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2 . · Linnake 

Arvoisat lukijat, 
"Poikkeus punnitsee laadun," - sanotaan ja siihen voidaan jat

kaa näin sotilasympäristössä että " ja laatu säästää verta". 
Mistä erottaa mikä joukko on menestyvä? Miten tullaan parem

miksi? Miten hyväksi pitäisi tulla? Miksi? 
Viimeiseen kysymykseen on helpointa vastata; Siksi, että me

nestyksen vaihtoehtona ovat keskinkertaisuus ja häviö. 
Kehitysprosessissa yksilö tunnistaa parhaita ja erinomaisia käy

täntöjä, ottaa niistä opiksi ja soveltaa niitä omiin toimintoihinsa. 
Menestyminen edellyttää näinollen arviointia, vertailua ja ko~aamis
ta. Puhumme mielellämme "virhesilmästä", jota me emme saa um
mistaa myöskään omalta kohdaltamme. Omaa toimintaa pitää kye
tä vertaamaan myös potentiaaliseen hyökkääjän toimintaan, ka 
lustoon ja doktriiniin. Vertailua on suoritettava koko ajan, sillä it
seensä tyytyväisenä oleminen pysäyttää kehityksen. 

Vain vahva tunnustaa omassa toiminnassaan olevan heikkou
den. Joukon kehittymisen perustan luo avoin itsekritiikki ja halu 
luoda parempi, pystyvämpi joukko. Tässä suhteessa meidän mo
tivaatiomme on maksimaalinen 1 koulutammehan me joukkoja 
omaan käyttöömme. 

Johtamisessa tämä merkitsee, että organisaation tulee olla 
mahdollisimman ohut. Sota-ajan joukkoa on johdettava rivimiehen 
tasalta - sanovat meidän menestyneet rintamaupseerimme. Minulle 
se tuli konkreettisena esille YK-tehtävissä kun Persianlahden sota 
alkoi vuonna 1991 ja miehistä paistoi esille lähes käsin 
kosketeltavana epävarmuus ja huoli tulevaisuudestaan. Kun johta
ja on "edessä", joukkojensa mukana, organisaation jäsen sitoutuu 
yksilönä laadukkaaseen toimintaan. Laatu ilmenee paitsi joukon 
osaamisena, ammattitaitona myös korkeana motivaatioasteena 
ja haluna kuulua joukkoon. Motivaatiota voidaan myös kehittää an 
tamalla valtaa ja vastuuta, rohkaisemalla omatoimisuuteen , 
palkitsemalla aloitteellisuutta ja suosimalla iloista yritteliäisyyttä. 

Esa-Pekka Salonen, kapellimestari ja musiikin erinomainen 
"suurlähettiläämme", on sanonut laadun parantamisesta ja johtami
sesta: "Pääasia on motivoida • yrittää vapauttaa erilaisissa yksi 
löissä oleva energia ja intohimo, jotta he voisivat tuntea itsensä 
vapaiksi. Luoda illuusio, että he itse asiassa tekevät sen, minkä 
tekevät, omasta halustaan eivätkä jonkun johtamina. Näin synty
vät parhaat tulokset. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa vapau
den illuusiosta tulee totta. He ovat vapaita". 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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Tuoreet tykkimiehet, 
Armeijauranne muistorikkaimman vaiheen nyt päätyttyä Teidät 

on ylennetty tykkimiehiksi palvelemaan pääkaupunkia ympäröivillä 
saarilla ja aurinkorannoilla. Teitä edeltävä tykkimies- ja oppilas 
polvi on asettanut riman, jonka ylittämiseen pyrkinette kaikin voi 
min. 

Tämän lehden liitteenä oleva Alokasmatrikkeli muistuttaa Teitä 
alokasajan koettelemuksista vielä vuosien kuluttuakin - se kannat
taa säilyttää. 

Mars aurinkoon! 

Päätoimittaja Olli Lampinen 

Henkilövaihtoja 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan vuosikokouksen yhteydessä 

valittiin sekä RT-Killalle että Killan Varusmiesjaokselle uusi puheen
johtaja. Killan puheenjohtajaksi tuli Varusmiesjaoksen pitkäaikai
nen puheenjohtaja Mika Pyyskänen ja hänen paikkansa 
Varusmiesjaoksessa lankesi Esko Järvelle. 

Mika Pyyskänen 
Vuonna 1971 syntynyt Espoolainen Mika Pyyskänen on ollut 

mukana Suomenlinnan Rannikkotykistökillan toiminnassa lapses
ta saakka - Killan talkoot ja muut yhteiset riennot tulivat hänelle 
tutuksi Killan toiminnassa aktiivisesti mukana olleen isän kautta . 

Varusmiespalveluksensa mies suoritti ansiokkaasti RUK:n käy
den, kotiutuen vuoden -92 alussa, jonka jälkeen hän liittyi Killan 
jäseneksi. Seuraavan vuoden keväänä istuutui hän Varus 
miesjaoksen puheenjohtajan pallille, ottaen harteilleen Killan 
varusmiestoiminnan. 

Syksynä 1992 alkoi myös Kilta 2000 kokouksen päätösten 
ansiosta uusi kausi Varusmiesjaoksessa: toimintaa elvytettiin mo-

... jatkuu sivulla 25 
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"Dinosaurusten on väistyttävä - tarvittaes
sa jopa reserviin." sanoo Rannikko

tykkimiestoimikunnan puheenjohtaja alik . 
Lönnblad. Uusi veri tulee näkymään monin 

tavoin myös ulospäin, hän lupaa. 

15.4.1996 vaihtuvat RTTK:n TOS-asiamies ja Linnake-lehden 
toimittaja uusiin. TOS-asiamies Tkm Tomi Nummen tilalle tulee Tkm 
Max Söderholm ja Linnake-lehdestä ottaa vastuun Tkm Samuli 
Miettinen Tkm Teemu Siivolan siirtyessä reserviin. 

Linnake: RTTK:n puheenjohtaja alik Lönnblad, miksi henkilö 
vaihdot? 

Alik L: Asiahan on nyt niin, että Nummella ja Siivolalla on 
alkanut esiintyä selvää taisteluväsymystä. Toinen merkittävä seik
ka on hyvä-veli järjstelmän käytön huolestuttava yleistyminen toi
mikunnan tehtävien hoidossa. Ei näin. 

Linnake: Vanhan toimikunnan kotiutumisella ei siis ole henkilö
vaihtojen kanssa mitään tekemistä? 

Alik L: Korjaus edelliseen. Vanha toimikunta ei kotiudu min-
nekään - koskaan ... sillä toimikunta olen minä! 

Niin, vastauksena itse kysymykseen: ei. Se että kotiutuminen 
sattuu samaan aikaan henkilövaihtojen kanssa on puhdas sattu
ma. On tullut aika siirtyä eteenpäin. Dinosaurusten on väistyttävä 
- tarvittaessa jopa reserviin. 

Linnake: Kuinka uusi kokoonpano tulee näkymään ulospäin? 
Alik L: Olemme uuden, entistä dynaamisemman ja 

monimuotoisemman aikakauden alussa. Toimikunta tulee ottamaan 
aiempaa agressiivisemman roolin parantaakseen asemiaan mui 
den pääkaupunkiseudun toimikuntien välisessä selviytymistaistos
sa. Uusi veri tulee näkymään monin tavoin - myös ulospäin. 

Linnake: Kiitoksia haastattelusta. 

Z:ppq 
TOIMITTAA 

SIRR-ZIPOT, T-PAIDAT SEKÄ COLLEGET 
Riihitie 8, 00330 Helsinki, 90-458 2014 Fax 90-458 2015 
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Asepuku puhuttaa 
Univormu tekee varusmiehestä helposti lähes
tyttävän. Tuiki tuntemattomat saattavat kysyä 

paitsi T J-lukua, myös mitä ihmeellisimpiä asioita. 

Ooks' så lntisså? 

Suomalaiset ovat tunnetusti varau
tuneita ihmisiä. Sosiaaliset estot tuntu
vat kuitenkin tekevän poikkeuksen ar
meijan harmaisiin pukeutuneiden koh
dalla: harva varusmies ei koskaan ole 
joutunut tuntemattoman henkilön 

puhuttelemaksi juuri asepukukunsa täh
den. 

Ihmiset eläkeläismuoreista humalai
siin 15-kesäisiin tulevat kertomaan mil
laisena kokevat armeijan ja kysyvät kai
kesta armeijan imagon ja T J-luvun välil
tä ... Jotkut ovat suorastaan sydämel 
lisiä, kun taas toiset avoimen agressii-

visia - yksi yhteinen piirre kuitenkin on. 
Kaikki pitävät itsestäänselvänä, että 

heidän haastattelemansa varusmies ha
luaa selostaa elämäänsä ventovieraille 
ja on kiinnostunut kyseisestä keskuste
lusta. Torjuva vastaanotto koetaan 
omituiseksi ja hyökkääväksi, vaikka se 
vastaisikin sosiaalista standardia. 
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Mielikuvia 

Vetäessämme asepuvun niskaamme 
omaksumme tietyn roolin - ainakin mui 
den ihmisten silmissä. Univormu vie 
osan yksilöllisyyttämme ja tuo tilalle eri
laisia mielikuvia sotilaasta. Nämä mieli
kuvat riippuvat ihmisestä, eri henkilöt 
kokevat armeijan eri tavalla ja heijasta
vat tuntemuksensa kohtaamiinsa varus 
miehiin. Sitä paitsi: demokraattisessa 
valtiossa sotilas on kansan palvelija , 
joten hänhän varmasti vastaa kaikkiin 
kysymyksiin ... vai? 

Ne äidit, joiden oma poika on armei
jassa / juuri kotiutunut / menossa 
kutsuntoihin, haluavat tietää millaisena 
armeija koetaan sisältäpäin. He odot
tavat vastauksia , jotka vastaavat heidän 
ennakkokäsityksiään. 

Jo reserviin siirtyneet kuittailevat ja 
kyselevät T J-lukuja sen lisäksi , että in
nostuvat kertomaan omia intti-juttujaan. 

Sotaveteraanien suhtautuminen 
vaihtelee ystävällisestä halveksuvaan: 

jotkut arvostavat varusmiehen velvolli
suudentuntoa ja kokevat tämän seuraa
van "isiensä askeleita", kun taas toiset 
ovat täynnä vihamielistä paatosta nyky
ajan nuorisoa ja yleistä elämäntapaa 
kohtaan. 

Ole tarvittaessa tyly 

Vaikka varusmiehiä sitovatkin tietyt 
Yleisessä Palvelusohjesäännössä mää
ritellyt käytössäännöt, ei kukaan eikä 
mikään pakota ventovieraiden viihdyt
tämiseen lomilla. Paras tapa on suhtau
tua kyselijöihin samalla tavalla kuin en
nen armeijaakin - reagoi tilanteen ja 
oman mielialan mukaisesti. Toisinaan 
ihmiset reagoivat nurjasti kysymysten 
torjumiseen, mutta se on heidän oma 
asiansa ja ongelmansa. 

"Terve, ooks 
sä tykkimies? 
.. . niin mäkin. 
Missäs oot? 

.. . mä olin 
Rovajärvellä." 

"Moi. Mikä on 
tarkka? 

Heh-heh." 

"No onkos 
' simputettu? 

.. . toista se oli 
minun aikana-

• 11 n1. .. 
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Armeija World Wide Web -sivujen syntyyn johtanut projek
ti käynnistyi viime keväällä Pääesikunnan tiedotusosastolla 
työskentelevän Väinö Teittisen esityksestä. Pääsyynä hank
keeseen olivat lukuisat ulkopuolelta tulleet kyselyt armeijan 
sivuista: onko niitä ja missä. 

Katsottiin että kentällä riittää mielenkiintoa kylliksi , jotta 
sivut ovat järkevä hanke.Teittinen yhdessä kokelas Santtu 
Haaralan kanssa suunnitteli sivut, jotka virallisesti avattiin vii
me kesänä - osia niistä oli tosin jo verkossa aiemmin kevääl
lä . 

Sivut kehittyvät edelleen: Teittinen kertoo käyttävänsä 
runsaan tunnin päivässä työaikaa sähköpostiin vastaamiseen 
ja sivujen kehittämiseen. Email-osoitteeseen saint@clinetfi 
tulee viitisen kyselyä päivittäin, joihin hän vastaa parhaansa 
mukaan, tai ohjaa kysyjän eteenpäin. Verrattain paljon kysy
tään kantahenkilökunnan sähköpostiosoitteita , joita ei aina
kaan toistaiseksi ole olemassa. 

Laajuutta sivuille on tulossa koko ajan lisää: joukko-osas
tojen omia sivuja tulee jatkuvasti lisää ja ulkopuolisia linkkejä 

eri maanpuolustusjärjestöihin ja muihin armeija -aiheisiin 
sivuihin päivitetään tasaisesti. 

Tänä keväänä tulee sivuja mukaan työstämään varusmies 
Lasse Sundström Kaartin Pataljoonasta. Hänen vastuulleen 
lankeaa ohjelmointipuoli Väinö Teittisen vastatessa sivujen 
graafisesta suunnittelusta. 

Sivujen osoite on http://www.clinet.fi/-saint. Ne on to
teutettu lähinnä graafisia selailuohjelmia , ennen kaikkea 
Netscape Navigatoria , silmällä pitäen, joten Lynxin ja mui 
den merkkipohjaisten ohjelmien käyttäjät saavat tyytyä var
sin karuun ulkoasuun. 

Muita sotilasaiheisia WWW-sivuja 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus: 
http.//www. utu. ft:'80/ org/yhd/ tukores/koulutus/ vmpk. html 

Suomen sotilas -lehti: 
http://www. inet. tele. ft/ c/ass1fied/ softlas. html 
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Alokasmatrikkeli 
I / 96 

TJ 
9.1. - 6.3.1996 
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Upinniemi 

Patterit on radiossa ... 
... , mutta kukapa tiesi pattereita olevan myös Upinniemen kallioisessa 

maastossa kaksin kappalein, rinnankytkettyinä ja täynnä "tykkimiehiä". Näissä 
pattereissa noin 250 varusmiestä aloitti alitajuntansa kollektiivisen varaamisen 
armeijamuistoilla 9.1.1996. 

Yhteisten kokemusten sarjan aloitti ikimuistoinen ensimmäinen aamu
herätys. Tiiviin peruskoulutuskauden aluksi meille opetettiin uudestaan 
ryömirninen, konttaarninen, käveleminen ja puhuminen. Herrojen Kokelas ja 
Alikersantti asiantuntevalla avustuksella sekalaisesta seurakunnastamme 
sorvattiin kahdessa kuukaudessa kaksi lähes kurinalaisesti toimivaa sotilas
yksikköä. 

Opimme kenraalin olevan sotilasarvoltaan korpraalia korkeampi ja vän
rikin tunnistamme yhdestä nappulastaan. Kykenemme erottamaan YP:n, VP:n ja 
KP:n sekä RK:n, PK:n ja TK:n. Tiedämme että RT on terästä ja N muutakin kuin 
ilmanvaihtoa. Tunnistamme Upinniemen alueella kasvavan puulajin - motivaatio
männyn - ja voimistunut lihaksistamme muistaa routakerroksen olleen 
Syndalenissa reilusti puolta metriä paksumman. Sotkun tiedämme olevan siis
tin paikan. Laula-komennolla laulamme, mutta viheltää-komennolla emme 
vihellä. 

Kaikkiin näihin ja tärkeämpiinkin maailmankuvaamme mullistaneisiin olo
suhteisiin olemme sopeutuneet hämmästyttävän hyvin. Yhteishengen kasvaes
sa ponnistimme yhä parempiin suorituksiin. Patterien välisessä salibandy
ottelussakin upotimme yhteensä 30 maalia. Meno on ollut kovaa, mutta myös 
kivaa. Voimme tyytyväisinä huokaista selvinneemme alokasajasta entistä 
voimakkaampina. Joukkomme hajoaa nyt useisiin jatkokoulutusyksikköihin, toi
nen toistaan haastavampiin. Alokasajan muistot ja kokemukset auttavat meitä 
onnistumaan varmasti myös jatkossa. 

I ja II Patterin puolesta, 

Tykkimies Samuli Miettinen 
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1. Patteri 

1. Jaos 

4. rivi 

3 . rivi 

2 . rivi 

Alarivi 

Upinniemi 

Aaltonen, ikävalko, Arminen, Eloranta, Erma, Alander, De Rita, 
Mäkelä, Henriksson, Lähteenmäki, Heiskanen 

Anttonen, Aikio, Fahlsröm, Aschan, Castejon, Hietakymi, Halttu
nen, Gustaffson, Heikonen 

Hyle, Hakkarainen, Hailikari, Huimasalo, Aalto, Granberg, Harju, 
Hevosalo 

Alik Jokinen, alik Sobott, ylil Vierula, ylik Alanen, kok Huotari, alik 
Kouvalainen 
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Upinniemi 

2. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

1. Patteri 

Juhala , Laurikainen, Laukkanen, Kartesalo , Hägg, Käljälä , 
Kuivalainen, Korpi, Kaartinen, Koponen, Kuokkanen 

Kylliäinen, Laamanen, Juutinen, Korhonen, Kleemola, Kolehmai
nen, Körperich, Laiti, Kunttu 

Lehtonen, Leskinen, Konttinen, Järvinen, Kumlin 

AlikJännäri, kad Kopare, alikTiainen, alikTervo 
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1. Patteri 

3. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Upinniemi 

Otranen, Mäenpää, Pakarinen, Metso, Noranta, Matikainen, 
Nernlander, Lindquist, Mielonen, Perta 

Männistö, Matilainen, Lostedt, Mannerheimo, Pelkonen, Nyberg, 
Miettinen, Lupari, Lukander, Jokiaho 

Mantonen, Paavilainen, Malm, Nummikaski, Nurmi, Oinonen, Par -
viainen, Nieminen 

Alik Murtomäki, alik Liljemark, vänr Pulliainen, kok Poskiparta, 
alikNiemi 
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Upinniemi 

4. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

1. Patteri 

Rainio, Raitanen, Sorjonen, Rouhiainen, Silfverberg, Tuominen, 
Tammilehto, Saarisalmi, Thurman, Ristolainen 

Säppi, Pursiainen, Snellman, Savolainen, Rautajärvi, Välkki, Wik
man, Vahter, Raiski 

Pyykönen, Pietiläinen, Toivonen, Salminen, Polkumaa, Rikkonen, 
Uotinen, Tukiainen 

Alik Mäkäläinen, kok Karvonen, vänr Kuosmanen, ylil Ruskovuo, 
alik Niemi, alik Lurnrnaa 
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2. Patteri 

1. Jaos 

4. rivi 

3 . rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Upinniemi 

Antikainen, Hagelberg, Solas, Laakso, Nyholm, Foki, Huovinen, 
Lahtinen, Karkkolainen, Mykkänen, Pyysing, Ahonen 

Luusua, Kivelä, Immonen, Heino, Broas, Kukko, Markkanen, Lind
fors, Orivuori, Hakala, Honkanen, Koivisto 

Nikki , Manninen, Tolvanen, Juvankoski, Savolainen, Korhonen, 
Mertanen, Veijalainen 

Alik Ahola-Luttila, alik Hieta, ylil Harras, kok Teppo, alik Nisonen 
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Upinniemi 

2. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

2. Patteri 

Ylänen, Peltonen, Kuvaja, Silvennoinen, Vaalama, Manner, Haapa
lahti, Muranen, Puukko 

Silander, Pursiainen, Kajander, Juhanantti, Ruusulampi , Suon
takanen, Luoma-aho, Hirvonen 

Leinonen, Hauru, Pakarinen, Ratilainen, Kilpinen, Niemi, Bergman, 
Korhonen,Saruaho, Ojanen.Lauren 

Alik Öster, kok Voutilainen, ltn Lohisaari, ouopp Kaipia, alik Pohto, 
alik Saario 
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2. Patteri 

3. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Upinniemi 

Pekola, Nummio, Ojala, Rokka, Härmä, Fallenius, Taskinen, Meri
savo, Meling, Paappanen 

Aspelin, Hannula, Hellström, Tuominiemi, Malkakorpi, Wegelius, 
Keskioja, Luhtaniemi 

Jormanainen, Alatalo, Sund, Mäkelä, Huhtamo, Eskelin, Ranta 

Alik Kankaanpää, kok Lahtinen, vänr Laxen, alik Lyly; alik Pla.'1ting 

Linnake Alokasmatrikkeli 1 / 96 1 7 



Upinniemi 

4. Jaos 

4. rivi 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

2. Patteri 

Hämäläinen, Tuomi, Koivunen, Raitanen, Rissanen, Paakkunainen, 
Lehtinen, Laaksonen, Siilin, Pirtamo, Kunttu, Hakulinen 

Mäkelä AK, Järvinen, Rahikainen, Tamminen, Saartama, Eho, 
Arjomaa, Lönnberg, Hemiksson, Karvanen 

Alanen, Loponen, Huhtala, lnkiläinen, Partanen, Nylund, Speeti 

Korp Rautio, kok Valvio, ylil Heino, alik Sarkkinen, alik Viinamäki, 
alik Hakkarainen 
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Isosaari 

"Niin lähellä - ja silti niin 
kaukana'' 

Neljä kilometriä Santahaminasta ei kuulosta kovin pitkältä matkalta, mutta 
kun tälle välille mahtuvat sekä sotilasalueen portti, että varsin monen mielestä 
hankaliin aikoihin kulkeva lautta, moninkertaistuu matkan suhteellinen pituus. Lu
kemattomia ovat olleet ne hetket, jolloin me alokkaat - myöhemmin nuoremmat 
tykkimiehet - olemme kaihoten katselleet Isosaaren rantaan näkyviä Helsingih 
valoja. Tosin ryhmänjohtajiemme vakuuttelut ovat menneet aistihavaintojen edel
le: siellä ei ole mitään mielenkiintoista. 

Vielä muutama viikko takaperin olimme itsestärmne liikoja luulevia 
pojankloppeja. Eristyneisyys ulkomaailmasta yhdessä tehokkaan koulutuksen 
kanssa on tehnyt meistä hyvässä kasvuvauhdissa olevia miehenalkuja, e li 
peruskuntomme on noussut, ruokahalumme kasvanut sekä pinnamme pidenty
nyt, mutta ennen kaikkea itsetuntomme on asettunut terveemmälle tasolle. 

Vaan entä itse alokasaika? Näinkin lyhyessä ajassa on suurin osa tapahtu
neesta ehtinyt kadota muistojen hämärään. Ainutkertaiset kokemukset ovat har -
vassa, sillä armeijassa jos missä voi elämästä todeta ranskalaisten Goscinnyn ja 
Uderzon tavoin:" Jokainen päivä on vain uusi eilinen." Muutamat kokemukset ovat 
kuitenkin sellaisia, että ne muistaa varmasti kauan palvelusajan jälkeenkin. Kuka
pa voisi unohtaa aamureippailua -25 asteen pakkasessa merituulen hyvaillessä 
poskipäitä suloisesti 20 sekuntirnetrin piiskansiirnalla? Tai viikon taisteluleiriä ai
van vastaavissa sääolosuhteissa, puhumattakaan legendaarisen ensimmäisen vii
kon härdellistä ... Oman säväyksensä antaa aamuherätys, jota tuskin edes Mies
kuoro Huutaja! saisi toteutettua yhtä tehokkaasti. 

Kaikkessa emme silti olleet täydellisiä: etenkin järjestymisen kanssa tuntui 
olevan jatkuvasti ongelmia. Edes useat uusintasuoritukset eivät tuottaneet toivot
tua tulosta, vaikka vauhtia haettiinkin niin rakennuksen sisä- kuin ulkopuoleltakin. 

Luonnollisesti jako tykki- ja tulenjohtolinjoihin toi välillemme tervettä kil
pailua, kuten myös esirniehiltärnme opittua naljailua. Oli varsin kiinnostavaa 
havoinnoida kuinka linjan vaihto vaikutti mielipiteisiin ... 

Kuten tunnettua, on alokkaiden ja ryhmänjohtajien välillä alusta asti harvi
naisen syvä kuilu. Saapumiserä 1/96 oli sikäli onnellisessa asemassa, että käskijöitä 
ja käskettäviä lähensivät lukuisat yhteiset koettelemukset. Mutta ehkäpä suurin 
yhteinen tekijä oli yleinen ihmetys Suomen Armeijan (eli Valtion Virallisten™) 
maihinnousukenkien valmistusmateriaalista. Tiettävästi kukaan ei ole ymmärtä
nyt, miksi nahkakengissä käytetään pahvirakenteita. 

Mutta kaiken kaikkiaan alokasaika Isosaaressa tulee myöhemmin olemaan 
meille muistorikasta aikaa. Sillä aikahan kultaa muistot: paikan päällä pinnaa 
kiristäneet tapahtumat kumpuavat myöhemmin mieleen niin elämänkokemuksen 
kuin huumorinkin siivittäminä. 

Aikanaan hukatulta tuntunut aika saattaa vielä olla meille jokaiselle hyödyk
si, sillä karussa oloissa meistä ainakin yritettiin tehdä valioluokan taistelijoita. 
Ympäristökin oli mitä sopivin, sillä - kuten tunnettua - huipulla tuulee aina. 

Elämä, täältä me tulemme! 

Tykkimies Mika Boström 
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Isosaari 

1. Jaos 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Ehrsten, Ahlquist, Forsblom, Hautanen, Boström, Hirvonen, Herka, 
Aroharju, Granlund, Fyhr, Boyer-Spoop, Itäpiiri, Haajanen 

Hallikainen, Ansamaa, Halonen, Iivonen, Heikkilä, Ahonen, Bothas, 
Ikonen, Hilden, Hänrunen 

AlikAuro, alik Söderberg, kad Mero, yli! Mustola, kok Sepponen, 
alik Kassiin 
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2. Jaos 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Isosaari 

Kuusela, Kiskola, Kulmala, Lahti, Kärkkäinen, Laaksonen, Koivu
rima, Kangasniemi, Kontiokorpi , Koski, Säppinen, Kilpelä , 
Kiiskinen, Kapanen, Kosonen 

Kanto, Lipponen, Koskinen, Kuosmanen, Laurila, Martikainen, Leh
to, Keinänen, Lundahl, Kivinen, Katz, Inkovaara 

Alik Stellberg, kok Laakso, ltn Siivonen, alik Siitonen,. alik Hakanen 
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Isosaari 

3. Jaos 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Rantanen, Peltonen, Nissinen, Salonen, Tirri, Pääkkönen, Pitkäranta, 
Meskanen, Näsman, Nummiranta, Pusenius, Nikkanen, Niemi, 
Myllynen, Ritvanen 

Mäkinen, Pönnänen, Ristolainen, Rautala, Runonen, Koski , Meri
kallio, Miettinen, Ruikka, Määttälä, Nikali, Ojanen 

Alik Parkko, alik Lindegren, ltn Alander, kok Mikkola, alik Kiljander 
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4. Jaos 

3. rivi 

2. rivi 

Alarivi 

Isosaari 

Stenfors, Sujamo, Salonen, Rytkönen, Turunen, Santanen, Uotila, 
Vuori, Wartiovaara, Töyrylä, Ruusurinne, Niemi, Vuorikoski 

Vainio, Wahlström, Väänänen, Valtonen, Vaittinen, Tivinen, Söder -
holm, Söderman, Tupala, Taivassalo 

Alik Siukkola, kok Lappalainen, sotmest Ahola, alik Siltaniemi, alik 
Saarinen 
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SIRR 

Alokasmatrikkeli I / 96 

Toimittaja: 
Teemu Siivola 
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... jatkoa sivulta 4 

nin tavoin ja pyrittiin olemaan entistä paremmin Rykmentissä pal
velevien varusmiesten näkyvillä - lähinnä RTTK:n toiminnan tuke
misen ja yhteisten projektien kautta. 

Mika Pyyskänen asuu avoliitossa tyttöystävänsä kanssa ja opis 
kelee päätoimisesti Kauppakorkeakoulussa. Harrastuksikseen hän 
tunnustaa Kilta - ja vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan lisäksi 
keilailun, laskettelun ja sählyn. Varusmiehiä hän kehottaa hyödyn
tämään Kiltaa niin armeijassaoloaikana, kuin sen jälkeenkin. Vaik
ka jäsenyys ei heti kotiutumisen jälkeen kiinnostaisikaan, kannat
taa asiaa pohtia . 

Esko Järvi 
Varusmiesjaoksen uusi P J Esko Järvi tuli Killan toimintaan mu

kaan vuonna 1991 Kuivasaari-projektin myötä (12" Obuhofin kun
nostus), sillä hän oli varusmiesaikanaan vuonna 1986/87 ollut 
Kuivasaaressa leirillä, jolloin järeä tykki oli selvästikin tehnyt vai
kutuksen - hänen kuullessaan mahdollisuudesta osallistua 
entisöintitöihin, liittyi hän RT-killan jäseneksi. 

Esko Järvi on varsin aktiivisesti mukana reserviläistoiminnan 
eri muodoissa: hän kuuluu Suomen vanhimman aselajikerhon, RT
kerho Johtorenkaan, hallitukseen ja on ollut Suomenlinnan Rannikko
tykistökillan edustajana Rannikonpuolustajain Killan hallituksessa. 

Vuonna 1967 syntynyt Esko Järvi harrastaa reserviläistoiminnan 
lisäksi ampumista ja autoja. Hän opiskelee Teknillisessä Korkea
koulussa koneosastolla , tavoitteenaan valmistua lähitulevaisuudes
sa. Hän kehottaa RT-miehiä olemaan ylpeitä aselajistaan, sillä vaikka 
SIRR onkin paikallisjoukko, on sillä suuri vastuu pääkaupunkiseu
dun puolustuksessa. 

Rannikon 
Puolustajain Päivä 

24.8.1996 

Tule , näe ja koe koko perheen uudistunut 
RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 

Kuivasaaressa ja Isosaaressa. 

- Miten RYT toimii käytännössä? 
- Mitä RT:n lisäkursseilla on opittu? 

- Mitä perinnetoiminta voi olla käytännössä? 

Lisätietoja seuraavassa lehdessä ja 
puh: 506 1142 Kimmo Ylitalo J 

tai 783 475 Ensio Selin. 

-
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_ Kenkä ... eikun 

Kenttäpuhelin on mm. varusmiehille tar
koitettu palvelupuhelin, joka neuvoo kai

kissa puolustusvoimissa palvelemista 
koskevissa kysymyksissä. 

Kenttäpuhelin on maanpuolustuslehti Suomen Sotilaan 
perustama maksullinen pa lvelunumero, jossa päivystää vas 
ta reserviin siirtynyt, pitkään yksikön vääpelinä ja sekä ko 
mento- että sosiaalipuolella toiminut viisikymmenen vuotias 
opistoupseeri. 

Puhelu maksaa 7,90/min+ppm ja palvelun numero on 
0600-9-6868. 

Monipuolinen 

Puhelimesta saa tietoa ... kaikesta. Kysymyksien aihetta 
ei rajata mitenkään, mutta tavoitteena on silti kyetä vastaa 
maan 95% kysymyksistä samalta istumalta. Jos vastausta 
joutuu hakemaan, pyydetään asiakasta soittamaan uudes
taan seuraavana päivänä. 

Kysymyksiä ja niiden vastauksia tullaan myös tarvittaes 
sa julkaisemaan Suomen Sotilaassa , jolloin tieto ko . asiasta 
leviää laajalti. 

Pelkkien vastausten lisäksi puhelimesta saa myös tukea 
ja keskusteluapua. 

Luottamuksellinen 

Soittajan ei tarvitse esittäytyä, hän ellei halua. Puheluista 
ei myöskään luovuteta tietoja eteenpäin siten, että soittaja 
voitaisiin tunnistaa sen enempää ajan, paikan kuin minkään 
muunkaan yksityiskohdan avulla, jollei hän nimenomaan ja 
erikseen kysyttynä anna tähän lupaa. 

Lakiteknisesti kyse on lehdistön lähdesuojasta, sillä vaik
ka puhelin onkin auttava puhelin, se katsotaan Suomen Soti 
las -lehden tausta-aineiston hankinnaksi. 

Pohjana kehitystyölle 

Suunnitelmissa on tarkastella neljästi vuodessa sellaisia 
esiin nousseita kysymyksiä , joilla on mielenkiintoa yleisellä 
tasolla. Tämä tapahtunee puhelimen "toimitusneuvoston" 
kokouksissa, joissa olisi läsnä Suomen Sotilaan päätoimitta 
ja, palvelun vetäjä ja varusmiestoimikuntien, Pääesikunnan, 
Varusmiesliiton sekä varusmiesten äitien edustajat - lisäksi 
tarvittavat yhdyshenkilöt maanpuolustusjärjestöistä. 
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SIRR:n palveluspaikat, osa 11 

Itäisen Suomenlahden vahti: 

Silmä kovana 

Loviisan edustalla sijaitsevalla 
0rrengrundin saarella on pitkä historia 
merenkulun saralla. Saarelta käsin on 
harjoitettu luotsitoimintaa satojen vuo 
sien ajan - ensimmäiset maininnat löy
tyvät 1600-luvun loppupuolelta. Puolus
tusvoimat saapui saareen sodan jälkeen 
uudestaan 10.6.1965 ja vuonna 1979 
merivalvonta-asema siirtyi Suomenlin
nan Rannikkorykmentin alaisuuteen. 

Orrengrund ei siis ole Mäkiluodon 
kaltainen valmiuslinnake, vaan meri -

valvonta -asema. Aseman tehtävänä on 
valvoa laivaliikennettä ympäri vuorokau
den tutkan , vesikuuntelun ja näkö 
havaintojen avulla alueella , jonka itäinen 
raja on Kaunissaari ja joka ulottuu län
teen kulloisenkin näkymän verran. Val 
vontaa hoitavat varusmiehet, kanta 
henkilökunta ja muutama palkattu tutka
mittaaja. 

Orrengrundissa palvelee yhteensä 
vain 18 varusmiestä ; 10 merivalvonta
miestä , kaksi -alikersanttia , yksi -
kokelas , kaksi talousmiestä ja kolme 
venemiestä. 

Pienen miesmääränsä ansiosta 
Orrengrund poikkeaa monin tavoin ta
vallisista yksiköistä. Sana "yhteisö" ku 
vaa paikaa varsin hyvin: asiat hoituvat 
hyvässä yhteisymmärryksessä ilman 
turhaa meteliä. Vastuulliset tehtävät ta
kaavat korkean palvelusmotivaation: 
MV-tornissa valvontavuorossa oleva va 
rusmies vastaa yksin alueen näkö 
havaintoihin perustuvasta valvonnasta. 
Toiminta on koko ajan todellista , ei vain 
harjoituksia. 
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Rykmentissä tapahtuu 

Valta vaihtui 

Porkkalan Patteristossa vaihtui 

valta 1.2.1996. Everstiluutnantti Ove 

Enqvist siirtyi Pääesikunnan Tekniselle 

tarkastusosastolle ja hänen tilalleen 

Patteriston komentajaksi tuli 

majuri Jarmo Jaakkola. 

Everstiluutnantti Ove Enqvist 

Evl Enqvistin pitkä ja monivaiheinen sotilasura alkoi Uu
denmaan Jääkäripataljoonassa Kranaatinheitinkomppaniassa 
vuonna -72 varusmiespalveluksen merkeissä, jonka jälkeen 
vuorossa oli Kadettikoulu. Kadettikoulusta valmistuttuaan siir
tyi hän vuoden -76 keväällä Mäkiluodon linnakkeelle, jonka 
päälliköksi hänet nimitettiin saman vuoden syksyllä. 
Linnakkeen päällikkyys sai kuitenkin jäädä vuonna -79 
kapteenikurssin myötä, jonka jälkeen asemapaikaksi tuli Val
lisaari. Vuonna -82 kutsui vuorostaan Sotakorkeakoulu, josta 
hän siirtyi kolmen vuoden kuluttua Rannikkotykistökoulun puo
lelle. Sen jälkeen oli -86 vuorossa Pääesikunnan Rannikko
tykistöosasto vuoteen -91 saakka, jolloin hän palasi RTK:lle. 
Porkkalan Patteriston komentajaksi evl Enqvist nimitettiin 
1.2.1994, jossa virassa hän oli tasan kaksi vuotta , 1.2.1996 
asti, jolloin hän siirtyi Pääesikunnan Tekniselle tarkastus
osastolle. 

Majuri Jarmo Jaakkola 

Porkkalan Patteriston tuore komentaja aloitti sotilaselä
män vuonna -76 varusmiehenä Uudenmaan Prikaatin Patte
ristossa. Vuodet -76-80 kuluivat sitten Kadettikoulussa Ran
nikkotykistölinjalla. Valmistuttuaan Kadettikoulusta siirtyi Jaak
kola 27.3.1980 Upinniemeen, silloiselle Koulutuspatterille, 
jossa hän palveli vuoteen -81 saakka, ennen Mäkiluodon lin
nakkeelle lähtöään. Varsin pian Mäkiluotoon saavuttuaan sai 
Jaakkola linnakkeen päällikkyyden, jona hän toimi -83 ja kap
teenikurssille lähtöönsä saakka. Seuraavat 1 ½ vuotta 
RUK:ssa linjajohtajana, minkä jälkeen vuodet -85-87 vieräh
tivät Rannikkotykistökoulun esikunnassa kantahenkilökunnan 
merivalvontakouluttajana. Sotakorkeakouluun Jaakkola lähti 
vuonna -87 Merisotalinjalle, jolta hän vuonna -89 siirtyi RTK:n 
kurssiosaston johtajaksi. Vuoden -91 elokuussa oli vuorossa 
paluu Sotakorkeakouluun Merisotalinjan johtajaksi, josta toi 
mesta hän siiryi 1.2.1996 Porkkalan Patteriston komentajaksi. 
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Vuoden Rannikon-
puolustaja 1995 

SIRR:n viesti - ja sähköteknisen toimiston päällikkö kap
teeni Hannu Kinnunen sai Vuoden Rannikonpuolustaja 1995 
palkinnon. Palkinnon luovutti rannikkotykistön tarkastaja evers
ti Vuohelainen pääesikunnan lasipaviljongissa pidetyssä tilai 
suudessa, jota seurasi juhlalounas. 

Kapteeni Kinnunen pitää palkintoa ennen kaikkea osoi 
tuksena aselajijohdon arvostuksesta viestitoimintaa kohtaan. 
"Tämä on vuosia jatkuneen kovan työn tulosta. Työn, jota 
kaikki rannikkotykistön viestimiehet ovat tehneet vies
tljärjestelyiden kehittämiseksi. " 

Kapteeni Kinnusen mukaan viestin asema korostuu mui
hin aselajeihin verrattuna rannikkotykistössä aivan erityisesti 
tulenjohdon vaatimusten vuoksi - lisäksi viestitoimintaa vai
keuttavat pitkät etäisyydet ja asemien väliin jäävät meri
osuudet 

Kuvassa eversti Vuohelainen (vas .) ojentaa Vuoden 
Rannikonpuolustaja -kiertopalkinnon kapteeni Kinnuselle. 

Maanpuolustus- ia Rannikon
puolustaiain Killan ansiomitalit 

Rykmentin henkilöstöä palkittiin pienimuotoisessa tilaisuu 
dessa 4.12.1995, jossa jaettiin Maanpuolustusmitalit ja Ran 
nikonpuolustajain Killan ansiomitalit. Mitalit luovutti palkituille 
rykmentin komentaja eversti Ossi Kettunen. 

Vasemmassa kuvassa Rannikonpuolustajain Killan ansio 
mitalin saajat. Vasemmalta lukien: s-kersantti Arto Vuorinen , 

varatoimitusjohtaja Keijo Tapiovaara ja kapteeni Juhani 
Karjomaa. 

Oikeassa kuvassa Maanpuolustusmitalien saajat. Vasem
malta: majuri Sakari Martimo, teknikkokapteeniluutnantti Eino 
Härkönen, luutnantti Aimo Laaksonen ja s-ylivääpeli Reima 
Narkiniemi. 
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Rykmentissä tapahtuu 

Uinnin suurmestari 
Alikersantti Tuukka Turunen Upinniemestä 2. Patterilta sai 

15.2.1996 suurmestariluokan merkin uinnista alitettuaan 
sadan metrin suoritusrajan uimallaan ajalla 53,94 sekuntia. 

Turunen aloitti uintiharrastuksensa jo yhdeksänvuotiaana 
seuran valmennuksessa. Hänen tililleen on kertynyt lukuisia 
nuorten Suomenmestaruuksia, niin henkilökohtaisessa kuin 
viestissäkin. Aikuisten sarjassa hänellä on suomenmestaruus 
viestissä. Seuraavana tavoitteena on maajoukkuepaikka. 

Armeijan hän kertoo häirinneen harjoittelua valitettavan 
paljon. Ajat ovat hidastuneet n. sekunnin/50m. Siviilissä hä
nellä on 10-12 runsaan kahden tunnin harjoitusta viikossa, 
jonka lisäksi hän käy punttisalilla kolme kertaa viikossa - on 
toki luonnollista, ettei aika riitä armeijassa yhtä tehokkaa
seen ha~oitteluun normaaleissa tehtävissä toimivalle miehelle. 
Harjoitusvapailla käymistä puolestaan on rajoittanut matko
jen hinta. Urheilujoukoissa tilanne olisi erilainen, mutta niihin 
Turunen ei aikoinaan tullut pyrkineeksi, koska hän sillä het
kellä harkitsi lopettamista. Pian sen jälkeen astui kuitenkin 
kuvioihin uusi valmentaja, joka sai innostuksen jälleen herää
mään. 

■■ ■■ 

SAHKON 
AMMATTILAINEN 
Sähkötarvikkeet 
Sähkökojeistot 

Tehoelektroniikka 
Automaatio 

Komponentit 
Asennukset 

URHO TUOMINEN OY 
Pori Rauma Ulvila Kerava 
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Peruskoulutuskausi 1/96 
Välillä 9.1.-6.3.1996 hikoilivat saapumiserän 1/96 mie

het myös Suomenlinnan Rannikkorykmentin riveissä perus
koulutuskauden merkeissä. Ensiherätyksen kaaos muuttui vä
hän kerrassaan sotilaalliseksi toiminnaksi ja alokkaat kehittyi
vät todellisiksi taistelijoiksi - tykkimiehiksi. 

TST-leirit Syndalenissa ja Östersundomissa 

1. ja 2. Patterin miehet harjoittelivat TST-toimintaa viikon 
verran Syndalenissa 29.1. -2.2.1996. Vaikka kyse oli vasta 
neljännestä koulutusviikosta, sujui kaikki teltan pystyttämi
sestä rynnäköintiin ilman pahempia vaikeuksia. 

Isosaaren väki puolestaan kävi oman kiirastulensa läpi 
5.2.-9.2. Ensin vietettiin kolme päivää Isosaaressa mm. pe
säkkeitä kaivamassa ja sitten siirryttiin Östersundomiin kah
deksi päiväksi, perehtymään jalkaväen taistelumenetelmiin 
syvällisemmin. 

Vala päivä 

15.2. oli suuri päivä Rykmentin varusmiehille: oli aika van
noa sotilasvala tai antaa juhlallinen vakuutus. Johanneksen 
kirkossa pidetyn valatilaisuuden jälkeen oli vuorossa ohimars
si, jonka vastaanotti Rykmentin komentaja eversti Ossi Kettu
nen. Ohimarssin jälkeen miehet siiryivät takaisin yksiköihinsä, 

joissa omaisilla oli mm. mahdollisuus tutustua kasarmeihin 
ja seurata taistelunäytöksiä. 

Isosaaren päättäjäisjuhla 

P-kauden lopuksi järjestivät Isosaaren nuoremmat 
tykkimiehet yhdessä RTTK:n yksikköedustajan kanssa päät
täjäisjuhlan. Päättäjäisjuhlassa katsottiin multivisioesitys Iso
saaresta, jonka jälkeen varusmiehet nauttivat sotilaskodissa 
makeaa mahan täydeltä erilaisten kilpailujen lomassa. Voi 
tosta taisteltiin Puolustusvoimat-aiheisessa tietokilpailussa, 
sulkeiskilpailussa ja I-oluen juontikilvassa. 

Ylennvkset ia virkanimitvkset 
Luutnantiksi 1.3.1996 Majurin virkaan 1.1.1996 

Vänrikki Mika Gerasimoff Vänrikki Juha Prtkänen Majuri Harri Niskanen 

Opistoupseeri 4. luokan virkaan 1.4.1996 

Luutnantti Kari Laakko Sotmest Richard Salminen llNNAKE onnittelee! 
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