten sikiävä 
jäsen (2 tytärtä) on ehtinyt jo hurmata las
tensa äidin ja naidakin tämän . Siviilihar
rastuksena Rikulla on rauhallinen opiskelu 
Taideteollisessa Korkeakoulussa . Mm. 
Pariisissa nuoruudessaan asunut Rusa
nen viettää vapaa-aikansa kolmen nai
sensa hemmoittelemana (?) Espoon 
Nuottaniemessä. Meidän pikku-Rikun vi
rallinen tehtävä RTTK:ssa on toimittaa 
Linnake-lehteä, ja totuuden nimissä on sa
nottava, että tämän hetkisen toimikunnan 
jäsenet tekevät sulavasti myös toistensa 
töitä ajoittain ja tarpeen mukaan. 

Liikenneturvapäivä 1 • 
RTTK jä~esti syksyllä SIRR:n eri va

ruskunnissa liikenneturvapäivän, jonka ai
kana poliisi, tiepalvelu ja Young Drivers
autokoulu (kuva oikealla) pitivät luentoja lii
kenneturvallisuudesta ja halukkaiden va
rusmiesten autojen kuntoa tarkastettiin, ku
ten vasemmanpuoleisessa kuvassa, jos
sa Linnake-lehden ex toimittaja Samuli 
Miettisen "Kupla" syynissä. Liikenneturva
päivä koettiin onnistuneeksi tapahtumak
si, ja jatkossa jokaiselle saapumiserälle py
ritään jä~estämään sellainen. Linnake-leh
tikin tulee täst' edes julkaisemaan säännöl
lisesti liikenneturva- palstaa. Asia on var
sin tärkeä, vaikkakin saattaa äkkiä tuntua 
turhalta jankuttamiselta. Kuitenkin tämänkin vuoden joulupyhien liikenteessä asia pääsi unoh
tumaan liian monelta suomalaiselta 
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Rannikon sotilaskotisiskot 
RT-yhteisleirillä 
Syyskuun lopulla järjestettiin rt-yhteisleiri Hangon Rannikkopat
teriston alueella. Sotilaskotitoiminnasta vastasi Rsky:n Hangon 
paikallisosasto, sekä muutama meitä muualta tulleita. Harjoi
tuksen sotilaskotipäällikkönä toimi Hangon paikallisosaston 
puheenjohtaja Maija Lyytikäinen. Hän vastasi sotilaskotitoimin
nan suunnittelusta ja toteutumisesta, sekä sisarten hyvinvoin
nista. 

Vapaaehtoistyötunteja kertyi viikon aikana yli kussisataa, näin 
me rannikon sisaret myöskin harjoittelimme poikkeusolojen so
tilaskotitoimintaa saaristossa. 

Sotilaskotitoiminta keskittyi Hangon ja Russarön sotilaskotei
hin , Hästö-Busön leiri - ja telttasotilaskotiin, sekä Syndalenin 
leirialueelle, jonka toiminnasta vastasivat Dragsvikin sotilasko
tiyhdistyksen sisaret. Lisäksi kävimme yhtenä päivänä veneel
lä erillisyksiköissä ja sotilaskotiauto palveli Russarön linnakkeel
la. Kuljetuksissa tukeuduimme linnakkeiden huoltokuljetuksiin. 
Sotilaskotien aukioloajat oli etukäteen sovittu viitteellisiksi. Har
joitusten kulun mukaan aukioloajoista joustettiin aina kun se oli 
mahdollista. 

Itse työskentelin Russarön sotilaskodissa ja sotilaskotiautossa. 
Auto siirrettiin aina päiväksi Majakkaniemeen henkilökunnan 
avustuksella, koska meillä siskoilla ei ollut ajolupaa, eikä var
masti taitaakaan , vaikka kyllä tiesimme mistä auto käynniste
tään ja sammutetaan. Maija oli järjestänyt meille käynnin kau
niille ja vehreälle Hästö-Bustön linnakkeella, jossa tutustuin 
sotilaskotiin ja metsän keskelle pystytettyyn kodikkaaseen telt
tasotilaskotiin. 

Kiitos kaikille leirille osallistuneille sotilaskotisisarille, sotilasko
dinhoitajille ja etenkin Hangon paikallisosaston sisarille. Kiitos 
myöskin henkilökunnalle yhteistyöstä ja saamastamme tuesta. 
Meillä kaikilla oli mukavaa, suosihan sääkin meitä. Kotimatkalla 
tuuli tosin hieman keinutteli, mutta eihän sitä muuten olisi tien
nyt meren läheisyydessä olleensakaan. 

Leiriterveisin Riitta Kivinen, Kotka 
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165HV 
199.000 MK 

940T 
Suorituskykyinen 165 hv:n korkeapaineturbo. Ajonautinto, turvallisuus ja varustelu huippuluokkaa . . 
Vakiona mm. ABS-jarrut, kuljettajan Airbag ja SIPS-sivutörmäyssuoja ja Pholus-kevytmetallivanteet. 
Tilavaa turvallisuutta Volvon standardien mukaan sedanina tai kartanomallina . 
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