


Mikä ihmeen kilta? 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla on 

näyttöä aktiivisesta toiminnasta. Valinta koko 
valtakunnan kiltojen joukosta vuoden killaksi 
joitain vuosia sitten, Kajanuksen saunan en
tisöinti ja Järvön saaren Kiltamajan rakenta
minen ovat olleet mittavia suorituksia. 

Toiminnan pyörteissä oleville tulee helposti 
perspektiivivirhe. Jää huomaamatta, että rivi
jäsenistölle - puhumattakaan sidosryhmiin 
kuuluvista kuten esimerkiksi varusmiehistä -
koko kilta saattaa olla varsin epämääräinen 
asia. 
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Mikä ihmeen kilta? Mitä se tekee? Kenen Painos 
asialla se on? Kuka se siihen voi kuulua? 1500 kpl. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillalla on ta
kanaan raskas ja vaativa rakentamisen jakso. 
Nyt on aika suunnata toiminta jäsenistön, Ryk
mentin henkilökunnan ja varusmiesten palve
lemiseen sekä maanpuolustushengen kohotta
miseen ja aselajin perinteiden vaalimiseen. 
Samalla on tiedottamista sekä tehostettava et
tä terävöitettävä. On valittava toiminnalle sel
keät painopisteet ja keskityttävä niihin. 
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Vuoden alkuun liittyy killan vuosikokouksen 
pitäminen. Tuossa kokouksessa meidän on 
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paneuduttava hartiavoimin tulevan toiminnan 
linjaamiseen. Kun samalla joudumme myös '---------S-is-å-. 
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valitsemaan terveydellisistä syistä syrjään ve-
täytyneen Pekka Mellavuonjälkeen uuden pu- Komentaja organisaatiouudistuk-

heenjohtajan, luvassa on todellinen pitkän sesta .................................................. .4 

tähtäyksen linjakokous. Varusmiesten liikenneturvallisuus .. 7 

Mkä ihmeen kilta? Mitä siltä oikein odotan? 
Mitä se voisi tehdä ja millä tavoin kanavoida 
maanpuolustustahtoani ja aselajiylpeyttäni? 
Keskustellaan, kerätään ajatuksia ja valmis
taudutaan huolella tulevaan kokoukseemme! 

Lämmin kiitos koko rt-väelle kuluneesta vuo
desta ja parhainta menestystä alkavalle vuo
delle! 
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MUUTOSTEN VUOSI 1990 - UUSI VUOSIKYMMEN 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti astuu virallises
ti uuteen vuosikymmeneen 2.1.1990, jolloin Santa
haminassa koruttomassa tilaisuudessa todetaan 
voimaan astuneet organisaation tarkistukset ja ni
mien muutokset. Muodollisuudet siloittavat muu
tosten pinnan. Takana ja vuosia vielä edessä oleva 
työ jää näkymättömiin pinnan alle. 

Alkavaa vuosikymmentä on Rykmentissä valmis
teltu jo vuosia. Ensimmäinen vaihe - uusittu orga
nisaatio on käskytetty ja käskyn toimeenpano on al
kanut. Uusiutuvan koulutusrytmin edellyttämät 
käskyt on allekirjoitettu 15.12.1989. Koulutusryt
min vaihtuminen edellyttää sekä kouluttajilta että 
koulutettavilta mukautumiskykyä. "Niin on aina ol
lut ja on aina myös oleva" ei välttämättä alkuvuodes
ta 1990 ole paras mahdollinen koulutusmenetelmä. Kun uusimaan on lähdetty, on sil

mät ja mieli avoinna katsottava horisonttiin saakka. Uuden vuosituhannen koulutus

visiot saattavat jo näkyä ilman kiikareita. 

Kysymys ei ole pelkästään koulutusrytmin muutoksesta. Koulutus ja aselajimme luot

tamustehtävä - linnakkeiden valmius alueellisen koskemattomuutemme turvaamiseen 

- on nidottava toimivana pakettina kokonaisuuteen. Varusmiesjohtajalle ja yksittäi

selle rannikkotykkimiehelle asetettavat vaatimukset kasvavat samalla kun saapumis

erä pysyy lähes ennallaan tai jopa supistuu. Näkyykö horisontissa jo kahden saapu

misjärjestelmän vuosirytmi? 

Uskon, että jo lähitulevaisuudessa koulutusyksikkö- kouluttajat, koulutettavat ja ka

lusto - muodostavat Suomenlinnan Rannikkorykmentin 1990-luvun ydinjoukon - val

miusyksikön ja linnakkeen, joka kaikissa lähitulevaisuuden tilanteissa pystyy täyttä

mään valtionjohdon meille asettamat tehtävät. 

Katson luottavaisin mielin 1990-Iuvulle. Suomenlinnan Rannikkorykmentti, kuten 

koko aselajimme on myös tulevaisuudessa - terästä! 

Toivotan Linnake-lehden lukijoille Rauhallisia Joulupyhiä sekä Menestyksellistä ja 

Turvallista Vuotta 1990. 

Rykmentin komentaja 
Eversti 
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KOMENTAJA ORGANISAATIOUUDISTUKSESTA 

Puolustusministeriö on 26.10. tehnyt päätöksen Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentin organisaatiomuutoksista ensi vuoden alusta lukien. Samalla 
rykmentin nimi muuttuu Suomenlinnan Rannikkorykmentiksi (SIRR). 

Uudistuksessa Rannikkotykistökoulu liitetään Suomenlinnan Rannik
korykmenttiin. Sen tehtävät ja toiminta säilyvät kuitenkin ennallaan. Koulu toimii 
aseteitse rannikkotykistön tarkastajan alaisena. 

Samassa yhteydessä tarkistetaan Rykmentin sisäistä organisaatiota: esikunnan 
koulutus- ja järjestelytoimiston tehtävät jaetaan kahdelle eri toimistolle. 

Joukkojen osalta muutokset ovat jo suurempia: I Patteristo lakkautetaan, ja sen 
tehtävät siirtyvät Isosaaren linnakkeelle ja uudelle Vallisaaren linnakkeelle. Val
lisaaren linnake keskittyy erityisesti kertausharjoituksiin. 

Uutena yksikkönä Rykmenttiin perustetaan ohjuspatteri. Santahaminan 
varuskuntasairaala siirtyy Uudenmaan Jääkäripataljoonan alaisuuteen. Samalla 
Santahaminan huoltovastuu siirtyy pääosin UudJP:lle. 

Ensiksi pitää vannasti kysyä: miksi tämä 
organisaatiomuutos toteutettiin? Mikä oli 
se perimmäinen SJ.Y? 
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On saatava irti nykyisestä hallinnosta se 
henkilömäärä,jota on vuosia esitetty bud
jeteissa, mutta jota ei ole saatu. Työmää
rä - lähinnä byrokratia on lisääntynyt mit
tavasti. T yöaikalaki rajaa henkilöstö n 

käytön selviin ajallisiin raameihin. Lisäk
si aselajin teknistyessä on entistä enem
män henkilökuntaa sidottuna kaluston yl
läpitävään huoltoon; tätä henkilökuntaa 
ei ole saatu samassa tahdissa kuin materi
aalia on tullut. Nyt pyritään hallintoa kes
kittämällä ja pienyksikköjä poistamalla 
saada henkilökuntaa kentälle. Samoin 
1992 voimaan tulevassa suuressa hallinto
ja johtarnisjärjestelmän uudistuksessa ta
voitteena on vähentää esikuntien luku
määrää. Puolustusvoimat on ilmeisesti 
ensimmäinen valtionhallinnon haara, jos
sa näitä uudistuksia konkreettisesti to
teutetaan. Rykmentissä kysymys on lä
hinnä Helsingin pään hallinnon organi
soimisesta uudelleen. Yksi johtoporras 
poistetaan,ja täten vapautuu henkilökun
taa,joka sitoutuu Rykmentin muihin teh
täviin. Rannikkotykistökoulu liitetään 
Rykmenttiin, ja näin saadaan säästöä va
rasto- ja toimistohenkilöstössä. Rykmen
tistä ei lähde ulos yhtään tointa tai virkaa, 
vaan ne ainoastaan jaetåan uudestaan. 

Kuinka tiiviissä yhteistyössä Rykmentti on 
toiminut Pääesikunnan kanssa tässä asi
assa? 

Tätä asiaa on puitu edestakaisin kolmen 
komentajan ajan,ja menossa on nyt neljäs 
organisaatioversio, joka sitten toteutui. 
Täytyy todeta, että Rykmentin kannalta 
näissä versioissa on koko ajan edetty pa
rempaan suuntaan. 

Olisiko tästä voinut vielä parantaa? 

Vaikea sanoa. Parantaa ei kai olisi voi
nut; rannikkotykistö on valmiusaselaji, ja 
se sanelee organisaation rakenteen aika 
pitkälle. Pelkän rauhan ajan hallinnon 
perusteella vieläkin raaempia leikkauksia 
olisi voitu tehdä, mutta silloin Rykmentin 
valmiustehtävät olisivat kärsineet liikaa. 

Kuinka 
paljon ih
miset 
kentällä 
tulevat 
huomaa
maa n 
muutok
sia? 

Ainoat, 
jotka 
muutok
sia todel
la huomaavat, ovat Vallisaaren työn
tekijät. Sairaalatyöntekijät tietysti siirty
vät Uudenmaan Jääkäripataljoonan alai
suuteen, ja Rannikkotykistökoulun 
henkilökunta Rykmenttiin, mutta vain 
henkilöhallinnon osalta. Koulun asema ei 
aselajikouluna muutu miksikään, vaan he 
ovat edelleen aselajitarkastajan alaisia 
kaikissa koulutusasiossa. 

Lisääntyykö Rykmentin ja RTK·n yhteistyö 
uudistuksen myötä? 

Yhtestyö on ollut tiivistä, mutta se lisään
tyy siten, että esimerkiksi ase-, viestivaras
tot ja kirjastot tulevat yhteisiksi. Toivo
taan, että tällä alalla R TK:n saama palve
lu paranee, ja puhtaasti teknillisiin tehtä
viin jää enemmän henkilökuntaa. Kaikki 
komentoasiat keskitetään Rykmenttiin. 
Uudistus saattaa vaikuttaa myös siten, et
tä Rykmentin ja RTK:n yhteisiä ampuma
ja harjoitusleirejä on entistä helpompi 
järjestää, koska se voi nyt tapahtua Ryk
mentin sisäisellä päätöksellä, eikä asiaan 
tarvitse sotkea ylempiä esikuntia. Muu
ten RTK on kyllä ihan johtajansa alainen, 
itsellinen yksikkö koulutusasioissa. 
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Vielä lopuksi olisin halunnut kysyä: miksi 
Rykmentin nimi muuttuu? Eihän Ryk
mentti uudistuksen jälkeenkään ole yhtään 
vähempää rannikkotykistöä. 

Henkilökohtaisesti kannatan perin
nenimien säilyttämistä. Kuningattaren 
husaarit ovat edelleen Kuningattaren hu
saareita Englannissa, vaikka ajavat pans
sarivaunuilla. Toisaalta meillä on Han
gon Rannikkopatteristo, Kotkan Rannik
kopatteristo ja Vaasan Rannikkopatteris
to, ja rannikkotykistö on rannikkojoukko
jen sodan ajan kokoonpanossa vain pieni 
osanen. Siellä on paljon muutakin: ran
nikkojalkaväkeä, ilmatorjuntaa, aluksia, 
jopa ihan tavallista jalkaväkeä ja kenttäty
kistöä. Tässä mielessä rannikkojoukko
osaston nimi on perusteltu. 

Onko vielä jotain, jota haluaisitte sanoa lo
puksi? 

Organisaatiouudistuksen varsinainen 
tuotos on nähtävissä vasta vuosien kulut-
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tua, kun vakanssisiirrot on saatu suorite- . 
tuksi. Nythän osa viroista siirtyy tyhjinä, 
kun henkilökuntaa siirtyy eläkkeelle ja 
muihin tehtäviin. Vasta kun tämä kierto 
on saatu valmiiksi, meillä on selvä kuva sii
tä, mitä organisaatiouudistus tuotti. 

uomenlinnan Rannikkotykistökilta julkai
ee keväällä 1990 pienen historiikin Rober 
ajanuksen saunasta ja huvilasta. Painatus
ustannukset ovat noin 5000-6000 mk. 

irjasen viimeistely on menossa. Eräs on
elma on rahoitus ... Jos sinulla on yhteyksiä 
dullisiin kirjapainoihin tai muihin mahdol
isiin tukijoihin, ota yhteyttä kirjoittajaan, 0 
nqvistiin, os. C 57 B 3, 00190 Helsinki, puh 

253. 

Varusmiesten liikenneturvallisuus 

Viime vuosina varusmiesten liikenneonnettomuudet ja niistä johtuvat kuolemat ovat 
jälleen lisääntyneet. Vaikka 70-luvun alun "huippuvuosiin" onkin vielä matkaa, on ti
lannetta päätetty korjata. 

Liikenneturvan vuosia sitten valmistamaa varusmiesten liikennekoulutusohjelmaa ol
laan uudistamassa. Lisäksi Liikenneturva pyrkii järjestämään jokaiselle ikäluokalle 
toiminnallisia tapahtumia, joissa nuorille havainnollistetaan nopeuteen ja ajoneuvon 
hallintaan liittyviä asioita. Tavoitteena on osoittaa omien taitojen rajallisuus ja siten 
hillitä nuorille tyypillistä riskinottoa ja omien kykyjen yliarvioimista. Suunnitelmissa 
on myös koota liikenneturvallisuudesta kiinnostavia, tietoiskutyyppisiä videoita kasar
meilla esitettäviksi. 

Liikenneturvan ja puolustusvoimien yhteistyöllä on pitkät perinteet erityisesti kuljet
tajakoulutuksen alueella. Ennakoivan ajon kurssi on jo toistakymmentä vuotta sisäl
tynyt puolustusvoimien kuljettajakoulutukseen. Tätä ja muita yhteistyön muotoja on 
varmasti syytä jatkaa ja kehittää. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 Yht 

1. Varusm kaikki 
tapat kuolemat 10 12 5 2 2 11 10 10 169 

2. varu- liikenne-
kuolemat yht 6 7 5 1 1 9 8 8 115 

- palv osuus l 2 2 1 14 

- vapaa-aj osuus 5 5 5 1 1 7 8 7 101 

3. Varusm liikenne-
onnettomuudet 43 63 59 37 55 47 75 68 

,. Liikenneonnett. 
sairauspaivllt 1051 1753 1091 931 971 450 1370 1091 

5. Sairauspv/tapat 24 28 18 25 18 10 18 16 

-----------------------------------------------------------------PUOWSTUSVOIMIEN KAIKISSA TAPATURMISSA KESKIM 14-15 SAIRPV/TAPAT 

Varusmiesten liikenneonnettomuudet vuosina 1980-87. 
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RSKY:n puheenjohtajan, Eila Waldenin haastattelu 

Henkilökohtaista 

Miten Te olette tulleet mukaan sotilasko
titoimintaan? 

Tätä on kysytty useasti aikaisemminkin ... 
Varsinaisesti sotilaskotityö oli hyvinkin 
tuttua ystävättärieni kautta, mutta minun 
mielestäni tämä työ vaatii täyden panok
sen, enkä halunnut lähteä mukaan lapsie
ni ollessa vielä kotona. Vuonna 1978 mi
nulle tuli tilaisuus antaa tämä panos, ja 
halusin jotain mielekästä tekemistä. Mi
nulle sopii tällainen työ, jonka tulokset 
näkee konkreettisesti. 

Miten Te valitsitte juuri Rannikkosotilas
kotiyhdistyksen? 

Nämä ystävättäreni olivat juuri Rannik
kosotilaskotiyhdistyksessä. Lisäksi kun 
perehdyin yhdistyksen toimintaan, koin 
sen varsin tärkeäksi, koska meidän soti
laskotimmehan ovat pääasiassa linnak
keilla, joilla ei välttämättä juuri mitään 
muuta ole. 

Entä muut sotilaskotisisaret? Minkälaiset 
ihmiset lähtevät mukaan sotilaskotitoi
mintaan? 

Tähän voisin suoralta kädeltä sanoa: kai
kenlaiset. Niin kuin varusmiehet ovat 
kautta Suomen ja koko sen väestön, niin 
ovat sotilaskotisisaretkin. Yhteinen teki
jä on tietysti, että he ovat kaikki maan
puolustushenkisiä ja suhtautuvat myön
teisesti asevelvollisuuteen 

Menneisyys ja tulevaisuus 

Te olette olleet mukana sotilaskotitoimin
nassa yli kymmenen vuotta. Miten tämä 
toiminta on siinä ajassa muuttunut? 

Varsinainen sotilaskotitoiminta ei ole 
muuttunut miksikään 70 vuodessa; varus
miehet vain ovat muuttuneet. Nykyään 
yritämme olla paljon yhteistyössä varus
miestoimikuntien kanssa, koska tämän 
päivän varusmiehellä on varmasti erilaiset 
vaatimukset kuin aikaisemmin, ja varus
miehiähän varten me olemme. Varus
miesiltojen järjestämiseen olemme kiin
nittäneet huomiota ja toivoisimme, että 
tulevaisuudessa varusmiehetkin osallis
tuisivat iltojen järjestämiseen aktiivisesti, 
koska monen alan taitajia heistä kuitenkin 
löytyy. 

Jo usean vuoden ajan ovat va,usmiesikä
luokat pienentyneet. Miten tämä tämä ikä
luokkien pieneneminen vaikuttaa yhdistyk
sen toimintaan? 

Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys. 
Se vaikeuttaa meidän toimintaamme huo
mattavasti . Jos jonkin linnakkeen vah
vuus laskee 150:stä 60:een, ja meidän on 
silti pidettävä siellä palkattu kodinhoita
ja, on selvää, että tuotto pienenee. 

Ilmeisesti tulevaisuudessa erilaisten har
rastusvälineiden lahjoittaminen va,usmie
hil/e tulee vähenemään? 

Toivon, että se ei tule olemaan jatkuvaa. 
Tuleva vuosi tulee kuitenkin olemaan var
sin vaikea. Toivommekin ymmärrystä 
kentältä, jos em me tulevaisuudessa voi 
suhtautua myötämie lisesti kaikkiin tava
ranhankinta-anomuksiin. Päätavoitteena 

on kuitenkin pitää yllä soti laskotien toi
mintaa, varsinkin linnakkeilla. 

Vaikuttavatko puolustusvoimien organi
saatiomuutokset teidän toimintaanne? 

Varsinainen toiminta kentällä ei muutu. 
Ilmeisesti kertausharjoitukset kuitenkin 
lisääntyvät, ja ne ovat haasteina varsin eri
laisia. Nehän ovat nopeita ja lyhytaikai
sia, ja niissä meidän liikkuva kalustomme 
on varsin tärkeässä asemassa. Liikkuva 
sotilaskotitoiminta on täysin vapaaehtoi
"sin voimin hoidettua. Yhdistyksellä on 
myös leirikoteja Kuivasaaren, Miessaa
ren ja Pirttisaaren linnakkeilla sekä Rei
lan leirialueella. Ne organisoidaan aina 
toimintaan leirien aikana; nämäkin soti
laskodit hoidetaan vapaaehtoisin voimin. 

Arvostus 

Tämä työ on varsin koettelevaa sisarille, 
ja heidän työpanostaan tässä todella tar
vitaan. 

Hekin näkevät varmasti paikan päällä, mi
ten va,usmiehet arvostavat tätä työtä. 

Joskus aina ajattelee, että tuleeko sitä ar
vostusta vain juhlapuheissa; mutta käy
dessäni linnakkeilla tulee varsin 
konkreettisesti esiin, että jos ei ole sotilas
kotia, ei ole yhtään mitään. Toivon, että 
sisaret jaksavat, ja että aina löytyy vapaa
ehtoisia tffimään tätä työtä. 

uomenlinnan Rannikkotykistökillan pe
innejaos hakee "työntekijöitä" projek
eihinsa. Kiinnostus Killan ja SlRtR:n pe
inteisiin on ainoa perusedellytys! Pro
ekti ti suunnitellaan yhdessä! Yh-
eydenotot O Enqvist, puh. 668 253. 



KARHULAN MALJA RYKMENTILLE 

Tämän vuoden rannikkotykistön kilpa
ammuntoihin osallistui SlRtR:stä Isosaa
ren 100 TK-patteri ja 130 TK-patteri. 100 
TK-patterin kilpa-ammunnat pidettiin 
viime keväänä ja 130 TK-patterin syys
kuussa. 100 TK-patterien kilvan voitti 
niukasti Hangon Rannikkopatteristo ja 
vei siten parhaalle kevyelle patterille 
myönnetyn Kenraaliluutnantti A A Kan
tolan tykin, mutta Isosaaren linnake me
nestyi niin hyvin sekä 100 TK- että 130 
TK-ammunnoissa, että kokonaiskilvan 
voitto saatiin Rykmentille. SlRtR voitti 
kilpa-ammuntojen perusteella parhaalle 
rannikkotykistön joukko-osastolle myön
netyn palkinnon, Karhulan maljan. Vii
meksi tämä palkinto on ollut SlRtR:llä 
vuonna 1985. Isosaaren 130 TK-patteri 

voitti lisäksi parhaalle raskaalle patterille 
myönnetyn tykistökenraali V P Nenosen 
palkinnon. Patterin päällikkönä toimi yli
luutnantti Kannisto ja tulenjohtajina yli
luutnantti Viita-aho ja upseerikokelas 
Tuhkianen. Parhaan tulenjohtajan mal
jan sai ylivääpeli E Mehtälä Hangon Ran
nikkopatteristosta; hän voitti vain seit
semällä pisteellä Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin ylivääpeli P 
Siivosen. Eversti Asko Kilpinen luovutti 
Rykmentin voittamat palkinnot 
Isosaaressa 30.11.1989 50 vuotta sitten al
kaneen talvisodan koruttoman muistoti
laisuuden yhteydessä. 

Isosaaren linnakkeen voittamia palkintoja; vaikuttavimpana ehkä tykistökenraali V P 
Nenosen palkinto, erittäin tårkka pienoismalli Canet-tykistä. Tarinan mukaan sillä voi
si jopa ampua, jos vain sopivia a-tarvikkeita löytyisi. 
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TULOKSET 

Paras joukko-osasto 
1. SlRtR 
2. HanRPsto 
3. KotRPsto 
4. VaaRPsto 
5. TurRtR 

Paras raskas rannikkopatteri 
1. SlRtR 
2. HanRPsto 
3. VaaRPsto 
4. KotRPsto 
5. TurRtR 

Paras kevyt rannikkopatteri 
1. HanRPsto 
2. SlRtR 
3. KotRPsto 
4. TurRtR 
5. VaaRPsto 

pisteet 
2151 
2093 
1755 
1600 
1556 

981 
907 
900 
875 
844 

1186 
1170 
880 
712 Karhulan malja ja palkitut. 
700 
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MACELLIOTISTA MÄKILUOTOON 

MacElliot? Mäkiluoto? 
Mäkiluoto sijaitsee noin kuusi kilometriä 
lounaaseen Porkkalan niemen kärjestä. 
Sen pinta-ala on n. 0,75 neliökilometriä; 
mistään isosta saaresta ei todellakaan ole 
kysymys. 

Kukaan ei tarkalleen tiedä, mistä Mäki
luoto on saanut nimensä: kiehtovin tari
na liittyy ehkä kapteeni MacElliotiin. 
1794 skotlantilaisen kapteeni MacElliotin 
laiva haaksirikkoutui Mäkiluodon edus
talla. Kapteeni perheineen kuoli, ja hei
dät haudattiin Mäkiluotoon. Tämän tari
nan mukaan nimi Mäkiluoto olisi väännös 
MacElliotista. No, tarinat ovat tarinoita. 
Todennäköisesti Mäkiluodon alkupe
räinenkin nimi on ollut Mäkiluoto. 

Oli Mäkiluodon nimen historia mikä ta
hansa, varmasti tiedetään, että saari on 
satoja vuosia toiminut nuottakalastajien 
tärkeänä tukikohtana. 1910 Mäkiluoto 
myytiin helsinkiläiselle yhdistykselle, jon
ka tarkoitus oli harrastaa saarella kalas
tusta ja linnustamista. Myynti ei häirinnyt 
kalastajia, jotka joutuvat maksamaan vain 
nimellisen vuokran mökeistään. 

Linnakkeeksi 
Venäjän-Japanin sodan jälkeen Venäjän 
Itämeren laivasto oli varsin heikko. Sen 
takia syntyi suunnitelma Pietarin puolus
tamiseksi Tallinnan-Porkkalan kohdalle 
rakennettavasta puolustusasemasta. 
Ajatus esitettiin ensi kertaa 1907, ja 1913 
suunnitelmaa ryhdyttiin monien viivytyk
sien jälkeen toteuttamaan. Syyskuussa 
1913 valittiin sotilasinsinööri Sven von 
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Lange johtamaan Mäkiluodon linnoitus
töitä. 

Rakennusvaihe on todennäköisesti kaik
kein vilkkain vaihe saaren historiassa: 
noin 2500 ihmistä asui ja työskenteli siel
lä. Vallankumouksen puhjetessa matruu
sit ja työntekijät erottivat Langen ja tuo
mitsivat hänet jopa kuolemaan; Langen 
onnistui kuitenkin paeta. Työt jäivät sii
hen, missä ne olivat ennen vallankumous
ta. Tulenjohtotorni oli vasta suunnitteil
la, 14" patterit olivat pahasti kesken, vain 
8" patteri ja valonheitinbunkkeri olivat 
valmiit. Helmi-maaliskuussa 1918 venä
läiset poistuivat Mäkiluodolta, ja sitä var
tioimaan saapui punakaartilaisia: Pois
tuessaan saarelta he räjäyttivät saarelta 
lähes kaiken. 

Jälleenrakentaminen 
Kaiken tapahtuneen jälkeen vapaan Suo
men omaisuudeksi joutui vain paljaita 
raunioita. Pian sodan jälkeen kalastajat 
alkoivat käyttää aikaisempia kalastusalu
eitaan ja mökkejään. 1920-luvulla laivas
to järjesti saaressa kesäisin harjoituksia. 
1931 ryhdyttiin Mäkiluotoon rakenta
maan järeää 12" patteria. Tykkitorni saa
tiin vihdoin heinäkuussa 1933 ampuma
kuntoon. Tykkitornia varten rakennettiin 
1935-36 tulenjohto- ja mittaustorni. Li
säksi saareen tuotiin kaksi 8" tykkiä. Syys
kuussa 1936 suoritettiin ensimmäinen 
harjoitusammunta liikkuvaan meri
maaliin. Kasarmin ja kanta
henkilökunnan asuntolaa ryhdyttiin ra
kentamaan keväällä 1938, ja työt kestivät 
noin vuoden. 

l 
1 

Talvi- ja jatkosota 
Talvisodan aikana ei-vihollisen toiminta 
merellä ollut vilkasta, lähinnä kovan tal
ven takia. Porkkalan alalohko joutui lä
hettämään täydennysjoukkoja itään jou
lukuussa 1939. Sodan alkuaikoina run
sasta vapaa-aikaa käytettiin saaren siisti
miseen; linnake oli vuoden 1918 räjäytys
ten jäljiltä vielä varsin siivottomassa kun
nossa. Sodan aikana Mäkiluodon ilma
torjunta suoritti useita pudotuksia: linna
kehan sijaitsi varsin lähellä Etelä-Suomen 
asutuskeskuksia, joita vihollinen varsin 
usein pommitti. 

Hieman ennen juhannusta 1941 kutsuttiin 
maassa taas joukot ylimääräisiin kertaus
harjoituksiin. Mäkiluoto ymäristöineen 
muodosti 1. Rannikkoprikaatin I linnak
keiston. Mäkiluodossa oli sodan alkaessa 
noin 670 miestä. Linnakkeen ensimmäi
nen upotus tapahtui 3.7.1941, jolloin 12" 
tykki upotti Fugas-lookan raivaajan. 

Kalustoa evakuoidaan syksyllä 1944. 

Vuonna 1941 upotti Mäkiluoto useita 
aluksia ja häiritsi vihollisen merenkulkua 
tehokkaasti. Eräs jatkosodan 
vaikuttavimpia tilaisuuksia Mäkiluodossa 
oli presidentti Rytin vierailu 30.9.1941. 
Ohjelmassa oli mm. korpraali Tynyksen 
"talvi- ja jatkosodan" muistopatsaan pal
jastaminen. Toukokuussa 1942 istutettiin 
saarelle 3000 männyntainta,joiden toivot
tiin peittävän saaren alastomuuden; näin
hän on sittemmin käynytkin. Tammi
kuussa 1944 Mäkiluotoon asennettiin tut
ka saksalaisten avustamana. Saksalaiset 
auttoivat myös vesikuuntelun järjestämi
sessä. 

19.9.1944 solmitussa välirauhansopimuk
sessa määrättiin Porkkala (ja mm. Mäki
luoto sen mukana) vuokrattavaksi Neu
vostoliitolle 50 vuodeksi. Jo 18.9. aloitet
tiin pakkaus- ja lastaustyöt. Seuraavana 
päivänä lähti ensimmäinen evukuointilä-
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130 mm:n tomikanuunaa asennetaan paikoilleen. 

hetys liikkeelle. 6.10.1944 poistuivat vii
meiset suomalaiset linnakkeelta. 

1956 ja eteenpäin 
19.9.1956 allekirjoitettiin sopimus Pork
kalan takaisinluovutuksesta. Luovutuk
sen jälkeen Mäkiluoto todettiin erittäin 
huonokuntoiseksi. Molemmat 12" tyk
kiasemat ja vanha tulenjohtotorni oli rä
jäytetty, kasarmi pahasti vaurioitunut jne. 
1959 alettiin vaurioita korjata, ja vuonna 
1961 oli saatu uusi tulenjohtotorni ja tyk
kiasemat valmiiksi. Heinäkuussa 1962 
valmistui kasarmin korjaus. Kesäkuussa 
1963 saapuivat ensimmäiset alokkaat 
Mäkiluotoon koulutettavaksi. Veden 
saanti Mäkiluodossa oli våikeaa. 1960-lu
vulla käytettiin Hollannista ostettua, 
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elektrolyyttiperiaatteella toimivaa vesi
konetta. 1972 saatiin mantereelta Mäki
luotoon ensimmäinen vesijohto. 

Merkittävin muutos 1970-luvulla oli alo
kaskoulutuksen lopettaminen Mäki
luodossa 1976. Painopiste siirtyi erikois
koulutukseen. Huomattavan parannuk
sen yhteyksiin ulkomaailmaan toi uusi 
automaattipuhelinkeskus 1970-luvun 
puolivälissä. 1985 linnakkeen pääkalusto 
uusittiin: Tampellan 130 mm:n torni
kanuunat asennettiin Mäkiluotoon. 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 
HELSINGIN NMKY:N 

SANTAHAMINAN 
SOTILAS KOTI 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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NIMITYKSET, YLENNYKSET JA SIIRROT 

Nimitykset ja ylennykset 
1.9.1989 lukien puolustusvoimien sotilas
teknikon virkaan teknikkoyliluutnantti 
Risto Paasonen. 

1.9.1989 lukien puolustusvoimien sotilas
teknikon virkaan vääpeli Harri Suokas 
määrättynä konemestariksi. 

4.9.1989 lukien reservin korpraali Kari 
Tenhunen värvätyn vartiopäällikön vir
kaan Itä-Villingin vartiolinnakkeelle. 

1.10.1989 lukien Minna Koivistoinen ruo
kala-apulaiseksi Mäki\uodon linnakkeel
le. 

Puolustusvoimien 5 luokan toimiupseerin 
virkaan: 

1.10.1989 lukien ylikersantti Mikko Elo 
ylennettynä vääpeliksi. 

1.10.1989 lukien ylikersantti Jouni Janhu
nen ylennettynä vääpeliksi. 

Määräykset 
Vänrikki Pertti Seppälä tilapäiseksi kou
luttajaksi ajaksi 25.8.-31.12.1989. 

Vänrikki Tommi Kyttälä tilapäiseksi kou
luttajaksi Isosaaren linnakke_elle ajaksi 
6.9.-31.12.1989. 

Eija-Liisa Hellberg sijaisena hoitamaan 
toimistovirkailijan virkaa ajaksi 
ll.9.1989-30.5.1990 sijoitettuna Santaha
minan korjaamolle. 

25.9.1989 lukien yliluutnantti Heikki Myl
lyniemi hoitamaan oman viran ohessa 
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Esikuntapatterin päällikön tehtäviä tois
taiseksi. 

Sotilasmestari Markku Paatelainen me
renkulku-upseeriksi 1.10.1989 lukien si
joitettuna Esikuntapatteriin. 

Ylivääpeli Aimo Laaksonen koneupsee
riksi Mäkiluodon linnakkeelle 1.10.1989 
lukien. 

Ylivääpeli Kari Seppälä II Patteriston 
opetusupseeriksi 1.10.1989 lukien. 

Vääpeli Seppo Kangasmäki Isosaaren 
linnakkeelle taisteluvälineupseeriksi 
1.10.1989 lukien. 

Hilkka Säde sijaisena hoitamaan toimis
tovirkailijan virkaa ajaksi 1.10.-31.12.1989 
komennettuna Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin esikuntaan 
Santahaminaan. 

Hilkka Torvi emännän virkaan 1.10.1989 
lukien sijoitettuna Isosaaren linnakkeelle. 

Terttu Rautopuro keittäjän viransijaisek
si ajaksi 1.10.1989-30.11.1990 Orrengrun
din merivalvonta-asemalle. 

Tea Puolakoski värvätyn tilannevalvojan 
viran sijaiseksi 1.10.1989-31.5.1990 väli
seksi ajaksi Mäkiluodon linnakkeelle. 

Aniitta Venemies ruokala-apulaisen vir
kaan Isosaaren linnakkeelle 9.10.1989 lu
kien. 

Tuula Westerholm sairaanhoitajan viran
sijaiseksi Porkkalan varuskuntasairaa
laan 1.10.1989-31.5.1990 väliseksi ajaksi. 

Luutnantti Esa Hyytinen Satakunnan So
tilaspiirin Esikunnasta Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmenttiin 1.12.1989 lu
kien sijoitettuna Isosaaren linnakkeen 
lääkintähuoltoupseeriksi. 

Rykmentistä siirretyt 
Teknikkoyliluutnantti Reino Merikukka 
Hangon Rannikkopatteristoon konetar
kastajaksi 1.9.1989 lukien. 

Majuri VKA Lange Topografikuntaan 
29.9.1989 lukien. 

Ylivääpeli Kari Keskitalo Puolustusvoi
mien Tutkimuskeskukseen 1.11.1990 luki
en. 

Erot ja irtisanoutumiset 
Majuri Jouko Nousiainen 1.9.1989 lukien. 

Kersantti Olli Korhonen 11.9.1989 lukien. 

Ruokala-apulainen Ritva Heiskanen 
1.10.1989 lukien. 

Kersantti Ari Paananen 1.10.1989 lukien. 

Varastotyöntekijä Osmo Kilpinen 
16.10.1989 lukien. 

Ruokala-apulainen Katja Satokangas 
10.11.1989 lukien. 

Toimistosihteeri Pirjo Utti 1.1.1990 luki
en. 

-Ei yhtään promillea, 
mii<~ se on, r,flokas? 

-selvä! 
kerra kersatitti . 
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UUDET TUULET PUHALTAMAAN 
KILTA TEKEMÄÄN ENTISTÄ SEL
KEÄMMIN MAANPUOLUSTUSTYÖ-
TÄ 

Uusi vuosikymmen tuo tullessaan uudet 
haasteet. Suomenlinnan Rannikkotykis
tökilta on nyt vedenjakajalla. Toiminnan 
kehykset ovat kunnossa - nyt keskitytään 
jäsenistöön ja tiedottamiseen. Perhe on 
tässä ajatusmallissa tärkeällä sijalla. 

Kuluneina vuosina on rakennettu, kerätty 
varoja ja tehty talkoilla töitä. Nyt killan re
surssit on suunnattava selkeästi jäsenis
töön ja tiedottamiseen, hahmottelee Suo
menlinnan killan varapuheenjohtaja Rei
jo Telaranta. 

Vuosien kovalla työllä ja raatamisella on 
rakennettu kehykset. Nyt on maalattava 
niiden sisälle kehysten arvoinen taulu. 

Killan tavoitteena maanpuolustushenki 

- Järvö ja Kajanuksen sauna ovat toki ar
vokkaita, mutta ne ovat vain väline killan 
tavoitteiden saavuttamiseen. Saunat ja 
laiturit ovat toki hyviä asioita, mutta ne ei
vät ole toimintamme lopullisia päämää
riä, toteaa Telaranta. 

Kilta pyrkii ylläpitämään ja kehittämään 
maanpuolustushenkeä. 
- Nyt voidaankin kysyä, mitä se on käytän
nössä. Viihteellinen maanpuolustus retki
neen, saunailtoineen ja illanviettoineen ei 
enää pure. Kaikilla tuntuu olevan pula 
ajasta. Menemistä, työtä ja touhua riittää 
jokaiselle. 
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Rakennustyö saa nyt hetkeksi väistyä., tilal-
1 e voi tulla muita haasteita, toteaa Reijo 
Tel aran ta. 

Jos rakennustoiminta saa nyt hetkeksi 
väistyä, tilalle voi tulla muita todellisia 
haasteita. 
- Minulla on mielessä perhe. Siihen koh
distuu runsaasti paineita eri tahoilta. 
Vanhempia riepotellaan työelämässä. 
Lapsia stressataan jo koulussa. Kilpailu 
kiristyy koko ajan. 

Toisaalta perhe on se perusyksikkö, josta 
yhteiskunta kasvaa. Jos siellä on kaikki 
asiat kunnossa, tähän maahan syntyy tasa
painoisia kansalaisia. Jos taas ei, on syytä 
huoleen. Perhe kun on myös maanpuolus
tustyön perusyksikkö. 
- Jos lapset oppivat jo kotonaan näke
mään, mitä kaikkea pu olustamisen ar-

voista tämä maa tarjoaa, maanpuolustus
työ on hyvissä kantimissa, Telaranta muis
tuttaa. 

Toimivasta perheestä kasvaa maan
puolustushenkisiä kansalaisia 

Esimerkkinä perheen aseman korostami
sesta kiltatyössä hän mainitsee kilpailut. 
- Ne ovat tähän saakka aina olleet henki
lökohtaisia. Tulevaisuudessa voisi ajatel
la, että perhe (isä, äiti, lapset) muodosta
vat kilpailevan yksikön. Näin lujitetaan 
yhteenkuulumisen tunnetta. 

Myös maanpuolustaminen käsitteenä voi 
laajeta. 
- Se voi sisältää myös ympäristön. On 
maanpuolustamista pitää suomalaista si
nivalkoista lippua uljaasti pystyssä ylikan
sallisen kulttuurin jyräyksessä. Metsiä ja 
meriä ei myöskään saa sotkea, vaan niitä 
on puolustettava sotkemista vastaan. 

Nämä uudet tavoitteet vetoavat myös 
nuoriin ja työikäisiin. 
- Perinteet ovat tietysti tärkeät. Ne ovat 
kuin talon perustus. Sen päälle on kuiten
kin rakennettava jotain. Pelkällä jalustal
la on ikävä istua. Se, mitä rakennetaan, ei 
kuitenkaan voi olla pelkkää viihdettä. 

Myös Kajanus ja J ärvö ovat muodosta
neet perustan. Nyt ovat edessä muut vai
heet. 

- Killan ongelmana ollut se, että toiminta 
on hajonnut liian moniin rönsyihin voi
mavaroihin nähden. Todelliset painopis
tealueet on täsmennettävä ja niihin on 
syytä keskittyä. 

Ensi vuoden alkua leimaa mietintä ja 
suunnittelu. Vuosikokouksen jälkeen toi
minnan täytyy olla täysillä päällä. 

- Toivon, että jäsenistö esittää toiveitaan 
ja tulee sankoin joukoin mukaan vuosiko
koukseen. Tällä kertaa siitä on tulossa eri
tyisen tärkeä. 

Mika Pohjanpalo 

Kun lähdet 
kaverin kanssa 
matktAan, o~a 

selvä! 
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Torsti Lahden puhe Suomenlinnan Rannikkotykistökillan itsenäisyyspäivän iltajuh
lassa Palacessa 6.12.1989. 

Suomi Neito sai syntyessään syvän siniset 
silmät. Ne katsoivat avoimen luottavasti 
tulevaisuuteen. Suomi Neidon kasvot oli
vat totiset ja kalvakkaat syntymätuskista, 
vilusta ja nälästä kai. Mutta vartalo oli so
pusuhtainen, jäntevä ja voimakaskin. 

Tänään 72-vuotispäivänä voi kriittinen 
tarkkailija havaita Suomi Neidon sinisil
mien haalistuneen, avoimen katseen 
muuttuneen väitteleväksi. Neidon ole
muskin kertoo, ettei vointi ehkä olekaan 
niin hyvä kuin hän ulospäin näyttää? Ele
tyn, makeankin, elämän jäljet näkyvät. 
Onko ennen niin elinvoimainen, lahjakas, 
rehellinen ja ahkera neito vaurastuttuaan 
menettämässä hyvät huomenlahjansa? 
Itse synnyin Suomi Neidon helmoihin 
1930-luvun laman jo mentyä, mutta Mänt
sälän kapinan nimellä tunnetun sisäpoliit
tisen selkkauksen maininkien vielä häiri
tessä neidon mielenrauhaa. Neito oli jo 
kuitenkin kehkeytymässä hehkeimmil
leen. Kasvot olivat jo saaneet viehkeän il
meen ja sinisilmistä loisti ilo. 

Me suomalaiset elimme tuolloin yleisim
min kyläyhteisöissä. Lamakauden jäl
keen kaikkia taas tarvittiin, heikoimmista 
pidettiin huolta. Talkoohenki eli. Vau
raus alkoi kasvaa metsäteollisuuden me
nestyksen myötä. Se tavoitti jo kaikki yh
teiskuntaluokat. Hymykin irtosi, oltiin 
kai tyytyväisiä, jotkut jopa onnellisiakin. 
Tulevaisuus näytti hyvältä, suurten olym
piavoittojen hetkinä jopa ruusuiselta. 

Mutta pian nousivat uhkaavat pilvet tai
vaan rantaan. Ja vaikka niiden nähtiin tu
levan Suomenkin ylle, kuviteltiin hyväus
koisesti rajuilman ohittavan rauhaa ra-
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rasti. 
Havait-
tiin, ettei karun todellisuuden maailmas
sa ole sijaa uneksijoille eikä hyväuskoisil
le. Sota vei Suomi Neidon sen vastuste
luista piittaamatta. Ja tähänhän Neito ei 
ollut ollenkaan valmistautunut. Onneksi 
meillä oli syvinä rauhan vuosinakin ollut 
tarkkanäköisiä ja myöskin ymmärtäviä yk
sityisiä kansalaisia ja heidän ylläpitämi
ään järjestöjä, jotka olivat huolehtineet 
maanpuolustusvalmiudesta niin hyvin 
kuin se silloisin edellytyksin suinkin oli 
mahdollista. Tarkoitan tässä erityisesti 
suojeluskunta- ja lottajärjestöjä. Näiden 
järjestöjen ennakkoon tekemän maan
puolustustyön merkitys oli kultaakin kal
liimpi talvisodan aattona ja päivinä va
liojohtomme laiminlyöntien vuoksi. Ar
velen, että tämän työn osuus oli ratkaise
va siinäkin, että Suomen kansalla oli us
kallusta nousta yksimielisenä suurvaltaa 
vastaan, kun sen itsenäisyyttä uhattiin . 
Suomi Neidon selviäminen talvisodasta 

itsenäisyytensä säilyttäen, vaikkakin run
neltuna, onkin ollut mielestäni enemmän 
Suomen kansan yksimielisyyden, uhrau
tuvaisuuden ja ehkä sinisilmäisenkin roh
keuden ja päättäväisyyden seurausta kuin 
valtio- ja sotilasjohtomme pitkäjänteisen 
ja määrätietoisen sekä vastuullisen yhteis
toiminnan tulosta. Se on ollut itsensä ko
konaan likoon panneiden miesten ja nais
ten aikaansaama ihme: Talvisodan Ihme. 
Suomi Neito tunsi sydän pakahtumaisil
laan, että nyt kamppailtiin tulevienkin su
kupolvien elinmahdollisuuksista ja kesti 
voimansa äärimmilleen jännittäen. 

Mutta pian oli edessä uusi sota: Jat
kosota. Sota,jossa Suomi Neito koki saa
neensa tilaisuuden hankkia hyvityksen 
talvisodassa kärsimilleen vääryyksille. 
Jatkosota näytti kuitenkin silloin vielä si
nisilmäiselle Suomi Neidolle, ettei sodas
sa tunneta oikeudenmukaisuutta eikä 
vääryyttä. On vain voittajia ja voitettuja, 
mutta lopputuloksesta riippumatta nyky
aikaisessa sodassa on vain häviäjiä. 

Sodan jälkeisinä hyvinvoinnin vuosikym
meninä on Suomi Neidon kohtalonhetkiä, 
erityisesti jatkosodassa, arvioitu monella 
tavalla, varsin kriittisestikin. Varsinkin 
1960-luvulla esiintyi äänekäs joukko, jon
ka mielestä sota olisi voitu välttää toisen
laisella, järkevämmällä politiikalla ja ai
nakin rakentaa sodan jälkeen parempi yh
teiskunta. Henkilökohtaisesti en vielä tä
näkään päivänä ole päässyt selville missä 
määrin järki ohjaa valtioiden politiikkaa 
ja ihmisten intohimoja. Mutta historian 
valokeila on armoton: se paljastaa niin 
historioitsijat kuin heidän motiivinsakin. 
Nämä kritiikin äänet ovatkin nyttemmin 
hiipuneet omaan spekulatiiviseen merki
tyksettömyyteensä. 

Järkevää vai ei: yhdeksi historialliseksi 
tosiasiaksi Suomen sodista 1939-1944 jää 
yhden suomalaisen sukupolven hirvittä
vät kärsimykset ja menetykset. Viisi so
dan vuotta. Epätietoisuutta tulevaisuu
desta, kieltäymyksiä, pettymyksiä, uhrau
tumista, vilua ja nälkääkin. Sitä se oli. 
Joittenkin kohdalla menetykset olivat val
tavat ja tuska suuri. 

Lähes 90 kilometrin levyinen olisi se san
karihauta, jossa 87000 sankarivainajaam
me rinnakkain asetettuina lepäisivät. Se 
ulottuisi poikki Karjalan kannaksen Suo
menlahdelta Inosta Laatokalle Taipalee
seen. Kuinka suuri onkaan näitä parhaas
sa iässä olleita miehiä isänä, aviopuoliso
na, veljenä, poikana tai ystävänä surevien 
joukko ollut. 

Suomalaisista jäi 60000 pysyvästi sotain
valideiksi. Mikä onkaan sen tuskan ja ki
vun määrä, jonka tämä joukko on kanta
nut mukanaan päivin ja öin läpi koko elä
mänsä. 

Lähes puoli miljoonaa meistä suomalai
sista joutui jättämään kotinsa, tavaransa 
ja kotiseutunsa. Mikä voisi edes olla se 
mitta, jolla tämänkaltaisia menetyksiä mi
tataan? 

Me tämän päivän vauraudessa elävät 
emme enää kykene jakamaan mainittujen 
tosiasiain kanssa kasvokkain joutuneiden 
yksittäisten ihmisten tuntemuksia ja taak
kaa. Kuitenkin nämä ovat olleet meidän
kin hyvinvointimme ja vapautemme etu
käteislunnaina. Tämän muistaen soisi, et
tei vaurauttamme ja vapauttamme, isiem
me kalliisti lunastamaa perintöämme, ke
vytmielisesti hukattaisi saati tuhlattaisi. 
Varmasti jokainen meistä haluaa niistä 
säästyvän tulevillekin sukupolville, jotka 
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joutuvat elämään koko ajan kaventuvien 
mahdollisuuksien maailmassa. 

Niin, minkälainen onkaan perintömme 
jälkeemme tuleville? Tähän kysymyk
seen ei nykyisessä alituisen muutoksen 
maailmassa ole helppo vastata. on monia 
vastauksia riippuen siitä, mitä kukakin pi
tää totena tai todennäköisenä. Joskus 
mieleen tulee jopa tuhluri-isän perintö: 
Poikani, sortuneita unelmia ja velkoja, 
mutta paljon hauskoja kokemuksia jäl
keeni jätän. 

Kulttuuriantropologin näkökulmasta tu
levaisuutta hahmottanut professori Matti 
Sarmela vastaa kirjassaan Rakennemuu
tos tulevaisuuteen mm. näin: 
"Tulevaisuus onjo käynnistynyt kauan sit
ten. Tänään sen selityksiä antavat kan
sainväliset euroteknikot ja EEC-poliiti
kot, pohjoismaiset robottitehtailijat, tai
vaskanavien toimitusjohtajat. He vanno
vat jatkuvan talouskasvun nimeen. Moni
kansalliset mammutit ovat jo saaneet rin
nalleen ylikansalliset suurorganisaatiot, 
jotka rakentavat Euroopan Yhdysvaltoja, 
mannermaisia teknokeskuksia ja hallitus
palatsej a. Suomalainen elämänmuoto 
yhdennetään naapurimaiden elämän 
muotoon. Yhdentynyt, fuusioitunut ja 
monikansallinen Suomi on eurosuoma
laisten kansainvälinen hoitokoti. Siellä 
jokainen suomalainen saa ikioman, täs
mälleen samanlaisen hittilistan, stereon, 
aurinkolasit ja farkkuhousut... . 

Suomalainen meikki, afrokampaus ja 
naistenlehti saavuttavat kansainvälisen 
tason. Suomalainen perhe pääsee yhtei
seen ihmiskuntaan ... Suomen rakenteet 
toimivat vain Euroopan Yhdysvalloissa. 
Maata hallitsee kansainvälinen eliitti, jo
ka ei ole koskaan kuullutkaan suomalai
sesta kulttuurista, jolle suomen kieli 
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on yhtä säälittävä kuin saame, savo tai ees
ti. Superihmisessä suomalainen mennei
syys voi herättää myötätuntoa, historial
lista kaihoa, ehkä kauniita sanojakin. 
Mutta kuolleita rakenteita ei herätetä ei
kä kuollutta kulttuuria siirretä jälkipolvil
le." 

Tällainen on siis tämän päivän kulttuu
riantropologin hahmottama nurkan taka
na odottava suomalainen tulevaisuus,jon
ka tavoittamiseksi edusmiehemme, virka
miehemme sekä talouselämän huiput 
työskentelevät uupumatta yötä päivää eri 
puolilla Eurooppaa ja maailmaa. Se on 
todennäköisin tulevaisuuden vaihtoehto, 
koska ihmiskunnan enemmistö, sen vai
kuttavin osa, sitä tietoisesti tai ymmärtä
mättömyyttään haluaa ja on jo kauan ha
lunnut. 

Eikö sitten ole muita vaihtoehtoja? On 
toki. Toinen hyvin todennäköinen vaih
toehto on maapallolla tapahtuva ekoka
tastrofi. Muut henkilökohtaisen ymmär
rykseni perusteella toivottavammat tule
vaisuuden vaihtoehdot eivät ole kovin to
dennäköisiä, koska ne vaativat meiltä hy
vinvointiin tottuneilta todella radikaalia 
asennemuutosta, jopa uhrauksia. Inhi
millisesti katsoen nämä uhraukset eivät 
ole kuitenkaan likimainkaan niin suuria 
kuin mihin sotien aikainen sukupolvi jou
tui ja kykeni. Voisiko vielä syntyä tal
visodan ihmeeseen verrattava talkoohen
ki ja ymmärrys, joka saisi meidät havahtu
maan ja lopettamaan ylenpalttisen tule
vaisuuden tuhlaamisen? Ehkäpä maail
man merkit ovat senkaltaiset, että kannat
taa yrittää, yrittää löytää talvisodan henki, 
sen rohkeus ja päättäväisyys. 

Henkilökohtaisesti en jaksa uskoa, että 
muutos voisi tapahtua tavanomaisessa 
järjestyksessä. Valtiovaltamme päätök-

senteko on jähmeää. Se on yhteiskunnal
lisiin tarpeisiin nähden jälkijättöistä. Tä
män olemme karvaasti kokeneet tal
visodan päivinä. 

Olen viime aikoina ollut paljon nuorten, 
häiriköiksikin kutsuttujen parissa. Olen 
havainnut, ettei heidän keskuudessaan 
ole suinkaan harvinainen käsitys, että yh
teiskuntamme instituutiot ovat sulkeneet 
heiltä ovensa. He tuntevat jääneensä nii
den ulkopuolelle. Yhteiskuntamme ra
kenteiden uskottavuus horjuu heidän sil
missään aivan samoin kuin Itä-Euroopan 
valtiorakenteiden uskottavuus niiden 
omien kansalaistensa silmissä. Eikö tämä 
olekin sekä haaste että lupaus meille kai
kille? Nyt olisi meidän kaikkien mentävä 
nuortemme avuksi heidän ehdoillaan. 

Nyt olisi maanpuolustuskilloillakin jopa 
yhteiskunnallinen tilaus lähteä hahmotta
maan ja rakentamaan myös nuortemme 
toiveet huomioon ottavaa uutta turvallis
ta yhteiskuntaa. Se olisi mielestäni tämän 
päivän maan- ja maapallonkin puolustus-, 
ta parhaimmillaan. Uskon tämän päivän 
nuorten ymmärtävän hyvin talvisodan ja 
sen jälkeisen historian opetukset. Uskon 
heidän myös osaavan tulkita tämän ajan 
merkit oikein ja ymmärtävän vaalia ja kar
tuttaa kansallisen kulttuurimme ja -perin
teen arvoja - Suomi Neidon huomenlah
joja - paremmin kuin tämän päivän vallan
pitäjät. Luotan nuorten vilpittömyyteen 
sekä heidän haluunsa ja rohkeuteensa 
muuttaa itsekkyyden arvomaailma yhteis
vastuun hengeksi, talvisodan hengeksi. 

Luulenpa sittenkin, Että Suomi Neito 
vielä tervehtyy. Luulenpa, että neidolta
kin vielä löytyy tosipaikan tullen nuore
kasta, tervettä ja käytännöllistä ajattelu
kykyä;jostakin syvältä kovia kokeneen sy
dämen sopukoista pulppuaa tulevaisuu-

den uskoa, ihanteellisuutta, lämpöä, jopa 
romanttisuutta, joiden myötä elämään tu
lee ilo ja onnellisuus. 

Hyvät naiset ja herrat, rakkaat kiltaveljet 
ja -sisaret, haluan kohottaa maljan 72-
vuotiaalle Suomi Neidolle ja Teille Nei
don parhaaksi työskenteleville, niin nuo
rille kuin veteraaneillekin ja yhdenvertai
sesti sekä tytöille että pojille. Toivotan 
meille yhteisesti ja yhdessä isänmaallisen 
iloista itsenäisyyspäivän iltaa! 

Eläköön Suomi Neito! Eläköön Suo
menlinnan Rannikkotykistökilta! 
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