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Ja killassa sitä tapahtuu! 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta elää vireästija 
sen kun voimistuu jatkuvasti. Kilta on noin 500 jäse
nensä monimuotoinen toimintaympäristö. Killan ba
retti koristaa nyt jo Uudenmaan läänin maaherran Sö
dermaninkin päälakea. 

Kilta tarjoaa paljon mahdollisuuksia varusmiehille, 
reserviläisille, rykmentin henkilökunnalle ja toki 
myös heidän perheilleen. 

Kilta on viime kuukausina järjestänyt monia hyvin 
erilaisia tilaisuuksia. On lasten peuhutapahtumia sekä 
neuvotteluja rykmentin yksiköitten johdon ja toisaal
ta Rttk:n yksikköedustajien kanssa. 

Viime syksynä pidettiin rannikkolaivurikurssi. Ka
januksen saunan tomiosa kaipaa timanttiporattavia 
reikiä ilmanvaihtoaan varten. Järvön saari kiltamajoi
neen on saaristoretkien erinomainen tukikohta ja lii
terikin saatiin ahkeralla talkootyöllä valmöksi. 

Maanpuolustustyö yhdistettynä näin monipuolisiin 
harrastuksiin on iloinen asia. Yhteistyöllä ja hyvillä 
mielin rakennamme tämän kansakunnan tulevaisuut
ta. 

Hyvää joulua ja yhä reippaampaa tulevaa vuotta 
toivottaen 

Markku Markkula 
res.vänr. -79 
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Jouluna 1986 

Vuosi 1986 on tarjonnut Lippurykmentissämme palveleville runsaasti haas
teita. Olen iloinen siitä, että kaikki ovat halullisesti sijoittaneet kykynsä 
rykmentille annettujen tehtävien täyttämiseen. Näin tehden olemme osal
listuneet itsenäisyytemme vaalimiseen käytännön toimin . 

Kuluvan vuoden valmistautuessa siirtymään muistojen pariin hiljennymme 
hetkeksi rauhan ja tulevaisuudenuskon suuren juhlan , Joulun viettoon. 

Toivotan Teille Hyvää Joulua. 

Ensi vuosi 1987 tuo tullessaan uusia tehtäviä. Toivotan jokaiselle onnea ja 
menestystä sekä kestävyyttä niiden täyttämisessä . Kun parhaamme yhdessä 
yritämme, tulos on myös paras mahdollinen. 

Haluan erikseen kiittää Vihreitä Sisaria , Suomenlinnan Rannikkotykistö
kiltaa ja Rannikkotykkimiestoimikuntaa menestyksellisestä toiminnasta 
rykmentin ja myös tämän Linnake-lehden hyväksi . 

Rykmentin komentaja 
Eversti J.A. Niska 
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Kertausharjoitukset 
Porkkalan edustalla 
ReserYin harjoituksiin osallis
tuu jopa enemmän miehiä 
kuin Yarusmiespafrelukseen; 
seikka, joka antaa kuYan ker
tausharjoitusten merkitykses
tä reserYiin perustuyaJle puo
lustusjärjestelmällemme. 

Rannikkotykistössä kertaa
misen tärkeyttä korostaa Yielä 
aselajin teknisyys ja jatkuYa 
kehittyminen sekä Yastuu Yal
takunnan rajasta. 

Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin alue ulottuu 
Loviisan tuntumasta aina 
Porkkalan selän toiselle puo
lelle. Pääkaupungin sijainti 
rykmentin vastuualueella, va
jaat 20 kilometriä valtakun
nan rajasta , painottaa entises
täänkin aselajin ja koko ran
nikkopuolustuksen merkitys
tä. Niinpä kertausharjoitusten 
järjestäminen onkin oleelli
nen ja jatkuvasti pyörivä osa 
Rykmentin toiminnassa . 

Lokakuun alussa järjestet
tiin Porkkalan edustalla keski
suuri rannikkorykmentin ker
tausharjoitus, johon osallistui 
noin 600 miestä . 

Harjoituksen tehtävänä oli 
harjoitella joukkojen perusta
mista , tulenkäyttöä aluelouk
kausten ja maihinnousun tor
junnassa, sekä linnakkeen 
puolustamista ilmatorjunta 
mukaanluettuna . Toiminnan 
keskellä tutkittiin miten eri 
tehtävistä vastaavat henkilöt 
toimivat ja reagoivat yllättä
vissäkin tilanteissa . 

Rt1 an ,1,,~,.,,~..,.~}., 
f'c.rl•~-~h~"t '-'-f RI.\ ,_,.-J.f,,14 
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II Patteriston komentaja majuri Hurme selostamassa harjoi
tuksen kulkua. 

Harjoitukseen osallistuvien 
joukossa oli runsaasti reservi
läisiä , jotka olivat nyt ensim
mäistä kertaa kutsuttu ker
tausharjoituksiin . Mukaan 
mahtui myös keski-ikäisiä 
vänrikkejä, joilla on ehtinyt 
kulua jo lähes parikymmentä 
vuotta varusmiesa joistaan . 
Useimmille harjoitukset oli
vat kuitenkin jo tutuksi tullut
ta rutiinia.' Olipa varsin mo
nella takanaan jo reilusti yli 50 
liarjoitusvuorokautta . Nämä 
henkilöt lisäsivät "omasta ta
kaa" koulutuspotentiaalia toi
mimalla kouluttajina harjoi
tukseen osallistuneiden kanta
henkilökuntaan kuuluvien 
ohella . 

Edellä mam,ttujen syiden 
johdosta harjoitukseen osal
listuneet saapuivat paikan 
päälle kolmessa vaiheessa. 
Ensin upseerit, seuraavaksi 
aliupseerit ja lopuksi tykki
miehet. Aikaisemmin saapu
neet ja asioihin perehtyneet 
jakoivat sitten tietojaan myö
hemmin saapuneille . 

Harjoitukseen johtanut 
"konkreettinen syy" oli kai
keksi onneksi vain kuviteltu · 

Tilanne Itämeren piirissä ki
ristyi ja käynnisti useita ker
tausharjoituksia . Maanantai
na 6.10. saapuivat Upinnie
meen reservin upseerit Suo-

menlinnan Rannikkotykisto
rykmentin harjoituksiin Pork
kalan edustalle . Kantahenki
lökunnan toimesta aloitettiin 
välittömästi kiivas koulutus 
vanhojen asioiden mieleen pa
lauttamiseksi ja uusien oppi
miseksi. 

Liikehdintä kiristi tilannetta 
entisestään ja valmiustilaa oli 
kohotettava . Keskiviikkona 
8.10. paikalle saapuivat reser
vin aliupseerit. Jo.ukkojen 
kaksinkertaistuttua alkoi kuu
meinen sähinä . Oli valmistau
duttava vastaanottamaan pai
kalle saapumassa olevat tykki
miehet , kouluttamaan heidät 
ja muodostettava heistä toimi
va joukko. Tykkimiehet saa
puivat perjantaina 10.10. ja 

hajaantuivat ympäri saaristoa. 
Tilanne kiristyi entisestään 

ja sunnuntaina 12.10. " Keltai
set" eli vihollinen tunkeutui 
alueelle. Patterin komentopai
kalla annettu komento: AM
PUMAKUNTOON! välittyi 
mieheltä miehelle , se kumpusi 
ilmaan tulenjohtotornissa , 
keskiön uumenissa ja tykkitor
neissa usean kurkun yhteis
huutona . Tulenjohto , keskiö 
ja tykit "heräsivät" sähköiseen 
toimintaan ja Kantahenkilö
kunnan valppaan valvonnan 
alaisena tykkien putket suun
nattiin kohteeseen . Komento : 
AMPUKAA! sai aikaan tutun 
pamauksen ja ammus lensi 
tuon ainutlaatuisen jyrinänsä 
saattelemana ilman halki nos-

taen vesipatsaan horisonttiin . 
Keltaiset painoivat päälle 
kiukkuisesti yrittäessään mai
hinnousua ja alueen valtaa
mista . Mutta vihaisia olivat 
myös puolustajat. Raskaiden 
rannikkotykkien jyrinään se
koittui ilmatorjunnan ja linna
kekomppanian aseiden rätinä . 
Keltaiset olivat hätää kärsi
mässä. 

Taistelut taukosivat viimein 
tiistaina 14. 10. kestettyään 
kolme päivää . Harjoitukset 
päättyivät Mäkiluodon linnak
keella ja Upinniemessä pidet
tyihin päätösparaateihin . Jou
kot kotiutettiin keskiviikkona 
15 . 10. monta kokemusta rik
kaampana. 

Maaherra Jakob Söderman tutustumassa Jaserkiikariin . Maaherran seurassa Rykmentin komen
taja eversti Niska (vas.) ja Mäkiluodon linnakkeen päällikkö yliluutnantti Tiippana . 
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TAUOLLA: 

"Pokan" eli kehysharjoitte
lun keskeydyttyä hetkeksi tuli
tauon ajaksi, purkautui maan 
uumenista joukko reserviläisiä 
pitämään ansaittua taukoa 
maan pinnalle. Useimmat 
miehet pitivät harjoitusta mu
kavana "taukona" arkiseen si
viilielämään. Mielekkääksi 
sen teki juuri tekniikan kehit
tyminen ja uusien asioiden op
piminen . 

Nykyisenä varusmiehenä 
tuntui oudolta kuulla , ettei itse 
miljoonaan kertaan purettu 
Rynnäkkökivääri ollu"tkaan 
entuudestaan tuttu . Joku oli 
nähnyt aseen varusmiesaika
naan vain yksikön päällikön 
pitämässä ampumanäytökses
sä. 

SOPPA TYKILLÄ: Ruoka oli "hyvää", mutta sitä oli riittävästi . Vaimon lihapulliin 
tottuneet miehet kummastelivat aterioiden koostumusta , mut
ta kyllä he suostuivat lopulta jakamaan kehujakin . Nälkäisiksi 
ei oltu koskaan jääty. 

.. 

TELTASSA: 

Joillekin Suomen suurien 
salojen ja mahtavien korpi
metsien keskellä kohoavissa 
kaupungeissa urbanisoituneil
le kaupunkilaisille , oli kivita
lon vaihto kankaiseen kotaan 
e11ämukava muutos. Lämpö
termostaatti vaihtui samalla 
alkeellisempiin , joskaan ei 
välttämättä vähemmän tekni
siin sahaan ja kirveeseen . Te
levision ja jääkaapin paikkaa
kaan ei teltan suunnittelussa 
ole otettu huomioon. Tunnel
ma on kuitenkin ollut varus
miesaikaan verrattuna leppoi
saa. 

~ ETKO VAIKEITA? 
ANNA POI!JOLAN OPASfAA

KYSYMEILTÅ MONTilJRVASTA. 
Keskitä kaikki perheesi vakuutukset 

Pohjola-yhtiöihin, niin pääset 
nauttimaan Moniturva-eduista! 

=> ~ 

POHJOlA-YHTiär 
f'()/ UW A SI l(Hl/-.\'AJ AMA l:UROOPPAJ.AINF.N 

/U,IARJNl~\J 
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Järvön kiltamaja jäsenistön käytössä. 

KILTATYÖ- FRAASI VAI TOIMINTAA 
Kiltatyö on monipuolista ja 

nykyaikaista jäcjestötoimin
taa, joka ylläpitääja Yoimistaa 
sekä Yacusmiesaikana että 
kectaushacjoitusten yhteydes
sä syntyneitä siteitä. Onko tä
mä iskulause Yai fraasi Yailla 
toimintaa, sanonta, joka on 
Yain kauniisti merkitty muis
tiin? Mikä on sen merkitys 
oman kiltammc, Suomenlin
nan Rannikkotykistökillan 
toiminnassa? Näitä cyhtyfrät 
pohtimaan useissa järjestöissä 
mukana oleYat killan jäsenet, 
jome kiltatyö on antanut ja 
antaa enemmän. 

Mukana olivat Reijo Tela
ranta, killan puheenjohtaj a; 
Olli Saatsi, arkkitehti , jonka 
vastuulle "lankesivat" killan 

laajat rakennussuunnitelmat; 
Tapani Puska vastaa killan va
rusmiessektorista ja Jouko 
Kokkonen, killan tiedottaja . 

Reijo: "Killalla on taka
naan vilkas rakentamisen kau
si. Järvön Kiltamajaja Robert 
Kajanuksen saunan entisöinti 
ovat olleet näyttöjä aktiivisuu
desta ja yhteishengen voimas
ta. 

Nyt on vuorossa seuraava 
vaihe. Toiminnan painopiste 
on siirrettävä toimintaan , joka 
palvelee varusmiehiä, reservi
läisiä ja ennenkaikkea killan 
jäseniä ja näin hyödyntää jo 
luotuj a toiminnan raameja ." 

Olli : "Luonteva paikka ta
vata kertausharjoituksissa tu
tuksi tulleita kavereita . Ystä-

viä on tullut lisää . Veneellä 
liikkuessani on Järvö tarjon
nut sopivan määräsataman ja 
oleskelupaikan . Henkilökoh
taisesti minulla on ollut mah
dollisuus hyödyntää omaa am
mattitaitoani Kajanuksen sau
nan ja Järvön rakentamises
sa." 

Ensio on ollut killan toimin
nassa mukana jo 70-luvun 
alusta . Kertausharjoitusten 
jälkeen hän oli tavannut ryk
mentin henkilökuntaan kuu
luvan, joka oli kertonut killas
ta ja sen toiminnasta, maini
ten killassa tarvittavan aktiivi
sessa järjestötoiminnassa mu
kana olevia. "Kiinnostukseni 
heräsi, koska olin jo vuosikau
det ollut mukana reserviläis-

kerhoissa . -Mitä uutta kilta 
voisi minulle tarj ota? Veto
nauloja silloinkin olivat retket 
Helsingin saaristoon. Seuraa
vana vuonna minut valittiin 
Helsingin osaston hallituk
seen ja muutaman vuoden ku
luttua Rannikon Puolustajain
killan hallitukseen", kertoi 
Ensio . 

Tapani sai kuulla killan toi
minnasta kertausharjoituksis
sa. "Liityin heti mukaan, sillä 
tämä toiminta on oiva tapa pi
tää suhteita yllä omaan asela
jiin." 

"Minun palvelusaikanani ei 
killan toiminta ollut vielä edes 
alkanut. Kilta perustettiin v. 
1962, ja sain tiedon perusta
vasta kokouksesta lehti-ilmoi
tuksesta . Tässä tilaisuudessa 
ei yhtään tuttua ollut mukana 
ja meitä, silloin nuori a, vain 

kourallinen", muistelee Jouko 
ja jatkaa: "Tänään on tilanne 
toinen. Jäsenistö on nuortu
nutja toiminnan painopiste on 
muuttunut nuorekkaammak
si. Järvön ansiosta toimintaan 
voi ottaa osaa oman aikatau
lun mukaan." 

"Tarkoituksenamme on kil
lan tunnetuksi tekeminen va
rusmiehille heidän palvelusai
kanaan ja yhteistyön kehittä
minen killan ja rykmentin vä
lillä RTTK:n avulla", kiteyt
tää Tapsa oman sektorinsa toi
mintaa. 

Ensio: "Koska maanpuolus
tustyö , reserviläis- ja kiltatoi
minta kiinnostavat edelleen, 
toivon linnake- ja muita retkiä 
järjestettävän edelleen. Sa
moin kiinnostaa oman aselajin 
kehityksen seuraaminen näy
töksineen ja esitelmineen. Pa-

nen arvoa myös sille, että usei
siin tilaisuuksiin voi osallistua 
koko perheen voimin . Näen 
myös kiltatoiminnan hyvänä ja 
kehittävänä harrastuksena tu
levaisuudessa ja tiedän, että 
lause - Itsenäisyys on turvatta
va joka päivä - pitää paikkan
sa ." 

Yhteisesti todettiin lopuksi, 
että kiltatoiminnasta saa 
enemmän irti , kun siihen ottaa 
aktiivisesti osaa. Toiminnan 
raamit ovat tänään sellaiset , 
joita muilla maanpuolustus
järjestöillä ei ole. 

Jokaisella varusmiespalve
luksen suorittaneella on oi
keus seurata aitiopaikalta 
oman aselajin ja koko puolus
tusvoimien kehitystä. Tähän 
kilta antaa parhaat mahdolli
suudet. 

Jouko Kokkonen 

0 *·· 
USTAVÄHA 

l'f UIKENNETURVA 
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Varusmiespapin joulutervehdys 

Meille suomalaisille joulu on 
niitä tärkeimpiä juhlia, mitä 
kalenteri tuo tullessaan. Sil
loin näet ollaan Yilpittömästi 
iloisia tai kiroillaan katkerasti 
postiluuk~sta tipahteleYien 
Yerolippusten ja lappusten 
keskellä. Joulu saa mielemme 
herkistymään jopa siinä mää
rin, että "raahaudumme" 
kirkkoon jouluhartautta kuu
lemaan, se kun on perinne. 
Lopuksi Yielä kinkkua napaan 
ja joululahjoja aukomaan. 
Näin onkin kaikki hpin ja ih
misillä hyYä tahto. ToiYotta
Yasti! 

Ja tapahtui niinä päivinä ... 

"Ja tapahtui niinä päivinä, 
että keisari Augustukselta kä
vi käsky , että kaikki maailma 
oli verolle pantava ." (Luuk. 2) 
Jouluevankeliumin alkusanat 
ovat meille tutut , mutta huo
maammeko useinkaan , mitä 
ne pitävät sisällään. 

Käsky on sotilaalle hyvin 
tuttu juttu. Keisari Augustus , 
silloinen maailmanhallitsija , 
oli antanut KÄSKYN. Käs
kyn , jonka sisältönä oli vero
tus . Verot tuohon maailman
aikaan olivat varmasti yhtä 
epämiellyttävä tapahtuma 
kuin tänäkin päivänä. Joose
fin ja Marian kohdalla tilanne 
oli vieläkin kurjempi . Oli läh
dettävä Nasaretin kaupungis
ta kohti Beetlehemiä , koska 
Joosef oli kirjoilla siellä . Mat
kaa noin sata kilometriä. Kai
ken lisäksi Joosefin kihlattu 
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Tapio K u ja I a toimii Santahaminan varuskunnan varus
miespappina . Santahaminan lisäksi toimintakenttään kuuluu 
Isosaari, Orrengrund, Varuskuntasairaala , Tilkka , Helsingin 
päävartio ja osittain kaartin pataljoona. Varusmiespapin töihin 
kuuluu mm. virsilauluharjoituksia, kirkkoiltoja, rippikoulu se
kä lukuisia joukkoiltahartauksia ja henkilökohtaisia keskuste
luja. 

Maria oli raskaana ja matka 
kuljettiin jalkaisin . 

Heidän elämäntilantees-
taan oli poissa kaikki romant
tisuus ja idyllisyys, joka meille 
jouluevankeliumista nousee. 
Tuon arjen harmauden , tur
hautumisen , välinpitämättö
myyden ja kovan maailman 
keskelle syntyi toivo . Syntyi 
lapsi, joka sai nimekseen Jee
sus. Vaikka Jeesus-vauva syn
tyi tallissa , aviottomana lapse
na , oli ihme tapahtunut. Ih
me, joka sai ja saa aikaan 
muutoksia ihmisissä . Evanke
liumi kertoo , että "yhtäkkiä 
oli enkelten kanssa suuri jouk-

ko taivaallista sotaväkeä, ja he 
ylistivät Jumalaa ja sanoivat: 
Kunnia Jumalalle korkeuksis
sa, ja maassa rauha ihmisten 
kesken, joita kohtaan Hänellä 
on hyvä tahto!" Jeesus, Va
pahtaja lähetettiin kertomaan 
ihmeestä: Jumalan hyvästä 
tahdosta, rakkaudesta! 

Meillä olisi paljon oppimis
ta Jeesuksen äidin asenteesta. 
Me voisimme tehdä joulu
evankeliumin kohdalla sa
moin kuin Raamattu kertoi 
Marian tekevän: "Maria kätki 
kaikki nämä sanat ja tutkisteli 
niitä sydämessänsä." 

OHJUS KURSSI 

Yksi Rykmentin "ikioma" 
koulutushaara on johdinoh
juskoulutus, jossa Rykmentti 
keskitetysti kouluttaa koko 
aselajin Yarosmiehet ja reser
Yiläiset. 

Kerran vuodessa pidettä
vällä ohjuskurssilla koulute
taan kaksi ryhmänjohtajaa ja 
kahdeksan ohjusmiestä. Kou
lutus on vaativaa ja monipuo
lista ; itse ohjuksen lisäksi 
kurssilla perehdytään myös 
muihin aseisiin sekä toimin
taan saariston olosuhteissa . 

Kurssille valittavien tulee 
omata hyvä fyysinen kunto, 
tarkka näkö sekä p-arvo vä
hintään 5. Ohjausjärjestel
män vuoksi ohjusmiesten täy
tyy olla oikeakätisiä, ja yhtey
den aivoista sormiin pitää olla 
"mutkaton". Nämä hienomo
toriset taipumukset tutkitaan 

testeissä, joissa luodaan aidon 
tuntuinen tilanne simulaatto
rilla . Ohjuskurssille valittavat 
koulutetaan Upinniemessä ja 
ohjusmiesten palvelusaika 
kestää 8 kk . 

Ohjusjoukkueeseen kuuluu 
kaksi ohj usryhmää sekä tais
teluvälineryhmä. Käytössä 
oleva rannikko-ohjus SS-11 
on ensimmäisen polven joh
dinohjus, jonka osuma vastaa 
raskaan rannikkotykin osu
maa. Joukkue kulkee asemiin
sa Uisko-luokan veneillä kul
jettaen mukanaan 24 ohjusta . 
Ohjuksia voidaan sijoittaa 
paikoilleen myös etukäteen, 
joten joukkue on varsin tuli
voimainen . Joukkueen tehtä
vänä on: torjua alusten hyök
käykset väylien suunnassa, es
tää maihinnousut, sekä avus
taa kevyitä rannikkopattereita 
tai jopa korvata ne . 

Eräs ohjusmiesten odottama 
koulutuksen kohokohta on 
ohjusammunnat nk. koYilla. 
Marraskuun ensimmäisellä 
riikolla ohjuskurssi piti Pork
kalan saaristossa ampumalei
rin, jossa testattiin ampujien 
taidot ja hermojen hallinta. 

Keskiviikko 5.11. 

Merikasarmilla , ohjuskurs
sin kotikolossa , vallitsi kuu
meinen hyörinä . Kurssilaiset 
pakkasivat "buduaarinsa" si
sällön reppuun ja tekivät läh
töä ampumapaikalle . Ohjuk
set ja muut tarvikkeet lastat
tiin ja armeijan raskas kuor
ma-auto jyristeli rantaan . Au
tosta purkautui joukko miehiä 
ja alta aikayksikön oli tavarat 
purettu korkeiksi kasoiksi lai
turille . Hetkisen odoteltuam
me Merisaukko kiinnittyi pe
rä-aaltojen saattelemana lai-
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. Jd siirryimme varustei
nemme sen uumeniin . Leu
dossa tuulessa liitelevien lok
kien silhuetit kuvastuivat pil
vien peittämää taivasta vas
ten. Ilma oli vuodenaikaan ja 
merelliseen ympäristöön näh
den suhteellisen lämmin. Sää 
oli mitä parhain ohjusten am
pumiseen; ja ohjuskurssilaiset 
elättelivät toiveita kelin jatku
misesta hupmisen ampuma
päivän puolelle. 

Vene saapui määräsata
maan ja asetuimme "taloksi". 
Ohjukset ja muut tarvikkeet 
kannettiin laukaisupaikan lie
peille ja kalliolle pystytettiin 
kenttäsimulaattori , jolla am
pujat ryhtyivät varmistele
maan sormiensa "herkkyyt
tä". 

Torstai - ampumapäivä 

Murphyn-lain mukaan aamu 
valkeni sateisena. Kolea tuuli 
puhalsi luihin ja ytimiin asti 
vihmoen sadevettä sisään kau
lusaukosta. Huono sää latisti 
hieman tunnelmaa muttei ky
ennyt tappamaan huumoria. 

Hyväntahtoisesti toisilleen pi
ruillen ohjusmiehet lähtivät 
ampumapaikalle . Ampujat 
poistivat viimeiset vapinat sor
mistaan simulaattorilla ja kel
lon lähestyessä puoltapäivää , 
jolloin ammunnan oli määrä 
alkaa, laitettiin laukaisujär
jestelmä kuntoon . 

Laukaisujärjestelrnään voi
daan kerralla liittää kuusi oh
justa. Ohjukset voidaan sijoit
taa kalliolle tai poteroon, jos
sa ne on helppo naamioida ka
toksella. Ohjus voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen osaan. 
Etuosassa sijaitsee joko PST-
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tai merimaalikärjellä varustet
tu räjähde . Keskiosassa on 
lähtö- ja matka-ruutiraketti
moottorit ja takaosassa oh
jausmekanismi. 

Ohjusta ohjataan matka
moottorin suihkun suuntaa 
säätelemällä . Ohjauskomen
not välittyvät ohjukseen säh
köisesti kahta johdinta pitkin . 
Nämä 0,26 mm paksuiset ku
paripäällysteiset teräslangat 
purkautuvat ohjuksessa sijait
sevista puolista. Puolilla on 
lankaa 3 300 m mikä sanelee 
ohjuksen toimintamatkaksi n. 
3km. 

Langat on ankkuroitu maa
han ja yhdistetty kaapelilla ja
korasiaan, josta ryhmän vara
johtaja valitsee .parhaan oh
juksen ryhmänjohtajan käs-

kyn mukaan (riippuen ohjuk
sen suuntauksesta) . 

Jakorasia on yhdistetty kaa
pelilla laukaisurasiaan , josta 
vara-ampuja laukaisee ohjuk
sen. Vara-ampuja voi tarvitta
essa myös ohjata ohjusta lau
kaisurasiassa olevalla ohjaus
sauvalla. Käytännössä taisteli
japarin vahvuinen partio voi 
ampua joko mukanaan kuljet
tamansa , tai valmiiksi kätke
tyn ohjuksen pelkällä laukai
surasialla. Varsinainen oh
jausrasiassa sijaitseva ohjaus
sauva eli "joystick" , jota am
puja käyttää, voidaan sijoittaa 
100 metrin pituisen kaapelin 
päähän, eli varsin kauas lau
kaisupaikasta. Tämä vaikeut
taa ampujan havaitsemista ja 
häirintää. Johdinohjatun oh
juksen lentoon ei voi juuri vai-

OHJAUSRASIA 
- ryhmänjohtaja 
-ampuja 

JAKORASIA 
- varajohtaja 

kuttaa muuten kuin ampujaa 
häiritsemällä . Ampuja ja ryh
mänjohtaja ovat puhelin- tai 
radioyhteydessä laukaisupaik
kaan. 

Huomio! 

Ampujan saatua kiikarinsa 
suunnatuksi ryhmänjohtajan 
määräämään maaliin hän il
moittaa: "Valmis" . Vara-am
puja huutaa "Huomio!" ja lau
kaisee ohjuksen . Lennon va
kavoittamiseksi ohjus pyörii 
lentäessään. Jotta moottorin 
suihku ei "pyörisi" mukana, 
ohjausmekanismissa on Gyro
kompassi eli "hyrrä", joka ku
moaa pyörimisliikkeen pitä
mällä suihkun ohjauskomen
tojen mukaisessa horisontaali-

suunnassa. Hyrrän lähtiessä 
pyörimään, (aukaistaessa kuu
luu ensin kimeä vinkaisu. Sen 
jälkeen kuuluu pieni pamaus 
ja turpeen ja pienien kivien 
roiskuessa ohjus sinkoutuu 
matkaan savupilven keskeltä. 
Ampuja ottaa ohjuksen hallin
taansa ja ohjaa sen lähelle me
ren pintaa. Kiikareiden avulla 
ampuja suuntaa ohjuksen 
kohti maalia ja pitää sen suun
nassaan. Ohjus kykenee kah
den G:n kaarrenopeuksiin , jo
ten alukset eivät pysty väiste
lemään sitä. Ohjuksen nopeus 
on n. 700 km/h. Tämän ansios
ta se tunkeutuu aluksen kyljen 
läpi räjähtäen vasta sisällä . 

Koska ohjusta täytyy ohjata 
pitkän matkaa lähellä meren 
pintaa sen kiitäessä kahdensa-

dan metrin sekuntinopeudel
la , vaaditaan ampujalta suurta 
taitoa. Ohjuksen osuessa täy
dessä vauhdissa aallonharjaan 
se hajoaa tuhansiksi palasiksi 
ja räjähtää eli kuten kurssilai
set harmittavaa tapausta kut
suvat: "Jonkka kolisee". 
Helppoa ei ole myöskään kau
kana olevaan muutaman neli
ömetrin suuruiseen maaliin 
osuminen . 

Ammunta sujui tällä kertaa 
kuitenkin erinomaisesti; Jonk
ka kolisi ainoastaan kerran , 
kahdentoista ohjuksen osues
sa maaliin . Ammuntoja seu
raamassa ollut II patteriston 
komentaja majuri Hurme 
myönsi koko kurssille yhden, 
ja parhaille kaksi kuntoisuus
loma·a. 
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UUDET ALOKKAAT 

Puolustusvoimien kotiutet
tua 8.10. maa- ja ilmavoimissa 
240 vuorokautta palvelleet n. 
6 000 varusmiestä , vallitsi va
ruskunnissa outo olotila ; väl
jyys. Hengähdysaika ei kui
tenkaan jäänyt pitkäksi, sillä 
kahta päivää myöhemmin 
10.10. astui palvelukseen vuo
den viimeinen saapumiserä . 
Palvelukseen tulleen saapu
miserän vahvuus on noin 
12 000 miestä . Vapaaehtoisia 
on pystytty sijoittamaan vain 
vajaat 2 000. 

Myös SIRtR sai osansa tästä 
12 000 suuruisesta kakusta. 
112 miestä asettui taloksi San
tahamit1aan Koulutuspatteril
le ja 164 miestä Lappeen
rantaan Uudenmaan Rakuu
napataljoonan 2. Eskadroo
naan . 
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Pataljoonan komentaja majuri Rimpi toivotti alokkaat terve
tulleiksi: "Kerran rakuuna, aina rakuuna ". 

Uudenmaan Rakuunapataljoonan tulojuhlassa esiteltiin eri es
kadroonien kornetit. 

Jussi Raittinen oli viihdyttämässä alokkaita Santahaminan So
tilaskodin järjestämässä tulojuhlassa. 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 
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Koulutuspatterin alokkaat järjestivät itse ohjelmansa Syndalenin leirin i/Janviettoon . 
Sotilaskodissa pidetyssä tilaisuudessa nähtiin mm. omia "hupi-sanoituksia" esittävä 
kuoro ja perinteinen kaljaviesti. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
J 

Raskaan marssin jälkeen maistuu ruoka ... 

.. .. ja tauko. 
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Kilpailuammunnat 1986 

TULTA! JOOTKyskäisee. 

VuosittainjärjestettiiYät jouk
ko-osastojen tiiliset kilpailu
ammunnat Ot'at rannikkoty
kistössii jo ruosikymmeniä 
t'anha perinne. Kilpailuam
munnat Ot'at suhteellisen t'er
tailukelpoinen näyttö ryk
menttien tykistöllisestä koulu
tustasosta. Niissä käy selt'iisti 
ilmi yksiköiden f'iiliset erot ky
ryssii miehittää RT-patteri se
kä saada se toimimaan ripeästi 
ja tarkasti. Yksiköt saat'at 
näin ollen joka ruosi eteensä 
t'aatit'an tehtät'iin,johon tulee 
f'almistautua pitkään ja huo
lellisesti. 

18 

Isosaaren linnakkeen 
valmistautuminen 
ammuntoihin 

Isosaaren linnake on ahke
rasti ja menestyksekkäästi 
osallistunut näihin kilpailui
hin, josta todisteena ovat lu
kuisat kunniakirjat Isosaaren 
kasarmin käytävän seinillä. 
Ensimmäiset sodanjälkeiset 
maininnat Isosaaren linnak
keesta Suomen Rannikkolai
vaston parhaana joukko-osas
tona ovat jo vuodelta 1946 ja 
vuodesta 1977 alkaa, ainoas
taan vuonna 1983 keskeytynyt 
kunniakirjojen rivi . 

SA-kuva 

Linnake aloitti valmistautu
misensa vuoden 1986 syksyn 
kilpailuammuntoihin kahdella 
ampumaharjoituksella (9.-
12.9. ja 16.-18.9.). Tarkoituk
sena oli opettaa jokaiselle 
miehelle vähintään yksi tehtä
vä hyvin ja toinen tehtävä tyy
dyttävästi . Lisäksi miehet har
jaannutettiin linnakkeen eri 
kohteiden, esim. tykkien , suo
jaamiseen ja vartiointiin sekä 
suojautumaan taistelukaasuil
ta. Näitä monipuolisia harjoi
tuksia varten linnakkeen va
rusmiehistä koottiin lähes 1()() 

miestä käsittävä rt-patteri ja 
meritulenjohtue . 

Harjoitusten ohjelma oli 
laadittu erittäin tiiviiksi 
ja tehokkaaksi 

Se sisälsi vuorotellen kova
panosammuntoja 76mm:n ke
vyillä tykeillä ja kehysharjoit
telua 100 mm:n tornikanuu
noilla (tulitoiminnan harjoit
telua ilman ammuksia). Lyhy
et tauot käytettiin pikaisiin 
ruokailuihin ja joinakin iltoi
na , kaikkien suureksi riemuk
si, myös sotilaskodissa käyn
teihin . Kehysharjoitusten ai
kana patterin eri jaosten sisäl
lä vaihdettiin miesten tehtäviä 
ja pyrittiin löytämään jokai
seen tehtävään mahdollisim
man sopiva ja taitava mies . 
Esimerkiksi tulijaoksessa et
sittiin nopeita lataajia useita 
tunteja kestäneissä lataushar
j oi tuksissa. 

Työntäyteisten pa,v,en 
kääntyessä yöksi, harjoitusten 
loputtua , alkoi tärkeimpien 
kohteiden vartiointi . Vartio
miehiä motivoi odotettavissa 
ollut kommandohyökkäys lin
nakkeelle sekä mahdollinen 
vangiksi joutuminen ja hyises
sä meressä uittaminen . Patte
rin vartiointi ja lähipuolustus 
joutuikin kovalle koetukselle 
eräänä kuutamoisena yönä 
kolmen kokeneen komman
don uidessa saaren rantaan . 
Tiukasta. vartioinnista huoli
matta saivat kommandot tu
hottua osan tykeistä , mutta 
kaksi heistä joutui pian tapah
tuneen jälkeen urheiden tyk
kimiesten maalitauluiksi . 

Rt-patterin on kyettävä toimi
maan myös taistelukaasujen 
vaikutuksen alaisena 

Erittäin totuudenmukainen 
harjoitus saatiin aikaan , kun 
kesken kehysharjoituksen , il-

man ennakkovaroitusta hei
tettiin eri toimipisteisiin esim . 
tulenjohtotorniin ja tykkiase
maan harjoituskaasupanok
set. Kaasuaseen tehokkuus 
selvisi harjoituksen ansiosta 
useimmille meistä. 

Seuraava kilpailuammun• 
toihin valmistava harjoitus oli 
rykmentin syysleiri (22.-26.9.) 
Upinniemen alueella. 

Leirin ohjelma painottui 
edelleenkin kehysharjoitte
luun ja kovapanosammuntoi
hin , mutta muutakin ohjelmaa 
järjestettiin. Varusmiesten ki
vääriampumataitoa koeteltiin 
taisteluammunnoissa, joissa 
kuvattiin vihollisen hyökkäys 
omiin asemiimme maalitaulu
ja ja maalilaitteita hyväksi
käyttäen . Lisäksi suoritettiin 
nk . kissanpolkuammunta , jos
sa taistelijapari kulkee metsä
polkua pitkin ja vihollississejä 
kuvaavia maalitauluja tulee yl
lättäen esiin satunnaisista pai
koista. Parhaimmat taistelija
parit saavuttivat tässä erittäin 
vaativassa ammunnassa jopa 
16 osumaa 20:stä. 

Syysleiri huipentui lOOTK 
patterilla ammuttuihin kova
panosammuntoihin , joiden 
jälkeen kouluttajilla oli kol
men viikon tarkkailun tulokse
na riittävästi perusteita valita 
lopullinen kilpailuammunta
patteri . 

Ammunnat 

Kilpailuammuntoja varten 
oli varattu kolme vaihtoehtois
ta päivää 29. ja 30.9. sekä 
1.10.86, joista sopivin oli tar
koitus valita lähinnä sääolo
suhteiden perusteella. Kukaan 
ei siten tiennyt tarkkaa ajan
kohtaa etukäteen . Tiistaiaamu 

30.9.86 valkeni aurinkoisena 
ja syksyisen kuulaana . Näky
vyyttä oli silmänkantamatto
miin , ja meri oli lähes peilityy
ni. Edellisenä päivänä saareen 
tuotu , tällä kertaa vain 60 
miestä käsittävä rt-patteri , söi 
totuttuun tapaan pikaisen aa
mupalan ja saattoi lOOTK-pat
terin ampumakuntoon. Sa
maan aikaan meritulenjohtue 
valmistautui päivän harjoituk
siin. 

Kello 7 .15 aloitettiin kehys
harjoittelu, joka nyt kolmen 
viikon harjoittelun tuloksena , 
suJut lähes kitkattomasti. 
Huippuunsa viritetty kilpailu
patteri toimi odotusten mukai
sesti . Pian tämän jälkeen lin
nakkeen päällikkö, kapteeni 
M. Taavitsainen päätti , että 
kilpailuammunnat suoritettai
siin iltapäivällä ja aloitti tarvit
tavat järjestelyt. Luutnantti 
Vauhkosen johtaman Rt-pat
terin käskettiin valmistautua 
ammuntaan. 

Aamupäivän kuluessa am
muttiin tarkistusammunnat , 
joilla testattiin patterin tulen 
tarkkuus ja määritettiin tarvit
tavat korjaukset. Kun vielä 
saatiin viralliset valvojat ja 
tarkkailijat paikalle, oli patteri 
valmiina kilpailuammuntaan 
keskipäivään mennessä . 

Ensimmäisen ammunnan 
tulenjohtajana toimi kok Kal
lio. Hän sai tehtäväkseen tor
jua lOOTK-patterilla 8 ,5 km:n 
etäisyydellä olevan raivaaja
osaston laskin- eli tietokone
laskentaa apuna käyttäen . 

Hänen johtamansa ammun
ta sujui erinomaisesti eli I 
Pston komentajan majuri 
Haapasen sanoin: "kuten am
munta sujuu silloin, kun am-
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munnan valmistelu on tark
kaa , patteri toimii moitteetto
masti ja on reilusti onnea mat
kassa!" Patterin tuli oli koko 
ammunnan ajan niin kohdal
laan , ettei sivu- eikä matkan
korjauksia tarvinnut tehdä . 
Kranaateista 89 % osui maa
liin ja kaikki vaaditut aikarajat 
alitettiin reippaasti patterin 
nopean toiminnan ansiosta . 

Toisen ammunnan tulen
johtajana toimi kilpailuam
muntapatterin päällikkö luut
nantti Vauhkonen. Ammun
taa jouduttiin siirtämään vilk
kaan laivaliikenteen takia ja 
odottelun aikana sääolosuh
teet ehtivät muuttua aurinkoi
sesta pilviseksi . Tehtävä oli 
muuten sama kuin ensimmäi
sessä ammunnassa, mutta las
kentatavaksi oli käsketty pe
rinteinen miesvoimin suoritet
tava keskiölaskenta. Mittaus
menetelmänä oli laser-mit
taus . Patterin tuli oli ammun
nan aikana, pienen 3:n piirun 
korjauksen jälkeen , sivusuun
nassa kohdallaan , mutta mat
kan saaminen kohdalleen vaa
ti meritulenjohtueen apua is
kemäkorjaimen mu9dossa . 

Toinen ammunta kulki majuri 
Haapasen mukaan "kuten am
munta kulkisi , kun ei ole on
nea matkassa! " Patterin toi
minta oli edelleenkin moittee
tonta ja pisteiden menetys tu
lensiirron kohdalla johtui inhi
millisestä virhearvioinnista tu
lenjohdossa . 

Ammunnat olivat nopeasti 
ohi ja jännittyneen tunnelman 
vallitessa patteri saatettiin säi-
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lytyskuntoon . Lopulliset tu
lokset eivät vielä olleet selvillä 
ja arviot miesten keskuudessa 
vaihtelivat täydellisestä fias
kosta erittäin onnistuneeseen. 
Hyvästä ammunnasta luvatut 
kaksi kuntoisuuslomaa olivat 
vaakalaudalla . 

Isosaaren linnakkeen menes
tyksekkäät tulen johtajat: Yl
lä; Kilpailuammuntapatterin 
päällikkö Ltn Juha Vauhko
nen ja alla; Vuoden 1986 pa
ras varusmiestulenjohtaja 
Upskok. Jukka Kallio. 

Vasta illalla Isosaaressa pi
detyssä tiedotustilaisuudessa 
saatiin varmat tulokset. Mo
lemmat tulenjohtajat selosti
vat omat ammuntansa ja lin
nakkeen päällikkö kapteeni 
M. Taavitsainen esitti omat ar
vionsa. Lopuksi majuri Haa
panen kertoi oman näkemyk
sensä ammunnan kulusta ja 
patterin toiminnasta päättäen 
tilaisuuden, kaikkien riemuk
si, myöntämällä koko patteril
le kahden vuorokauden kun
toisuusloman . Huolellinen 
valmistautuminen ja todelli
nen yrittäminen tulivat jälleen 
kerran palkituiksi! 

Tätä kirjoitettaessa ei vielä 
tiedetty, miten SlRtR sijoittui 
rannikkotykistön vuoden 1986 
kilpailuammunnoissa. Isosaa
ren patteri osoitti kuitenkin 
hallitsevansa teräksen ja tek
niikan. Jos muilla oli rouva 
Fortuna enemmän ammun
nassa mukana, onnittelemme 
onnekkaampia . 

Ups.kok . 
J .J . Idänpään-Heikkilä 

Tulenjohtajan vaikutus am
muntojen kulkuun on yllättä
vän suuri. Tulenjohtajaa voisi 
verrata sinfoniaorkesterin ka
pellimestariin, joka opastaa 
omissa lumoissaan väärään sä
vellajiin eksyneen huilistin oi
keille nuottilehdille. Ja jos pa
tarumpu lyö oikeassa tahdissa, 
ei hän turhaan sotke rumpalia 
tahtipuikollaan huitomalla. 
Samoin toimii tulenjohtaja. 
Hän korjaa mahdolliset vir
heet mutta malttaa myhäillä 
tyytyväisenä, jos ammunta on 
kohdallaan. 

(Toim. huom. RT) 

Kilpailuammuntojen 
palkintojen jako 

Rykmentin saamat palkinnot 
jaettiin Isosaaren linnakkeen 
Sotilaskodissa pidetyssä pal
kintojenjakotilaisuudessa. 

Tällä kertaa Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentti ei 
voittanut joukko-osastojen 
välistä rannikkotykkipatterei
den kilpailua , vaan voiton vei 
Vaasan Rannikkopatteristo . 
Rannikkoammuntojen voiton 
lisäksi tämä motorisoitu Poh
janmeren puolustaja oli tullut 
toiseksi kenttätykistön ampu
makilpailuissa, jääden vain 
yhden osuman päähän voitos
ta. Eversti Niskan mukaan täl
laiselle joukko-osastolle on: 
"Inhimillisesti mahdollista hä
vitä". 

Sen sijaan kevyiden patte
reiden kiertopalkinto A A 
Kantolan tykki ammuttiin Iso-' 
saaren linnakkeen toimesta 
Rykmenttiin. 

Palkinnon vastaanottivat 
I:n Patteriston komentaja ma
juri Haapanen sekä Isosaaren 
linnakkeen päällikkö kapteeni 
Taavitsainen . Eversti Niska 
kiitti ammuntaan osallistunei
ta toivottaen menestystä myös 
ensi vuodelle. Ensimmäisen 
ammunnan tulenjohtajana toi
minut upseerikokelas Jukka 
Kallio palkittiin parhaana va
rusmiestulenjohtajana tulen
johtajan hylsyllä. 

KILPAILUJEN TULOKSET 
PARAS JOUKKO-OSASTO 

(Karhulan malja) 

1. VaaRPsto 
2. KotRPsto 
3. HanRPsto 
4. SIRtR, Isosaari 
5. TurRtR 

PARAS RANNIKKOPATTERI 

(Tykistönkenraali V P Nenosen kiertopalkinto) 

1932 
1845 
1746 
1726 
1694 

1. VaaRPsto 974 
2. TurRtR 965 
3. KotRPsto 865 
4. HanRPsto 856 
5. SIRtR 729 

PARAS KEVYT RANNIKKOPATTERI 

(Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki) 

1. SIRtR 
2. KotRPsto 
3. VaaRPsto 
4. HanRPsto 
5. TurRtR 

PARAS TULENJOHTAJA 

(Tulenjohtajan malja) 
l. Ltn H Rauhala 
l . Ylik K Reinivuo 
3. Ltn J Pallaspuro 
4. LtnJVaubkonen 

9. VääpMVilla 

KotRPsto 
HanRPsto 
VaaRPsto 
SIRtR 

SIRtR 

997 
980 
958 
890 
729 

515 
515 
510 
477 

403 
---------------------------------------------------------------

15. Ylil KTiippana SIRtR 

PARAS V ARUSMIESTULENJOHT AJA 

(Tulenjohtajan hylsy) 

1. Upskok J Kallio 
2. UpskokMVesa 
3. UpskokTMattila 
4. Upskok J Arila 
5. Upskok N Merikanto 

SIRtR 
KotRPsto 
VaaRPsto 
TurRtR 
HanRPsto 

326 

520 
510 
506 
496 
484 
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Perinneyhdistyksen läksiäisjuhlat 
Suomenlinnan Upseerikerholla 

Perinneyhdistys järjesti Ryk
mentin e,,tiselle komentajalle 
e'l'ersti Torsti Lahdelle ja 
muille Rykmenttimme jättä
neille komeat läksiäisjuhlat. 
Tilaisuus pidettiin ajan anok
kaasti patinoiman Suomenlin
nan Upseerikerhon juhlasalis
sa. 

Työtoverit antoivat lähti
jöille lahjoja ja puolin ja toisin 
pidettiin sekä haikeita että 
myös hauskoja , varsin humo
ristisia puheita. Lahjojen luo
vuttamisen yhteydessä kerrot
tiin lähtijöistä lyhyt kronikka 
kaskujen ja vuosien varrella 
sattuneiden hauskojen tapah
tumien kera. Lähtijät antoivat 
kuitenkin omissa puheenvuo
roissaan samalla mitalla takai
sin ja kävi ilmi, että Rykment
timme menetti monta varsin 
humoristista ja persoonallista 
henkilöä . 

Tilaisuuden muusta ohjel
masta vastasivat Rykmenttim
me varusmiehistä ja heidän 
partnereistaan koostuva tai
teellinen joukkio. Alokkaat 
Ilmo Saaristo ja Olli Möntti
nen esittivät musiikkia sellolla 
ja pianolla. Upseerikokelas 
Vesa Takko ja hänen daamin
sa Sirpa Hämäläinen huolehti
vat hieman vauhdikkaammas
ta musiikista näyttäen yleisölle 
"mallia" kilpatanssin askelku
vioista. 
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Rykmenttimmejättä'l'ät: (vas.) kapt Seppo Lauhio (HelSp), kapt Juhani Meilahti (MerivE) ja R 
ap Merja Kellokoski (PE). Eläkkeelle siirtyvät: sotmest Pekka Aholainen ja Rykmenttimme en
tinen komentaja Ev Torsti Lahti. Rykmenttimme uusi komentaja Ev Juhani Niska ja naapurin, 
Hangon rannikkopatteriston uusi komentaja Evl Heikki Rinne. Laitimmaisena oikealla vääp 
Peltonen (opiskelemaan). 

Ev Niska luovutti Ev Lahdelle hänen sotilaspassinsa. 
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ESSL:n komentajan 
haastattelu 

RITK:n puheenjohtaja Tkm 
Leo Höykinpuro kävi haastat
telemassa ,Etelä-Suomen Soti
las/äänin komentajaa Kenraa
liluutnantti Keijo Tuomista. 
Kysymykset käsittelivät lähin
nä Puolustusvoimien organi
saatiomuutosta Rykmentin 
osalta sekä linnakkeiden ke
hittämistä niin· sotilaallisessa 
mielessä kuin myös palvelus
paikkana. 

Kenraaliluutnantti 
Keijo Tuominen -
Sotilasläänin 
komentaja 

Miten Te tulitte valinneeksi 
ammattisotilaan uran ja mitä 
se on Teille antanut? 

Veljelläni, joka on minua 
vanhempi, on luullakseni ollut 
siihen hyvin keskeinen vaiku
tus. Hän piti tätä ammattia 
nuorena upseerina ollessaan 
varsin myönteisenä ja innosti 
minuakin hakemaan , vaikka 
kai muuten en vaikuttanut
kaan nuorempana niin kovin 
soti laalliselta. Tietysti myös 
opiskelun taloudellinen rasite 
o li hyvin alhainen. En arvan
nut , että tämä ammatti voisi 
olla niin monipuolinen; ura on 
vienyt mielenkiintoisesta teh
tävästä toiseen. 

Millainen sotilasuranne on ol
lut? 

Nuorena olin ensin koulut
tajatehtävissä ja varsin pitkän 
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ajan reserviupseerikoululla . 
Tehtävät ovat olleet vaihtele
via; olen toiminut sotilasasia
miehenä, presidentin adju
tanttina ja sen jälkeen erilai
sissa komentajan tehtävissä. 
Kenttätykistö on ollut se ase
laji , jossa olen pitkään palvel
lut. Sotilasläänin komentaja
na kaikki se koulutus minkä 
tähän mennessä eri tehtävissä 
on voinut saada on hyödyn
nettävissä oman läänin puit
teissa. 

Miten vietätte vapaa-aikaan
ne? 

Sitä on niukanlaisesti , kos
ka tähän tehtävään kuuluvat 
oleellisesti erilaiset tilaisuudet 
viikonloppuisin . Olen koetta
nut lenkkeillä ja harrastaa mu
siikkia , jota aikoinaan kotona 
veikattiin alaksi jolle siirryn . 
Salapoliisiromaaneja on luet
tava aina välillä mielen piris
tykseksi . Viimeiseksi on tullut 
lastenlasten kanssa vehtaami
nen, joka kyllä käy työstä. 

Rykmentti osana 
Sotilaslääniä 

Herra kenraali , millainen on 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin asema osana 
Etelä-Suomen Sotilaslääniä? 

Sotilasläänissä on 15 jouk
ko-osastoa ja 5 sotilaspiiriä . 
Tässä joukossa on Rannikko
tykistörykmentin asema hyvin 
tärkeä. Sen osalle on sälytetty 
merellisenä joukkona merkit
tävä osa valvontaa , ja koko 
rannikon puolustamisen kan
nalta joukko-osasto on kes
keinen; onhan se rajalla. 

Mitä yhteistoimintaa on ran
nikkotykistön ja muiden asela
jien välillä? 

Yhteistoiminta näkyy sel
vimmin harjoituksissa, joiden 
tarkoituksena on rannikon 
puolustaminen . Rannikkojää
käripataljoonan ja rykmentin 
yhteisiä harjoituksia on selväs
ti eniten, mutta kyllä myös 
muiden rannikon joukko
osastojen kanssa on varsin 
kiinteää toimintaa . 

Puolustusvoimien organisaati
on tarkistusta on käsitelty tie
dotusvälineissä. Tuleeko tällä 
tarkistukseUa olemaan vaiku
tuksia Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmenttiin? 

Organisaatiouudistus kos
kee kaikkia joukko-osastoja 
jossain määrin, erityisesti kui
tenkin varuskuntia. SlRtR:n 
osalta tämä tarkoittaa tällöin 
lähinnä niitä muutoksia , joita 
tulee Helsingin ja Upinniemen 
varuskunnissa. Täysin selväksi 
ei ole vielä tullut mikä on Ran
nikkotykistörykmentin osuus. 
Eräs äärimmäisin vaihtoehto 
on, että ei tapahdu mitään 
muutoksia . 

Lähtökohtana on ilman 
muuta , että jos jotain tehdään 
niin sen täytyy olla tehostamis
ta. Rannikkotykistön tehtä
vien suorittamiselle ei muu
toksista saa olla vahinkoa; sen 
verran keskeisiä nämä tehtä
vät ovat. 

Organisaatiouudistukseen 
liittyy sellainenkin yksityis
kohta kuin alokaskoulutuksen 
sijoitus. Rykmentti on aiem
min pitänyt omat miehensä 
alusta loppuun ja sillä on tie
tysti ollut erittäin keskeinen 
merkitys joukko-osastohen
gen kannalta . Tässä suhteessa
han on rannikkotykistöä nyt 

hieman kaltoin kohdeltu , ja 
pitäisin kyllä tätä tilannetta 
hyvin tilapäisenä . Kysymys on 
ratkaistava, kunhan saadaan 
kunnon tilat. 

Millaisella aikataululla näitä 
eri joukko-osastoja koskevia 
päätöksiä tullaan tekemään? 

Muutokset tullaan toteutta
maan suhteellisen nopealla ai
kataululla niin , että vuoden 
1989 kuluessa kaikki mitä nyt 
suunnitellaan toteutetaan. 

Tilakysymyksissä pysyäksem
me; onko nähtävissä määrära
hojen ja rakentamisen ohjau
tumista linnakkeille? 

Linnakkeilla on edelleenkin 
paljon puutteita , vaikka edis
tystä jatkuvasti tapahtuukin . 
Samanaikaisesti kaikkien suu
rimpien linnakkeiden puitteis
sa ei voida toteuttaa kovin 
mittavaa uudisrakentamista . 
Muutenkin Etelä-Suomessa 
on politiikkana , että kovin 
mielellään ei rakenneta uutta , 
koska varusmiesmäärä selväs
ti alenee. 

Rannikolla on vielä maatu
kikohtamahdollisuuskin . Tuli
si käyttää kaikkia niitä mah
dollisuuksia mitä rykmentillä 
on esimerkiksi Santahaminas-
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sa. Siirre ll ään välill ä ihmisiä 
poiskin linnakkeilta . On kui
tenkin selvää , että rykmentin 
tehtävän suori ttamiseksi on o l
tava aina määrävahvuus. Se on 
selvästi yksi rannikkotykistö
joukkojen erikoispiirre , jolla 
on omat rasitteensa . Tehtävä 
on kuitenkin myös kunni a
kas. 

Rannikkotykistön palvelus
paikat eroavat mantereella 
olevista jo sijaintinsa vuoksi. 
Mitä linnakkeilla palvelemi
nen vaatii kantahenkilökun
nalta ja varusmiehiltä? 

Vaatiihan se vähän enem
män kuin muilta , mutta rasit
tavuutta on pyri tty kompen
soimaan erilaisin eduin . Lo
ma-aikaa koetetaan pidentää 
siten, että kotonaoloaika tulee 
suonilleen saman pituiseksi 
kuin muillakin , ja henkilökun
nan osalta linnakkeilla on eri
tyisraha. Tietysti on myönnet
tävä , että rahalla ei oikeastaan 
voi korvata kovin paljoa. Se 
on vain e räs keino ja muitakin 
pitäisi voida käyttää, esimer
kiksi henkilökunnan vaihtoa. 

Olen kuitenkin huomannut , 
että tämä on hyvin henkilö
kohtainen kysymys . On sellai
siakin ihmisiä, jotka viihtyvät 
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hyvin ja to isaalta se llaisia jot
ka eivät millään tahdo sopeu
tua , mutta silloin voisi kai sa
noa , että on tullut valittua vää
rä aselaji . On palj on ihmisiä , 
jotka nauttivat suhtee ll isen 
vaatimattomista oloista. 

On kui tenkin selvää , että 
normaaliin varuskuntaelä
mään ei linnakkeilla tulla var
maan koskaan pääsemään . 
Täytyy koettaa soveltaa olo
suhte ita mahdollisimman mie
lekkäällä tava lla . Keinoja var
masti on . Sensijaan, e ttä esi
merkiksi kauheasti juostaan 
kallioilla , niin voitaisiin vaik
ka soutaakin. 

Kuten soutaminen, niin var
masti myöskin kalastus voisi 
olla tällainen merellinen har
rastus? 

Kalastuksessa ·on juuri tämä 
meren hyväksikäyttö . Välinei
den hankinta tietysti vaatii hie
man varoja. Kalastuksen edel-

Olen tyytyväisin mielin voi
nut seurata koulutuksen kehit
tymistä rykmentissä; on tehty 
hyvää työtä yhdessä. Toivotan 

lyttämät luvat voidaan var
masti hoitaa . 

Sotilasläänissämme ja erityi
sesti pääkaupunkiseudulla yh
teiskunnan muutokset näky
vät ehkä kaikkein voimak
kaimmin. Miten ne vaikutta
vat varusmiespalvelukseen 
yleensä ja siihen ainekseen, 
joka palvelustaan tulee suorit
tamaan? 

Jos nyt vähän pi temmällä ai
kavälillä asiaa tarkastelee , ni in 
kyllä muutosta on o llut aivan 
selvästi. Voisi sanoa , et tä välil 
lä on ollut huolestuttavam
mankin näköistä , mutta viime 
aikoina kehitys on o llut hyvin 
myönte istä. Mistä tämä sitten 
johtuu? Arvelisin , että koska 
yhteiskunnassamme on sallittu 
varusmiespalveluksen suorit
tamiseksi eri vaihtoehtoja , 
niin se on myös myönteinen 
asia tältäkin kannalta. 

rykmentille rauhallista joulua 
ja uskon, että rykmentin olles
sa rannalla koko lääni voi viet
tää turvallista joulua. 

000 

111 E~O:LVO 

.. 

konsulttitoimisto 
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Kuva_~Ahl"i Oy 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki - puh. 717 004 
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~ RVKMENTISSÄTAPAHTUU ~ RVKMENTISSÄTAPAHTUU ./Ji 

YLENNYKSIÄ 
1.8.1986 
Vääpeliksi: 
- ylik Markku Kaimo 

K opo n e n 
- ylik Timo Ilari 

M a lmikankar ee n 

28.8.1986 
Luutnantiksi kadetit: 
- Heikki Juhani 

Myllyniemi 
- Juha Sakari V a u h k o n e n 
- Jari Olavi Y I i ta I o 

1.9.1986 
Yliluutnantiksi: 
- ltn Matti Juhani S k y t t ä 

6.12.1986 
Lääkintäeverstiluutnantiksi: 
- lääkintämaj Eero Antero 

Lehmuskallio 

Majuriksi: 
- kapt Veikko Kaarle Adolf 

Lange 

Rykmentti oli mukana Helsin
gin varuskunnallisessa itsenäi
syyspäivän paraatissa. Paraa
tin vastaanotti varuskunnan 
päällikkö eversti Olli Rekola, 
joka yhdessä pääkaupungin 
joukko-osastojen komenta
jien kanssa laski seppeleet 
Hietaniemen sankarihaudalle 
ja Suomen marsalkka C. G. 
Mannerheimin haudalle. 

,, 
Rykmentti oli mukana myös 

Loviisan maanpuolustusjuh
lissa . Rykmentin varusmiehet 
esitte livät kalustoa juhlaylei
sölle ja ottivat osaa paraatiin 
kapteeni Hyytiäisen johdolla. 

• * • 

Tkm Härkänen voitti kreik
kalais-roomalaisen, ja tuli toi
seksi vapaapainissa Sotilaslii
ton painikilpailuissa . Tkm 
Kettunen tuli samoissa kilpai
luissa viidenneksi ja kuuden
neksi . 

Isosaaren "Vapaa-ajanhuo
ne" projekti edistyy ; Rannik
ko-Sotilaskoti-yhdistyksen ra
hoittama rakennussuunnitel
ma on valmis . Suunnitelmaa 
tehdessä on otettu varusmies
ten toiveet huomioon ja se laa
dittiin yhteistyössä Rt-killan 
arkkitehdin Olli Saatsin kans
sa. 

•• * 

Syys myrskyt koettelivat 
myös Santahaminaa; sähköt 
katkesivat ja Isosaaren vuoro
veneen laituri oli veden vallas
sa . 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 
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LENTÄMÄÄN! (KÖ?) 

Rannikkotykistö on tunne
tusti ja tunnustetusti tekninen 
aselaji. Rannikkotykistössä 
valvotaan, tutkitaan ja hutki
taan , lasketaan monimutkai
sia laskuja ja perehdytään sii
nä ohessa kahvinkeittimen sa
laisuuksiin . (Tämä on silkkaa 
kateellisten panettelua.) Tä
män lisäksi tähdätään , suun
nataan , ammutaan ja yleensä 
myös osutaan (Johonkin) . 
Suuren perheen kuulumiset 
vaihdetaan huipputeknisillä 
( = Paljon erilaisia nippeleitä 
ja namiskukkeleita sisältävil
lä) radioilla ja muilla värkeil
lä . Unohtaa ei sovi myöskään 
merelliseen ympäristöön 
luontevasti sopivaa veneilyä . 

Myös harrastetoiminta on 
Rt :ssä aktiivista . Urheilun 
puolella suosituimpia lajeja 
ovat; Aamu-uinti , reipas kä
vely ja taakse poistuminen 
(Vanha intialainen seuraleik
ki) . Muista harrastuksista 
mainittakoon esim . videoiden 
katselu ja nuorisolle tyypilli
nen baarissa ja kartsalla hen
gailu . Suosittua on myös pöy
tätennis eli ping-pong , body
bilding sekä tikanheitto (Mikä 
allekirjoittaneen mielestä on 
jopa hälyttävän yleinen eläin
rääkkäysmuoto) . 

Rannikkotykistö ei kaikesta 
huolimatta ole täydellinen , sil
lä muutama oleellinen laji on 
jäänyt täysin unholaan ; Pitsin 
nypläys ja lentäminen. Tämä 
ei tosin ole välttämättä nega
tiivista , sillä Täydellisyys tap
paa tavoitteellisuuden. (Va
paasti käytettävissä lentävänä 
lauseena. Toim. Huom.) 

30 

Pitsin nypläykseen en tässä 
yhteydessä kiinnitä sen suu
rempaa huomiota . Ottakoon 
itse selvää sen mystiikasta, jos 
se nyt jostain kumman syystä 
jotakuta kiinnostaa. Lentämi
nen sen sijaan on taito, jonka 
oppimiseen itse kunkin on 
syytä varata aikaa ja tupak
kaa . 

Ihmisten vajavaisen ruu
miinrakenteen vuoksi lentä
miseen tarvitaan lentokone. 
Niitä saa kaupasta. Ottaen 
kuitenkin huomioon varus
miesten kohdalla vallitsevan , 
hävyttömän suuresta palkka
kuopasta johtuvan varainkäy
tön minimointiin pyrkivän ra
hoituspolitiikan, on ulkopuo
linen tuki ja tarjousten hyväk
sikäyttö suositeltavaa lento
konetta ostettaessa. Laadusta 
ei kuitenkaan kannata tinkiä . 

Lentämisen opettelu on 
syytä aloittaa koneeseen pe
rehtymisellä . Lentokoneen 
pääosat ovat: 1. ropeli, 2. run
ko , 3. siivet (puhtauteen tulee 
kiinnittää erityistä huomiota , 
sillä rakenteisiin kiinnittyneet 
siipiveikot huonontavat lento
ominaisuuksia) , 4. vauhti- ja 
voimakoneisto, 5. perä eli 
pyrstö ja 7. varusteet. 

Lennettäessä tulee käyttää 
asianmukaista varustusta, sillä 
yläilmoissa on kylmä , vaikka 
ollaankin lähempänä aurin
koa . Tarkista siis ennen len
toon lähtöä , että raappahou
sujen luukku on tiukasti kiin
ni . 

Komennolla: Lataa ja var
mista , täytetään polttoneste-

säiliö kerosiinilla ja varmiste
taan se sulkemalla säiliön 
korkki . 

Ennen lentoon lähtöä on 
varmistuttava säätilan sopi
vuudesta lentämiseen . Työn
nä kätesi ulos kasarmin ikku
nasta ja tarkastele kättäsi huo
lellisesti . Mikäli se on märkä , 
ulkona todennäköisesti sataa . 
Sateella lentäminen on vaaral
lista , sillä vesi muodostaa kal
von siipien pinnalle ja voit 
joutua vesiliirtoon . Jos sade
kuuro yllättää sinut jo ilmaan 
noustuasi ja joudut kiusalli
seen tilanteeseen , älä kuiten
kaan hermostu , vaan toimi 
maltillisesti ; sulje kaasu ja ru
koile . 

Alkuvalmisteluista selviy
dyttyäsi nouse koneeseen ja 
käynnistä moottori . Se tapah
tuu vääntämällä jotain vipua , 
jonka löytää parhaiten kokei
lemalla jokaista vuoronpe
raan. Saatuasi moottorin 
käyntiin , avaa kaasu ja vauh
din kiihdyttyä riittävästi vedä 
jalkojesi välissä olevaa sauvaa 
(sitä joka on kiinni koneessa) 
itseäsi kohti ja hups vaan , olet 
ilmassa . Takaisin maan pin
nalle tuloa kutsutaan ilmailu
kielellä laskeutumiseksi. Siitä 
minulla ei valitettavasti ole 
tarkempaa tietoa, mutta se ta
pahtuu suhtkoht' automaatti
sesti polttoaineen loputtua . 

Hyviä lentosäitä toivottaen 
Alik Tikkanen 

P.S. Mikään ei ole välttämä
töntä, paitsi puutarhan hoito , 
eikä sekään ole niin välttämä
töntä. 

Parhaat pankkipalvelut 
SINULLE 
Postipankista 
• Tallinnanaukio 1 

puh. 335011, avoinna 9-17 
• posti Helsinki 86 

avoinna ma 9-18, ti-pe 9-17 
• Ottomatti-automaatit 

käteistä yötä päivää 

SVP-Laajasalo 

Valtion tietokonekeskus 
Tietotie 6, PL 40, 02101 Espoo, puh. 90-4571 

Linnake-lehti 
toivottaa kaikille 

lukijoilleen 
• Ja 

tukijoilleen 
rauhallista joulua 

• Ja 
reipasta uutta 

vuotta 
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