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Kurssijuhlajaoston tervehdys
Arvoisa juhlavieras,
Loistokkaan kurssimme loppu häämöttää, mutta sitä ennen juhlitaan.
Yksi ikimuistoisimmista perinteistä Reserviupseerikoulussa (RUK) on
kurssijuhla, jota jokainen odottaa malttamattomana. Olen saanut kunnian
rakentaa tätä hienoa tapahtumaa toisten upseerioppilaiden sekä monien
yhteistyökumppaneiden kanssa. Siitä kiitän teitä kaikkia!
Erityisen hienon tästä perinteikkäästä juhlasta tekee se, että jokainen
upseerioppilas osallistuu sen toteuttamiseen. Joillekin napsahti isompi
nakki, toiset osallistuvat pienemmillä tehtävillä. Jokaisen osuus on kuitenkin
tärkeä, ja jokaisen panosta tulee arvostaa. Yhdessä ja yhteistyöllä juhlasta
tehdään meidän näköisemme, arvokas ja ikimuistoinen.
Koulutus RUK:ssa on ollut monelle raskasta, mutta varmasti palkitsevaa.
Tulevina sotilasjohtajina meidän tulee tehdä töitä yhteisen hyvän,
kotimaamme, puolesta. Kovan työn tuloksena tämä juhlakin on luotu, joten
nauttikaamme työn hedelmistä. Yhdessä olemme päässeet tänne asti, pitkistä
harjoituksista ja sitäkin pidemmistä bussimatkoista huolimatta. Olemme osa
arvokasta perinnettä - juhlikaamme siis kunniakkaasti ja tyylillä.
Arvoisa avec. Käsissäsi pitelet Avec-Sohloa, josta löytyy kaikki, mitä tarvitset
juhlan aikaiseen onneen ja epätietoisuuden kitkemiseen. Tutustu siis
Sohloon huolella! Upseerioppilaasi antaa mielellään lisätietoja kaikesta, mikä
ehkä jää kaihertamaan.
Toivotan teidät erittäin tervetulleeksi reserviupseerikurssin 255 Loisto
kurssijuhlaan, ja uskon, että tämä ilta jää muistoihinne ikuisiksi ajoiksi.

Eemeli Valli
Kurssijuhlajaoston puheenjohtaja

3

Reserviupseerikoulu eli RUK
Reserviupseerikurssi
Kahdesti vuodessa järjestettävä reserviupseerikurssi on 16 viikkoa
kestävä koettelemus, jolta valmistuu ammattitaitoisia suomalaisia
reserviupseereita. Kurssi järjestetään kahdesti vuodessa, marraskuusta
maaliskuuhun sekä toukokuusta syyskuuhun. Kursseille on kautta aikain
annettu nimi, ja kurssi 255 tunnetaan nimellä Loisto.
114 päivää kestävän koulutuksen päätteeksi upseerioppilaat ylennetään
upseerikokelaiksi, ja suurin osa heistä palaa kotijoukko-osastoihinsa
kouluttamaan saapumiserän 1/20 alokkaita. Juuri kotiutumisensa
kynnyksellä upseerikokelaat ylennetään reservin vänrikeiksi tai
aliluutnanteiksi.

Reserviupseerikoulutuksen historiaa
Reserviupseerikoulun edeltäjinä voidaan pitää Suojeluskuntien
upseerikursseja sekä vuosina 1918-1920 toiminutta Wiipurin
upseerikurssia. Haminassa sijaitseva Reserviupseerikoulu on
kouluttanut suomalaisia reserviupseereita jo vuodesta 1920.
Talvi- ja jatkosodan ajaksi koulu siirtyi Niinisaloon, jossa toiminta jatkui
vuoteen 1945. Tällöin liittoutuneiden valvontakomission painostuksesta
kurssi 61 keskeytettiin. Vuonna 1948 koulutus jatkui jälleen Haminassa.
RUK on siis järjestänyt koulutusta lähes katkeamattomana jatkumona
pian 100 vuotta. Tänä aikana koulusta on valmistunut yli 180 000
reserviupseeria 254:ltä kurssilta.
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Reserviupseerikoulutuksen merkitys
Reserviupseerit ovat välttämättömiä Suomen reservipohjaisen armeijan
sodanaikaisessa johtamisessa. Voidaankin sanoa, että he muodostavat
kriisiajan armeijan selkärangan johtamalla joukkojaan joukkue- ja
komppaniatasolla.
Reserviupseeri ei ole pelkästään johtaja, vaan hänen tulee hallita myös
sotilaan ja oman aselajinsa tiedot ja taidot. Reserviupseerikouluun
valitaan siksi kaikin puolin parhaiten pärjänneet varusmiehet jokaisesta
saapumiserästä. Nykyään kurssin vakiintunut vahvuus on noin 7
prosenttia koko saapumiserästä. Myös naisten vapaaehtoista palvelusta
suorittavien osuus on kasvanut tasaisesti kurssi toisensa jälkeen.
Karsinta on kovaa, mikä takaa sen, että Suomen puolustusvoimia johtavat
taistelukentällä parhaat mahdolliset kyvyt: suomalaiset reserviupseerit.
Ole siis ylpeä upseerioppilaastasi - hän kuuluu ikäluokkansa
parhaimmistoon!
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Upseerin käytöksestä
Hyvät tavat viidessä minuutissa
Mitä tulee ensimmäisenä mieleen suoraselkäisestä upseerista?
Hyväkäytöksinen, avulias ja kohtelias henkilö, joka ottaa toiset - erityisesti
oman seuralaisensa - huomioon. Valitettavasti Reserviupseerikoulussa ei
pidetä oppitunteja ruokapöytäetiketistä tai hyvistä käytöstavoista, joten
kokosimme lyhyen oppaan siitä, miten sotilasjohtaja esiintyy edukseen.
Suurimmalle osalle etiketin peruspilarit ovat varmasti jo entuudestaan
tuttuja, mutta jos tarvitset hieman muistin virkistystä, seuraavat ohjeet ovat
tiesi menestyksekkääseen arkeen ja juhlaan.

Hyvän käytöksen lähtökohdat
Upseerin käytöstavat korostuvat vanhempien henkilöiden läsnäollessa sekä
oman avecin seurassa. Mikään tilanne ei oikeuta upseeria olemaan heitä
kohtaan töykeä. Hän auttaa seuralaisensa istumaan sekä ylös, kaataa hänelle
juotavaa ja istumapaikkojen ollessa täynnä luovuttaa oman paikkansa. Hän
avaa avecilleen oven ja kulkee tämän jäljessä kaikkialla, paitsi portaikkoa
ylöspäin noustaessa. Toisen henkilön puhuessa kuunnellaan, ja vaikka oma
tarina olisi kuinka kiinnostava, on ainoastaan loukkaavaa keskeyttää tai
yrittää puhua päälle.

Tervehdykset ja maljat
Vanhempaa ja entuudestaan tuntematonta henkilöä on kohteliasta
teititellä, kunnes hän tekee aloitteen sinunkaupoista. Tervehdittäessä
kätellen vanhempi henkilö, tai nainen miehelle, ojentaa kätensä ensin.
Naiset voivat halutessaan istua kätellessään, mutta miehet nousevat
aina ylös. Mikäli vanhemmalla henkilöllä ei ole käsinettä, ottaa myös
nuorempi käsineensä pois kädestä ennen kättelyä.
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Malja nostetaan tilaisuudessa pääasiassa isännän toimesta. Mikäli malja
kohdistuu miespuoliseen henkilöön, tulee kohteen vastata maljaan.
Maljaa kohotetaan maltillisesti, noin olkapään korkeudelle. Lasi ei saa
olla tyhjä, eikä kilistely kuulu hienoon tilaisuuteen.

Ruokailu
Pöydässä on sallittua ja suotavaakin keskustella, mutta äänen taso tulee
pitää hillittynä. Viereisten pöytien kanssa ei tule keskustella. Kaikki
ylimääräiset hytkymiset, napsuttelut, viheltelyt ja sormien naksuttelut
tulee jättää pois. Syöminen tapahtuu luonnollisesti suu kiinni, ja tuskin
tarvitsee edes mainita, ettei ruoka suussa puhuta. Ruokailun voi aloittaa
lautasesta ulommaisilla ruokailuvälineillä kun molemmin puolin vieressä
istuvilla ja vastapäätä istuvalla on edessään annos.

Juhlien ehtoopuolella
Päihtyminen ei ole upseerin käytöstä tai ylipäätään sotilaallista. Seuralaiselle
se sopii, mikäli mahdollista, vielä vähemmän. Hauskanpito on sallittua ja
erittäin suositeltavaa, joten pitämällä mielesi kirkkaana ja kehosi vireänä
takaat hauskanpidon jatkumisen juhlan loppuun asti. Samalla vältyt
aiheuttamasta seuralaisellesi mielipahaa tai kiusallisia tilanteita.
Viinin vaihtaminen välillä veteen on siis enemmän kuin suotavaa.

Muista ainakin nämä:
Avaa ovi seuralaisellesi.
Avusta seuralaisesi istumaan.
Nouse seisomaan, kun seuralaisesi saapuu tai nousee pöydästä.
Huolehdi seuralaisesi hyvinvoinnista.
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Kaikki, mitä juhlasta tulee tietää
Majoitus
Upseerioppilaat ja heidän avecinsa majoittuvat 1.-2.2. Kotkan, Vantaan ja
Kouvolan hotelleissa. Tarkista oma hotellisi upseerioppilaaltasi.
Jokaisessa hotellissa on hotelliesimies, joka vastaa hotelliin kirjautumisesta
sekä mahdollisista ongelmatapauksista. Bussista noustaan vasta
bussiesimiehen annettua luvan. Kurssijuhlapaketin ulkopuoliset
maksut, kuten minibaarin kustannukset, upseerioppilas ja seuralainen
maksavat itse uloskirjautumisen yhteydessä.

Pukeutuminen
Upseerioppilaan juhla-asu on koko juhlan ajan lomapuku m/05. Oman asun
tulee olla koko juhlan ajan siisti. Siviilivaatteiden ja omien asusteiden käyttö on
kielletty myös hotelleilla. Daamien asun odotetaan olevan etiketin mukainen ja
juhlan arvokkuuteen soveltuva pitkä iltapuku. Mikäli mekossa on halkio, tulee
sen olla hillityn pituinen.
Kavaljeeri pukeutuu joko frakkiin, tummaan pukuun valkealla
kauluspaidalla ja solmiolla tai sotilaspukuun kunniamerkein. Aveceiden
osalta ruusurynnäkön aikainen asu on vapaa, mutta sen on oltava siisti.
Ruusurynnäkön jälkeen laittautumiseen on järjestetty mahdollisuus
Tykistökasarmin tiloissa klo 12 alkaen.

Ruokailu
Upseerioppilaille ja aveceille tarjoillaan juhlapäivällinen
varuskuntaravintolassa porrastetusti iltapäivällä ennen juhlaa.
Varuskuntaravintola huomioi erityisruokavaliot. Päivällinen on ainoa juhlan
hintaan kuuluva ruokailu.
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Juhlan aikana alueella on tarjolla omakustanteista
grilliruokaa, ja juhlan jälkeen sekä upseerioppilas että avec
vastaavat itse omasta ruokailustaan. Hotellipaketin varanneille
aamiainen kuuluu hotellin hintaan. Mikäli aamiaisjärjestelyistä on
kysymyksiä, ottakaa suoraan yhteyttä hotelliin, jossa majoitutte.

Matkatavarat
Saapuessaan Haminaan avecit jättävät matkatavaransa Ruusurynnäkön
ajaksi Tykistökasarmin katoksen alle. Avecien tavaroille järjestetään
vartiointi, joten tavaroiden turvallisuudesta ei tarvitse murehtia.
Ruusurynnäkön jälkeen avecit ja upseerioppilaat noutavat matkatavaransa
Tykistökasarmin katoksen alta. Jokaisessa kassissa ja matkatavarassa on
oltava etu- ja sukunimi sekä kotiyksikkö. Myös avecien kannattaa merkitä
irtaimistonsa helposti tunnistettavalla tavalla, esimerkiksi nimilapulla.
Upseerioppilaat siirtävät omat ja aveciensa matkatavarat
linja-autoihin opastettuina myöhemmin tarkennettavalla aikataululla.
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Järjestys
Järjestyksen säilymisestä juhlan aikana vastaa viime kädessä jokainen
upseerioppilas itse omalla käytöksellään. Itsensä lisäksi upseerioppilas
vastaa myös seuralaisensa käytöksestä. Lisäksi juhla-alueella on
järjestyshenkilöitä, jotka tunnistaa hihasta pullottavan hauiksen ohella
keltaisesta liivistä. Järjestyshenkilöillä on tilapäinen käskyvalta
juhlijoihin kaikissa järjestyksen ylläpitoon liittyvissä asioissa.
Juhlissa liikkuu myös sinivalkoisella airutnauhalla varustettuja
juhla-airueita, jotka toimivat juhlan aikana juhlijoiden tiedonlähteinä
ja opastajina.

Tärkeää
Avecin on muistettava upseerioppilaansa nimi ja yksikkö, hotelli, bussin
numero sekä bussin lähtöaika ja -paikka. Avecilla tulee olla koko ajan
henkilöllisyystodistus mukana, sillä se tarkastetaan aina alkoholin ostamisen
yhteydessä. Kaikissa tilanteissa tulee muistaa asiallinen ja juhlallinen
käytös kanssajuhlijoita, henkilökuntaa ja järjestäjiä kohtaan.
Ota mukaan koko Sohlo tai ainakin keskiaukeama, niin unohdukset tai
eksymiset eivät pääse pilaamaan juhlaasi!
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Avec Transport
Avec Transport kuljettaa avecit eri puolilta Suomea lauantaiaamuksi
Haminaan ja sunnuntaina takaisin kotiin. Jokaiseen linja-autoon tulee
varmuuden vuoksi upseerioppilas komeissa vihreissään avustamaan
laukkujen kannossa ja varmistamaan, että kaikki pääsevät kyytiin.
Kuljetukset lähtevät liikkeelle aikaisin, jotta kauempaakin tulevat ovat perillä
Haminassa viimeistään 10:30. Tarkemmat paikkakuntakohtaiset aikataulut
päivittyvät upseerioppilaille ja RUK:n oppilaskunnan nettisivuille. Piinaa siis
upseerioppilastasi kysymyksillä, kunnes aikataulut varmistuvat!
Ole pysäkilläsi viimeistään 15 minuuttia ennen ilmoitettua kellonaikaa,
sillä aina voi tulla mutkia matkaan. Näin jokainen pääsee varmiten ajoissa
Haminaan! Bussiesimiehillä on lista kaikista kyytiin tulijoista sekä heidän
puhelinnumeronsa siltä varalta, että joku ei olekaan odottamassa noutoa,
kun bussi saapuu.
Juhlan päätyttyä lauantaina 23:00 aikoihin väsyneet juhlijat siirtyvät
Hotellikuljetuksilla mukavasti hotelleilleen toipumaan päivän rasituksista.
Sunnuntaiaamuna avecit lähtevät Avec Transportilla suoraan hotelleilta kohti
kotejaan 10:30 aikoihin. Upseerioppilaat palaavat niinikään linjureiden
kyydittäminä takaisin varuskuntaan kello 13:00 mennessä.
Vaihtoehtoiseen juhlaan osallistuvat kuljetetaan linja-autoilla Harjulle
pääjuhlan jälkeen. Sunnuntaina avecit kuljetetaan Haminaan ja niille
hotelleille, joista heidän Avec-transport paluukyytinsä lähtevät.
Upseerioppilaat tuodaan takaisin varuskuntaan.
Omia autoja käyttävät avecit saapuvat varuskuntaan pääportin kautta
lauantaina 10:30 mennessä. Sunnuntaina avecien autojen tulee olla
siirrettynä kello 12 mennessä pois varuskunta-alueelta.

12

Bussien reitit
1 ja 2

Helsinki - Hamina

3

Kirkkonummi - Tikkurila - Porvoo - Hamina

4

Joensuu - Simpele - Imatra - Lappeenranta - Kouvola - Hamina

5

Rovaniemi - Kemi - Oulu - Kärsämäki - Hamina

6

Kokkola - Vaasa - Seinäjoki - Hamina

7

Turku - Salo - Lohja - Hamina

8

Tampere - Kotka - Hamina

9

Kajaani - Iisalmi - Kuopio - Varkaus - Juva - Mikkeli - Hamina

10

Jyväskylä - Lahti - Hamina

11

Pori - Forssa - Hämeenlinna - Riihimäki - Hamina
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Hengellinen paketti
Reserviupseerikoulun oppilaskunnan hallituksen hengellinen jaosto
järjestää pareille vaihtoehtoisen tavan viettää ikimuistoista juhlaa.
Hengellinen kurssijuhla järjestetään Harjun Oppimiskeskuksessa
Vironlahdella (Katariinankuja 19, 49980 Ravijoki) n. 25km Haminasta
itään. V-paketin valinneiden upseerioppilaiden avecit saapuvat normaalisti
avec-kuljetuksilla Haminaan lauantaiaamuna 1.2.2020 ja osallistuvat
aamun ohjelmaan siellä. Aveceille on järjestetty tilat somistautumiseen
Tykistökasarmilla aamupäivän aikana.
Valmistautumisen jälkeen avecit osallistuvat upseerioppilaidensa kanssa
kurssijuhlan ohjelmaan Haminassa. Pääjuhlan ja tanssiaisten jälkeen n. klo
18.15 hengelliseen juhlaan osallistuvat parit kuljetetaan Harjulle. Harjulla
ohjelmassa on juhlaillallinen klo 20, jonka jälkeen ilta jatkuu saunomisen ja
upseerioppilaiden järjestämän ohjelman merkeissä. Harjulla majoittuminen
tapahtuu 2 hengen huoneissa, miehet ja naiset omissa huoneissaan.
Aamulla tarjolla on aamupala, jonka jälkeen avecit järjestetään kotiin
palaaviin avec-kuljetuksiin.
Toivotan Teidät lämpimästi tervetulleeksi kurssijuhlaan myös hengellisen
jaoston puolesta!

Hengellisen jaoston puheenjohtaja
Upseerioppilas Linnea Vuokila
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Arvoisa juhlavieras!
Ota ainakin tämä keskiaukeama mukaasi kurssijuhlaan. Se
toimii muistilappunasi sekä sisältää kaiken tiedon, jonka
avulla saat ilon irti kurssijuhlasta.
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Aikataulu
Lauantai 1.2.
10.30			

Avec Transport -bussit saapuvat Haminaan

11.30			

Ruusurynnäkkö, Päärakennuksen paraatikenttä

12.00			
Upseerioppilaat ja avecit jakautuvat vapaa-ajalle,
			
sotilaskotiin ja RUK-museoon, juhlalounaalle sekä
			valmistautumaan Tykistökasarmin tiloihin.
12.30 – 15.30		

Juhlalounas porrastetusti

15.45			

Siirtyminen Maneesiin, alkumalja

15.45			

Tervetulotilaisuus kutsuvieraille, luokka Kirkkojärvi

16.30			Pääjuhla, Maneesi
			Tanssiaiset, Maneesin aula
			

Tanssiaisten jälkeen anniskelualueet aukeavat.

18.15 			
			

DJ, luokka Kirkkojärvi
RUK 255 Loisto -bändi, Maneesi		

20.00 – 20.45		

Pääesiintyjä, Maneesi

21.30			

Siirtyminen Maneesiin, anniskelualueet suljetaan

22.00			Speksi, Maneesi
23.00			Siirtyminen hotelleille
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Sunnuntai 2.2.
10.30 			

Avec- ja hotellibussit liikkeelle hotelleilta

11.30 – 13.00 		

Hotellibussit palaavat Haminaan

13.00 mennessä		

Ilmoittautuminen yksiköissä
Kurssijuhla-alueella

09.30 – 13.00 		
Purkaminen juhla-alueella, eri käskyn mukaan
			(avecittomat ja avecilliset)
13.00 – 22.00		

Purkaminen jatkuu (avecilliset)

17

Avecin muistilista
Näitä älä jätä kotiin!
Tämä Avec-Sohlo
Kuvallinen henkilöllisyystodistus
Kännykkä
Käteistä rahaa
Lämmikettä ulkona liikkumiseen (jos leuto talvisää yllättää)
Sateenvarjo (jos leuto talvisää todella yllättää)
Juhlamieli

Kirjoita ylös
Upseerioppilaan nimi : ___________________________
Upseerioppilaan yksikkö ja linja : ____________________
Avec Transport -bussin numero. Meno : ____

Paluu : ____

Bussin lähtöaika ja -paikka : ________________________
Bussiesimiehen nimi : ____________________________
Bussiesimiehen puhelinnumero : ____________________
Ruokailuosasto ja ruokailuaika : _____________________
Hotellin nimi ja paikkakunta : ______________________
Hotellibussin numero : ____
Hotelliesimiehen nimi : __________________________

Tenttaa upseerioppilastasi!
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Yksiköiden esittelyt
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Kärkikomppania
Jos upseerioppilaasi on Kärkikomppaniasta, hänet tunnetaan
kasarmialueella reiluna ja kilpailullisena. Kurssin sisäisissä
kilpailuissa kärkikomppanialaiset kannustavat omiaan lannistumatta
ja toisinaan ottavat leikkimielisesti yhteen alakerran naapureidensa,
tiedustelijoiden, kanssa.
Kärkikomppanian jääkärit ja tulenjohtajat muodostavat Maavoimien
selkärangan. Metsässä pelottomat jääkärit eivät säästele itseään,
vaan tarvittaessa uivat vesistön yli ja samassa hetkessä syöksyvät
jo kohti vihollista kiihkeässä luotisateessa. He eivät kuitenkaan
tulisi toimeen ilman aisaparejaan, tulisieluisia tulenjohtajia. Nämä
vaatimattomat ja nöyrät epäsuoran tulen arkkitehdit muokkaavat
maisemaa sellaiseksi kuin itse tahtovat. Esimerkiksi jos jokin tietty
kumpare sattuu ärsyttämään tulenjohtajaa, hän poistattaa sen
maailmankartalta muutamassa minuutissa.
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Tiedustelukomppania
Jos upseerioppilaasi on Tiedustelukomppaniasta, on hän paras
valinta salasuhteeseen: hän ei näy eikä kuulu, ja pysyy piilossa silloin
kun tarvitaan. Hänen huonoja puoliaan saattavat olla vahva hienhaju
ja ikuinen itsekurin puute. Jos hyvin käy, hän saattaa valmistaa
sinulle romanttisen illallisen trangialla. Vain muutaman laukauksen
jälkeen hän irtautuu ja haihtuu metsään jälkiä jättämättä.
Kiveäkin kovempia taistelijoita ei tunneta turhasta öyhöttämisestä,
vaan periksiantamattomuudesta, nöyryydestä ja horjumattomasta
voitontahdosta. Tämä ilmenee paksusta palkintokaapista. Muiden
yksiköiden turvautuessa ajoneuvoihin tavaran sekä itsensä
kuljetuksessa, tiedustelija siirtyy pitkiäkin matkoja kävellen ja kantaa
koko omaisuuttaan omassa rinkassaan. Metsään päästyään hän voi
viihtyä siellä useita viikkoja yöpyen täyden palvelun hotellissa sissiteltassa.
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Pioneerikomppania
Jos upseerioppilaasi on Pioneerikomppaniasta, on
hän kursssin parasta aviopuolisoainesta. Vaikkei
ulkona olisikaan kylmä, on tällä pioneeri-, huoltotai panssarintorjuntataistelijalla pakkastakki aina
valmiina lainattavaksi. Ole siis tämän illan ajan sytytin
hänen telamiinaansa, peruna hänen keittimeensä tai
ontelokranaatti hänen tankkinsa kylkeen.
Vierelläsi on oman elämänsä MacGyver: seikkailijaluonne,
joka ei koskaan jätä toveriaan pulaan. Hän on särmikäs
nuori soturi. Huoltomiehesi ei näytä huoltomieheltä,
pioneerisi Tinder-profiili ei tunnu ansalta eikä PSTpetesi panssari ole liian paksu läpäistäväksi. Huoltoparisi,
lämminhenkinen mahdollistaja, majoittuu Haminan Hotel
Hiltonissa, funkkishenkisen kiinteistön kattosviitissä,
kun taas pioneerit ja panssarintorjujat pitävät majaansa
Kapernaumiksi kutsutussa punatiilisessä parakissa.
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Tulipatteri
Jos upseerioppilaasi on Tulipatterista, hän on myös ylpeä
kranaatinheitin-, kenttätykistö- tai ilmatorjuntalinjan taistelija. Kun
kolme näin ylpeää aselajia majoitetaan saman katon alle, ei lopputulos
voi olla kuin hyvä.
Patterissa väännetään kättä kaikesta mahdollisesta, kuten
ruokailujärjestyksestä ja kalustohallin oikeasta nimestä. Kuitenkin
silloin, kun yksikkö edustaa yhdessä, on linjojen välinen henki
huikea. Tämä ilmenee joka kurssilla esimerkiksi kurssin yhteisissä
kilpailutapahtumissa, joissa kannustus kuuluu kauas.
Yksikön sisätiloihin palatessa on saavutettu yhteishenki jo menneisyyttä
ja linjojen välinen paini jatkuu, koska jokainen linja tuntee määräävänsä
Patterin seinien sisällä. Omalta upseerioppilaaltasi tulet varmasti
kuulemaan, mikä linjoista on ”Bulipatterin” todellinen kuningas.
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Esikunta- ja
viestikomppania
Esikunta- ja viestikomppaniasta löydät
viestimiehet ja sotilaspoliisit.
Jos upseerioppilaasi on viestimies, hän on
taistelukenttien tärkein
mies - kaukana rintamalta he juoksevat
kelarulla selässä, viestipäivystävät läpi yön
ja nostavat puiden yli mastoa,
jotta viestit saadaan kulkemaan viestimiehen
vasemman hihan salamoitakin nopeammin.
Jos upseerioppilaasi on sotilaspoliisi,
saattaa hän kutsua itseään myös koiraksi,
mutta pitää muistaa koiran olevan
ihmisen paras ystävä ja muutoinkin rakastettava
hahmo. Koirien tapaan sotilaspoliiseilla
on kyky saada tiedustelijoista vainu jo kilometrien päästä. Jos siis
tarvitset suojelijaa, sotilaspoliiisi on ainoa oikea henkilö.
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Oppilaskunta

Jos upseerioppilaasi on Reserviupseerikurssin kuudennessa
komppaniassa, on hän valioluokan soturi, joka uhraa kaiken vapaaaikansa OPKH-alttarilla. Nämä soturit eivät yli- tai yötyötunteja
pelkää lainkaan, ja he saavatkin tupatovereidensa vihat niskoilleen
kömpiessään puolenyön aikoihin takaisin omaan punkkaansa.
Oppilaskuntataistelijat vastaavat siitä, mitä tapahtuu
viikko-ohjelman mukaisen koulutuksen ulkopuolella. Heidän
kädenjälkensä näkyy kaikessa, kuten kurssijuhlassa, kurssikirjassa,
lomakuljetuksissa tai vaikkapa tämän Sohlon sivuilla.
Niin sanotulla Kanakopilla viihtyvä työnarkomaani kuluttaa
kaiken vapaa-aikansa yhteisen hyvän vuoksi. Tämän seurauksena
hallitus tuntuu kuin omalta pieneltä perheeltä. Muista siis myös
juhlahumussa pitää upseerioppilaastasi kiinni, sillä muutoin hän
saattaa karata takaisin työpöytänsä ääreen.
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Testaa upseerioppilaasi
Lähimpänä upseerioppilaan sydäntä
on...
a) Kaikki räjähtävä
b) Kivääri ja kompassi
c) Vesipullo ja kuivat sukat
d) Parikaapeli ja siisti kaappi
e) Sissimuona
Maastoharjoituksissa upseerioppilas
yleensä...
a) Ampuu epäsuoraa minne sattuu
b) Tutustuu syöksyessään isänmaahan
lähietäisyydeltä
c) Suluttaa väärän tien
d) Valvoo tyhjää metsää
e) Eksyy irtautuessaan
Harjoituksesta palattuaan
upseerioppilas…
a) Karstaa putkia
b) Tilaa pitsoja
c) Puhdistaa miinoja
d) Pesee keloja ja koiria
e) Hajoaa ryhmäkohtaiseen kalustoon
Iltavapailla upseerioppilas...
a) Odottaa niiden alkamista
b) Marssii kärjessä Sotkuun
c) Kiillottaa kaljunsa
d) Teksaa kaappiaan
e) Pakkaa rinkkaansa seuraavaa
harjoitusta varten
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Ruokailemaan mennessään
upseerioppilas…
a) Suorittaa kymmenen sekunnin
pikamarssin varuskuntaravintolaan
b) Kailottaa tahdintoistoja ja Jääkärimarssia
c) Tekee särmiä yhdeksänkymmenen
asteen käännöksiä
d) Poistuu tupaan korjaamaan tai kuulee
kaunista laulua
e) Yrittää ilmoittaa komppanian valvojalle
heikolla menestyksellä
Vasemmassa hihassaan
upseerioppilaalla on…
a) Taistelutomaatti / Morkula /
Laavalamppu
b) Diskorapu / Pystykorva
c) Lapio ja sytytin / Kaasunaamari /
Räjähtävä vaunu / Taivasten valtakunnan
avaimet
d) Diskomatoja / Päästä seivästetty leijona
e) Parsakaali
Upseerioppilaan yksikön motto on…
a) Piiru, metri, sekunti!
b) Verta ja terästä!
c) Pioneerivoimaa!
d) Perustaa, suojaa ja ylläpitää!
e) Henki-hyvä, kunto-kova, sissit-paras!

Jos sait eniten…
...A-Vastauksia

Upseerioppilaasi taistelee järkkymättömän Bulipatterin riveissä ja vastaa siitä,
että kurssimme tulivoima on kohdillaan. Nämä taistelijat tuntevat heittimet,
tykit, ohjukset ja ilmatorjuntakonekiväärit paremmin kuin omat taskunsa.

...B-Vastauksia

Upseerioppilaasi kuuluu Maavoimien selkärankaan eli Kärkikomppaniaan,
joko jääkärinä tai tulenjohtajana. Hän tuijottaa vihollista silmästä silmään
ja lähettää tälle terveisiä yläilmoista. Kärjen taistelija katselee maailmaa
päärakennuksen ylimmästä kerroksesta - kunnes lähtee taas metsään.

...C-Vastauksia

Upseerioppilaasi tunnistat särmistä käännöksistä ja Isänmaasta hänen
kynsiensä alla. Hän palvelee RUK:n pippurisimmassa komppaniassa,
Pioneerikomppaniassa, ja kykenee kantamaan oman painonsa verran
telamiinoja.

...D-Vastauksia

Upseerioppilaasi tuntee parikaapelin päästä päähän ja on valmis
käskyttämään ryhmällisen vihollistiedustelijoita maahan vaikka yksin. Hän
on ylpeä Esikunta- ja Viestikomppanian taistelija, jonka tunnistaa täydellisen
siististä kaapistaan.

...E-Vastauksia

Upseerioppilaasi on tunnettu kovasta kunnosta ja lähes äänettömistä
liikkeistä. Hän sulautuu vaivattomasti metsään ja havaitsee terävillä aistellaan
vaikka kilometrin päästä lähestyvän hyttysen. Metsän jälkeen hänen toinen
kotinsa on päärakennuksen toinen kerros eli Tiedustelukomppania.
Mikäli testin tulos ei osu yhteen upseerioppilaasi todellisen yksikön kanssa,
kannattaa sinun pudottaa hänet hellästi alas aselajiylpeyspilvestään. Vaikka
yksiköiden välinen veljellinen kilpailu on tauotonta, kurssia kuin kurssia
yhdistää ennen muuta itse rukkilaisuus.
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INTTI-SUOMI-INTTI
Useimmille aveceille surullisen tuttu inttislangi on viime vuosina levinnyt
Suomen yleisimmäksi murteeksi. Niinpä kurssijuhlassakin puhutaan
puhdasta inttiä, joten perustason ymmärrys tärkeimmistä termeistä on
avecin viihtyvyyden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Tämän lukemalla vältyt
ruokapöydän äärellä tornareita vemppaavista koksuista kuunnellessasi
murremankeliin gonahtamiselta - ainakin suurimman osan ajasta.

Aamu: Ajan yksikkö varusmiespalveluksen aikana. Vastoin kaikkia fysiikan
lakeja sekä Einsteinin suhteellisuusteoriaa, aamut eivät koskaan vähene.
Gines, kinkku: Valtion tarjoama ilmainen täyden palvelun
virkistysviikonloppu, josta jokainen upseerioppilas unelmoi.
Gonahtaa: Menettää palvelusmotivaatio. Kun into syöksyä naama edellä
mutaan telamiina sylissä ei ole enää ihan yhtä korkealla tasolla kuin
peruskoulutuskauden alussa.
Kipinä: Armoton kaksinkamppailu taistelijan ja kamiinan välillä siitä, kumpi
sammuu ensin.
KL, kooällä: Lähes mitä tahansa: käpylehmä, kahvilippu, käytävän lakaisu...
Ei kuitenkaan koskaan kuntoisuusloma.
Koksu, kokelas: Upseerioppilaasi sitten, kun hän kasvaa isoksi.
Upseerioppilas kehittyy Pokemonin lailla upseerikokelaaksi, joka kehittyy
aikanaan vänrikiksi tai aliluutnantiksi.
Korpo: Korkea polviasento eli esimerkillisen taistelijan perusolotila. Sopii
lähes mihin tahansa tilanteeseen: taukoihin, ruokailuihin, jonottamiseen,
siivoamiseen, kosintaan yms.
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Luha: Suomen vastapallo Sveitsin armeijan linkkuveitselle, eli
Puolustusvoimain lusikkahaarukkayhdistelmä. Sotilaan tärkein
monitoimityökalu, joka toimii myös mm. kenttälapiona ja tölkinavaajana.
Mankeli: Tilanne, jossa vastuun taakka upseerioppilaan harteilla käy
rajattoman raskaaksi. Toteutuu parhaiten silloin, kun johtotehtävässä
toimiva upseerioppilas asetetaan vastuuseen asioista, joista ei tiedä mitään,
jotka olisi pitänyt jo tehdä ja joiden tekijät ovat mystisesti kadonneet maan
pinnalta.
Nakki: “Vapaaehtoinen” lisätehtävä. Innokkaimmat taistelijat keräilevät
näitä kuin kooälliä konsanaan.
Nakkipiilo: Suojaisa maaston- tai kasarminkohta, joka estää nakituksen
kohteeksi joutumisen.
Noheva: Nopea-heti-valmis. Lyhenne, jota käytetään innokkaasta äidin pikku
soturista, joka on tarvittaessa valmiina hoitamaan vaikka koko joukkueensa
tehtävät.
Rötinä: Kun sotilas ei taistele, hän lepää. Äärimmilleen hiottu tekniikka, jolla
maksimoidaan saatu levännäisyysvaikutus. Noheva sotilas aloittaa rötinän
heti, kun sopiva nakkipiilo löytyy.
Skappari: Upseerioppilas, joka ei kotiutunut koskaan. Hänen päivärahaansa
kutsutaan palkaksi.
TJ: Tänään jäljellä. Luku, jolla kuvataan sotilaan palvelusmotivaatiota. Mitä
pienemmäksi tämä luku muuttuu, sitä epäsotilaallisemmaksi sotilas muuttuu.
Tornari: Tornihuhu. Joku on kuullut jotain joltakulta, joka kuuli sen
varmaan joltain skapparilta, joten sen täytyy olla totta. Yleistyy huomattavasti
maastoharjoitusten lähestyessä.
Vemppa: Terveydentilansa vuoksi palvelushelpotusta nauttiva taistelija.
Itsenäisen maamme puolesta haavoittunut soturi, joka varuskuntaravintolaan
muodosta irrallaan marssiessaan herättää palvelustovereissaan todellista
kunnioitusta.
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Tiedotusjaoston tervehdys
Rakas avec,
svengaava 20-luku ei voisi alkaa paremmin. Helmikuun ensimmäisenä
päivänä tulet juhlimaan, tanssimaan ja nauttimaan sellaisesta loistosta,
jota näet seuraavan kerran aikaisintaan Linnan juhlissa. Anna kuitenkin
upseerioppilaallesi aikaa Linnan-kutsun hankkimiseen - kurssijuhlassa riittää
riemua muutaman ihmisiän edestä.
Ensiksi pieni varoituksen sana: kuukausikaupalla kurssiveljien ja -siskojen
kanssa ryynääminen jättää jälkensä upseerioppilaaseesi. Kurssijuhlassa tapaat
hänet entistäkin uljaampana, suoraselkäisempänä ja itsevarmempana, mutta
tulet myös huomaamaan, ettet ymmärrä puoliakaan hänen puheistaan. Ole
kärsivällinen - kurssijuhla on inttislangin ja kauas todellisuudesta liioiteltujen
tarinoiden kukkeinta kasvumaata.
Upseerioppilaasi on odottanut juhlan jakamista kanssasi kuin hiljalleen
nousevaa reservin aurinkoa. Sillä välin, kun sinä valmistaudut suureen päivään
metsästämällä unelmien juhlapukua ja syventymällä inttislangin salaisuuksiin,
opiskelee upseerioppilaasi hiki hatussa sotilasjohtamisen sekä vetisessä sohjossa
ryvettymisen syvimpiä saloja. Hänelle kurssijuhla on TJ-kalenteriin sydämellä
merkitty unelma, jonka voimalla jaksaa puskea läpi kylmimmänkin tuiskun.
Kun ruusut on rynnäköity ja juhlavaatteet vaihdettu, nauti sydämesi kyllyydestä.
Ota kaikki irti seurasta, speksistä (joko koska se on hyvä tai koska se on huono)
sekä koko kokemuksesta, sillä tämä ilta ei unohdu koskaan.
Riemukasta kurssijuhlaa!

Upseerioppilas Joona Jokilampi
Tiedotusjaoston puheenjohtaja
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Pimeimmänkin talven keskellä valon loisto näyttää tietä. Lähti loisto sitten
auringosta, hangesta tai taivaan tähdistä, se näyttää suunnan talvikurssin
pimeydessä taivaltavalle upseerioppilaalle. Samoin jokainen reserviupseeri on
oman joukkonsa edellä kulkeva ja sitä johdattava suunnannäyttäjä.
Yksittäiset valonsäteet eivät näy kauas, mutta yhdessä ne loistavat kirkkaina.
Niin myös me muodostamme liki kuudensadan upseerioppilaan voimin kurssin
255 Loisto.

