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Henkilökohtaisia muistoja Erkistä, OH8RC; ”Suomen parhaasta 
sähköttäjästä”

Kävin varusmiespalvelukseni 13.6.1974-9.5.1975 pääosin Riihimäellä 
Viestirykmentissä, johon sisältyi myös ns. RAUK. Olin alokasajan 2K:ssa jonne 
koottiin radiopuolelle hyväksytyt. RAUK:n suoritin 23.8.-28.11.1974. 
Aliupseerikoulussa olin tupa nro 1:ssä sukunimeni perusteella ja Erkki, OH8RC; 
(Korhonen) oli tuvassa 3. Hän oli jo varusmiespalvelukseen Oulun 1. ErVK:aan 
mennessään diplomi-insinööri ja huipputitari.

Muutaman kerran Rixussa olimme iltavapaalla tiloissa, joissa saattoi ”niuhottaa” 
kokeisiin tai vaikkapa kusoilla, olihan kurssillamme useita amatöörejä. Kerran 
menin Erkin kanssa harrastetiloihin, jossa oli radioamatöörivehkeet ja Erkki näytti, 
kuinka automaattiavain surisee. Itse olin RAUK:n aikana suorittanut armeijan 
viestittäjätutkinnon II luokan kokeen, jossa otto-/antotason tuli olla 60 mrk/min. 

Erkin tahti tuntui minusta käsittämättömältä. Hänelle oli tuo 1. luokan tasokin, 80 
mrk/ min., lasten leikkiä. Hän otti illan aikana joitakin yhteyksiä ja viestityksen 
sisältö meni minulta täysin ohi. 

Lassen nopeus 147 mki/min?

Tästä tilanteestahan on nyt aikaa kohta 42 vuotta, mutta, jos pitäisi Erkin 
nopeudesta jotain sanoa, niin muistelisin sen olleen parhaimmillaan n. 125 
mrk/min. Lasse Mårtensonista kyllä puhuttiin Rixun RAUK:ssa. Jonkun tuvan, 
todennäköisesti tupa 5:n jonkun yläpunkan alalaudoissa huhuttiin olleen Lassen 
puumerkin. Lassen nopeudesta muistelisin olleen suullisia arvioita, että sen 
huhuttiin olleen n. 147 mkiä/min luokkaa. Nämä ovat tietysti huhupuheita, mutta 
sattuisivat kyllä siihen haarukkaan, millä välillä hän itse on nopeutensa arvellut 
olleen.

Miellyttävä Erkki

Erkki, OH8RC; oli todella miellyttävä herrasmies ja kerrottiin, että hän oli ollut 
myös hieman nuorempana ja ehkä hoikempanakin myös aika kova pikajuoksija, 
ainakin meihin muihin verrattuna. Olisiko ollut 100 metrillä n. 11 sekunnin 
kunnossa.

Ohessa on liitteenä jäljennös RAUK:n kurssimme kurssijulkaisusta, jossa on Erkin 
tuvan pojista kuva ja tyypillinen kurssijulkaisuihin kuulunut luonnehdinta. Julkaisu 
toteaa Erkistä: 

”Huipputitari, joka pääsi joskus kovaakin”. 

Arvio lienee tarkoittanut sekä sähkötysvauhtia, että pikajuoksunopeutta. Kun 
tuvan pojista toiset lienevät vielä elossa olevia, en yksityisyydensuojan vuoksi 
näytä heidän koko nimiään. Erkki on tässä poikkeus, kun hän, niin kuin ymmärsin, 
on jo siirtynyt ajan rajan toiselle puolelle.

Sekä Erkki että allemerkinnyt sitten jatkoimme RUK:ssa Haminassa, jonka aikana 
itsekin innostuin suorittamaan radioamatööritutkinnon (helmikuussa 1975). 
Valitettavasti sitten harrastus jäi.
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