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KIITOKSET 

10 VUODESTA 

Linnake-lehti aloitti taipaleensa jo 
vuonna 1979. Omasta puolestani on nyt 
hyvästijätön aika. Askel tulevaisuuteen 
on tehty joustavasti. Mika Pohjanpalo 
on ollut mukana ja useamman numeron 
teossa. Hän ottaa päätomittajuuden 
vastaan ensi numerosta alkaen. 

Päätoimittajan tehtävänä on ollut 
ideoida lehdelle aiheita sekä luoda lin
jaa ja jatkuvuutta. Varusmiestoimitta
jat ovat tehneet raskaimman eli raa'an 
työn. Rykmentti ja kilta ovat mahdollis
taneet lehden ilmestymisen. Kymmenet 
jopa sadat henkilöt ovat näiden vuosien 
aikana antaneet oman panoksensa leh
delle . Kiitokset yhteisesti kaikille niistä 
lukemattomista hetkistä, joita olemme 
Linnakkeen tiimoilla viettäneet. 

Palanen lehtemme historiaa tuli 
eteeni viime päivinä. Itsenäisyyspäivän 
aattona tapasin Espoon vanhassa kir
kossa Porvarillisen Kulttuuriyhdistyk
sen konsertissa varusmiestoimittajan 
vuosimallia 83. Hannu Ilmolahti on 
nykyisin maamme eturivin baritoni. 
Linnakkeen jätettyään hän valloitti 
Keski-Euroopan konserttilavat, mutta 
on jälleen pysyvästi Suomessa. 

Itsenäisyyspäivän vastaanotolla San
tahaminassa oli paikalla useita Linna
ke-lehden tekemiseen vuosien varrella 
osallistuneita. Monet muistikuvat mie
lessä on nyt aika jättää Linnake uusiin 
käsiin. Lehti jatkaa - varmaankin 
uudistuen ja ajan haasteisiin vastaten. 

2 

Markku Markkula 
päätoimittaja 
res.vänr. -79 

Linnake - Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentin ja Suomenlinnan Rannik
kotykistökillan tiedotuslehti, 10. vsk. 

Päätoimittaja 
Markku Markkula 
Varusmiestoimittaja 
Antti Soininen 

Toimitus 
Linnake-lehti, SIRtR p. 1614819 
PL 5, 00861 HELSINKI 
Seuraava lehti 
ilmestyy huhtikuussa 
Toimitus pyytää siihen tarkoitetun 
materiaalin viim. viikolla 11. 

Painos 
1400 
Toimitusneuvosto 
Eversti Asko Kilpinen 
Riitta Rantakari, RSKY 
Päätoim. Mika Pohjanpalo 
D I Markku Markkula 
Yliluutnantti H Myllyniemi 
Tykkimies Antti Soininen 
Ladonta ja paino 
meder-offset järvenpää 1989 
ISBN 0783-3237 

4/88 SISÄLTÖ 

Rykmentin komentajan tervehdys . . . . . . . . . . 3 
Kohentunut talous helpottaa toimintaa . . . . . 4 
AMMA TII : Upseeri .................. ... 6 
Lähikuvassa kapteeni Junttila . . . . . . . . . . . . . 8 
Kadetin mietteitä .................... . .. . 11 
Kajanuksen sauna Upinniemen helmi ...... 14 
ESSL:n komentaja VMTK-vieraana .. . .. .. . 16 
Suomenlinnan glögi ...................... 19 
Alokkaiden vala .... . .... .. .. . ...... . .... 20 
RSK Y 70 vuotta ...... ... ............... 21 

Rannikkotykistöaselajin Lippurykmentin 
Henkilökunta ja Varusmiehet 

Rykmenttimme täytti kuluneen vuoden 1988 aikana 70 vuotta. Mieliin painuva 
vuosipäivä vietettiin 12. 5. Suomenlinnan perinnerikkaiden muurien todistaessa vaikut
tavaa juhlahetkeä. Lipunnosto häikäisevässä aamuauringossa Kustaanmiekan patte
rilla jäi lähtemättömästi mukana olleiden mieliin. Sotilas/äänimme komentajan ja 
kotikaupunkimme Helsingin ylipormestarin läsnäolo juhlassamme oli tunnustus Ryk
mentin vuosien varrella tekemälle työlle. 

Juh/ahetkestä, historiasta on katsottava eteenpäin! Vuosi 1988 oli saavutustemme 
esittelyn vuosi. Uuden tekniikan ja suorituskyvyn julkinen markkinointi. Kasvavat 
suorite-ja tehokkuusvaatimukset ovat edellytyksenä toimintakykymme säilyttämiselle 
jopa lähitulevaisuudessa. Ulospäin annetulle kuvalle on aina löydytävä ammattitaidolla 
tuotettu kate. Tykistöammunnan kate mitataan digitaalinäytöllä ja tutkavideol/a. 
Valvonnan kate punnitaan osana turvallisuuspolitiikkamme uskottavuutta. Rykmentti 
on asetettu Pääkaupunkimme edustalle paljon haltijaksi. 

Uskon, että Lippurykmentti myös tulevan vuoden muutospaineissa säilyttää suori
tuskykynsä niin organisaation kuin henkilöstönsä osalta. Tulen tekemään parhaani 
Rykmenttimme toimintaedellytysten parantamiseksi. Uskon, että ylemmät johtopor
taat tukevat meitä pyrkimyksissämme ja tehtävissämme mahdollisuuksien mukaan. 

Kiitän Rykmenttimme henkilökuntaa ja varusmiehiäjuh/avuotemme näyttävästä 
tuotosta Pääkaupunkimme ja Maamme turvallisuuden hyväksi! 

Toivotan Teille Kaikille Menestyksellistä ja Onnellista Vuotta 1989! 

Rykmentin komentaja 
Eversti 

-:B«i~iW~ 
Asko Kilpinen 
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Juhlavuoden saalis: 

KOHENTUNUT TALOU-S 
HELPOTTAA TOIMINTAA 

Rykmentin juhlavuosi 
näkyi ja kuului myös killan 
toiminnassa . Kajanuksen 
saunaa ja Järvötä on kunnos
tettu edelleen. Talouspuoli 
hengittää nyt vapaammin, 
kiitos merkittävän lahjoituk
sen. Vuotta 1989 leimaa jäse
nistön aktivoiminen ja 
yhteyksien luominen muihin 
alueella toimiviin maanpuo
lustuskiltoihin. 

Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin 70-vuotis
juhla näkyi komeasti myös 
killan toiminnassa - ja kilta 
rykmenttiin päin. Rykmentin 
vuosipäivänä kiltaveljet mus
tissa bareteissaan osallistui
vat juhlan viettoon. Juhla
vuosi huipentui itsenäisyys
päivän illallistilaisuuteen 
Palacessa. 

Killan puheenjohtaja vaih
tui vuosikokouksessa kevät
talvella 1988. Reijo Telaranta 
ehtikin luotsata Suomenlin
nan Rannikkotyksitökiltaa 
peräti 15 vuoden ajan. 
Uudeksi puheenjohtajaksi 
valittiin Pekka Mellavuo. 

Kajanuksen saunaa Upin
niemessä on päättyneen vuo
den aikana kunnostettu noin 
40000 markan edestä. Näin 
varmistetaan jo kulttuurihis
toriallisesti merkittävän koh
teen säilyminen. Kiltalaist 
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ovat tehneet sillä kymmeniä 
talkoopäiviä. 

Killan saunamaja sijaitsee 
Järvön saaressa Porkkalan
niemen kupeessa. Myös siellä 
on saatu paljon aikaan. Yksi 
laituri on kunnostettu, toinen 
on jo valmiina ja kolmannen 
runko on pystyssä. Näin 
veneilevien kiltalaisten on 
entistä helpompi ja muka
vampi tulla Järvön saarelle. 

- Toivoisin , että kiltalai
set käyttäisivät Järvötä vielä 
nykyistäkin enemmän. Sinne 
on mukava tulla vaikka koko 
perheen kanssa. Veneilevälle 
kiltaveljelle saari on mainio 
tukikohta Helsingistä lähdet
täesä. Sinne voi tulla kesävii
konlopuksi tai viipyä pari 
päivää ohikulkumatkalla, 
kertoo killan puheenjohtaja 
Pekka Mellavuo. 

Lahjoitus helpottaa toimintaa 

Killan varusmiesjaos on 
osallistunut Suomenlinnan 
rykmentin varusmiesten 
kotiuttamistilaisuuksiin. Eri
tyisen ansiokkaasti palvel
leille rannikkotykkimiehille 
on jaettu killan mustat bretit. 

Aktiivinen toiminta nielee 
varoja. Pelkät jäsenmaksut 
eivät riitä kovin pitkälle. Kil
lan talous hengittää nyt huo
mattavasti paremmin. Maan-

puolustushenkinen lahjoit
taja tuki killan työtä 100000 
markan lahjoituksella. 

Killan perinteitä vaalivan 
Keltaisen rykmentin julkaisu 
tuotti myös mukavan ylijää
män. Osa siitä rahastoidaan 
tulevan varainhankinnan 
perustaksi. - Koko vuosi on 
rahan eteen täytynyt tehdä 
työtä, mutta budjetissa on 
pysytty, sanoo Mellavuo. 

Kilta osallistuu myös Suo
menlinnan upseerikerholle 
tulevan rannikkotykistön 
perinnehuoneen rakennus
työhön. 

Oma jäsenkunta aktivoidaan 

Joukko kiltaveljiä vieraili 
elokuussa Vaasassa Meren
kurkun Rannikkotykistökil
lan järjestämillä rannikon
puolustajien päivillä. 

- Isännät olivat järjestä
neet meille huippuluokan vie
railun. Tämä asettaa meille 
paineita. Kun on meidän vuo
romme järjestää rannikon
puolustajien päivät, meidän 
täytyisi pystyä vähintään 
samaan, muistuttaa Mella
vuo. 

Vuonna 1989 luodaan suh
teet muihin alueella toimiviin 
maanpuolustuskiltoihin. 

- Esimerkiksi Laivaston 
killan kanssa voisimme löy-

tää paljon yhteisiä toiminta
muotoja. 

Yksi vuoden 1989 pääta
voitteita on oman jäsenkun
nan aktivoiminen. Meitä kil
talaisia on monta - miten 
saadaan vedettyä toimintaan 
mukaan ne, joita harvemmin 

missään näkyy? Yksi keino on 
tehostaa tiedottamista. Siksi 
Linnake-lehti postitetaankin 
nyt kotiin kaikille Killan jäse
nille. Killasta on tarkoitus 
kertoa entistä enemmän myös 
rykmentissä palveleville 
varusmiehille. 

Alkavana vuonnakin on 
tarkoitus käydä kaikissa 
kotiuttamis- ja valatilaisuuk
sissa. Rykmentin vuosipäivän 
viettoon osallistutaan . 
Varainhankinnan tavoit
teeksi on asetettu noin 
100000 markan kerääminen. 

Mika Pohjanpalo 

Pankkiiriliike Keitele & Tommila on yksi
tyinen sijoittamisen ja omaisuudenhoita
misen ammattilainen . Peruspalveluitamme 
ovat ammattitaitoinen pörssivälitys, nota
riaatti , var a inho it o , osakeannit ja yri
tyspalvelut . 

Ota yhteys! 

PANKKIIRILIIKE 
KEITELl&TOMMILA OY 

Ilo Roobertbwtu ao..aa A 88, 00120 HELSINICI, puh. 603 saa 
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AMMATTI: Upseeri 

Keskustel11 p11ol11st11voimien henkilöstöjärjetelmän kehittämisestä on j1111ri nyt k11umimmillaan. 
Upseeriliitto löytää 11udistllksesta omia epäkohtia - tehtävien ja virkojen järjestely, palkkauksen 
epäoikeudenmllkais1111s sekä sotilasarvojärjestelmä yhtenä kokonais1111den osana. Pääesikunnan 
s1111nnitelmasta ollaan siis monta mieltä, mlltta se on lähtenyt liikkeelle - vaikkakin hieman 
yskähdel/en. 

Kiinnostaako upseerin 
ura? Hyvä! Jos vastaat kyllä, 
olet ylioppilas, palvellut nuh
teettomasti ja lisäksi olet 
RTK:n käynyt , pyrit kadetti
kouluun . Mutta älä menetä 
toivoasi, jos et täytä näitä 
kaikkia ehtoja, sillä portti on 
vielä auki - jäljelle nimittäin 
jää vielä yksi mahdollisuus, 
toimiupseerikoulutus Pääl
lystöopistossa. 

Pääesikunnan suunnitelma 
koulutus- ja sotilasarvojärjes
telmien uudistamisesta on 
herättänyt kipakan ja ajoit
tain katkeran tuntuisen kes
kustelun kadettikoulun käy
neen upseerin versus toimiup
seerin asemasta, paikasta ja 
palkkauksesta puolustusvoi
missa. Keskustelu pulppuaa 
sangen vuolaana ja runsassa
naisena, mutta pääpiirteis
sään kysymys on seuraavasta: 
Puolustusvoimissa käynnissä 
olevan henkilöstöjärjestel
män kokonaisuuden kehittä
minen alkoi noin 15 vuotta 
sitten. Kyse siis ei ole mistään 
hätäisesti laaditusta, harkit
semattomasta muutosproses
sista. 

Nyt käynnissä olevalla 
uudistuksella pyritään vas-
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taamaan tulevaisuuden haas
teisiin ensi vuosikymmenen 
lopulle saakka. Koko uudis
tuksen tavoitteena on henki
löstöjärjestelmä, jossa tas
apuolisesti otetaan huomioon 
eri ryhmien tarpeet. Kun 
1970-luvulla, tarkalleen 
sanoen 1974, aloitettiin siirty
minen uuteen päällystöjärjes
telmään, poistui toimenpi
teen seurauksena silloinen 
aliupseeripula. Tämä päällys
töratkaisu vastaa pääosiltaan 
tämän päivän tarpeita. Kui
tenkin, jotta henkilöstö olisi 
tulevalla vuosikymmenellä 
sen hetkisten vaatimusten 
tasolla on uudet kehityssuun
nitelmat tarpeen. Päätarkoi
tuksena on tarkistaa tehtävät 
kaikissa henkilöstöryhmissä 
ja saattaa ne nousevien vaati
musten tasolle. Näin vuonna 
1985 syntyi puitesuunnitelma 
puolustusvoimien henkilös
töjärjestelmän kehittämi
sestä. Toimenpiteet koulu
tuksen osalta käynnistyvät 
ensi vuonna. Tällöin aloite
taan uudistettu toimiupsee
reiden peruskoulutus. 

Mitä tapahtuu 
Ideana on, että korkeakou-

lutetut upseerit suunnataan 
nykyistä selkeämmin pääl
likkö- ja komentajatehtäviin 
sekä vaativiin esikunta- ja asi
antuntijatehtäviin. 

Opistoupseerien, siis 
nykyisten to1mmpseerien, 
osuutta kouluttajina sekä 
sodan ajan päällikkötehtä
vissä lisätään. Kadettikoulu 
pitenee nelivuotiseksi vuo
desta 1991 alkaen. Näin mah
dollistetaan nopeampi etene
minen mm. yksikön päälli
köksi. Tavoitteena onkin, 
että kadettikoulun käyneen 
upseerin eteneminen virkau
ralla paranee tulevaisuu
dessa . Kadettikurssilta val
mistutaan yliluutnantteina ja 
kaikki etenevät uraliaan 
vähintään majureiksi. 

Toimistoupseerit muuttu
vat opistoupseereiksi. Koulu
tuksen pituus kasvaa samalla 
yhdestä vuodesta 2 1/2 vuo
teen. Tavoitteena on antaa 
opistoupseereille valmiudet 
sellaisiin esimiestehtäviin, 
jotka nykyisin edellyttävät 
jatkokoulutusta. Kun uusi 
peruskoulutus on toteutunut 
opistoupseerit ylennetään ali
luutnantin-luutnantin arvoi
hin. Yliluutnantinja kaptenin 

arvot edellyttävät jatko- ja 
täydennyskoulutusta . Uusiu
tuva koulutus antaa kuiten
kin mahdollisuuden edetä 
aina majurin tehtäviin 
saakka. 

Opintososiaalisen aseman 
muutokset 

Sekä upseereiden että opis
toupseereiden opintososiaali
seen asemaan tulee muutok
sia. Ensimmäisinä koulutus
vuosina maksetaan päivära
haa, myöhemmiltä opinto
jaksoilta maksetaan palkkaa. 
Muutos alkaa opistoupseerei
den osalta jo ensi vuonna. 
Tällöin ensimmäisen vuosi
kurssin opiskelijat saavat päi
värahaa palkan sijasta. 

Mistä riidellään 

Uudet koulutusjärjestelyt 
eivät siis ole edenneet kit
katta. Toraa on aiheuttanut 
monikin seikka. Eniten när
kästystä upseerikunnassa 
ovat synnyttäneet palkkauk
sen vääristymät sekä uudis
tukseen liittyvä sotilasarvo
järjestelmän muutos. Ehkä 
kaikkein epäoikeudenmukai
simmaksi upseeriliitossa koe
taan ns. »yhden yön ihme», 
suunnitelma, jonka mukaan 

1991 kevääseen mennessä 
kaikki toimiupseerit ylennet
täisiin upseerin arvoon kou
lutuksesta riippumatta. Tosin 
puolustusministeri Ole Norr
back »torpedoi» suunnitel
man puhuessaan upseeriliiton 
juhlassa Santahaminassa 
marraskuun lopulla. Hän piti 
ylennyksen edellytyksenä 
pätevyyttä, jota yleensä ei 
saavuteta ilman lisäkoulu
tusta. 

Toinen mieltä kalvava asia 
on palkkaus. Pääesikunnan 
selvityksen mukaan toimiup
seerikapteeni ansaitsee yhtä 
hyvin kuin virkaiältään yhtä 
pitkään palvellut korkeam
min koulutettu ja vastuulli
semmassa asemassa toimiva 
everstiluutnantti. Palkkaväl.
ristymä onkin myönnetty 
puolustusvoimien johdossa. 

Puolustusvoimien komentaja 
kenraali Valtanen myöntää 
sanomalehti Kalevalle anta
massaan haastattelussa toi
miupseeriston päässeen oman 
etujärjestönsä ansiosta ylityö
ko rva u ksi lla upseereiden 
edelle. »Me emme ole siihen 
pyrkineet. Olemme halunneet 
saada vain sen, että yksikön 
päälliköt ja sitä ylemmät eivät 
voi kuulua työaikalainsää
dännön piiriin , he eivät voi 
laskea työtuntejaan. Upsee-

risto tekee varmasti yhtä pal
jon töitä kuin toimiupsee
risto, mutta virkaehtosopi
musjärjestelmä on tuottanut 
tämmöisen vääristymän », 
toteaa Valtanen Kalevassa 
8.12. 

Upseereiden alkupalkko
jen jälkeenjääneisyydestä 
puhuessaan kenraali Valta
nen ottaa esille vastuulisän 
saamisen upseereille. Upsee
riliitto on tätä asiaa ajanut 
aiemminkin, mutta kenraali 
Valtanen nostaa sen esille 
uudelleen, jotta ajatus saisi 
myötätuulta . Kadettien ja 
nuoremman upseeriston kuu
menneita tunteita kenraali 
Valtanen rauhoittaa haastat
telussa . Hänen mukaansa ei 
ole olemassa mitään syytä 
miksi sotilasjohto, joka vas
taa puolustusvoimien johta
misesta ja kehittämisestä, laa
tisi järjestelmän, joka heiken
täisi upseeriston asemaa. »Se 
olisi aivan mieletöntä ja.epäi
lytkin sellaisesta ovat minusta 
ihan turhia », toteaa kenraali 
Valtanen Kalevassa. Peruspe
riaatteet uudistuksesta liene
vät siis selvät, käytännön 
toteutuksessa on ilmeisesti 
hiomisen varaa. Uudistus on 
kuitenkin polkaistu käyntiin 
ja se etenee. Aika näyttää 
mihin suuntaan _ia miten . 

Antti Soininen 

Ran n i kkosoti laskotiyhd istys 
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LÄHIKUVASSA 
KAPTEENI JUNTTILA 

Kapteeni Junttila on toimi
nut Isosaaren linnakkeen 
päällikkönä syksystä 1987 
lähtien. Hänen valintaansa 
upseerinurasta vaikuttivat 
vahvasti myönteiset koke
mukset varusmiesajan esimie
histä sekä selkeät ja avoimet . 
suhteet, jotka armeijan sisällä 
vallitsevat. Kapteeni Juntti
lan suunnitelmiin kuului 
ennen varusmiespalveluksen 
alkua merikapteenin ura. 
Tätä silmällä pitäen hän kävi
kin merimiesammattikoulun 
ja palveli varusmiesajan lai-
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vastossa sekä sen jälkeen lip
pulaivueen aliluutnanttina. 
Siirtyminen rannikkotykis
töön kävi kuitenkin luonte
vasti. 

»Merellisessä ympäristössä 
työskenteleminen jo sinänsä 
oli riittävä kriteeri. Näin sain 
paremman mahdollisuuden 
myös purjehduksen har
rastamiseen. Ammatilli
sessa mielessä RT houkut
teli merimiehen silmissä 
paremmalla hengellään. Suu
resti vaikutti myös aselajin 
luonne. Rannikkotykistö on 

tekninen, kehittävä aselaji, 
joka näytti tarjoavan paljon 
haasteita. Näin myös on, 
joten silloinen olettamukseni 
on osoittautunut oikeaksi». 

Linnakkeen päälliköksi 

Kapteeni Junttila tuli Suo
menlinnan Rannikkotykistö
rykmentin palvelukseen syk
syllä 1981. Alkuun hän toimi 
kouluttajana Koulutuspatte
rilla, joka tuolloin sijaitsi 
Upinniemessä. Työskennelty
ään kaksi vuotta Upinnie-

messä hän siirtyi Santahami
naan Rannikkotykistökou
luun laskinlinjan johtajaksi. 
»Työskentelin RTK:ssa kaksi 
vuotta. Tämän jälkeen kävin 
kapteenikurssin vuosina 
1985-86 ja vuoden 1986 syk
syllä tulin palvelukseen Isos
aaren linnakkeelle. Päällik
könä täällä oli silloin kap
teeni Mikko Taavitsainen. 
Itse tulin yliluutnanttina lin
nakkeen varapäälliköksi. Oli 
hieno asia, että sain tavallaan 
vuoden aikaa 'opiskella' pääl
likön tehtäviä ennenkuin 
vuonna -87 siirryin päälli
köksi. Se, että toimin Iso
saaren linnakkeen päällik
könä on kylläkin toiveideni 
mukaista. Olen halunnut tä
hän tehtävään». 

Olosuhteiden erilaisuus 

Kapteeni Junttila korostaa 
muutamia erityispiirteitä, 
joita linnakkeella palvelemi
nen vaatii. 

»Suljettu toimintympäristö 
kysyy tietynlaista harmoniaa 
linnakkeen väen kesken. 
Täällä oppii tulemaan toi
meen erilaisten ihmisten 
kanssa minkä näen -hyvin 
positiivisena seikkana. Myös 
vastuu kokonaisuuden toi
minnasta, niin ihmisistä kuin 
materiaalista sekä RT:n tek-

niikan toimivuudesta on huo
mattavan suuri. Miehen on 
linnakkeella pystyttävä itse
näiseen päätöksentekoon ja 
ra tkaisuihin. Esimiehet eivät 
ole koko ajan toisaalta pai
nostamassa , mutta eivät 
myöskään neuvomassa », 
toteaa kapteeni Junttila. 

80-luvun trendi 
Kapteeni Junttilalla on 

ollut mahdollisuus seurata 
hyvin läheltä ikäluokkia 
koko 1980-luvun ajan. 
Yhteiskunnan kehitys, sen 
dynaamisuus, on tuonut 
mukanaan tiettyjä muutoksia 
varusmiehissä. 

»Näen asian niin, että 
varusmiehet eivät ole enaa 
yhtä arkoja kuin aiemmin 
esittämään omia asioitaan ja 
murheitaan. Koen tämän 
kehityksen varsin myöntei
senä. 80-luku on kuitenkin 
tuonut mukanaan myös kiel
teista. Markkinoilla oleva 
'löysä raha' heijastuu myös 
varusmiespalvelukseen. Tun
tuu siltä, että palvelukseen 
astuvista nuorista miehistä 
suurempi osa kuin aiemmin 
on taloudellisissa vaikeuk
sissa . Ollaan osamaksu
kierteessä, jollainen sitten 
kärjistyy palvelusaikana. 
Tä-llä perusteella haetaan 
jopa palveluksen keskeyttä-

m1sta. Ei tällaista ongelmaa 
ole ollut aikaisemmin. Lisäksi 
vaikuttaa siltä, että 80-luvulla 
kurinpidolliset ongelmat ovat 
lisääntyneet. Ehkä koululai
toksesta, siis peruskoulusta, 
henkii tietynlainen . vapaus, 
joka armeijaan tultaessa 
aiheuttaa sen, että normistoa 
tuntuu joskus olevan vaikea 
noudattaa. Sanoisin näin , 
että oikeudet ovat hyvin 
hanskassa , mutta näin päälli
kön kannalta olisi toivotta
vaa, että myös velvollisuudet 
olisivat paremmin tiedossa », 
hän naurahtaa. 

Hyvä kouluttaja 

Toimivan ja motivoituneen 
joukon synnyttäminen ja 
hengen ylläpitäminen vaatii 
kouluttajalta paljon. Vaikka 
oppaista onkin luettavissa 
koko joukko hyvän koulutta
jan erityispiirteitä, eivät ne 
kuitenkaan käytännön 
tasolla toteudu, jos koulut
taja ei ole valmis laittamaan 
persoonaansa mukaan peliin . 

»Ensimmäi nen asia, jota 
kouluttajalta vaaditaan on 
tietenkin puhdas ammatti
taito . Teknisessä aselaj issa 
niin kuin rannikkotykistö on , 
tämä asia korostuu erityisesti. 
Lisäksi mielestäni koulutta
jalta vaaditaan tietynlaista 
luontevuutta, kykyä esiintyä 

Kolmikorko Oy 
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joukkonsa parissa. Tätä 
kautta kouluttaja pystyy 
omalla käyttäytymisellään ja 
toiminnallaan saavuttamaan 
alaistensa luottamuksen . 
Mitään ristiriitaa tai ongel
maa ei tarvitse syntyä siitä, 
että toisaalla on olemassa 
sotilaallinen kuri ja järjestys 
sekä toisaalta lähestyttävyys, 
se, että kouluttaja on käytet
tävissä oleva ihminen. Ehkä 
täällä linnakkeella asia koros
tuu eri tavalla kuin mante
reella. Minusta tuntuu, että 
meillä varusmiehet saavat 
paremmin kontaktin esimie
hiin. Sanotaan näin, että 
meillä alaiset ja esimiehet 
ovat enemmän yhteydessä 
keskenään jo olosuhteiden 
vuoksi». 

Kysymykseen pääesikun
nan käynnissä olevasta kou
lutus- ja sotilasarvomerkki
uudistuksesta kapteeni Junt
tila ei ota kantaa. 

»Eri henkilöstöryhmillä on 
omat tavoittensajäsenten asi
oiden ajamisessa. Pääesikun
nan tehtävänä on sovittaa 
edut niin, että kaikki tulevat 
tasapuolisesti huomioon ote-.. 

tuiksi. Yksittäisen työnteki
jän on luotettava siihen», 
toteaa kapteeni Junttila 
diplomaattisesti. 

RT-henki ja huonot puolet 

tietenkin paljon päällikön 
aikaa. Niinpä sitä ei perinteis
ten asioiden hoitamiselle jää 
aina tarpeeksi. Samoin palk
kauksesta puhutaan juuri nyt 
paljon. Mielestäni siinä on 

»Kuten jo aikaisemmin vääristymiä. On olemassa 
m~initsin eräs s~ikka, joka epäsuhta vastuun ja velvolli
va1~uttaa tulooni rannikko- suuksien edellyttämän työpa
t_Yktstöön, oli siellä vai- noksen ja tehtävien määrän 
htseva hyvä henki. Usein , sekä palkkauksen välillä. 
todellakin puhutaan RT-hen-
gestä. Uskoisin, että sen syn-
tymiseen ainakin omassa pal- Tulevaisuus selvä ja avoin 
veluspaikassani vaikuttaa se, 
että joudumme olemaan eris
tyksissä ja tulemaan toimeen 
toistemme kanssa usein pitki
äkin aikoja . Jokainen 
ongelma, joka syntyy on rat
kaistava täällä, omalla saa
rella. Näin joukko kasvaa ja 
hitsautuu yhteen. Tämä 
näkyy muuten myös kiltatoi
minnassa, joka on RT:ssä vi
reämpää kuin monissa muis
sa aselajeissa», sanoo Junt
tila . 

»On toki myönnettävä rei-
lusti, että jotain huonoakin 
tässä virassa on. Isosaaressa 
käy nimittäin vuosittain 
satoja vieraita, jotka vievät 

»Tulevaisuudesta toki tie
dän jo sen verran, että syk
syllä aloitan opinnot sotakor
keakoulussa. Yleisellä opin
tosuunnalla siihen menee seu
raavat kaksi vuotta . En ole 
nuuka tehtävien suhteen 
jokaisen tehtävän pyrin täyl~ 
tämään niin hyvin kuin mah
dollista. Sen tarkempia suun
nitelmia minulla ei ole uran 
suhteen. Yksi asia on kuiten
kin selvä: Rannikkotykistö
aselajissa haluan pysyä, me
restä ja RT:stä en luovu», to
teaa kapteeni Junttila päät
täväisesti. 

Antti Soininen 

Washout Oy 
Autonhoitotuotteet 

JO 

Kadetin mietteitä 
Kadetti Jussi Hietaniemi opiskelee viimeistä vuottaan kadettikou/ussa. Hän aloitti opintonsa 
syksyllä 1986, joten hän kuuluu RT/73. kurssin »vuosikertaan». Seuraavassa haastattelussa 
voimme lukea hänen tuntojaan tulevasta ammatista ja paljon muustakin. 

Serkukset kad Jussi Hietaniemi ja tkm Ville-Veikko Hietaniemi. 

Vielä nelisen vuotta sitten 
kadetti Hietaniemen tapasi 
suorittamassa varusmiespal
velustaan Kymen Pioneeripa
taljoonassa. Varusmiespalve
luksen suoritettuaan hän jäi 
vänrikiksi Pioneerikomppa
nian reserviupseerikouluun. 
Palveltuaan kaksi kuukautta 
PionK/RUK:ssa hän pääsi 
suoraan kadettikouluun 
vuonna 1986. 

Jo ennen astumistaan pal
velukseen kadetti Hietanie
men mielessä välkkyi ajatus 
sotilasurasta ja lopullisesti 
päätös kadettikouluun pyrki
misestä syntyi palvelusai
kana. »Isäni palveli aikoi
naan ilmavoimissa, joten tätä 
kautta minulla oli varsin posi
tiivinen kuva puolustusvoi
mista jo mennessäni alok
kaaksi pioneerikomppani-

aan . Palvelus vastasi odotuk
siani ja näin varusmiesaikana 
kypsyi ajatus sotilasurasta. 
Erityisesti henki, yhteenkuu
luvuuden tunne ja sotilaalli
suus miellyttivät. Kokemuk
seni vänrikkiajalta vahvisti
vat päätöstäni ja niinpä 
kadettikouluun pyrkiminen 
lopulta oli itsestäänselvyys» 
kertoo kadetti Hietaniemi. 

Kadetin koulutus on vas-
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tannut Hietaniemen odotuk
sia, vaikkakin jotain negatii
vistakin löytyy. »Tuntuu 
siltä, että kadettikouluun on 
ympätty liikaa asioita liian 
lyhyeen aikaan, joten niiden 
omaksumisessa saattaa jos
kus olla vaikeuksia. Nykyi
sinhän kadettikoulun opetus 
jakaantuu siten, että kaksi 
vuotta opiskellaan yleisiä 
aineita ja yksi vuosi on omis
tettu aselajikoulutukselle. 
Olisi toivottavaa, että paino
tus olisi hiukan toinen, sillä 
aselajikoulutus on sangen tär
keä ja motivoiva jakso. Muu
tokseen kadettikoulun piden
tämisestä nelivuotiseksi suh
taudun positiivisesti, toivoen 
samalla että tulevat kurssit 
saavat lisää aikaa mainitse
maani asekoulutukseen . Se, 
että koulu muuttuu nelivuoti
seksi luonnollisesti mahdol
listaa opiskeluihin syventymi
sen entistä paremmin», 
kadetti Hietaniemi toteaa ja 
jatkaa: »Kokonaisuudessaan 
kadettikoulu on vastannut 
odotuksiani. Jos jotain nega-

tiivista haluaa sanoa niin on kuitenkin päätti, että menen 
myönnettävä reilusti, että toi- rannikkotykistöön . Esimie
sella vuosikurssilla motivaa- hen ratkaisu oli täysin oikea. 
tio oli hiukan kateissa . Ehkä Enää en vaihtaisi pois mis
siihen vaikutti osaltaan vai- tään hinnasta. Lisäksi on 
tava koesuma sekä se, että todettava , että rannikkoty
yleinen tunnelma kaikki- kistö vaikutti varsin mielui
nensa oli hieman lattea. Koi- saita rekrytointitilaisuudessa. 
mas vuosikurssi on kuitenkin Tällä tilaisuudella on muuten 
korjannut tilanteen. Tämä on suuri merkitys nuoren kade
erittäin motivoiva ja hyvä tin valintaan. Kaiken kaikki
vuosi. Henki on erinomainen aan rannikkotykistö on 
ja välillä itseasiassa tuntuu, moderni, tekninen aselaji , 
että nyt meneillään oleva ase- • joka kiinnostaa» . 
lajikoulutusjakso on nimen
omaan se missä kadettikou
lussa on todella oppinut», 
hän sanoo. 

Odotukset ja tulevaisuus 
RT:ssä 

»kadettikouluun mennes
säni rannikkotykistö ei ollut 
se vaihtoehto,joka oli mieles
säni. Rehellisesti myönnän, 
että ensimmäiselle sijalle ase
tin pioneerin», Hietaniemi 
naurahtaa. »Tämä johtuu 
lähinnä siitä, että pioneeri oli 
tuttu aselaji. Kurssin johtaja 

Tulevaisuudestaan RT:ssä 
kadetti Hietaniemi tietää ker
toa jotain, mutta pitää tavoit
teensa salassa. »Tavoitteet on 
aina asetettava korkealle, 
mutta niitä ei kai tarvitse jul
kisesti lausua. Sanotaan näin, 
että menen positiivisin mielin 
tulevaisuuteen. Katsotaan 
mitä se tuo tullessaan ja mihin 
miehen resurssit riittävät. Sen 
verran osaan kertoa, että 
luutnantiksi valmistuttuani 
menen Turun Rannikkotykis
törykmenttiin jaosjohtajaksi. 
Normaali tie aloittaa sotila-

Tervetulotoivotuksin 
Helsingin NMKY:n 

Santahaminan 
sotilaskoti 
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sura kadettikoulun jälkeen 
lieneekin juuri jaosjohtajan , 
varusmieskouluttajan pai k
ka. 
Olen koko ikäni asunut 
meren rannalla Helsingissä ja 
on mukavaa, että saan nyt 
työskennellä veden äärellä. 
Rannikko on se paikka,jossa 
haluan asua ja linnakkeet 
ovat hyviä palveluspaikkoja , 
lähden niille mielelläni» , 
sanoo kadetti Hietaniemi. 

Hyvä kouluttaja 

»Mielestäni hyvä koulut
taja on rehti ja tasapuolinen 
alaisiaan kohtaan. Hän on 
mies, joka saa alaiset oppi-

maan asioita ja motivoitu
maan. On muistettava, että 
sotilaallinen koulutus ei aina 
ole miellyttävää eikä sen tar
vitse ollakaan. Kuri ja täsmäl
lisyys ovat armeijassa välttä
mättömiä. On kuitenkin tär
keää, että alaisille jää myön
teinen kuva puolustusvoi
mista, sillä näin me säily
tämme toimivan reservin», 
toteaa kadetti Hietaniemi. 

Uudistukseen ei kantaa 

Meneillään olevaan koulu
tus- ja sotilasarvojärjestel
män uudistukseen hän ei mie
lellään ota julkisesti kantaa. 
»En tiedä onko minun tässä 

Tarjotaan tilattavaksi kirja 

Keltainen Rykmentti 
Kannaksella 

yhteydessä suotavaa tai tar
peellista ottaa kantaa tähän 
kysymykseen. Puoliksi leikil
läni voisin todeta , että toi
miupseerit ovat tulevaisuu
dessa tärkeitä työkavereitani 
ja jos nyt sanon jotain sel
laista, joka tulkitaan väärin, 
voi se kalahtaa omaan nilk
kaan. Tosiasia on kuitenkin 
se, että palkkauksessa on epä
suhtaa. Sitä olisi mielestäni 
tarkistettava suhteessa koulu
tukseen. Ns. 'yhden yön 
ihmettä' en henkilökohtai
sesti pidä kovin hyvänä aja
tuksena , mutta antaa liittojen 
käsitellä nämä kysymykset», 
kadetti Hietaniemi lopettaa 
diplomaattisesti. 

Antti Soininen 
Ville-Veikko Hietaniemi 

Kirja kertoo Rannikkotykistörykmentti 2:n taisteluista ja vapaa
ajan harrastuksista Karjalan Kannaksen rannikolla jatkosodan 
1941-44 aikana. Teksti on kokonaisuudessaan mukana olleiden ker
tomaa ja sisältää 190 isokokoisella sivullaan myös l 08 valokuvaa 
tapahtumia valottamassa. Kirjan hinta nidottuna on 100 mk (lähe
tyskuluineen 117 mk) ja kovissa kansissa vastaavasti 130/147 mk 
kappaleelta. Kirjaa voi tilata lähettämällä edellä mainitut lähetysku
luineen olevat hinnat tilille KOP Helsinki/Katajannokka 101850-
279270, tilin haltija Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry/Keltai
nen rykmentti. Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tilaisuuksissa 
on kirjaa saatavissa ilman lähetyskuluja Jaakko Santalalta tai Paul 
Volotinilta. 
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KAJANUKSEN SAUNA 

Upinniemen kärjessä, meren 
rannalla, on omituisen näköi
nen rakennelma. Pyöreä kivi
rakennus, jonka keskeltä koho
ava tomi ja sakaramuurit tuo
vat mieleen muinaisajan pikku
Jinnan. Rakennus kuitenkin on 
säveltäjä Robert Kajanuksen v. 
1905 itselleen rakennuttama ja 
Eliel Saarisen suunnittelema 
rantasauna. 

Säveltäjä Robert Kajanus 
ihastui purjehdusretkillään 
Porkkalan jylhiin maisemiin 
ja osti 25 hehtaaria maata 
Upinniemen kärjestä. Tänne 
hän rakennutti komean hirsi
huvilan ja sen yhteyteen eri
koisen graniittisaunan. Sauna 
on kokenut ajan saatossa 
monia kolhuja ja muutoksia. 
Kajanuksen kuoleman jäl
keen 1933 huvila siirtyi hel
sinkiläisen liikemiehen omis
tukseen. Näköalatorni, joka 
nykyisin on pellillä suojattu, 
on hänen rakennuttamansa. 
Saarisen alkuperäisissä piir
roksissahan saunan kattota
senteella oli suurikokoinen 
aurinkokello. 

Vielä 1980-luvun alussa 
Kajanuksen sauna oli pahoin 
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UPINNIEMEN HELMI 

ränsistynyt. Seinistä puuttui 
kiviä, muurinsakarat olivat 
hajoilleet, sisätilat olivat täy
dellisen remontin tarpeessa. 
Tällöin SIRtRja Rannikkoty
kistökilta heräsivät ja käyn
nistettiin saunaprojekti , 
jonka tavoitteena oli vanhan 
graniittisaunan palauttami
nen ennalleen. Projekti oli 
valtava , mukana oli noin sata 
yritystä materiaalin ja työvoi
man osalta . Jos tavarat ja pal
velut olisi jouduttu hankki
maan, budjetti olisi kohonnut 
eräiden arvioiden mukaan 
noin miljoonaan markkaan. 

Parin vuoden ja mahtavan 
talkootuntimäärän jälkeen , 
työ saatiin päätökseen loka
kuussa 1983. Saunan avajai
set olivat tuolloin juhlalliset, 
paikalla oli killan jäsenten ja 
tuolloisen rykmentin komen
tajan eversti Lahden lisäksi 
kenraalikuntaa. Puolustus
voimien komentaja kenraali 
Valtanen ja RT-killan perus
tajajäseniin kuuluva kenraali 
Väinö Karvinen juhlistivat 
myös avajaisia. 

Viiden vuoden ahkeran 
saunomisen jälkeen »Upin
niemen helmeä» on jälleen 
kunnostettu. Viime vuoden 
aikana kilta satsasi saunan 

remonttiin 40 000 markkaa. 
Näin suomalaiseen kulttuuri
historiaan kuuluva rakennus 
on jälleen entistä ehompi. 
Remontissa uusittiin saunan 
sisätiloja ja vanha puuläm
mitteinen kiuas jouduttiin 
vaihtamaan sähkökiukaa
seen. Löylyt ovat kuitenkin 
toivottavasti yhtä makeat. 

Robert Kajanus - Sibeliuksen 
mestari 

Robert Kajanus oli sävel
täjä ja kapellimestari, eräs 
maamme sinfoniaorkesterin 
uranuurtajista. Hän jatkoi 
Suomessa aloitettuja opinto
jaan Leipzigissä 1876-77 tar
koituksenaan valmistua viu
lutaiteilijaksi . Vasenkätisyys 
osoittautui kuitenkin tälle 
tavoitteelle liian suureksi 
esteeksi ja niinpä hän keskit
tyikin sävelopintoihin . 
Vuonna 1882 Kajanus perusti 
Helsingin Orkesteriyhdistyk
sen ylläpitämään Pohjoismai
den ensimmäistä vakinaista 
sinfoniaorkesteria. Tämän 
orkesterin toiminnan koho
kohdaksi muodostui osallis
tuminen Pariisin maailman
näyttelyyn vuonna 1900, 

näyttelyyn jossa suomalainen 
säveltaide nousi suuren maa
ilman tietoisuuteen. 

Kajanuksen merkittävim
piin aikaansaannoksiin kuu
lui Sibeliuksen musiikin tun
netuksi tekeminen. Hänen 
autenttiset tulkintansa olivat 
mestarin käsialaa. Valitetta-

vasti kaikkia tulkintoja ei 
ehditty taltioida ja niin vain 
osa niistä on säilynyt jälkipol
ville. 

Hänen merkittävistä teok
sistaan voidaan mainita mm. 
orkesteriteokset In Memo
riam , sävelrunoelma Kul
lervo, Elias Lönnrotin kuole-

man johdosta sävelletty Suru
marssi, sekä Topeliuksen 
hautajaisiin sävelletty hymni 
Nouskaa Aatteet,jonka sanat 
ovat lähtöisin Eino Leinon 
kynästä. 

Antti Soininen 
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ESSL:N KOMENTAJA 
VMTK-VIERAANA 

Etelä-Suomen sotilas/äänin varusmiestoimikuntien puheenjohtajapäivät pidettiin syyskuun 
lopulla Santahaminassa. Päivillä olivat läsnä toimikuntien puheenjohtajien lisäksi ohjaajat sekä 
muut toimikuntatyötä tukevat ja auttavat sidoshenkilöt. Vieraaksi oli kutsuttu sotilas/äänin 
komentaja kenraaliluutnantti Erkki Rannikko. 

Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin komentaja 
eversti Asko Kilpinen esitti 
päiville tervehdyksensä. Hän 
korosti puheessaan rykment
timme hajanaisuutta ja totesi 
saariston eristyneiden, kovien 
olosuhteiden tuovan merkit
tavan lisähaasteen myös 
varusmiestoimikuntatyölle. 
Eversti Kilpinen ilmaisi tyyty
väisyytensä siihen, että 
VMTK-työssä on edetty alku
vuosien "Piimäkään ei ole 
hyvää» -linjoilta laajempiin ja 
toiminnan kannalta tärkeisiin 
asioihin. 

Päivien arvostusta ja tär
keyttä entisestään lisäsi Etelä
Suomen Sotilasläänin 
komentaja kenraaliluutnantti 
Erkki Rannikon läsnäolo. 
Kenraaliluutnantti Ranni
kolle oli varattu päivien 
avaus. Puolen tunnin mittai
sessa avajaispuheessaan hän 
kävi läpi VMTK-työn histo
riaa ja nykyistä luonnetta. 
Hän totesi ESSL:n olevan 
edelläkävijä varusmiestoimi
kuntatyön rakentamisessa ja 
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kiitti toimikuntia aktiivisesta 
ja tuloksekkaasta t01mm
nasta . Kenraaliluutnantti 
Rannikko pohti puheessasan 
paljon julkisuudessakin esillä 
ollutta ajatusta Suomen puo
lustamisesta ammattiarmei
jan avulla. »Näin se varmasti 
kävisikin jos kysymyksessä 
olisi a lueeltaan hyvin pieni 
maa, jossa pienelläkin 
ammattijoukolla tehtävät 
pystyttäisiin hoitamaan . 
Suomi on kuitenkin alueelli
sesti yksi Euroopan suurim
pia maita. Tästä on seurauk
sena se, että niin suurta 
ammattiarmeijaa ei voida 
muodostaa, että se kykenisi 
hoitamaan tämän aikaisem
min mainitsemani tehtävän 
(= maamme puolustamisen). 
Meidän taloudelliset voima
varamme eivät siihen riittäisi. 
On siis pohdittava mikä muu 
vajhtoehto sopisi paremmin ». 

Kenraaliluutnantti Ran-
nikko toteaa meidän saavut
tavan turvallisuuspoliittiset 
päämäärämme hyvin koulu
tetun reservin avulla. Se takaa 

meille riittävän voiman, 
jonka tarvitsemme. Ja tämä 
kaikki onnistuu ainoastaan 
yleisen asevelvollisuuden 
avulla, sanoi kenraaliluut
nantti Rannikko. Hän pai
notti puheessaan koulutusa
jan ja palveluksen vaativuu
den välistä suhdetta . »Lyhy
essä koulutusajassa on kyet
tävä muodostamaan riittävät 
ja suorituskykyiset puolus
tusvoimat niin, että maamme 
ulkopuolellakin uskotaan 
meidän suorituskykyymme ». 
Tämä vaatii puo!ustusvoim
ilta paljon. Sen on kyettävä 
takaamaan olosuhteet, jossa 
koulutustavoitteiden saavut
tamiseen tarvittava palvelus
motivaatio säilyisi. Tässä 
kohden hän erityisesti näkee 
VMTK-työn arvon. »Kaikki 
kokemukset,jotka puolustus
voimilla on varusmiestoimi
kuntatyöstä ovat pelkästään 
myönteisiä . Toimikuntatyö ei 
ole pakotteesta syntynyttä 
ammattaiyhdistystoimintaa, 
jossa on kaksi vastakkaista 
voimatekijää, työnantaja ja 

työntekijät, puolustusvoimat 
ja varusmiehet. Ensisijaisesti 
kysymyksessä on puolustus
voimien toimivuus, varus
miesten palvelusmotivaation 
mahdollisimman korkeana 
pitäminen ja siihen liittyen 
kaikkinainen huolenpito 
varusmiehistä myös varus
miestoimikunnan avulla». 

Kenraailuutnantti Ran
nikko painottaa nykyisen 
käytössä olevan ratkaisun 
paremmuutta, koska nyt 
VMTK-työllä on puolustus
voimien organisaation tuki, 
joka sillä ei olisi jos työ olisi 
puhdasta ammattiyhdistys
toimintaa. Rannikko myön
tää itsekin aikoinaan suhtau
tuneensa varsin skeptisesti 
toimikuntiin. Hänen kan
tansa on kuitenkin vuosien 
saatossa muuttunut. 

»Nyt vuosien kuluttua voin 
entisenä joukko-osaston 
komentajana todeta, että 
joukko-osaston komentajat, 
joidenka kanssa varusmies
toimikuntien puheenjohtajat 
joutuvat paljon asioimaan, 
ovat n. JOO-prosenttisesti sitä 
mieltä, että tämä on erinoma
inen .tukimuoto. Näin hänellä 
on suora yhteys varusmiesten 
mielipiteeseen. Ei niin, että 

tarkoituksena olisi ohittaa 
linjaorganisaatio ja paljastaa 
mitä vakavia epäkohtia, huo
nosti käyttäytyviä esimiehiä 
tms . siellä linjan alapäässä 
on, vaan niin, että taataan 
rakentavan tiedonkulun 
nopeus. Tämä on opittu 
ymmärtämään ja sille anne
taan puolustusvoimissa täysi 
tuki alkaen ylimmästä joh
dosta joukko-osaston 
komentajiin ja uskon myös 
koko kantahenkilökunnan 
taholta», sanoo kenraaliluut
nantti Rannikko. 

Hän korostaa myös eri 
joukko-osastojen erilai
suutta. On hyvin pieniä, 
kuten taistelukoulu ja toi
saalta suuria, monta erilaista 
joukkoyksikköä sisältävää 
joukko-osastoa, kuten Pans
sariprikaati . On joukko-osas
toja jotka ovat levittäytyneet 
laajalle alueelle, kuten Ran
nikkotykistö. Tämä aiheuttaa 
myös sen, että VMTK-työssä 
joudutaan luonnollisesti pal
jolti turvaamaan paikallisiin 
ratkaisuihin. Työ ei näin ollen 
ole yhteismitallista, mutta 
perusasetelma on kaikkialla 
sama. 

Kenraaliluutnantti Ran-

nikko lähettää varusmiestoi
mikuntien puheenjohtajille 
kannustavat terveiset. »On 
todettava että teidän toimi
valtanne ja toiminta-alueenne 
ei ole kovinkaan laaja ja 
vapaa. Kaikista yrityksistä 
huolimatta asiat eivät aina 
etene toivotulla tavalla ja se 
saattaa aiheuttaa turhautu
mista . Tärkeää on se, että 
aikanaan voitte todeta yrittä
neenne kaikkenne ja, että 
jotakin jäi näkyviin. Tunne 
siitä, että on yrittänyt par
haansa on tärkeä asia», 
toteaa kenraaliluutnantti 
Rannikko. 

Suuntana tulevaisuus 

Varusmiestoimikuntatyön . 
tulevaisuuteen kenraaliluut
nantti Rannikko suhtautuu 
1 uotta vaisesti. 

»Ei ole olemassa mitään 
merkkejä , että tämä toiminta 
olisi laantumassa tai toimin
nan arvo olisi laskenut. Päin 
vastoin. Kaiken aikaa 
haetaan uusia t01mmnan 
muotoja, tavoitteena mah
dollisimman korkea palvelus
motivaatio ja mahdollisim
man hyvät koulutusolosuh
teet». 

Santahaminan C3 valinta 
00860 HELSINKI PUH. 686334 
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Kenraaliluutnantti Ran-
nikko painottaa erityisesti 
kahta varusmiestoimikunta
työhön kuuluvaa aluetta. 
Toinen koskee varusmiesten 
työllisyystilannetta . · Hän 
toteaa kotiutuvista varusmie
histä n. 40 prosentin olevan 
vailla työpaikkaa ja lisää, että 
tilanne paranee usein jo puo
len vuoden kuluttua kotiutta
misesta. Tämä johtuu siitä, 
että varusmiehet palveluk
seen astuessaan ovat tilan
teessa missä opiskelu on juuri 
päättynyt ja vakituista työ
paikkaa ei vielä ole hankittu. 
Näin he eivät kotiuttamisen 
jälkeen heti tiedä mitä tehdä. 
Kenraaliluutnantti Rannikko 
toteaa yhteistyötä tehdyn 
SAK:n ja STK:n kanssa ja 
korostaa, että varusmiestoi
mikunnat omalta osaltaan 
tekevät kaikkensa tilanteen 
parantamiseksi . 

Toinen asia joka aiheuttaa 
huolta on varusmiesten lii
kennetapaturmat. Hän huo
mauttaa että sinänsä puolus
tusvoimien ei tarvitse kantaa 
huolta tilanteesta, koska se 
on täällä palvelevien osalta 

parempi kuin samalla ikäluo
kalla koko maata ajatellen. 
Hän sanoo kuitenkin puolus
tusvoimien tuntevan vastuuta 
asiasta ja korostaa tärkänä 
sitä, että teemme kaikkemme 
liikennevalis tuksen perille 
menemiseksi . »Tässäkään 
sotilasläänissä ei ole päästy 
tasavertaiseen menettelyyn 
niin, että tähän asiaan kiinni
tettäisiin riittävästi huomi
ota. Tämä ei toimi sillä, että 
asiasta joskus huomautetaan 
ja sitten vaietaan kuukau
siksi ». Rannikko tähdentää 
liikennevalistuksen saamista 
jatkuvaksi ja heittää osaltaan 
pallon VMTK:lle pyytäen 
heitä pohtimaan ja ideoimaan 
keinoja millä liikennevalistus 
saadaan toimimaan. 

Kertokaa menneestä 

Yleisesti hän pyytää toimi
kuntia löytämään aina uusia 
ja uusia toiminnan muotoja . 
Hän pitää myös tärkeänä sitä, 
että kerrotaan siitä mitä on 
saatu aikaan pidemmällä 
aikavälillä. 

»Kun viime vuonna suori
tetussa tutkimuksessa kysyt-

tiin mm. VMTK-työstä, jäi 
sellainen kuva , että noin ylei
sesti ottaen varusmiehet eivät 
miellä VMTK-työtä tärke
äksi. Me pohdimme mistä se 
johtuu ja tulimme siihen 
tulokseen, että on tehty niin 
paljon , että varusmiehet eivät 
tiedä tuon tai tuon asian hoi
detun VMTK:n aloitteesta. 
Siksi on tärkeää, että aikaan
saannoksista kerrotaan peru
syksikön edustajille ja heidän 
toimestaan kaikille varusmie
hille, jotta nämä olisivat tie
toisia mitä kaikkea on saatu 
aikaan. Ei siis riitä , että pyr
itään eteenpäin vaan on syytä 
kertoa myös historiaa, selvit
tää mitä tuloksia on pitkällä 
aikavälillä saatu aikaan . 
Uskon, että tällöin muutkin 
myöntävät että työllä on ollut 
merkitystä.» Hän tähdentää 
lopuksi VMTK-työn tär
keyttä sekä varusmiehille, 
mutta myös joukko-osastoille 
ja koko puolustusvoimille, ja 
lupaa sotilasläänin komenta
jana tälle työlle sille kuuluvan 
arvon ja myös kaiken 
tukensa . 

Antti Soininen 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Maj V K A Lange 

Suomenlinnan glögi 

Joulu on mennyt, glögitjuotu, mutta harva tietää, mikä on kunnon vanhan ajan g/ögin koostumus. 
Tämä perinteinen juoma lämmittää vaikkapa /askiaisena. 

Glögi on viinipohjainen 
viinalla ja mausteilla hehku
tettu kuumana nautittava 
makea juoma. Paloviinan 
ohella terästämiseen käytet
tiin konjakkia. Glögi on voi
makkaasti maustettu juoma, 
joten sen hehkuttamiseen voi
tiin käyttää kaikkia huonom
pilaatuisia viinejä ja viinoja. 
Glögi tarjosi mahdollisuuden 
käyttää kaikki kuluneen vuo
den varrella kertyneet hei
kompilaatuiset viinit ja viinat 
voimakkaiden mausteiden 
kera. 

Mausteita, jotka olivat har
vinaisuuksia, kertyi Suomen
linnaan suuria määriä. Ne oli
vat jalometallien arv01s1a, 
mutta niitä ei oltu totuttu 
käyt_tämään tavanomaisten 
ruokalajien kanssa. Kaukai
sista maista tuodut mausteet 
löysivät näin ollen arvoisensa 
paikan jalojen, mutta hei
kompi I a a tui s te n vunien 
kanssa glögijuomassa. 

Glögijuomaperinteilla lie
nee yhtymäkohtia Raamatun 
kertomukseen veden muutta
misesta viiniksi . Glögissa itse 
asiassa jalojen viinien ja vii
nojen alkuperäinen maku -
»sielu» - uhrattiin lisäämällä 
niihin voimakkaita maus
teita . Tähän saattoi olla syynä 
alkuperäisjuomien heikko 
laatu ja se, että makeaksi ja 
aromirikkaaksi mausteilla 
saavutettu kuuma juotava 
maistui myös daameille. 
Kuuma tai lämmin juotava 
koettiin ikäänkuin lääk
keeksi, varsinkin kun mauis
teina oli neilikkaa, karde
mummaa, kanelia, inkivää
na, pomeranssin kuorta, 
muskottipähkinää, anista ja 
sokeria . Se vaikutti nopeasti, 
lisäksi tunnelmaa miesten 
keskuudessa ja teki daamit 
suopeiksi. 

Glögitilaisuudet kirvoitti
vat kielet, mursivat säätyero
jen välillä vallinneet jäät ja 

Resepti: 

2 osaa halpaa punaviiniä 
1 osa madeiraa (suom. Aperita) 
1(~30 neilikkaa 
2-6 kanelitanko 
n. 30 kardemumma 

inkivääriä, pari juurta 
pomeranssin kuori 

1/8 muskottipähkinästä 
10-30 anista 

sokeria 100 g/viinipullo 

loivat joulumielen. Joululau
lut seuraleikkeineen tarvitsi
vat glögihetken alkaakseen . 

Valmistus: 
Kaikki mausteet kokonai

sina, kaneli tangot ja inkivääri 
rikottuina, kattilaan Kaade
taan viinit ja lisätään sokeri. 
Kuumennetaan varovasti 
max 70 C-asteeseen. Haudu: 
tetaan noin I tunti, siivilöi
dään ja tarjotaan rusinoiden, 
manteleiden kera. 

Hehkutus (ei välttämätön): 
Lisätään paloviinaa (kos

kenkorvaa tai muuta viinaa 
ennen tarjoilua). 

Suomenlinnan glögi perustuu 
eversti Pentti Si/vastin tutki
muksiin, kirjoituksiin ja kerto
muksiin Suomenlinnan elä
mästä ruotsin- ja venäjänval
lan aikana. Suomenlinnassa 
elettiin hovielämää, jonka jou
lutapoihin kuului glögin nautti
minen (alkup. ruotsalainen). 
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111/88 alokkaiden valatilaisutidet 

Kou/Ptri Roihuvuoren kirkossa. 

UudRakP:n tuoreet tykkimiehet ohimarssilla Joutsenossa. 
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RSKY 70 VUOTTA 

Rannikkosotilasyhdistys juhlisti 70-vuotista taivaltaan 3.11.1988 omissa tiloissaan 
Katajanokankadulla Helsingissä. Toiselle sadalle nousseiden onnittelijoiden joukko 
sai lämpimän vastaanoton ja juhla jatkui vielä illallisella Katajanokan kasinolla. 
Rannikkotykkimiestoimikunta onnittelee vielä kertaalleen »vanhaa» 70-vuotiasta, 
RSKY:tä ja kiittää yhdistystä siitä tärkeästä työstä, jotå se on tehnyt tykkimiesten 
viihtyvyyden lisäämiseksi. Linnakkeet ovat palveluspaikkoja, joissa teidän työnne 
arvo erityisesti korostuu. Kiitos! 

Vasemmalta Riitta Rantakari, hali. jäsen, Eila Walden, RSKY:n puheenjohtaja, Kielo Kääriäi
nen, RSKY:n kirjanpitäjä, Armi Lundgren, RSKY:n toimistosihteri, Terttu Tyrväinen, RSKY:n 
talouspäällikkö. 
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Maija Vainio Turun paikallisosastosta vastaanotti hänelle myönnetyn Sotilaskotiliitonpienois/i
pun. Lipun luovutti RSKY.·n puheenjohtaja Eila Walden. 
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Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 

MYYTÄVÄNÄ 

Vallisaaren historiikki 

n 40 sivua 
runsaasti valokuvia ja piirroksia 
hinta 15 mk 
myynti Sinikka Kuismin/Vallisaari 

puh 668 274 sekä 

Akateeminen kirjakauppa 

RSKY:n hallitus. Vasemmalta Marja Piironen, Virve Haapanen, Juhani Saarento (RSKY:n 
hallituksen yhteysupseeri, kom kapt), Marja-Leena Oksanen, Eila Walden (RSK Y:n puheenjoh
taja), Tuula Paija, Oili Kilpinen, Ulla Varjola, Riitta Rantakari, Marja-Terttu Björk (osa päätä 
näkyvissä). 

Juhlat Katajanokan kasinolla. 
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