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Eversti 
Hanna Strang 

Pääkaupunkiseudun 
rannikon puolustajat 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin toiminta jatkuu heinäkuun alusta alkaen osana Suomen
lahden Meripuolustusaluetta. Puolustusvoimain komentaja päätti juuri ennen juhannusta, 
että pääkaupunkiseudun rannikkopuolustuksesta vastuussa olevan rannikkotykistöyksikön 
nimi tulee säilymään rykmenttinä; Suomenlinnan Rannikkorykmenttinä . Joukko-osaston 
entiset komentajat ja erityisesti kenraali Aimo Pajunen ansaitsee nimen säilyttämisestä kii
tokset. Monenlaiset perustelut ja vaikuttaminen tuottivat rannikonpuolustajille tärkeän rat
kaisun. 

Joku saattaa ajatella, että joukon nimi on toisarvoinen asia. Merkittävää on toiminta ja nyky
aikana myös tulos. Olen kuitenkin varma, että perinteinen nimi auttaa jatkamaan toimintaa 
entisillä linjoilla. Se myös on osoitus rannikkopuolustuksen arvostuksesta . Pääkaupungin 
ilmatilaa puolustaa Helsingin llmatorjuntarykmentti, maalta tulevaa vihollista vastaan Kaar
tin Jääkärirykmentti ja nyt edelleen pääkaupunkiseudun rannikkoa puolustaa Suomenlin
nan Rannikkorykmentti. 

Rakennemuutoksen valmistelu on sujunut merivoimien ja rannikkotykistön välillä hyvän 
yhteishengen vallitessa. Suunnitelmat on voitu toteuttaa ilman suuria vaikeuksia. On ollut 
mieluisaa havaita, että myös rannikon ja merialueen vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt 
ovat oma-aloitteisesti etsineet yhteistyömuotoja ja myös mahdollisuuksia yhteiseen organi
saatioon. Asia ratkennee lähitulevaisuudessa. 

Rakennemuutoksen yhteydessä olisi mahdollista lopettaa rannikkotykistön keskuudessa 
toimineita yhdistyksiä ja julkaisuja. En usko, että tämän kaltaisilla päätöksillä on kiirettä . 
Rannikkotykistöhenki tulee varmasti lähivuosina elämään voimakkaana, eikä vähiten ran
nikkotykistön reservissä. Aikanaan varmasti merivoimien me-henki tulee hakemaan sille 
kuuluvan paikkansa. Siihen asti järjestöpuolella on tehtävä muutoksia varovasti ja huolella 
harkiten. Yksi tällaisista tuotteista on käsillä oleva Linnake-lehti . Lehti on Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin ja Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tiedotuslehti . Molemmat organi
saatiot jatkavat edelleen toimintaansa . llmestymistapaa on toki aiheellista tutkia; joko itse
näisenä erillisenä julkaisuna, tai osana Suomenlahden Meripuolustusalueen omaa julkai
sua, ja siinäkin tapauksessa selkeänä kokonaisuutena. 

Olen useassa yhteydessä todennut, että vapaaehtoinen maanpuolustus oli eräs suurim
mista yllätyksistä rykmentin komentajana . Voin vakuuttaa , ettei vapaaehtoinen maanpuo
lustustyö, vapaaehtoiset harjoitukset ole vain muutamien henkilöiden puolustusvoimien tu
kemaa elämyksien hankkimista. Johtohenkilöiltä se on uskomattoman suuria uhrauksia 
vapaa-ajasta, jota ei voi ymmärtää muutoin kuin aidon maanpuolustushengen ilmentymä
nä. Rykmentin alueella pidetyissä vapaaehtoisissa harjoitukssa olen huomannut, että osal
listujat eivät juurikaan ole Johtorenkaan tai Suomenlinnan Rannikkotykistökillan jäseniä 
vaan useissa tapauksissa harjoitus on ensimmäinen kosketus puolustusvoimiin varusmies
palveluksen jälkeen. Vapaaehtoisille harjoituksille on tarvetta . 

Kirjoitan tätä juhannuksena, kun edessäni on vain runsas viikko Suomenlinnan Rannikko
rykmentin komentajana . Minulle on moni valitellut sitä, että ehdin olla vain vajaan vuoden 
rykmentin komentajana. Olen heidän kanssaan samaa mieltä . Olisin halunnut olla tavan
omaiset kolme vuotta tässä tehtävässä. Olen kuitenkin vastannut, että olen etuoikeutettu 
kun olen yleensä päässyt lippurykmentin komentajaksi . Sitä etuoikeutta ei ole kovinkaan 
monelle suotu . Tässä yhteydessä kiitän rykmentin henkilökuntaa vilpittömästä työstä myös 
tämän viimeksi kuluneen vuoden aikana , joka muutoksen ja epävarmuuden aikana ei var
masti ole ollut kaikkein helpoimpia . Te kaikki olette tehneet työnne kiitosta ansaitsevalla 
tavalla. Toivotan teille menestystä uusissa merivoimissa, Kaartin Jääkärirykmentissä ja 
muissakin edessänne olevissa tehtävissä . 
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Teksti: Juha Westerberg 

Suomenlinnan 
Rannikkorykmentti 80 vuotta! 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti vietti 80-
vuosipäiväänsä 12.5. Suomenlinnassa. 
Aamupäivän ohjelmaan kuului lipunnosto 
Suomenlinnan Kustaanmiekan vallilla, 
paraatikatselmus ja seppeleiden lasku 
Ehrensvärdin haudalla sekä viidentoista aluksen 
ohimarssi. Iltapäivällä pidettiin henkilökunnalle 
ja vieraille juhlavastaanotto Suomenlinnan 
upseerikerholla, jonka jälkeen siirryttiin 
iltajuhlaan Maanpuolustuskorkeakoululle 
Santahaminaan. Samana päivänä pidettiin myös 
Suomenlinnan 250-vuotisjuhla. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
lippu tuotiin kunniamarssin soidessa. 

Lipun nosto 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 80-vuotispäivä 12.5 
alkoi arvokkaasti lipunnnostolla Suomenlinnan Kus
taanmiekan vallilla . Mukana olivat joukot Suomenlin

nan Rannikkorykmentin ja Porkkalan rannikkopatte
riston esikunnista, Isosaaren ja Mäkiluodon linnakkeil
ta, Rannikkotykistökoululta , Huoltopatterilta sekä Upin

niemen 1. ja 2. patterilta . Paikalla oli myös Suomenlin
nan Rannikkotykistökillan lippuosasto, kutsuvieraita, 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin henkilökuntaa, sekä 

kevätpäiväänsä viettäviä turisteja. 

Joukko-osastot olivat hyvissä ajoin ryhmittäytyneenä 
omille paikoilleen valmiina vastaanottamaan Suomen
linnan Rannikkorykmentin lippua.joka saapui kello 7.50 
rykmentin kunniamarssin soidessa. Suomen lippu nos
tettiin salkoon kello 8.00, ja samaan aikaan jylisivät 
viereisen Vallisaaren tykit ampuen kaksikymmentäyk

si kunnialaukausta . 
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Vallisaaren tykit ampuivat kaksikymmentäyksi kunnia
laukausta Suomen lipun noustessa salkoon. 

Lipun nostamisen jälkeen rykmentin komentaja eversti Han
no Strang piti puheen jossa hän kertoi lyhyesti Suomenlin

nan Rannikkorykmentin historiaa sekä tulevaisuuden näky

miä. Puheessaan hän kiitti myös rykmentin henkilökuntaa, 
Suomenlinnan rannikkotykistökiltaa sekä eri sidosryhmiä. Li

punnosto oli kokonaisuudessaan hyvin juhlallinen, ja sitä seu

raamaan oli kokoontunut sekä lehdistön että television edus
tajia. 

Paraati katselmus 

Juhlapäivän ohjelma jatkui joukko-osastojen siirtymisellä Val

lisaaren onnettomuudessa kuolleiden muistolaatan tasalle, 

josta marssittiin yksiköittäin Ehrensvärdin haudalla pidettyyn 
paraatikatselmukseen. Paraatijoukkojen ryhmittyminen Eh

rensvärdin haudalla oli näyttävä. Joukot olivat ryhmittyneet 

täyttäen koko sisäpihan, näköalapaikalla vallillla Huoltopat

teri ja Rannikkotykistökoulu. 

Paraatikatselmus alkoi kello 8.55, jolloin Suomenlinnan Ran- ' 

nikkorykmentin lippu tuotiin kunniamarssin soidessa. Yhdek

sältä kenraaliluutnantti Jussi Hautamäki saapui tarkastamaan 

joukot kiertäen Ehrensvärdin haudalle kokoontuneet yksiköt. 

Seuraavana ohjelmassa oli hymni, papin puhe sekä rukous 

joiden jälkeen lauloimme yhdessä virren Sun kätes Herra voi

makkaan. Baretin kanssa tarkkaan harjoitellut lakki-päästä 

ja lakki-päähän komennotkin sujuivat arvokkasti. 

Joukkojen ryhmittymi
nen Ehrensvärdin 
haudalle oli näyttävä. 
Vasemmalta Isosaari, 
Porkkalan Rannikko
patteriston esikunta, 
1. Patteri, 2. Patteri 
sekä kutsuvieraat. 

Seppeleensä Ehrensvärdin haudalle laskivat Eh
rensvärdin suvun, valtion, Puolustusvoimien, Hel
singin kaupungin ja Museoviraston edustajat. 
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Kenraaliluutnantti Hautamäki piti puheen, jonka hän päätti 
sanoihin :"Kohottakaamme kolminkertainen eläköön-huuto 
Suomenlinnan Rannikkorykmentille!". Nuo kolme eläköön
huutoa jäivät varmasti jokaisen paikalla olleen mieleen koko 
sisäpihan raikuessa. 

Kello 9.45 aloitettiin seppeleiden lasku Ehrensvärdin hau
dalle. Ensimmäisenä seppeleensä laskivat Ehrensvärdin 
suvun edustajat, jonka aikana Kuivasaaren järeä tykki am
pui kaksi kunnialaukausta. Seuraavana laskivat seppeleen
sä valtion, Puolustusvoimien, Helsingin kaupungin ja Mu
seoviraston edustajat. 

Ohimarssi 

Sään suosiessa paraatipäivää, voitiin juhlallinen ohimarssi 
toteuttaa aluksin. Ohi marssin vastaanotti kello 10.45 Län
tisen Maanpuolustusalueen komentaja kenraaliluutnantti 
Jussi Hautamäki seurassaan Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin komentaja eversti Hanno Strang ja Helsingin kau
pungin edustaja.Viidentoista aluksen ohimarssireitti kulki 
Kustaanmiekan Kuninkaanportin kautta aina Remmanhol
mille asti. 

Ohi marssin jälkeen oli rykmentin henkilökunnalle, kutsu
vieraille ja Santahaminassa palveleville varusmiehille ka
tettu juhlalounas Santahaminan ruokalassa. 

Juhlavastaanotto 

Iltapäivän ohjelma jatkui vuosipäivän juhlavastaanotolla Suo
menlinnan upseerikerholla kello 16.30. Tilaisuuteen oli kut
suttu suuri joukko Suomenlinnan Rannikkorykmentin hen
kilökuntaa , sekä rykmentin toiminnassa mukana olleita kun
niavieraita, mm. rykmentin vanhoja komentajia. Juhalavie
raat vastaanotti eversti Hanno Strang. Mukana oli myös 
mm. Rannikkosotilaskotiyhdistyksen, Rannikkotykistökil
lan sekä Rannikkotykkimiestoimikunnan edustajia . 

liian päätteeksi juhlaväki siirtyi Suomen linnasta Santaha
minaan Maanpuolustuskorkeakoulun tiloihin viettämään il
tajuhlaa . 
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Viidentoista aluksen ohimarssireitti kulki Kustaanmie
kan Kuninkaanportin kautta aina Remmanholmille asti. 

Iltapäivän juhlavastaanotossa vieraat toivotti terve
tulleeksi Suomenlinnan Rannikkorykmentin komen
taja eversti Hanno Strang. 

tkeJ,lä·• Teksti : Juha Westerberg 

... -.,.,, ..• ,,.·::c-······y. __ _ 

Kuivasaareen 
Suomenlinnan rannikkotykistökilta 
järjesti kotiutuville 22.4. perinteikkään 
tutustumisvierailun Kuivasaaren 
linnakkeelle ja sen kuuluisaan Obuhov
tykkiin. Mukana oli 11/97 saapumiserän 
taistelijoita Santahaminasta, lsosaaresta 
ja Orrengrundista. 

Puolen päivän reissu sisälsi vierailun Obuhov-tykin si
sälle, sekä mielenkiintoista asiaa tykkivanhuksen raken
teellisista yksityiskohdista . Tarjolla oli makkaran ja vir
vokkeiden lisäksi lämmintä ilmaa ja kauan odotettua au
ringonpaistetta. Saatavilla oli myös Suomenlinnan ran
nikkotykistökillan jäsenhakemuksia, joita innokkaimmat 
taistelijat täyttivätkin. 

Perinteiseen tapaan Suomenlinnan rannikkotykistökill
ta palkitsi saapumiserän 11/97 kunnostautuneimmat tais
telijat mustin baretein killan merkkien kera . Tällä kertaa 
baretteja oli jakamassa Juhana Lehtipuu RT-killan va
rusmiesjaoksesta . 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin historiikki on nyt saa
tavilla . Kovakantinen kirja käsittelee SLRR:n BO-vuotista 
historiaa aina tähän päivään saakka. Kirjan voi ostaa 
Merisotilastoimikunnalta hintaan 150mk. 

Yhteystiedot: 

RTTK 
PLS 
00861 HELSINKI 

p. 09-181 44819 

1.7. lähtien meidät tavoittaa Upinniemestä osoitteesta 

MSTK 
PLS 
02471 UPINNIEMI 

p. 09-181 67754 

Tykkimiehet RT-killan järjestämällä vierailulla Kuiva
saaressa tutustumassa Obuhov-tykkiin. 

SLRR:n BO-vuotispäivän juhlavastaanotolla historiikin 
myynti oli vilkasta. 
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Teksti: Juha Westerberg 

Santabamin,an-s:antatrocl( 
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Santahaminan sotilaskodin rannassa 
järjestettiin 26.5. ulkoilmatapahtuma, 
johon osallistuivat Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin sekä Kaartin 
Jääkärirykmentin varusmiehiä. liian 
järjestelyistä vastasivat 
Rannikkotykkimiestoimikunta, Kaartin 
Jääkäritoimikunta sekä NMKY:n 
sotilaskoti. liian kohokohta oli kello 
kahdeksan esiintynyt Turo's Heavy Gee. 

Toukokuun lopun ilta oli mitä mainioin ajankohta ulkoilmata
pahtumalle. Aurinkoinen ja lämmin ilma musiikin ja yhdessä
olon kera toivat odotettua festaritunnelmaa. Varusmiesten 
tunnelmaa kohottamassa olivat myös tyttö- ja poikaystävät. 

Taivallahden sotilaskoti oli järjestänyt paikalle teltan, jossa tarjolla oli pilsneriä, virvokkeita sekä makkaraa. 

Ilta alkoi kello 19.00 yksiköiden välisellä kisailulla . liian pääesiintyjää odotellessa jokaisesta yksiköstä koottiin noin 

viiden hengen joukkeet, jotka kilpailivat keskenään. Lajeina olivat mm. saappaanheitto ja pukkihyppely. Kahdeksal
ta astui lavalle kauan kaivattu Turo·s Heavy Gee, joka soitti tasaisen varman keikan temmaten varusmiehet hyvin 

mukaan tunnelmaan. 

Turon poistuessa lavalta alkoi odotettu kesämieskisa , jossa varusmiehet esittelivät itsensä tanssien musiikin tah

dissa. Rohkeimmat uskalsivat jopa vähentää vaatetusta, ja paljastaa tuon talven kovalla treenillä hankitun pyykki
laudan. Kesämieskisan voitto meni tällä kertaa Taivallahteen. liian kilpailujen palkintona oli sotilaskodin mukeja, 

kahvilippuja sekä muita soden tuotteita . 

Ylennykset 
Kapteeniksi Yliluutnantiksi Luutnantiksi Luutnantiksi 

Janne Ilmari Huusko Aki Tapio Karvonen Jan Kristian Laxen Janne Mikael Salin 
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_ qton tuulilasia-ja 
sivu ikkunoita ei saa peittää ... 

Usätif,;t toja; "' 

Järjestöpäällikkö Matti 
Sinervä, Autoliitto ry, puh, 
(09) 774761, 
matti .sinerva@autoliitto.fi 

Pää!likkö Heikki Oksanen, 
Espoon Katsastusasema, 

,, puh. 0204 88 2190, , 
Wheikki .oksanen@saui<:ff 

kisätietoja myös netistä 
osoitteessa 

,wwwiautoliitto.fi 
:tffl*#•" "' . ,AF :-i, ;:} 

Autoliitto muistuttaa autoilijoita auton etusivuikkunoihin itse ripustettavien pyyh
keiden ja rättien liikenneriskeistä. Vaikka etupenkillä turvaistuimessa istuvaa 
lasta aurinko häikäisisikin, ei mitään ylimääräistä saa etusivuikkunoihin tai tuu
lilasiin jälkeenpäin kiinnittää. Lapsen turvaistuimen kiinnittäminen kuljettajan 
vieressä olevalle istuimelle on sallittu, mikäli se ei kohtuuttomasti rajoita näky
vyyttä. 

"Porottavalta auringolta suojautuminen ja häikäisyn 
esto on tehtävä aina liikenneturvallisuutta 
vaarantamatta ja tietysti asetuksia ja määräyksiä 
kunnioittaen." 

- Auringon häikäisemistä estäviä kalvoja tai kankaita saa lain mukaan kiinnittää 
ainoastaan takasivuikkunoihin ja takalasiin, mikäli ne eivät aiheuta haitallisia 
heijastuksia, Autoliiton järjestöpäällikkö Matti Sinervä toteaa . 

Uutta tuulilasia hankkiessaan voi auton käyttäjä valita ajokkiinsa joko kirkkaan 
tai "tummennetun" asetuksen mukaisen ikkunan . Uutta ajokkia hankittaessa 
voi ostaja valita lasipintojen sävyt. Mikäli takalasi peitetään, on autosta löydyt
tävä kuljettajaa varten peili auton oikealta kyljeltä . 

"Itse viritetyt suojat, kalvot ja kankaat ovat 
varsinaisia liikenteenvaarantajia. Vaikka valo 

suodattuisi lasin läpi hyvin päiväsaikaan, on 
tilanne toinen hämärän tullen" 

Myös Espoon Katsastusaseman päällikkö Heikki Oksanen muistuttaa autoili
joita Ajoneuvohallintakeskuksen määräämistä säädöksistä auton ikkunoiden 
peittämisestä. Oksasen mukaan tuulilasin valonläpäisykyvyn on oltava vähin
tään 75%, ja etusivuikkunoiden vähintään 70%. 

Vähintään yhtä vaarallista kuin valoa huonosti läpäisevät aurinkosuojat, on la
seihin kertynyt maantiepöly. Silmä tottuu pölyyn helposti, eikä näkyvyyden hei
kentymistä heti huomaa. 

-Vaikka auto vaikuttaisi muuten puhtaalta, kannattaa säännöllisin väliajoin , pit
kiä matkoja ajaessa vähitään joka tankkauksen yhteydessä , pestä kaikka au
ton ikkunat huolellisesti, Sinervä muistuttaa. 
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Koulutushaaraesittely 
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Tykkimies Villgren hoitamassa sotilaspoliisin 
tärkeintä tehtävää varuskunnan portilla. 

Teksti: Juha Westerberg 

Kaikkihan me tiedämme mitä 
sotilaspoliisit tekevät! Varusku 
portilla päivystävä sotilaspoliis 
henkilö, joka vain tarkastaa 
kulkulupasi palatessasi lomilta. H 
meistä todella tietää mitä kaikkea 
muuta sotilaspoliisin arkeen kuulu 
Linnake-lehti tutusui sotilaspoliisi~,11 
päivärutiineihin ja koulutukseen .l 
oppainaan tykkimiehet Tomi Heininen 
ja Marko Villgren. 

Sotilaspoliisin tehtävät 
ja velvollisuudet 

Rauhanajan tärkein tehtävä sotilaspoliiseilla on ylläpi
tää sotilaallista järjestystä varuskunta-alueella sekä es
tää luvattomien pääsy alueelle . Tähän liityvät varuskun
nan portilla tapahtuva kulunvalvonta sekä aluepartio , 
jossa sotilaspoliisit kiertävät ennalta määrättyä aluetta 
valvoen sen järjestystä . Sotilaspoliisit voidaan myös 
määrätä vartioimaan puolistusvoimien omaisuutta sekä 
suojelemaan rakennuksia ja kuljetuksia. 

Muita sotilaspoliisien tehtäviä ovat mm. poliisille annet
tava virka-apu , jossa sotilaspoliiseja voidaan käyttää 
esimerkiksi liikenteen ohjaajina . Helsingissä sijaitsee 
myös presidentinlinnan kunniavartio. Sotilaspoliiseita 
voidaan myös käyttää opastamassa esimerkiksi vierai
ta oikeaan kohteeseen. 

Koulutus 

Santahaminassa palveleva tykkimies Heinonen on saa
nut sotilaspoliisin miehistötason koulutuksensa Lahdes
sa Hennalan varuskunnassa . Koulutus kesti 7 viikkoa, 
ja sinne lähdettiin jo ennen peruskoulutuskauden lop
pua. Koulutuksen aikana opeteltiin käytännönläheises
ti sotilaspoliisin sekä sodan- että rauhanajan tehtäviä . 

Sotilaspoliisin koulutus on monipuolista. Yksi painote
tuimmista lajeista on ampuminen . Tykkimies Villgren 

kertoo erikoiskoulutuskaudellaan tutustuneen ampuma
aseista mm. pistooliin, pumppuhaulikkoon, tarkkuuskivää
riin sekä kevyeen kertasinkoon . Ampumista sekä muita 
sotilaspoliisin taitoja harjoitettiin leireillä , joista pisin kesti 
10 vuorokautta . 

Koulutuksessa painotettiin sotilaspoliisin käytännöntehtä
viä opettelemalla toimintaa vartiotehtävissä. Vartiokoulu
tuksessa opittiin kulunvalvontaan liittyen henkilöiden, kul
kulupien ja autojen tarkastamista . 

Sotilaspoliisit saivat myös pioneerin koulutusta, sekä op
pivat käyttämään sirpalekäsikranaatteja . Sotilaspoliisin 
kurssiin sisältyi lisäksi mm. lääkintä- sekä pelastuskoulu
tusta . Tykkimies Heinonen kertoo myös oppineensa kamp
pailulajeista mm. painia ja nyrkkeilyä, sekä pampun ja kä
sirautojen käyttöä. Molemmat tykkimiehistä uskovat soti
laspoliisin koulutuksen olevan eduksi myös siviilielämäs
sä . Sotilaspoliisin koulutuksesta on hyötyä haettaessa po
liisikouluun tai eri vartiointiyrityksiin töihin . 

Rutiinit 

Sotilaspoliisien kenties näkyvin tehtävä on varuskunnan 
portilla kulunvalvonnassa . Tykkimies Villgren kertoo päi
vystävänsä portilla joka kolmas viikko, jonka jälkeen on 
kaksi viikkoa koulutusta . 

Epäselvyydet kulkulupa-asioissa tarkistetaan 
yhdessä valvomon kanssa. 
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- Portilla ollaan perjantaista perjantaihin neljä tuntia ker
rallaan. Vartiossa on kaksi sotilaspoliisia yhtäaikaa, 
joista toinen ulkona ja toinen sisällä. Spol-joukkue on 
jaettu kolmeen ryhmään, joista aina yksi on vartiossa. 

Kulunvalvonnassa sotilaspoliisit käytännössä tarkista
vat jokaisen varuskunnan alueelle tulevan henkilön kul
kuluvat. Epäselvyydet selvitetään yhdessä valvomon 
kanssa , joka voi tarvittessa tarkastaa luvan paikkaan
sapitävyyden . Kiinniottotapausten varalta sotilaspolii
seilla on portilla mukanaan pamppu, kaasu ja käsi
raudat. 

Portilta tykkimiehet kertovat lähtevänsä yleensä suo
rittamaan kiertoa, joka tehdään kolme kertaa vuoro
kaudessa. 

- Kierron aikana tarkastetaan määrätty alue ja sen ra
kennukset esim. murtojäljistä ja tarkastetaan lukot. 
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Kierto tehdään pareittain yleensä polkupyörällä tai au
tolla, ja sen suorittamiseen menee parisen tuntia . Kier
rolla sotilaspoliisin varustukseen kuuluu myös rynnäk
kökivääri. 

Sunnuntaisin, maanantaisin ja keskiviikkoisin sotilas
poliisit pitävät myös järjestyspartiota. Sen tarkoitukse
na on valvoa iltaisin kello 23-24 välisenä aikana ilta- ja 
viikonloppulomilta palaavia varusmiehiä. 

Kahden viikon koulutusjaksolla sotilaspoliisit kertaavat 
erikoiskoulutuskaudella oppimiaan taitoja sekä oppivat 
uutta. Myös liikuntakoulutuksella on suuri merkitys, sil
lä sotilaspoliisin kunnon tulee olla hyvä. 
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Kurssin johtajan tervehdys 
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Aliupseerikurssi 1/98 toteutettiin ajalla 12.3.1998-5.6.1998 Porkka
lan Rannikkopatteriston 1. Patterilla. Kurssilla koulutettiin Suo
menlinnan Rannikkorykmentin, Turun Rannikkorykmentin, Kotkan 
Rannikkopatteriston sekä Hangon Rannikkopatteriston varusmie
hiä. Kurssilla koulutettiin tulenjohto-, tuliasema- sekä viestilinjat. 
Kurssin eriytyvän jakson aikana merivalvontakoulutus annettiin 
Isosaaren linnakkeella sekä toimistoaliupseerikoulutus 1. Patte
rilla. 

Aliupseerikurssin taistelukoulutusharjoitus järjestettiin 14.-17.4.1998 Upinniemessä. 
Harjoitus keskittyi linnaketaisteluun. Harjoituksen aikana koulutettiin tärkeimmät tais
telu-ja marssikoulutuksen sekä asi-ja ampumakoulutuksen aiheet. 

Aselajikoulutuksen päätteeksi toimeenpantiin ampumaharjoitus 100 TK-kalustolla 
Upinniemen linnakkeella 20.-28.5.1998 RtK:n merileirn yhteydessä . 

Kurssi on loppusuoralla. Loppuarvostelu valmistuu 1.6.1998. Takana on tiivis ja työn
täyteinen opiskelu ja harjoittelu. Kurssi on antanut perusteita ja valmiuksia ryhmän
johtajan tehtäviin. Tuleviin tehtäviinne jalostutte jatkokoulutusyksiköissänne. 

Ryhmänjohtajat 
Onnittelen teitä aliupseerikurssin menestyksellisestä suorittamisesta. 

Teillä on edessänne antoisa aliupseerin johtajakausi, jonka aikana pääsette konk
reettisesti johtamaan sisäistämiänne teorioita. On aika täydentää tieto-taitoa jatko
koulutusjaksolla ja valmistautua haastavaan tehtävään; saapumiserän 11/98 vastaan
ottamiseen. 

Edessänne on mittavia haasteita: 6-9-12 - koulutusjärjestelmä sekä Rt:n yhdistymi
nen merivoimiin. Muutokset lisäävät tehokkuutta ja koulutustottumuksia. Tehtävä säilyy 
perusteiltaan samana, so. SODAN AJAN JOUKON TUOTTAMINEN. 

Suurin osa teistä saa paljon suoranaisia alaisia. Ryhmänjohtajan tehtävä on avain
tehtävä juuri tästä syystä. Vaikutukset hyvässä ja pahassa ovat suorat ja tulokset 
heijastuvat pitkälle. Pitäkää tulevista alaisistanne hyvää huolta. Vaatikaa paljon ja 
oikeassa suhteessa . Kannustakaa ja tukekaa alaisianne. Vaativan tehtävän hämär
tyessä palakaa mielissänne sotilasvalan velvoitteisiin . 

Aliupseerikurssin johtaja 

Kapteeni Janne Herrala 

Oppilaskunnan 
kuraattorin tervehdys 

Parhaat onnitteluni uusille ryhmänjohtajille. Teidän kurssinne oli 
monella tavalla historiallinen. Olitte viimeinen SIRR:n ALI-kurssi, sa
malla olette ensimmäiset ryhmänjohtajat jotka saatte koulutettavik
senne uuden palvelusjärjestelmän varusmiehiä. 

Monien myllerrysten ympäröimänä kurssinne onnistui luomaan keskuuteensa hyvän yh
teishengen. Yhteishengen luominen on myös yksi oppilaskunnan tehtävistä, ehkä tär
kein sen toiminnan tavoitteista. Käytännössä tämä yhteishenki kiteytyy kurssijuhlan to
teuttamiseen. 

Kurssin keskuudesta valittu oppilaskunnan hallitus toimii juhlan koordinaattorina. Oppi
laskunnan tukemana tämä aktiivisista oppilaista koottu joukko aloittaa tehokkaan työs
kentelyn kurssijuhlan toteuttamiseksi. 

Kurssinne järjesti upean ja lämminhenkisen tilaisuuden Captain 's Table:iin. Kiitän kurs
sia ja eritoten sen hallitusta hyvin järjestetystä juhlasta , joka varmasti säilyy kaikkien 
meidän muistoissamme. 

Toivotan menestystä kaikille kurssin oppilaille. Olkaa aktiivisia ja kehittäkää itseänne. 
Ottakaa teille tarjotut tehtävät vastaan ja hoitakaa ne huolella, jotta kasvaisitte ryhmän
johtajina ja ihmisinä. 

Oppilaskunnan kuraattori 

Kapteeni Kim Danielsson 
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Tupa Vaasa 
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Pasi Juhani Anttila -78, Vantaa 
Myyrmäen suurmies, patterin kuningas, koko B+. Kurssin toiseksi isoimmat rin
nat. Pasin suurta herkkua oli tijuanakeitto Ertiön släpäreiden kera . Vapaa-aikana 
nöyryytti rautaa ja muita varusmiehiä upinniemi gymillä. 

Jussi Kimmo Ilmari Ertiö -78, Nurmijärvi 
Kesken TST-leirin tunsi polttavaa tarvetta saada kupillisen bitumii ja jotain snadii 
lillinkii Ua ehkä vähän pizzaa) . Tunnettiin myös nimellä Slertiö = kolme senttiä 
luolluttareumasta nahkaa. Kuka tietää saiko vappuna muuta kuin rukkaset. 

Hannes Rikhard Helminen -78, Espoo 
Puolustusvoimien suuri toimistolupaus, tuvan ainoa selväjärkinen? Mies marssii 2 
metrin askelilla Mäkkäriin terottamaan kyniä . 

Vesapekka Hietäkymi -78, Palojoki 
Aaaaaasseeeennttoooo! Paras rytmitaju , TST-ammuntojen ehdoton legenda, tila
si kurssin iltapalan Mäkkäristä. Osasi homman kuin homman HUONOSTI! Kurs
sin lopussa puki motuli rotsin niskaansa ja paineli lahteen. 

Marko Sakari Juntunen -79, Tuusula 
Uniapne, laktoosi-intoleranssi saivat tuvan kauhun valtaan . Pää-Juntunen. Poten
tiaalinen Motul-ehdokas. Tuleville kuleille täysi muikku , 24 h ryhmänjohtaja, lop
pumeiningeistä , kaikilla herkuilla. 

Jani Peter Kaivos -78, Tuusula 
Vaihekone, käytti aina jokaisen sekunnin. Patterin ainoa mies, joka nukkui 6.30:een. 
Sluibasi kaikesta mahdollisesta. Miami Heat. kampikone, jonka käskettiin jo 2 vii
kon jälkeen lopettaa kikkailu sekä omalaatuinen navanalushuumori. JB Naakka. 

Jarkko Henrik Kauppila -78, Helsinki 
Tuvan "pehmein" mies. Aamut armeijan huonointa aikaa . Tamppasi talossa ja puu
tarhassa. Lunasti kuntsarin keskellä kurssia. Junttasi Juntusen uniapnean kuriin . Iso
jen poikien laulut. lltavapaiden jälkeen avautuminen yleistä. 

Joona Aleksanteri Kuosmanen -76, Kerava 
Tuvan toinen tuleva toimisto-hanu. Ilmoittautui iltavahvuuslaskentaan, ettei tule . Esi
tutkinta ja pekkaa. lki-vemppa. Tuvan seniori , muttei isähahmo. Metsäyöt kuulemma 
nollassa. 

Tupa Vantaa 
Tupa Vantaan yhteishenki haki vertaistaan ... 5 min lomilta paluun 
jälkeen oli jo joukkotappelu pystyssä. Tuvan asukkaiden välillä 
vallitsi täydellinen VIHA-rakkaus suhde ... (lähinnä lsosaarelais
ten ja 1.Patterilaisten välillä) 

Lankinen 
Alensi ylil Tarkiaisen vääpeliksi : "Ilmoitan yksikön vääpelille, HUOMIO, Katse va
sempaan päin . Herra Vääpeli. .. " Vaipui tammikuussa apatiaan , eikä ole vielä herän
nyt. Mielialat eivät ole tältä planeetalta ... 

Miettinen alias Mietaa 
Kurssin täyteläisin takamus ylennettiin ajoissa korpraaliksi. Varasti E-Afrikan goril
loilta pääroolin elokuvassa sumuisten vuorten gorillat. Klo 8 aamulla : "Miettinen , 
monesti olette ajanut parran tänään? -6 kertaa! -No ajakaa sitten 7:n kerran" Rinta
karvat kuin David Hasselhoffilla. 

Lipponen 
SHADOW KILLER! Vanha tyttöystävä joka paikassa. (NO WAY!) Tuvan panoslataa
jakuningas: "Mikset sä ottanu sitä kiinni?" 2 cm :n klommo betonilattiassa. 

Myllärinen 
"Ja kuka on kaapilla minuutin aikana? Myllärinen helvetti!" "No nyt mul on hävinny 
verkkarit, peltipaita , palveluspuku , maastopuku, maiharit.. tti. Sanokaa nyt miten se 
häväri tehdään?" Avautuva hajoaja. Tuvan suklaasilmä . 

Kuu kauppi 
Onnistuisikohan hylsyjen kerääminen yhtä hyvin myös ampumaradalla? Tuvan coo
lein kaveri: "Ei nyt alkaa kyl taas käämi palaa pikkuhiljaa!" 

Metsoila 
Pääsi ammunnan tukiopetukseen, koska osui ATT:ssä vain 12 kertaa . Varustarkas
tuksen jälkeen aikaa TKS: en 2 min . 1 min jälkeen Metsoila:"Valmis , kaappi kunnos
sa, punkka tehty, kengät plankattu , tarviittekste apua?" 

Nordling (Porilaisittain Nuulinki) 
Todellinen oppilasjohtaja! Ikivanha, porilainen kovanaama . Tylytti kaikkia , äijän sär
mäys kävi vain hyvin harvoin tupakavereiden hermoille ... Kovan kuoren alla herkkä 
mies ... 
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Launo 
"Laune vai mikä Launonen te olittekaan." Ylil Laitisen oma pikku narripoju . Mies ja 
ÄÄNI . Älytön kikkailija . Sipa-Sluiba . "Launo vopua! ". Ei paineita mistään, silti kaikki 
sujui. Veijarimainen virnistys. 

Tuvan esimies alik Gastager 
Gasta ens Österrich, Särmä NICHT. Oppi aakkosista ainakin U:n ja M:n. "Tehdään 
noin kun on opetettu ." Gastan syväjohtamisen malli: " Lukekaa sitä YIPalvoa, että mä 
en saa Laitiselta paskaa!" 

Tupa Porvoo 
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Ylivoimaisesti koko kurssin ja ROYAL TAS:in paras tupa. Muut rel
lestivät miten sattuu, mutta tupa särmä näytti mistä kana pissii. 
Jos tuvassa ei ole kuin täydellisiä yksilöitä, niin kokonaisuuden
kin on pakko olla täydellinen. Vaikka kaksi taistelijaa poistuikin 
keskuudestamme niin jäljelle jäänyt porukka särmäsi aivan hul
lun lailla viimeiseen asti. Meitä ei mitkään poistumiskiellot tai ylil 
Laitisen tylytykset hidastanut, vaan paahdettiin pää punasena lop
puun asti. 

Vainio 
Toisiksi pahin sluibailija tupa särmästä . Pyrkii välttämään ihan minkä tahansa nakin 
ja yleensä onnistuu . AUK:n paras komentoääni? ja avausessari. 

Vilen 
Tennispro, joka ei turhia pingota. Välillä napsahtaa päässä ja jätkä menee sekaisin 
ja rupeaa hörhöilemään . Muuten särmä(?) Tuleva lataaja, mutta kaikkien kalakave
ri. 

Virta 
Avautuu mielellään nuppi punaisena. Tupakka rauhoittaa vaikka pekonin uhalla. Odot
telee kulipäitä veitsiä teroitellen . Jo aamulla hajoa toimistosektorin kuittailuun. 

Ostamo 
Kurssihurmuri, pri imus. "Ei oo enää ku 211 aamua ... eihän se oo paljon ... " 

Rosendahl 
Koitti hajottaa öpiksen nelostykin, muttei aivan onnistunut. Urpopekoni, toimistoväs
sykkä, ikivemppa. 

Teikari 
Mies, jolta löytyy aivan kaikkea. Ei koskaan vaiheessa ja muutenkin tupa särmän 
fiksuin (?!) Teekkari , toimistovässykkä , koulutettu taistelulähetti ja siivousteknikko. 

Tiainen 
Tiaisen elämän tärkeysjärjestys : Kännykkä (ilman sitä ei voi elää) , Opel Manta. Röö
kin veto (vaikkapa tuvan ikkunasta), pornolehdet ja sluibailu. Mies joka onnistui slui
baamaan lähes joka asiassa. Yllättäen aina kaapilla minuutin aikana ja puhelimessa 
SIPA:n aikana . Haisee pahemmalle kuin lauma etelä-Afrikkalaisia virtahepoja . Tule
va tykinjohtaja . "Miten Tiainen voitte nukkua silmät auki?" 

TULENJOHTOLINJA 

... , < -

Tupa Pori 
Se särmempi T J-tupa. Tuvastamme löytyivät kurssin särmimmät 
mehet sekä miehekkäimmät hajut. Tuvassa suoritettiin uskollisesti 
punkkavartiota, aina löytyi joku joka levytti. Hevi ja Rokki soi. "Mat
ti-Kallen kuuluisa" kuuluisa lausahdus: "Tämä tupa voi jatkaa." 

Rossi JS -78, Tikkurila 
Selvää OU-OPIN ainesta. Skarppasi lopussa lukuisista Y-kauden VMTL- päivistä huo
limatta. Skarppasi oppilasjohtajana, va ikka hänen pakkiinsa yritettiin kusta . 

Rita JT -78, Helsinki 
Rita muodosti Kontan kanssa kikkailevan nuuskaparion. Alias dena . Huulirasvaa aina 
nenästä leukaan ja korvasta korvaan. 

Helenius SJ -78, Helsinki 
Piti öisin kovempaa ääntä kuin päivisin. Hävitti enemmän tavaroita kuin oli kuitannut. 

Yrjölä MJ -78, Espoo 
Sissi joka ei kylmää pelännyt. Taisteli leirit ilman makuupussia . Pidettiin jopa oman 
tuvan keskuudessa hieman hulluna. Yrjölän päässä jännittyi jousi jonka laukeamista 
pelolla odotettiin. 

Pietilä SJ -78, Helsinki 
Linjan särmin ja kovakuntoisin taistelija, jonka kaappikin oli aina lomakunnossa . On
nistui kuitenkin hajottamaan hiellä ja tuskalla rakennetun varaT J-aseman. Välillä myös 
nollat taulussa. 

Iloniemi JP -79, Tuusula 
Tuvan kuopus. Hoiti erittäin tunnollisesti oppilasvääpoelin hommansa 4 viikon ajan . 
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Tupa Helsingistä löytyi tiivistettynä koko ALI-kurssin skaala: So
tilassuvun vesa, kikkailija, hikinen sika, päällekarkaaja, avautu
ja, vemppa marttyyri {lue Esteban vässykkä) ja lotti ja nappiverk
karit. Tupa ei aina jaksanut särmätä, vaikka olikin tietoinen siitä, 
että sodan päättyessä tasan särmimmät pinkat ratkaisevat voit
tajan. Tupa tunnettiin ensimmäisestä viikosta lähtien oppilasjoh
tajan kauhuna nro 1. Minuutin aikana tupa Helsinki kivisteli yleen
sä T J- kravattejaan. 

Innamaa Pietari Olavi -78, Vantaa 
Omasta mielestään oli nakkikone sen takia, että nukkui oven vieressä Uatkuvalla 
24 h avautumisella ei ollut tähän mitään asiaa) Kers Syrjä: "Innamaa ottaa myös 
korkean polviasennon. Innamaa: Mun polvet on ihan säpäleinä, oon mieluummin p 
näin, KIITOS." 

Mäkinen Teemu Petteri -79, Lohja 
Linjan kuopus. Mäkinen särmäsi koulutöissä ja oppitunneilla . Sulkeisissa linjalle tuli 
tutuksi komento "Mäkinen TAAKSE-POISTU" Pisti teltat ja leirivarusteet nopeasti 
pystyy. Muu linja johti tulta kravatit kaulassa, Mäkinen nappiverkkareissa ja potissa. 

Karhuaho Antti Juhani -78, Kannelmäki 
Sotilassuvun vesa, oppilasjohtajan painajainen . Minuutin aikana muiden ollessa 
suunnilleen valmiita Karhuaho helisi kaapillaan . Eritoten maastolippis ja pistin tun
tuivat aina olevan hukassa. Muodosti Ritan kanssa pettämättömän tutkaparin rik
komalla toistensa varusteet. Samastui alusta alkaen linjanjohtajaan, erityisesti pois
tuttaminen oli plagioitu suoraan vänr Kaipialta . Elämäntapakikkailija . 

Jaarinen Pekka Juhani -78, Espoo 
Nukkui aina kaikki vaatteet päällä, heräsi viisi minuuttia ennen herätystä kolistele
maan . Jaarinen tuli tunnetuksi kroonisista, 5 markan kolikon kokoisista hikikarpa
loistaan, sekä iltaisista roolileikeistään ja huomiota hakevista esiintymisnumerois
taan. 

Korpela Pasi Kristian -78, Kauniainen 
02700 Pappa betalar. Motivaatio armeijaa kohtaan loppui, kun RUKjäi kuulemma 1 
pisteen päähän. Motivaatiota kuitenkin riitti auton verhoilun suojelemiseen ja kik
kailuun . Lomilla Korpelalle sattui paha kallistuma, jonka jälkeen seurasi totaalinen 
Black Out. 

Korhonen Jussi Tapio -78, Helsinki 
Siviilielämässä kertoi liikuskelevansa vaan tunnetuimpien artistien ja julkkisten seu
rassa . (lue: Rauli Budding Somerjoki, Remu Aaltonen) SA-INT:issä liikuskeli unes
sa ja kakassa. Tupa Helsingistä ei löytynyt yhtään kurkkua, joita Korhosen miehek
käät kädet eivät olisi kuristaneet. 

Mattila Teemu Tapio -78, Espoo 
Esteban tunnettiin etenkin erään yksittäisen apukouluttajan kalakaverina, sinun
kaupat oli tehty jo ennen kurssin alkua. Esteban hakeutui toimistoaliupseerin kulta
lusikkakoulutukseen, jonka johdosta hän sai ehkä yleisesti vässykän leiman kontol
leen. Todisti kuitenkin leiman olevan perätön, punnertamalla Helsingin raa'assa yössä 
viisi hyppypunnerrusta rystysillä asvaltilla . 

VIESTI LINJA 

Tupa Rauma 
Patterin ainut tupa, jossa oma TV ja Playstation. Ei yhtään puoli
kurssin korpraalia, tosin 11 hylsyä ja 3 esitutkintaa. Ei pakkiin 
kusemista vaan "vain" vaiheessa. T J-linjan 4 taistelijaa eivät kes
täneet tuvan metaani, radon ja homearvoja, joka aamu viisi pu
nasilmäkania. Loistava yhteishenki,ainainen sipasta luistaminen 
ja pään aukominen. Todellisten kaatajien tupa. 

Eskola 
Puolihullu skapparinalku , "kirjava" sanavarasto, sadistinen tylyttäjä. Tupakuva ker
too kaiken . 

Jalo 
Tupa Rauman mustalammas . Selväjärkinen , piilosärmä, jota kukaan ei 
huomaa.Makuupussitaistelija. 

Kanninen 
Hytky, jolla on koiranulosteinen öljyharja. Esari X 2. Hylsykone. 

Kotobridza 
Mr Slimi kondis, Mr halonhakkaaja ja Mr punasilmä. Linjan paras päivittäisessä 
"vaiheessa" harjoituksessa. Esaa. Oli lähdössä Laakkosen kanssa aina lomille , 
siis lähdössä. Hyvä kaikessa , ainakin omasta mielestään .... 

Laakkonen 
Vietti oppilasjohtajana tosi hiljaisen tunnin , kun valvoi sitä yläpunkasta . Hyvä herä
tyskello. "Mä meen vexiin ." Joka päivä ... jopa unissaan . Keräsi ensimmäisenä op
pilasjohtajana kaikkien yksipuoliset vihat. Luistaja . 
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Särmän kurssin särmin tupa, täynnä särmiä jätkiä. 1/8 Hangos
ta, 3/8 Upinniemestä, 3/8 Turusta, 1/8 lsosaaresta, siinä sen sa
laisuus. Tuvan menestys kokeissa valtavan kohtalainen. Tuvan 
yhteishenki helvetin hyvä! Nappaa aina vähintään kympillä. Nol
lat taulussa on hyvä olla, nollat taulussa olen iloinen. Särmä 
tupa rikkoi ikkunan ja kaksi jakkaraa lomilla ollessaan. 

Lehtinen 
Tämä mies sai ansaitusti arvostetun herneenpyörittäjäpalkinnon. The Shadow nähty 
kuulemma joskus juttelemassa Laamasen kanssa . Vapautustaistelijat RY. Kova
kuntoinen taistelija, joka viihtyy metsässä. Harkitsi toimisto-AU:n uraa, mutta kun 
kuuli että toimistospedet ei pääse metsään niin tämä erämies muutti mieltänsä . 
Kaikkien kurssilaisten lähin ystävä! Katkaisi Regonzalesin jalan ja väänsi rillit. Muut 
IV:llä , TAS + Lehtinen valmiudessa Uatkuvassa sellaisessa) . Tupa Kauniaisen to
dellinen pummi :"hei , pystyks pistään ... " Meni suihkuun vasta kun pyysimme sitä 
apuvalvojalta . Aina yhtä suihkunraikas. 

Lehtonen 
Toistaiseksi ainoa mies, jolle on noussu kusi päähän korpraalin kulmaraudoista . 
Kaikkien sluibien isä, joka kerran siivosi sipan aikana . Aina yhtä lämpimät välit 
turkulaisten kanssa . Joka päivä IV tai palvelusvapaa oppilaskunnan asioiden hoi
don vuoksi , ei tiedä hoiteliko asioita vai jotain muuta. 

Lindell 
(Lindellin laki : 1+1=2+1-1=2) Tällä miehellä ei koskaan kiire mihinkään, MINUUT
TI!- Joo venaa, mä duunaan nopee tän punkan ja vaihdan vaatteet. Ei näin , ei 
todellakaan näin. Ja tässä tulee iloinen viesti. .. Taxi-Lindell. Sai herra ylikersant
timme häkellyksiin kuuluisaksi tulleella Lindellin laillansa . Tämä mies on käynyt 
lähempänä Mäkiluotoa kuin kukaan meistä. 

Mäki 
Urheiluvastaava. Oman tupamme oma Viiru . Pidennetty IV. .. Jes, meni läpi! 10 
minuuttia aikaa, no ei se mitään, kyl täs aina ehtii Saloon ajamaan . Harkitsi joskus 
skapparin uraa, mutta tuli onneksi järkiinsä. Tämäkin taistelija harrastaa iltavapai
ta erilaisin (teko)syin. 

Oksanen 
Zeroman. Tuvan todellinen jännittäjä; lähti täyttämään vahvuusilmoitusta klo 02.30! 
Tämäkin mies harkitsi skapparin uraa, mutta jatkokoulutuspaikka ratkaisi urava
linnan. Nollat taulussa kohti natsoja. Lukee, lukee ja lukee. Juoksi koko linjan 
puolesta veksinmäelle ja takas! Härömies Turust. Näki unta Turresta koko kurssin 
ajan. 

Rekonen 
Regonzales. Jalkapallossa katkennut hankolainen. Hangon keksi, tosin hymyilee 
vain kännissä (eli aina). Aina yhtä iloinen ja optimistinen. Tuvan särmä jätkä, sän
ky ei räjähdä koskaan, ei edes silloin ku muut on tehny Regonzalesin sängyn. Sai 
korpinnatsat ensimmäisten joukossa ja huhun mukaan oli ainoa joka todella ne 
ansaitsi. Uhrasi lähes henkensä jalkapallossa joukkueensa hyväksi . 

Nyberg 
Suklaapoika, Nyberg, HYMYÄ! Tämä mies on aina joko syömässä tai koestamassa 
viestiyhteyksiä kaapissaan. Osasi tylyttää todella hyvin (ei ollenkaan) oppilasjohtaja
na. Sam-sämpylä. Tapasi linjanjohtajan jopa lomilla . 

Raussi 
Mestariavautuja. Marssilla murtunut turkulainen . Avautui kurssin aikana kaikesta ja 
sai koko kurssin kesken metsäkeikan firman Rolls Roycellä (traktorilla) sodeen . Ei 
suostunu korjaamaan tuvan mankkaa, joten kuunneltiin samaa Stone Tosesin ka
settia koko kurssin ajan . 

Tupa Joensuu 
Kahdeksasta oppilaasta seitsemällä löytyi neljä silmää ja tuvan 
keskuudesta löytyi ehdottomasti linjan häröimmät korpit ja sär
mimmät oppilaat, jotka esittivät välillä tiukkojakin kannanottoja 
päivän politiikasta hiljaisuuden ja minuutinkin aikana. (Varmasti 
ainoa tupa jossa todella keskusteltiinkin asioista) 

Riekki Tuomas -77, Turku 
Tuvan virallinen T J-valvoja, mikään muu ei todellakaan nappaa! BERTIL. 

Räsänen Antto -78, Karkkila 
"Rässe". Ekan viikon oppilasvääpel isärmäys vaihtui totaaliseen gonahtamiseen . Mies 
rajan takaa. Etsii viikonloppuisin lintsi Itä pitkäsäärisiä venäläisiä kaunottaria. Ei kes
tänyt tuvan turkulaiskeskittymää , vaan karkasi viettämään hiljaiseloa toimisto-au :ksi . 

Salomäki Janne -78, Hyvinkää 
Älä viitti, ei se niin virallista ole! Elektronista sodankäyntiä nuotion ja taskulampun 
avulla . Suunnistaja ja teekkari . Arvuuttaja, VUP-skapparit , onko semmosiakin? 

Soini Harri -78, Uusikaupunki 
"Höylä, Gina Va" Sonni the bull. Turku-Helsinki välisen junan kiistaton Casanova . 
Soikkelilta lipesi ote kurssin lopussa, oikean käden etusormen käyttövapautus . 

Timonen Roope -75, Vantaa 
Kurssin todellinen priimus (ainakin omasta mielestään) ... varustus maastokengät, 

varsilippalakki ja päällyspuku. 

Toivonen Nuutti -78, Helsinki 
"Nispe" Edward kumikäsi. Todellinen alikersanttien tylyttäjä . Lähti RTTK:hon tutki
maan tykkimiehen sielunelämää. Swishpishush! 

Tuisku Simo-Pekka -78, Helsinki 
Suuntamiehenä osaston viejän painajainen , todellinen tahtikone. Todellinen arkki
tehti? 

Virtanen Kimmo -78, Turku 
"Päkyr" Tuvan todellinen ilopil. .. pallero . Huvikumpu jota pienet vaaleanpunaiset kir
jeet kiusaavat. Valtion virallinen jakojäännös. 
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KURSSIN NAISET 
Tupa Turku 
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Se naisellisin. Lomatarkastuksien priimus. Sisustuksessa valoa ja ava
ruutta. 3 naista ja 3 sänkyä käytävän perimmäisessä kopperossa, 
Maantieteellisestä sijainnista johtuen emme puoliakaan ajasta tien
neet, mitä seuraavaksi tapahtuu eikä meitä muistettu kaikkiin yhtei
siin hetkiin mukaan kutsua mutta olemmehan nakkisuojassa vailla 
vertaa. Ranking-listalla linjojensa terävintä kärkeä. 

Laamanen Sanna Mirjami (VTI) 
Ku inka paljon voikaan saada aikaan 60 pienessä sekunnissa komennon MINUUTTI ai
kana! SPOLina kunnostautunut Laamanen ei viitsinyt pingottaa vaan käänsi kylkeä jälki
AU-kurssilaisen motivaatiolla. 

Tarvainen Anne Helena (TAS) 
''Tarvainen, miten se puhuttelu menikään? Tarvainen, onko lapa jäässä?" Annetusta kou
lutuksesta huolimatta ei oppinut ikinä puhuttelemaan eikä tervehtimään vaikka YIPalvo
kokeesta repäisikin kiitettävän. Teoria ei kohdannut käytäntöä . Voiko vapaaehtoinen olla 
asennevikainen? 

Tikka Pia Marjaana (T J) 
T J-linja - Meva. Niin vähän aikaa oli hän luonamme jättäen ikävän sydämiimme. Kulma
raudat Öbbnäsistä pokattuaan poistui keskuudestamme takaisin sinne mistä oli tullutkin 
aaavoja ulapoita tähyämään. ln Memoriam. 

Lasikuituasioissa 
IL@~firk®rr frDil tt3,@ 
'{/lifil 1r A N:EN (0) Y 

l"llkkUI, Mestarlntie 10 
l'ukkllllD ~ 

Puh. 02-479 580& 

Pian voit taas nauttia 
aamiaisen rauhassa 
Hesarin kanssa. 

HELSINGIN SANOMAT 

• VALMISBETONIA • BETONIN • BETONI-
PUMPPAUSTA ELEMENTTEJÄ 

ASV BETONI OY 
LIETO 4878 811 

Postiosoite: PL 48, 21531 PAIMIO 

Telefax: 4770 130 

Tingi hinnasta, 
älä turvallisuudesta. 

~ Nyt sinun kannattaa vakuutt~ct vanhempikin 

SÄÄSTÖKASKO autosi kasko lla. Tapio lan uusi Säästökasko maksaa 

40 l}b vähemmän kuin tava lli nen täyskasko, siiri se sisältää samat 

pcrusvak uutukset: kola ri , hi rv i, ilkiva lw, varkaus, palo ... Kysy lisää 

to imistostamme, tai käy kotbivuillamme www.rnpio la.fi, niin näet, 

paljonko säästö kasko maksaa auto llesi. 

@TAPIOLA 
Hu ole hdimm e kanssasi huomisesta. 

CAPTAINS 
TABl~ 
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MERITA 

An old fashioned headhunter 

might charge you Iess, 

but we deliver them alive. 

Inter 
www.intersearch.fi 

Phone 
Turku (02) 250 ll7X8 
Helsinki (09) 696 93369 
T urnp<.'rc (03) 2 14 1322 

MUOTIA NAISDJE 
ARlCBBN JA .JUfD..AAN 

El·. ·1 ·1···· .. Ri.1.mukatu. 18. 20380 TURKU 
. ·. . Puh. 255 0000 

· · Fax 255 0003 
Metallin 

erikoisrakenteet 

Ohltltvyosia auto-1 lltktronitldm•, kodinkone. ja 
kuntovlllneteollisuuteen 

Segntram & Sveniton Oy, Uusikaupunki 

TRANSFENNTCA 

Oy Trandennica Al, 

f·klär,mt,112. TTN-00130 Helsink[ 
Puh:(()'}) 132 62, Fax: ([j!J) 652 ~77 
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Teksti : Heli Santamala 

Sosiaal ikurweiattori 
■ 

apunasi Varusmiespalvelus saattaa tuoda mukanaan 
odottamattomia muutoksia niin taloudelliseen 
tilanteeseen kuin ihmissuhteisiin .Muutokset voivat 
tuntua joskus vaikeilta ja ongelmallisilta. Usein 
tilannetta helpottaa se, että mieltä painavasta asiasta 
voi puhua jonkun kanssa ja saada tietoa eri 
mahdollisuuksista asian hoitamiseksi. 

Tavallisempia palvelus aikana ilmaantuvia ongelmia ovat: 

- mistä rahat elämiseen lomilla ja vapailla 
- maksamattomia laskuja kasaantunut -miten ne saisi hoidetuksi 
- palvelus ei suju: en pärjääkkään intissä tai motivaatio puuttuu 
- erimielisyyksiä kotiväen tai tyttöystävän/poikaystävän kanssa kanssa 
- elämä intin jälkeen - opiskelemaan 

Sosiaalikuraattorin tehtävä varuskunnassa on auttaa selviytymään kaikista niistä 
ongelmista, jotka liittyvät varusmiehen sosiaaliseen ja taloudelliseen tilantee
seen sekä opinto- ja työtilanteeseen. Autan myös palvelukseen liittyvissä on
gelmissa. 

Varusmies voi hakeutua puheilleni milloin vain palveluksen aikana. Keskuste
lun avulla pyrin arvoioimaan tilanteen ja yhdessä varusmiehen kanssa laati
maan ongelman ratkaisu suunnitelman. Tarvittaessa varusmiehen luvalla olen 
yhteydessa varuskunnan ulkopuolisiin tahoihin , tavallisimmin sosiaalitoimistoi
hin ja kelaan . 

Varusmiehen halutessa tilannetta voidaan arvioida myös yhteistyössä kanta
henkilökunnan, terveydenhoitohenkilökunnan tai papin kanssa . Ongelman ei 
tarvitse olla suuri. Minuun voit olla yhteydessä pienemmässäkin asiassa. Käy
dyt keskustelut ovat luottamuksellisia . 

Sosiaalikuraattorin palvelut ovat ulottuvillasi kaikissa varusmiespalveluksen vai
heissa, myös ennen palvelukseenastumista. Isosaaren palvelukseenastuvat voi
vat olla yhteydessä Santahaminan sosiaalikuraattoriin puh. 09-18145111. 
Upinniemen sosiaalikuraattorin tavoitat numerosta 09-18167044. Palveluk
seenastuttuasi saat yhteyden Upinniemessä puh. 67044 ja Isosaaressa puh. 
45111. 

Sosiaalikuraattori 
Heli Santamala 
Upiniemi 
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ja huumausaineet 
Viime vuosina huippu-urheilijoiden huumeiden
käyttö on noussut uutisotsikoihin yhä useam
min. Yleismaailmallisesti on keskusteltu argen
tiinalaisen jalkapalloidolin Maradonan ja itäval
talaisen mäkimiehen Andy Goldbergerin koka
iinin käytöstä. Suomessa kannabiksen käytös
tä taas keskusteltiin reilu vuosi sitten Jere Ka
ra lahden tapauksen yhteydessä. Naganon 
olympialaisten aikana lumilautailun voittaneen 
Ross Rebagliarin kannabiksen aineenvaihden
tatuotteita sisältänyt dopingnäyte ja rankaise
matta jättäminen sai runsaasti julkusuutta, mikä 
lisäsi paineita selkeyttää sääntöjä urheilun ja 
huumeiden välillä . 

Teksti: 

Kuvat: 

Timo Seppälä 
Suomen AntiDoping-toimikunta, 
valvontaryhmän puheenjohtaja 

Leena Toivola 
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" Urheil ·a liikunta ovat 
harrastu ·. ·otka tuotta-
vat nuorille aa, on-
nistumiserit tta ja li-

Huumausaineiden käyttö nuorten parissa on lisääntynyt runsaasti tällä vuosikymme
nellä. Huumeita on helposti saatavilla ja toisaalta asenteet huumausaineita kohtaan 
ovat löystymässä. Ranskassa taiteiden , politiikan ja viihdemaailman edustajat vauh
dittivat viime vuonna kannabiksen laillistamista allekirjoittamalla julistuksen, missä 
he kertoivat käyttäneensä huumeita. 

säävät ihmfSsuhterta." 
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Vastapainona näille toimenpiteille vaati YK:n huumevalvontatoimikunta INCB alku
vuodesta 1998 julkistamassaan vuosiraportissa, että nuorisoidolien, kuten pop-täh
tien ja huippu-urheilijoiden tulee kampanjoida huumeita vastaan antaakseen 'puh
taan ' roolimallin nuorille. Toimikunta kehoitti eri maiden hallituksia yhteistyöhön esim. 
urheilualan kanssa , jotta populaarikulttuurista saataisiin kitkettyä huumemyönteisyys 
pois. 

Urheilu ja liikunta ovat harrastuksia, jotka tuottavat nuorille mielihyvää, onnistumisen 
tunnetta ja lisäävät ihmissuhteita. Muiden ns. hyvien harrastusten tapaan urheilu an
taa elämään sisältöä ja vähentää tarvetta hankkia mielihyvää keinotekoisesti esim . 
huumausaineiden avulla . Huumausaineiden käytön ja tarjonnan jatkuvasti lisäänty
essä eivät urheilua harrastavat nuoretkaan jää kokonaan huumeongelman ulkopuo
lelle vaan yhä useammin he joutuvat tilanteeseen, jossa joutuvat pohtimaan suhdet
taan huumeisin. 

f ' '. 
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Huolimatta siitä , että huippu-urheilijoiden huumeidenkäyttö on ajoittain saanut run
saasti huomiota, käyttävät urheilijat vähemmän huumeita kuin muu vastaavan ikäi
nen väestö. Näin voidaan päätellä epäsuorasti vertailtessa kilpaurheilijoilla doping
valvonnan yhteydessä todettuja huumepositiivisia löydöksiä esim. Kansanterveys
laitoksen ja Puolustusvoimien yhteistyönä. tekemien varusmiesten huumeidenkäyt
töä koskevien tutkimusten tuloksiin. 

Kun palveluksensa aloittavien varusmiesten virtsanäytteistä määritettiin huumeet 
vuosina 1987, 1993 ja 1997 todettiin positiivisia näytteitä seuraavasti: Vuonna 1987 
kannabispositiivisia varusmiehiä löytyi 0, 1 % ; vuonna 1993 heidän määränsä oli 
0,5% ja vuonna 1997 määrä oli noussut 1,5%:iin. Lisäksi kolmelta varusmieheltä . 
todettin amfetamiinia vuonna 1997. Maassamme urheilijoille suoritetuista doping
testeistä on sen sijaan todettu huumeita vain muutaman kerran 1990-luvulla. Kaik
kiaan doping-testejä on kyseisenä aikana tehty useita tuhansia . 

Amfetamiini 
ja muut piristeet urheilussa 

"Niissä kuntosaleissa, joissa 
myydään laittomia hormoneja 
ja murta anabolisia ainerta li
hasmassan ja voiman hankki
miseksi on hormonikauppiailla 
yhä useammin myös huume
salkku mukanaan." 

Piristeitä on käytetty urheilussa niiden rasituksen sietoa parantavan vaikutuksen 
vuoksi. Toisaalta niitä on käytetty pitkäaikaisissa suorituksissa estämään väsymystä. 
Lisäksi monissa joukkuelajeissa varsinkin ammattiurheilussa niitä on käytetty li
säämään aggressiivisuutta ja ns. kilpailullisuutta. Amfetamiinin aiheuttama väki
valtaisuus voi koitua kohtalokkaaksi vastapuolen joukkueen pelaaille. Toisaalta itse 
käyttäjä on alttiina äkkikuolemalle, lämpöhalvaukselle ja sydämen rytmihäiriöille. 

Piristävät huumausaineet näkyvät doping-testeissä vuorenvarmasti. Ne tutkitaan 
kuitenkin vain näytteistä , jotka on otettu kilpailujen yhteydessä. Niissä kuntosaleis
sa, joissa myydään laittomia hormoneja ja muita anabolisia aineita lihasmassan ja 
voiman hankkimiseksi on hormonikauppiailla yhä useammin myös huumesalkku 
mukanaan. Huumeita ja hormonejahan salakuljetetaan samojen rikollisten liigojen 
toimesta. Amfetamiinin ja muiden piristeiden väitetään antavan potkua treeneihin . 

Heroiini ja morfiini urheilussa 

" Suurin vaara, mikä liittyy 
morfiinin kaltaisiin aineisiin on 
salakavalasfi kehittyvä riippu
vuus." 

Huumaavien kipulääkkeiden urheilusuorituksia parantavia vaikutuksia ei ole selvi
tetty. Niiden uskotaan parantavan suorituksia lajeissa, joihin liittyy voimakas hetk
ellinen kipu. Kädentarkkuutta vaativissa lajeissa niistä on ajateltu olevan hyötyä 
niiden rauhoittavien vaikutusten vuoksi. Useimmissa urheilulajeissa voisi kuitenkin 
lähinnä olettaa, että heroiinin ja morfiinin kaltaiset aineet pikemminkin heikentävät 
suorituskykyä. Näin ainakin kestävyyttä ja hyvää hapenottokykyä vaativissa lajeis
sa, sillä nämä aineet lamaavat hengityskeskusta jo suhteellisen pieninäkin annok
sina. Suurin vaara, mikä liittyy morfiinin kaltaisiin aineisiin on salakavalasti kehitty
vä riippuvuus . On selvää, ettei voimakkaan heroiiniriippuvuuden omaava urheilija 
enää kykene pysymään huipulla. 
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Kannabis urheilussa 

"Kannabis heikentää ajan, 
paikan, nopeuden ja etäi
syyksien arviointia." 
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Mitä urheilusuorituksiin tulee, ovat kannabiksesta saatavat hyödyt kyseenalaiset. 
Toisaalta kannabista on mainostettu urheilijoille alkoholin korvikkeena esim. ottelu
jen jälkeisiin voitonjuhliin tai rentoutumiseen kilpailuja edeltävänä päivänä. Tätä suo
situsta on perusteltu sillä, että toisin kuin alkoholi, kannabis ei aiheuta krapulaa. 

Rauhoittavan vaikutuksensa vuoksi kannabis saattaa teoriassa parantaa tuloksia 
tarkkuuslajeissa. Edellytyksenä on vähintään että urheilija tietää oman yksilöllisen 
reaktionsa aineeseen ja tuntee käyttämänsä valmisteen sekä erityisesti sen annos
tuksen. Vähänkin liian suuret annokset johtavat oletettavasti jo selvään suoritusky
vyn huononemiseen. 

Kannibiksen pääasiallinen vaikutus on keskushermoston lamaus, johon liittyy usein 
mielihyvän tunnetta. Kannabis heikentää ajan, paikan, nopeuden ja etäisyyksien ar
viointia. Nämä yhdistettynä keskushermostolaman aiheuttaman koordinaatiokyvyn, 
reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen johtavat tunnetusti esim. lisääntyneeseen 
onnettomuusriskiin liikenteessä. 

Vaikka kannabiksen vaikutuksia urheilusuoritukseen tai urheilun yhteydessä ei ole 
tutkittu, on luultavaa, että heikentyneen motoriikan, tarkkuuden ja arviointikyvyn sekä 
kömpelyyden vuoksi urheilussakin suorituskyky heikkenee ja onnetomuusriski lisään
tyy. Joukkuelajeissa onnettomuusriskin lisääntyminen koskee paitsi kannabiksen vai
kutuksen alaisena urheilevaa itseään, myöskin hänen kanssaurheilijoitaan . Toisaal
ta kannabiksen ei ole voitu osoittaa aiheuttavan aggressiivista käyttäytymistä . Lii
kennettä koskevista - joskin harvoista tutkimuksista pikemminkin tiedetään, että kan
nabiksen vaikutuksen alaisena henkilöt ovat vähemmän taipuvaisia riskinottoon. 

Kannabispositiivisen näytteen antanut henkilö vetoaa usein siihen, että herkät testit 
antavat positiivisia tuloksia passiivisesti kannabista polttaneiden henkilöiden virtsa
näytteistä. Passiivista kannabiksen polttaa ei ole koskaan voitu todeta vitrsanäytteis
tä enää 12 tunnin alistuksen jälkeen. 

On selvää että urheilu ja huumausaineet sopivat huonosti uhteen . Olisi suotavaa, 
että huippu-urheilijat kantaisivat vastuunsa esikuvana nuorisolle ja korostaisivat päih
tetöntä elämäntapaa. Suurten urheilukilpailujen voitonjuhlinta on usein merkinnytjul
kitupakointia ja ryyppäämistä . Päihteettömän elämän markkinointiin ei Suomesta
kaan ole löytynyt, jos ei liiemmin ole, esikuvia urheilijoiden piiristä. Urheilun sääntöjä 
uudistettaessa tulee kuitenkin pohtia tarkkaan, onko urheilujärjestöjen, liittojen ja 
seurojen rooli huumekysymyksissä enemmän rankaiseva vai kasvattava . 

Teksti: Eero Heinänen 

Tervehdys varusmiehet! 
Viime Linnake-lehden julkaisun jälkeen on jälleen joukkoomme liittynyt ennätys
suuri alokkaiden joukko suorittamaan kunniakasta palvelustaan vaativassa, mut
ta mielenkiintoisessa joukko-osastossamme. Toivotan myös omalta osaltani kai
kille uusille varusmiehille onnea ja menestystä tuleville kuukausille. 

Lähes poikkeuksetta jokaisen varusmiehen kohdalla palvelukseen astuminen 
koskettaa kaikkia elämänalueita. Helpointa lienee niillä, jotka ovat asuneet vielä 
kotonaan, eikä itsenäisen elämän mukanaan tuomia taloudellisia velvollisuuksia 
ja sitoumuksia ole vielä rasitteena. Mikäli olet jo ehtinyt muuttaa oman katon alle, 
olet toivottavasti ehtinyt perehtyä sotilasavustukseen asumistuen ja muiden tuki
muotojen tiimoilta. Mikäli et ole vielä ehtinyt postittamaan hakemustasi, ryhdy 
toimeen, koska asian käsittely vie oman aikansa Kelan organisaatiossa. 

Opintoasioissa moni varusmies elää tällä hetkellä varsin piinaavia hetkiä odotel
lessaan tuloksia opilaitoksiin pääsystä. Lisää harmaita hiuksia syntyy varmasti 
varusmiespalveluksen päättymisen ja opiskelun alun yhteensovittamisessa. Huo
noimmassa tapauksessa syksyllä kotiutuvien opintojen aloittaminen saattaa vii
västyä lähes vuodella. Asiasta kannattaa luonnollisesti olla yhteydessä oppilai
tokseen, sillä varsinkin yliopistoissa kurssien suorittamisjärjestys on usein varsin 
vapaasti opiskelijan itsensä päätettävissä. Muutoin harkittavaksi tulee esim. hen
kilökohtaisen syyloman (HSL) hakeminen siksi ajaksi, että saa pakolliset, opinto
jen alkuun sijoitetut kurssit suoritettua. Kysymys on usein vain muutamasta vii
kosta. 

Mikäli opiskeluhalukkuutta edelleen löytyy, mutta sinulia ei ole paikkaa missään 
oppilaitoksessa, syksyn yhteishakuaika on 31.8-11.9. Seuraa ilmoitustaluluja asian 
tiimoilta ja pysy itsekin aktiivisena. 

Aktiivisella opiskelupaikan etsimisellä on myös vaikutusta työmarkkinatuen saan
tiin, mikäli kotiutumisen jälkeen sekä opiskelu- että työpaikka on vielä hakusas
sa. Alle 25-vuotiaalla kouluttamattomalla on oikeus työmarkkinatukeen ainoas
taa, mikäli henkilö on aktiivesti pyrkinyt yhteishaussa ammatilliseen koulutuk
seen. 

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysymyksiä työ- opinto- tai sosiaaliasiassa, MSTK:n 
toimihenkilöt auttavat sinua kaikin käytettävissä olevin voimavaroin. 
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Pori.n~orinoita Teksti: Nuutti Toivonen 

... eli Läntisen Maanpuolustusalueen VMTK -
päivät Säkylässä 14.-15.5.1998. 

Läntisen Maanpuolustusalueen 
varusmiestoimikuntapäivät 
kokoontuivat Porin Prikaatin 
Huovinrinteen varuskunnassa 
keväisen aurinkoisissa merkeissä 
toukokuun puolivälissä. 

Rannikkotykkimiestoimikunnan edustus oli kattava; ny
kyisten kolmen jäsenen lisäksi vanha puheenjohtaja Tim 
Livson oli mukana jakamassa kokemusta vastavalitulle 
puheenjohtajalle ja muille uusille VMTK -päivien kasvoil
le. Muista edustettuina olivat ainakin rannikkotykkimie
het Turusta ja Hangosta, merisotilaat Suomenlahdelta ja 
Pansiosta, jääkärit Keski-Suomesta ja pääkaupunkiseu
dulta, lentosotamiehet Tampereen suunnalta , viestimie
het Riihimäeltä , ilmatorjujat Hyrylästä sekä luonnollisesti 
isäntinä toimineet porilaiset jalkaväen miehet ja naiset. 

Koulutusohjelmasta vastasivat mm. Läntisen Maanpuo
lustusalueen esikunnan sosiaalipäällikkö Timo Lahti , 
Majuri Lars Rantanen pääesikunnasta sekä Merivoimien 

Työryhmissä laaditut aloitteet puitiin läpi kaikkien 
VMTK-päiville osallistuneiden varusmiesten kanssa. 

Työryhmissä oli varsin monen joukko-osaston edustus. Va
semmalta alik Laukkanen Turun Rannikkorykmentistä, alik 
Kariranta Hangon Rannikkopatteristosta, alik Livson Suo
menlinnan Rannikkorykmentistä sekä opp Remula Viestiryk
mentistä Riihimäeltä. 
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Kiperimmät kysymykset vaativat äänestystä. 

oma sosiaalipäällikkö Vel i Särmäkari, jolta saim
me kullanarvoista tietoa organisaatiouudistuksen 
tarjoamista haasteista Ua mahdollisuuksista!) 
VMTK-työssä omalla meripuolustusalueellam
me. Oman tervehdyksensä toi myös Porin pri
kaatin komentaja Eversti Multamäki. 

Kahden päivän tiiviis ohjelma tarjosi hyödyllistä 
tietoa ja rakentavia vinkkejä moniin varusmiehiä 
askarruttaviin kysymyksiin, yhtenä ikuinen kysy
mys varusmiehen oikeusturvasta sekä kurinpi
tomenettelystä eri joukko-osastoissa. Työsken
telyryhmien parissa pääsimme vaihtamaan aja
tuksia ja kokemuksia varusmiehen Ua -naisen) 
elämän kiemuroista inttiaikana sekä valmistelim
me aloitteet esitettäviksi valtakunnallisilla VMTK
päiville. 

Polttavimpina aiheina työryhmissä nousivat esil
le uusien palvelusaikojen mukanaan tuomat 
loma- ja vapaa-aikajärjestelyt , varusmiestoimi-

kuntien rooli muuttuvassa koulutusjärjestelmässä sekä kan
tahenkilökunnan tiedostavuus VMTK -työn sisällöstä ja mer
kityksestä. Myös varusmiestoimikuntien toisilleen pitämät toi
mintaesittelyt antoivat ideoita VMTK -työn kehittämistä var
ten ja rikastuttivat käsitystä varusmiestoimikuntien erilaisuu
desta eri joukko-osastoissa ("voiko sen tehdä noinkin ... ?"). 

Kaiken kaikkiaan Säkylän päivät toimivat erinomaise
na ponnahduslautana uusille varusmiestoimikuntalai
sille , itseni mukaanlukien, ja tarjosivat mahdollisuu
den ajatustenvaihtoon vanhojen ja uusien kasvojen 
välillä. Varusmiestoimikunnassa pölypallot ja sillitkin 
puhaltavat yhteen hiileen . 

Rannlklsotykkimiestoimik4V!J~§!~+,!~I-~ 
Merisotilastoimikunta 

Merisotilastoimikunta on Suomenlahden Meripuolustusalueen yhteistyöelin, 
joka koostuu varusmiehistä. MSTK on osa Suomenlahden 
Meri puolustusalueen virallista organisaatiota, ja toimii suoraan joukko-osaston 
komentajan alaisuudessa. Varusmiestoimikunnan tehtävänä on mm. edistää 
varusmiesten viihtyvyyttä, johon kuuluu oleellisena osana vapaa-ajan 
toimintojen kehittäminen järjestämällä erilaisia kerhoja ja retkiä. 

MSTK:n tehtäviin kuuluu auttaa varusmiehiä heidän pul
missaan. MSTK tiedottaa myös varusmiespalveluksen jäl
keisistä koulutus- ja työmahdollisuuksista sekä tilaa halu
amiesi koulujen esitteitä sekä hakulomakkeita. Käytännön 
toiminnot, kuten lomakuljetusten sekä alokas- ja kotiutus
kuvausten järjestäminen kuuluvat myös MSTK:n tehtäviin . 
Muista tehtävistä voi mainita edustustehtävät ja Laivastora
dion sekä Linnake-lehden toimittaminen. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentissä toiminut Rannikkotyk
kimiestoimikunta (RTTK) on muuttanut Upinniemeen varus
miestoimikunnan toimistoon , ja yhteiseksi nimeksi on otettu 
MSTK. 

Suomenlahden Meripuolustusalueen merisotilastoimikun
taan kuuluu kaikkiaan viisi toimihenkilöä : Upinniemessä ko
kopäivätoimisina puheenjohtaja, TSO-asiamies ja varus
miestoimittaja sekä Isosaaren ja Russarön linnakkeilla puo
lipäiväiset varapuheenjohtajat. Tällä hetkellä puheenjohta
jan tehtävissä toimii alikersantti Nuutti Toivonen. Työ-, sosi
aali- ja opintoasioissa apuaan tarjoaa tykkimies Jallu Lind
blom. Linnake-lehden sekä Laivastoradion toimittamisesta 
puolestaan vastaa matruusi Santtu Korpela. Toimikunnan 
henkilöt ovat päivittäin tavattavissa toimistossaan. 
Isosaaressa varapuheenjohtajan virassa toimii tykkimies 
Juhana Schulman ja Russarössä tykkimies Markku Muona. 
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Merisotilastoimikunta on valmis aut
tamaan kaikissa palveluksen sujumi
seen liittyvissä asioissa. 
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MSTK:n toimihenkilöt vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiin, joten jos sinulla on jotain kysyttävää varusmiespal
veluksesta, opiskelemisesta, työelämään siirtymisestä .... . tai ihan mistä vaan , soita rohkeasti toimistoomme. Voit 
toki myös poiketa käymään. Meidät tavoittaa toimistostamme arkisin kello 8.00 - 16.00, Puolustusvoimien sisäisestä 
verkosta numeromme on 67754 ja ulkopuolelta 09 - 181 67754. 

Postia voi lähettää osoitteeseen SIMepa / MSTK 
PL5 
02471 UPINNIEMI 

Suomenlahden Meripuolustusalueen merisotilastoimikunta (MSTK) aloitti 
toimintansa 1.7.1998 Hangon Rannikkopatteriston, Suomenlahden Laivaston 
ja Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmiestoimikuntien perinteitä vaalien. 
Tehtävänämme on antaa neuvoa työ-, opinto-, sosiaali- ja oikeusasioissa, 
järjestää toimintaa ja tapahtumia sekä tehdä aloitteita palvelusolosuhteiden 
parantamiseksi. Toimistomme sijaitsee Upinniemen sosiaalikeskuksessa 
meripuolustusalueemme esikunnan välittömässä läheisyydessä. 

Teksti: Nuutti Toivonen 

Koska joukko-osastomme on maan suurimpia ja levit
täytyy maantieteellisesti laajalle alueelle, toiminta ei voi 
keskittyä vain Upinniemeen. Elämä aluksilla ja linnakkeilla 
on varsin irrallaan mantereen järjestelmästä. Tämän 
vuoksi yksikköedustajien panos erityisesti vapaa-ajan 
aktiviteetin järjestämisessä sekä yhteydenpidossa man
tereelle on ensiarvoisen tärkeää. 

Isosaaren ja Russarön linnakkeilla toimihenkilöt tulevat 
jatkossa olemaan puolipäiväisiä. Tätä voidaan pitää mer
kittävänä parannuksena linnakkeillamme tapahtuvaan va
rusmiestoimikuntatyöhön. Toimihenkilöt seuraavalle kau
delle valitaan aina linnakkeiden omista varusmiehistä. 
Aluksilla toiminnasta vastaavat jatkossakin yksikköedus
tajat. 

Pyrimme kokoontumaan koko joukolla noin kerran kuu
kaudessa Upinniemessä. Kokouksissa tiedotetaan men
neistä ja tulevista tapahtumista, keskustellaan toiminnasta 
ja kuullaan yksikköedustajien puheenvuorot. Usein esi-
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merkiksi alokaskoulutuskomppaniasta kokoukseen osal
listuu yksikköedustajan lisäksi alokasedustaja, joka ker
too perusyksikön asioista omasta näkökulmastaan. Aktii
visuus korostuu tässäkin ; vastuuhenkilöiden on mentävä 
varusmiesten luo ja kysyttävä: "Hei, mitä sulle kuuluu?" 

Meihin voit ottaa yhteyttä rohkeasti kaikissa asioissasi. 
Puhelinnumeromme on 677 54 (sisäinen verkko) ja ylei
sestä verkosta soittaessasi 09 - 181 677 54. Parhaiten 
tavoitat meidät palvelusajalla , mutta illallakin kannattaa 
yrittää. Jos palvelet Upinniemessä, olet tervetullut poik
keamaan toimistollemme sairaalan mäellä, vaikka vide
oita lainaamaan - tai ihan vaan kertomaan kuulumiset. 
Meitä kiinnostaa , miten sulia menee. 

Toivotan antoisaa loppusyksyä koko Suomenlahden Me
ripuolustusalueen merisotilastoimikunnan puolesta. 

SIMepa MSTK:n puheenjohtaja 
Alikersantti Nuutti Toivonen 

A Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 

Teksti : Mika Pyyskänen 
RT-killan puheenjohtaja 

Heinäkuun alussa uusi Suomenlahden 
Meripuolustusalue jatkoi 
perinteikkäiden joukko-osastojen 
tehtäviä. Suomenlinnan Rt-kilta oli 
ollut mukana jo vuodesta 1962 
tukemassa Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin toimintaa. Nyt 
organisaatio on muuttunut ja 
tehtäväkenttä on laajentunut. Rt-kilta 
antaa täyden tukensa uudelle joukko
osastolleen. 

Linnakkeilla perinteet jatkuvat 
vahvana 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti säilyi nimenä, mut
ta organisaatio supistui joukkoyksiköksi. Tämä jouk
ko-yksikkö vaalii rykmentin vahvoja perinteitä . Kilta on 
mukana tässä työssä. Linnakkeilla jokapäiväinen elä
mä jatkuu entisenlaisena. Linnakkeilla rannikkotykki
mies on ollut aina kuin kotonaan. Näin voisi kuvata 
myös rt-killan roolia. Isosaari ja Mäkiluoto ovat killan 
sydäntä lähellä . 

Juhana Lehtipuu RT-killan varusmiesjaoksesta 
palkitsemassa palveluksessaan kunnostautunut
ta varusmiestä killan mustalla baretilla. 

Merisotilastoimikunta 
voimistuu ja mahdollisuudet 
kasvavat 

Uuden joukko-osaston kasvaessa ja toiminnan 
keskittyessä entistä vahvemmin Upinniemeen, on 
uudella Merisotilastoimikunnalla valtavat mahdol
lisuudet. Lähellä on urheilusali , elokuvateatteri , 
uimahalli , luonto ja kun tähän lisätänn klaupun
kien valojen kaukaisuus, toimintakenttä on haas
tava. Tuhannelle varusmiehelle voi aina keksiä 
kehittävää tekemistä ja palvelusolosuhteita voi 
aina olla parantamassa yhdessä esim iesten 
kanssa . Lepopäiviä ei MSTK:lla ole . Merisotilas
toimikunta on erittäin tärkeä elin , joka palvelee 
sekä varusmiehiä että joukko-osaston johtoa. 
Suomenlinnan rt-kilta antaa täyden tukensa 
MSTK:n tärkeälle työlle. 
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myös netissä! 
Suomenlinnan rt-kilta avasi omat sivunsa internetissä. Sieltä löydät 
tietopaketin killasta ja sen toiminnasta. Sivuilla on esitelty Kajanuksen sauna, 
Järvön kiltamaja, Kuivasaaren museoalue, G-vene ja monipuolinen toiminta 
värikkäin valokuvin. Surffaa rt-killan sivuille!!! 

Terveisin Mika Pyyskänen 
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