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Isosaaren "emäntä" 
KYLMÄ KIVI , sarjakuva 

kannen kuva Syndalenin alokasleiriltä 

Pääkirjoitus 
Simputusta on aina ollut-tuleeko sitä myös aina olemaan? 

Tosimies kyllä yhden simputuksen kestää, ovathan sen kestäneet muutkin - ja ratas jat
kaa pyörimistään, vuosi vuodelta joku valopää keksii jotakin uutta ja repäisevää, eivätkä Tosi 
Miehet valita - varsinkaan kun mahdolliset huudot tulisivat arvoasteikon pohjalta. 

Pieni , sallittu simputus 

"Meillekin tehtiin alokasaikana näin, miksi Me emme saisi jatkaa perinnettä", Ei tämä vielä 
mitään, oletteko kuulleet mitä tuolla toisessa yksikössä tehtiin?'' tai "Pientä simputusta on aina 
ollut, ja se kuuluu asiaan." (Lähde: Simputus; kootut selitykset, Voi. 1-IV) 

Pieni! 

Pieni on vähemmän kuin keskimääräinen ja huomattavasti alle suuren. On helppo puhua 
pienen simputuksen, pienen ylinopeuden ja pienen ylilastin sallittavuudesta. Kyseessähän ei 
ollut suuri tai iso, vaan juuri pieni , lähes sopivankokoinen, teko. Ja pienuuden sopivuudesta 
johtuen ei tällaista tekoa itse asiassa lähes ollenkaan ollut - joten eihän siitä voi moittia -
rankaisemisesta puhumattakaan. 

T uristiryhmää simputettiin Lapissa ! 

Mallilööppi vapaasti mukaillen keltaista lehdistöä. Lapinkastekin voidaan nähdä simpu
tuksena, se on perinne, siihen liittyy (epä)miellyttävä riitti, jonka suoritettuaan kuuluu "jouk
koon". Yhteenkuuluvuus, sitoutuminen, lojaalisuus, nämä määreet voidaan liittää kaikkiin 
veljesriitteihin, jollaisena armeijan parissa esiintyvä simputus usein halutaan nähdä. 

Reservin puolella kiinnitetään yhä enemmän huomiota työmoraalin ja yhteishengen tär
keyteen. Yritykset sijoittavat miljoonia Me-hengen luomiseen, järjestävät henkilöstölle suun
nattuja teemapäiviä, tapahtumia, vaellusretkiä, ym. Armeijassakin näistä sitoutumisen muo
doista voitaisiin ottaa oppia! 

Työntekijä on tärkein tuotannontekijä 

Tuotantolaitos tarvitsee toimiakseen laadukkaita tuotannontekijöitä; armeijan tapaukses
sa palvelukseen sopivia alokkaita, joista jalostetaan lopputuotteita, armeijan tapauksessa 
ammattitaitoisia sotilaita. Kaiken taloudellisen toiminnan tavoite on tehdä tulosta omistajille ja 
sidosryhmille; armeijan tapauksessa tulos on uskottava puolustusvalmius maallemme. 

Tällä tulosjohtamisen ja -vastaavuuden kultaisella vuosikymmenellä ei edes armeijalla 
ole varaa kohdella työntekijöitään, alokkaita, miten sattuu. On muistettava, että yritysmaail
massa työntekijät nauttivat huomattavaa korvausta menetetystä vapaa-ajasta, armeijan ta
pauksessa korvauksesta ei kannattane puhua. 

Maanpuolustustahto on se ajava voima, joka saa ikäluokan toisensa jälkeen hakeutu
maan armeijaan. Huonolla pressillä on kuitenkin ajan kuluessa vaikutukset, joita ei tule aliar
vioida. Minultakin on kysytty, "uskaltaako armeijaan mennä - ovatko kaikki jutut tosia?'' 

Uutinen alkaa elää omaa elämäänsä, vuosien päästä siitä on jäljellä vain suuret otsikot 
ihmisten mielissä. Kasautunut negatiivinen imago alkaa lopulta painaa vaakakupissa, jolloin 
ainoaksi kysymykseksi jää maanpuolustustahdon painoarvo; kukaan ei vapaaehtoisesti läh
de huonon kohtelun alaiseksi - ei edes hyvän asian puolesta! 

Kukaties; vastaisuudessa armeija voi joutua houkuttelemaan alokkaita riveihinsä - mieli
kuvat naturistisista happihyppelyistä napakassa viimassa houkuttelevat lopulta vain sangen 
pientä osaa potentiaalisista tulijoista - ja tämäkään kohderyhmä ei täysin vastanne asetettuja 
kriteereitä. 

Olli Lampinen 
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Konientajan sijaiselta 
Useammin kuin kerran olemme kuulleet vakuutettavan, että puolustusvoi

mat on kiinteä ja oleellinen osa muuta yhdyskuntaa. Näin varmasti onkin. 
Siitä huolimatta oli vielä 1980-luvulle tultaessa totuttu siihen, että puolustus
voimat muodosti suhteellisen muuttumattoman, suorastaan staattisen järjes
telmän. Henkilöstö tunsi olonsa turvalliseksi , valtion leipä kun on pitkä, vaik
kakin kapea. 

1990-luvulle tultaessa muutokset ovat seuranneet toisiaan myös puolus
tusvoimissa. Ympäristössämme ja taloudellisessa tilanteessamme tapahtu
neet muutokset ovat heijastuneet myös puolustusvoimien toimintaedellytyk
siin ja -tapoihin. Muutokset ovat olleet tuntuvia . Ne ovat koskettaneet.lähes 
koko henkilöstöä ja ne ovat seuranneet toisiaan kiihtyvällä tahdilla. Enää ei 
puhuta staattisuudesta tai muuttumattomuudesta. Päinvastoin. Useiden mie
lestä muutokset ovat tapahtuneet moneltakin kannalta liian nopeasti. 

Valtioneuvosto antoi 17.3.1997 eduskunnalle turvallisuus- ja puolustus
poliittisen selonteon. Selonteosta käydyssä keskustelussa on, luonnollisista 
syistä, ainakin alkuvaiheessa osittain jäänyt metsä puiden takaa näkymättä. 

Puolustusvoimia nyt kohtaavan rakennemuutoksen tavoitteena on lyhy
esti sanottuna yleiseen asevelvollisuuteen perustuvan puolustusjärjestelmän 
toimivuuden varmistaminen. Tämän sinänsä ymmärrettävän ja varmasti ylei
sesti hyväksytyn tavoitteen saavuttamiseksi joudutaan toteuttaamaan sellai
siakin toimenpiteitä, jotka, kun niitä tarkastellaan erillisinä ja yksittäisinä, ovat 
vaikeasti nieltävissä. Vaasan Rannikkopatteriston lakkauttaminen ja mootto
roidun rannikkotykistön koulutuksen siirtäminen Uudenmaan Prikaatiin on 
vaikea pala monelle rannikonpuolustajalle. 

Valtioneuvoston sitouduttua selonteon sisällön toteuttamiseen, korostaen 
sen muodostamaa kokonaisuutta , on vaikea uskoa, että siihen julkistamisen 
jälkeen tehtäisiin oleellisia muutoksia. Näin ollen on nyt katsottava eteenpäin 
ja pyrittävä uudistuksessa parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen. 

Muutokset koskettavat tuntuvalla tavalla myös Suomenlinnan Rannikko
rykmenttiä ja Rannikkotykistökoulua. Rykmentti ja Suomenlahden Laivasto, 
sekä toisaalta RtKja Merisotakoulu yhdistetään. Tässä vaiheessa emme kui
tenkaan tiedä, miten muutokset käytännössä tullaan toteuttamaan. Vain uu
distuksen päälinjat sisältyvät selontekoon. Toiminnan painopistettä tullaan 
kuitenkin siirtämään Upinniemen suuntaan. Kuluvan kevään ja kesän aikana 
saamme ensimmäiset tiedot tulevista käytännön suunnitelmista ja toimenpi
teistä. 

Varmaa on kuitenkin, että Uudenmaan rannikko ja erityisesti pääkaupunki 
jatkossakin tarvitsee puolustajiansa, niin vakituisesti palkattuja, asevelvollisia 
kuin vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekeviäkin. 

Valtioneuvoston selonteossa esitetyt suuntaviivat antavat, kaikesta huoli
matta, kaikki mahdollisuudet, myös rannikonpuolustuksen osalta , kehittää ny
kyistä järjestelmää, sekä tehokkaampaan, että taloudellisempaan suuntaan. 
Meidän kaikkien velvollisuus on myötävaikuttaa siihen, että tämä mahdolli
suus käytetään täysimääräisesti hyväksi. Nyt siis ei , jos se nyt edes jollekin 
mieleen juolahtikaan , ole aika pukeutua säkkiin ja ripotella tuhkaa hiuksiin, 
vaan kääriä hihat, ja ryhtyä töihin . Uudistuksen aikataulu on tiukka. Työtä 
tuleekin uudistuksen parissa lähivuosina epäilemättä riittämään. 

Esikuntapäällikkö 
Majuri Henrik Nysten 
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Viron puolustusvoimien komentaja 
eversti Johannes Kert tutustumas
sa Rikaman merivalvonta-asemaan 
Isosaaren linnakkeella 

Viron puolustusvoimien 
komentaja, eversti Jo
hannes Kert vieraili Suo
messa 21 .-23. tammi
kuuta. Vierailunsa aika
na eversti Kert tutustui 
myös Suomenlinnan 
Rannikkorykmenttiin. 

Suomen puolustusvoimain komentajan, kenraali Gustav Hägglundin kutsusta 
Viron puolustusvoimien komentaja evesti Johannes Kert teki 21 .-23. tammikuuta 
virallisen vierailun Suomeen.Vierailunsa aikana eversti Kert tapasi Suomen Tasa
vallan presidentin ja puolustusministeri Anneli Tainan ja laski seppeleet virolaisten 
vapaaehtoisten haudalle, sankariristille ja marsalkka Mannerheimin haudalle. 

Suomen puolustusvoi
main komentaja kenraali 
Gustav Hägglund saa
puu Viron puolustusvoi
mien komentajan eversti 
Johannes Kertin kanssa 
Santahaminan päälaitu
rille , matkustaakseen 
Vaarlahdella Isosaaren 
linnakkeelle. 

Suomen sotilaalliseen maanpuolustukseen 
eversti Kert tutustui Helsingin Sotilasläänin Esi
kunnassa , Helsingin llmatorjuntarykmentissä 
Hyrylässä, sekä Suomenlinnan Rannikkoryk
mentissä Santahaminassa ja Isosaaressa. 

Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin eversti 
Kert seurueineen tutustui kenraali Gustav Hägg
lundin ja eversti Ossi Kettusen isännöimänä. Vie
railunsa aikana eversti Kert tutustui myös Iso
saaren linnakkeeseen, jota hänelle esitteli Iso
saaren linnakkeen päällikkö kapteeni Pekka Var
jonen. Matka saareen tehtiin Vaarlah
della, jossa seurue tutustui matkan ai
kana eri tyyppisiin miinoihin .Isosaares
sa Viron puolustusvoimien komentajal
le ja hänen seurueelleen esiteltiin muun 
muassa Rikaman merivalvonta-asema 
ja sen toimintaa. Esittelyn aikana kuvit
teellinen vieras alus tuli Suomen alue
vesille. Alukselle annettiin erilaisia va
roituksia ja koska kuvitteellinen tunkei
lija kaikesta huolimatta jatkoi etenemis
tään, ammuttiin varoitustulta 130 TK:lla. 

Yläkuva: Odottavan aika on pitkä; var
sinkin pakkastuulen puhaltaessa. Mat
ruusi Tarkka tähystää Vaarlahdella, odot
taen korkea-arvoisen delegaation saapu
mista ja Suomen puolustusvoimain ko
mentajan lipun nostamista. 

Yhteysalus Vaarlahden päällikkö, yliluutnantti Paatelainen tekee ilmoi
tuksen puolustusvoimain komentaja, kenraali Gustav Hägglundille. 
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Koska sää ei ollut suosiollinen vierailijoille, heille oli 
varattu varoitustulen ampumisen seuraamiseen pa
remmin soveltuvia varusteita Rikaman merivalvonta
asemalle. Herrat tosin osoittivat olevansa kunnon 

sotilaita, joi-
ta pieni pyry 

<\.~~~~~~~~~:~tf~!,~■ ei pahem-
~ min haittaa, 

eikä kukaan 
pukenut tar
jottuja va 
rus t e it a 
päälleen. 

Puolustusvoimain komentaja kenraali Hägglund vieraineen seuraamassa Isosaares
sa varoitustulen ampumista. Mukana myös Suomenlinnan Rannikkorykmentin ko
mentaja eversti Ossi Kettunen ja Isosaaren linnakkeen päällikkö kapteeni Pekka 
Varjonen, joka johti vieraille järjestettyä näytösammuntaa. 

n 11 os rannikkosotilas
, t·oirnin 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja 
ja Orionin kotimaan markkinoiden tuotepääl
likkö Ulla Varjola. 

,.,, n t n11ses 
Sotilaskotitoiminta lepää pitkälti vapaaehtoistyön varassa . liman sotilaskotisisar

ten vapaaehtoistyötä jäisivät varusmiehiltä munkit syömättä ja lehdet lukematta. Ran
nikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja Ulla Varjola on ollut jo kauan mukana täs
sä vapaaehtoistoiminnassa, hän on aloittanut "sotilaskotiharrastuksensa" jo koulutyt
tönä. Matkan varrella harrastuksen luonne on tosin muuttunut, puheenjohtajan tehtä
vät vaativat suuren työpanoksen. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman työnantajan 
Orion Diagnostican ymmärrystä ja tukea. Orionilla on katsottu Varjolan harrastus 
sen verran tärkeäksi työksi, että hän on voinut käyttää siihen työaikaansa. 

-Työni ei ole niin sidoksissa tiukkaan aikatauluun, etten voisi hyvin hoitaa sen 
ohessa sotilaskotiasioita, Orionilla tuotepäällikkönä työskentelevä Varjola kertoo. -
Voin mainiosti hoitaa asioita esimerkiksi puhelimitse työnantajani myönteisen suhtau
tumisen vuoksi, hän jatkaa. 

Kiittääkseen Orion-yhtymää tästä 
pitkään jatkuneesta ymmärryksestä ja 
sitä kautta tuesta rannikonpuolustuksel
le Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
komentaja Eversti Ossi Kettunen ja 
Huoltopatterin päällikkö kapteeni Kari 
Tapala kävivät perjantaina 14. helmi
kuuta luovuttamassa yhtymälle kunnia
kirjan . Sen vastaanotti Orion Diagnos
tican toimitusjohtaja Matti Vaheri , joka 
kertoi yrityksen kokeneen tämänkaltai

sen yhteistyön onnistuneeksi . -Orionilla muutkin ovat harrastaneet reserviläistoi
mintaa ja yritys pitää tällaista harrastusta tärkeänä ja on pyrkinyt aina huomioimaan 
kertausharjoitusten tuomat ylennykset, kertoi Vaheri. -Mielestäni työni ja harrastuk
seni eivät kilpaile keskenään, vaan ne tukevat toisiaan. Kun välillä tekee toista, 
jaksaa taas toista tehdä uudella innolla , perustelee Varjola toimintaansa. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin ko
mentaja eversti Ossi Kettunen kävi luo
vuttamassa kunniakirjan Orion yhtymäl
le kiitokseksi Ulla Varjosen "lainaamises
ta" sotilaskotityöhön. Kunniakirjan vas
taanotti Orion Diagnogstican toimitusjoh
taja Matti Vaheri. 

Komentajan mukana kunniakirjan luovutustilaisuudessa oli myös RTTK ja 
alokasedustaja 1.patterilta. Ja tokihan varusmiehet osaavat arvostaa tällaista va
paaehtoistyötä . Mitä nyt olisi intti ilman sodea? 
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eu 

Reserviin siirtyvä SIRR:n komentaja eversti 
Ossi Kettunen yhdessä puolustusvoimain 
komentajan, kenraali Gustav Hägglundin 
kanssa. 

RAN KU :-

Teillä on pitkä ura takananne, mutta jos palataan ensin 
sen alkulähteille, niin miten kaikki alkoi ja onko teillä 
jotain tiettyä uravalintaan johtanutta syytä? 

- Niin, minusta piti ensin tulla pankki- ja liikemies. 
Olin jopa pankissa töissä jo jonkin aikaa. Se oli toinen sel
lainen vakava vaihtoehto. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen 
menin kuitenkin inttiin ja jäin tänne. Varusmiesaikani olin 
Karjalan Jääkäripataljoonassa, joka nykyään on Karjalan 
Prikaati. lnttikään ei aina viehättänyt. Minulla oli, niinkuin 
kaikilla muillakin, välillä viihtymättömyyttä ja välillä sitten 
taas hyviä kausia. Kadettikou/uun kuitenkin sitten pyrin ja 
pääsin ja siitä se sitten lähti. Ei kai siihen mitään kummal
lista syytä ollut. Pidin sotilaallisesta työstä, sotilasammatti 
alkoi viehättää ja tietysti myöskin halpa koulutus oli selväs
ti yksi vaikuttava tekijä. Meitäkin oli kolme veljestä ja kaikki 
koulutettiin valtion virkamiehen palkasta. Sotilasammatis
sa on tietysti omat hyvät ja omat huonot puolensa, mutta 
niinhän se on joka ammatissa. 

u 
1.5.1997 Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin ko
mentaja eversti Ossi Ket
tunen siirtyy reserviin ja 
yksi pitkä sotilasura päät
tyy. Linnake-lehti kävi 
kuulostelemassa tulevan 
reserviläisen tunnelmia. 
Komentajan sijaiseksi on 
määrätty ·majuri Jarmo 
Jaakkola, joka samalla 
päivämäärällä ylennetään 
everstiluutnantiksi. 

JA MATKAN 

TA 

Urallenne mahtuu varmasti paljon hyviä muistoja. 
Onko teillä mitään yhtä sellaista huippuhetkeä tai 
asiaa, joka olisi noussut ylitse muiden? 

- Ei oikeastaan yhtä, tietysti siihen mahtuu aika pal
jon sellaisia hyviä, työn kannalta vaativia tehtäviä. Esi
merkiksi merivalvontajärjestelmän, joka nyt tuntee nimen 
MEVAT, suunnittelutehtävä. Minä olin siinä kirjurina ope
ratiiviselta puolelta, toisena kirjurina oli majuri Erkki Man
ninen. Se on hyvin pitkälti Erkin ja minun käsialaa. Se oli 
vaativa tehtävä, sillä piti rakentaa kokonaan uusi, laaja 
järjestelmä. Siinä mietittiin hyvin paljon johtamista, tulen 
käyttöä ja yhteistoimintakysymyksiä muitten merellisten 
viranomaisten kanssa. Se oli iso suunnittelutehtävä, jos
sa oli paljon innovaatiota. Johtamistehtäviä on ollut pal
jon, isojen harjoitusten vetotehtäviä ja YK-tehtävät nou-
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sevat tietenkin tämän rykmentin komentajan tehtävän ohel
la hyvin tärkeäksi elämänkokemukseksi. Tällaisen rykmen
tin komentajana otahan on tietysti etuoikeus. 

Niin, te olette ollut myöskin YK:n tehtävissä. Niiltä ajoil
ta on varmasti myöskin kertynyt paljon muistoja. 

-YK-tehtävistä on jäänyt erityisesti mieleen Persi
anlahden sodan aika vuonna '91. Se oli vaativa hetki, jol
loin sota puhkesi ja pataljoona oli siellä linjoilla, itseasias
sa ohjukset lensivät meidän pataljoonamme yli kun ne 
ammuttiin Pohjois-Israeliin. Siinä oli semmoista sodanajan 
johtamisen tuntua ja sodanajan lait pätivät. Samaan yhte
yteen tuli mukaan diplomatia. Siinä YK-linjalla kun oli, niin 
oli vapaa pääsy sekä Israeliin, että Syyriaan. Samana päi
vänä saattoi ajaa Damaskokseen ja Tel-Aviviin . Siinä oli 
ikäänkuin temppelin harjalla, jos näin voi sanoa. Tunsi 
molempien osapuolten fiilikset, miten jännitys kasvoi ja 
miten se lähti purkautumaan. Mitään konkreettista näyt
töä kiristymisestä ja purkautumisesta ei ollut, mutta ilma
piiri oli selvästi aistittavissa. Suomalaisia, sekä meidän 
suurlähettiläitämme, että sotilasjohtoamme, käytettiin asi
antuntijoina. Siinä näki, miten suurlähetystö, Ulkoministe
riön virkamiehet ja puolustusvoimien, tässä tapauksessa 
YK:n edustajajisto työskentelevät yhdessä. Se oli erittäin 
hedelmällistä yhteistoimintaa ja opettavaista aikaa molem
min puolin. Uskon, että silloiset suurlähettiläät muistavat 
sen ajan myöskin hyvin. Silloin suurlähettiläänä Tel-Avi
vissa oli Pekka Korvenheimo ja Damaskoksessa Arto 
Kurittu. Siinä tuli tutuksi myös muiden ympäri maailmaa 
olevien diplomaattien kanssa, puhumattakaan sotilashen
kilöistä. 

Voisi siis sanoa, että uranne on itseasiassa välillä si
vunnut hyvinkin läheltä diplomaatin ammattia. 

- Niin, loppujen lopuksi elävä kosketus diplomati
aan ja siihen liittyviin asioihin on välillä ollut hyvinkin lähei
nen. Ainakin on päässyt näkemään miten diplomatiaa teh
dään. Ei itse osallisena siihen. YK:llahan on siinä oma 
roolinsa ja YK:n tehtävissä ollaan aina lähellä diplomati
aa. Siinä pitää aina ottaa huomioon toisten valtioiden int
ressit. 

Käsittääkseni te olette ollut muualloinkin YK:n tehtä
vissä. 

- '69- 70 olin Suezin kanavalla tarkkailijana. Se oli 
sitten taas aivan toisenlainen tehtävä. Olimme siellä aivan 
kirjaimellisesti keskellä ammuntoja. Silloin oli menossa ns. 
Näännytyssota Israelin ja Egyptin välillä. Viikottain oli kii
vaita tykistötaisteluita ja ilmahyökkäyksiä, jotka osuivat 
myöskin hyvin lähelle tarkkai/uasemia, jotka olivat Suezin 

kanavan varrella. Se oli taas sitten ruudinhajuinen komen
nus, jos näin voi sanoa. Silloinhan kuoli YK-upseereita so
tilastarkkai/ijoina, ja myöskin haavoittui ammunnoissa ja 
miinaan ajoissa. Muun muassa yksi ruotsalainen upseeri 
kuoli konekiväärituleen ja yksi ranskalainen haavoittui pa
hasti miinaanajossa. 

Onko teillä ollut perhettä mukana näillä YK:n komen
nuksilla? Minulla on itselläni kaksi lasta ja tuntuisi 
varmasti vaikealta tehdä päätös viedä perhe mukanaan 
sotatoimialueelle, varsinkin kun täällä kotimaassa val
litsee rauha. 

-Tällä ensimmäisellä komennuksella vaimo oli mu
kana. Asuimme ensin Gazassa, mutta jouduimme myö
hemmin muuttamaan Jerusalemiin kun Gaza kävi niin le
vottomaksi. Yöllä oli ulkonaliikkumiskielto ja ammunta oli 
ajoittain kiivasta. Jopa YK-autoja kohti ammuttiin. YK pyr
kii kyllä väistämään kriisialueet, eikä sijoita perheitä kes
kelle taistelupesäkkeitä, mutta kyllä riski tietysti on olemas
sa. Perheille on evakuointisuunnitelma jatkuvasti valmii
na. Perheet poistetaan alueelta jos ongelmia syntyy. Näin 
tehtiin myös Persianlahden sodan aikana kun tilanne muut
tui kireäksi ja kaasuhyökkäysten vaara tuli suureksi. Kai
kille jaettiin suojanaamarit, jota itsekin käytin 21 kertaa. 
Jokainen ohjushyökkäys otettin vakavasti, ikään kuin se 
olisi kohdistunut meihin ja kaasuvaara olemassa. Minulla 
tosin ei Persianlahden sodan aikana ollut perhettä muka
na, mutta vaimoni toki vieraili usein siellä. Oli toisaalta hyvä, 
että komentajalla ei ollut perhe jaloissa sillä työ oli 24 tun
tista ja tein koko ajan kierroksia joukkojen parissa ja neu
vottelin suurlähettiläiden ja omien esimiesteni kanssa. 
Nukkuminenkin oli kiivaimpina aikoina pätkittäistä. 

Ymmärtääkseni teillä on kaksi poikaa. Onko heistä 
kumpikaan lähtenyt seuraamaan isäänsä urallaan? 

- Ei, toinen kyllä varmaan vähän ajatteli sitä, mutta 
päätyi sitten koneteekkariksi ja toisesta tulee opettaja. 

Vaimonnehan työskentelee New Yorkissa. Aiotteko 
seurata häntä nyt sinne? 

- Kyllä, ja vaimoni työskentely siellä oli selvästi yksi 
vaikuttava tekijä, joka nopeutti tästä tehtävästä pois jään
tiäni. 

Aiotteko te vielä jatkaa työelämässä vai onko teillä 
jotain muita suunnitelmia tulevaisuudelle? 

- Minulle on avautunut mahdollisuus työskennellä 
New Yorkissa eräässä projektissa. Se on noin vuoden tai 
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Rykmentissä Tapahtuu 
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edustaja Aho 
toimi esilukija
na. 

puolentoista mittainen projekti ja odottaa siellä, kunhan vain 
kerkeän sinne käymään siihen käsiksi. 

Onko teillä nyt poisjäädessänne sellainen tunne, että 
olette saavuttaneet kaikki työhön liittyvät päämäärän
ne, vai onko vielä jokin asia johon olisitte halunneet 
vaikuttaa? 

- Ei sellaisia asioita sillä lailla enää ole. Olen ollut 
nuorena merivalvonnassa ja kouluttajana henkilöstöhal
linnan puolella. Olen työskennellyt myös operatiivisessa -
ja aselajin kehittämistehtävissä. Ainoa sektori mikä on jää
nyt oikeastaan kesannolle on sotilas/äänin työt, elikä ase
velvollisuus- ja kutsunta asiat, joita niitäkin olen joutunut 
joukko-osastossa tekemään. Ei enää oikeastaan ole mi
tään sillä lailla kyltymätöntä toteutumatonta toivetta, että 
voi kun vielä tuon saisi tehdä. Laaja ympyrä on sulkeutu
massa. Minulla on oikeastaan ollut siinä mielessä erittäin 
hyvä tuuri, että olen ollut sekä isoissa esikunnissa ja myös
kin sitten pienemmissä yksiköissä. Tehtävät ovat vaihtu
neet 1, 5-2 vuoden välein, pisimmillään yksi tehtävä on 
kestänyt noin 3 vuotta. 

Jos ajatellaan asiaa varusmiesten kannalta, niin onko 
varusmiespalvelus täällä mielestänne kehittynyt oma
na aikananne parempaan suuntaan? 

- Sitähän minun on tietysti vähän vaikea sanoa. Sen 
arvioivat oikeastaan vähän muut. Sen mittaaminen, miten 
oma panos on ympäristöön vaikuttanut ja täällä näkyy, on 
vaikeaa. 1/mapiirimuutosta komentaja ei oikeastaan sillä 
lailla näe, sillä sitä katsoo liian läheltä. Komentaja oikeas
taan elää pakassa tai puuron silmässä, eikä välttämättä 
näe yksityiskohtia, mitä omalla työllään saa aikaan. Tie
tysti toimintaa pyrkii jatkuvasti kehittämään tiedonvälityk
seltään avoimeksi ja ilmapiiriltään alaista rohkaisevaksi. 
Se on ehkä tällainen ilmapiirikysymys ja sillä sitten se tu
los tehdään. Olen joskus sanonut, että tässä työssä pätee 
kertolaskusääntö mitä parhaiten. Jos kertolasku on per
hematkailun pahin vihollinen, niin tässä työssä se on pa
ras liittolainen. Pitää saada jokainen työskentelemään 
omalla paikallaan oikealla tavalla. Jos näin on, niin silloin 
saadaan aikaan tulosta. Olen myös joskus valapuheessa 
sanonut, että sota tarvitsee sankareita, ja että sankarit ei
vät ratkaise sotaa, sota tarvitsee jokaisen meistä. Jos jo
kaisen panos on onnistunut niin silloin tehtäisiin hyvää tu
losta. Tätä henkeä olen työssäni pyrkinyt kehittämään ja 
ajanut sitä takaa. 

Teidän kautenne viimeisessä saapumiserässä (1/97) 
joukko-osastoon tuli myöskin naisia suorittamaan va
paaehtoista varusmiespalvelustaan. Miten te olette 
suhtautunut naisten varusmiespalvelukseen ja ovat
ko he teidän mielestänne pärjänneet odotusten mu
kaisesti? 

- Olin siinä vaiheessa pääesikunnassa kun tätä asi
aa siellä pohdittiin ja minut yllätti naisten halu tulla armei
jaan. Täytyy myöntää, että suhtauduin siihen aikanaan 
epäröiden, mutta kyllä naiset ovat täällä hyvin pärjänneet. 
Suhtautumiseni asiaan on nykyään erittäin positiivinen. 

Teillä on varmasti paljon tunnesiteitä ja ystäviä niin 
Suomenlinnan Rannikkorykmentissä, kuin puolustus
voimissa muutenkin. Millaisin mielin olette nyt siirty
mässä reserviin? Onko ilmassa haikeutta? 

- Tietysti tietynlainen haikeus liittyy aina tällaisiin ti
lanteisiin. Jäähän tänne paljon semmoisia ihmisiä, joiden 
kanssa on tehty paljon töitä yhdessä niin hyvässä kuin 
huonossakin. Tämä työhän on pitkälti ihmisten kanssa elä
mistä ja siinä mielessä on tietysti paljon kertynyt elämän
kokemuksia ihmisten kanssa, joiden kanssa on käyty ka
lassa ja luettu rangaistuksia ja kaikkea siltä väliltä. Olen 
kyllä aina pitänyt tästä työstä, eikä tätä työtä ole koskaan 
ollut hankala tehdä. Enkä minä ole kokenut tätä työtä ras
kaaksi, vaan ennemminkin haasteelliseksi. Ihmiset ovat 
minusta olleet työn paras anti ja täällä on hienoja ja hyviä 
ihmisiä tekemään töitä. 

kuvat & teksti 
Riku Rusanen 
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Liikenneturva 
., ,. 
11 -
suurin riskitekijä ,nyös varus,niesaikana 

Liikenneturvallisuus Suomessa on kehittynyt koko 90-
luvun suotuisaan suuntaan. Kuolonuhrien määrä oli viime 
vuonna 396 ollen alhaisimmillaan sitten vuoden 1952. 
Autokanta maassamme oli vuonna -52 n. 76 000 kappa
letta· tänään luvun ollessa noin 2,3 miljoonaa. Kuolemaan 
joht~neista onnettomuuksista suurin osa, noin 70 %, oli 
tyypiltään suistumisia vastaantulevan kaistalle. Raju koh
taaminen tapahtui kylki, tuo auton turvattomin kohta, edel
lä päin vastaantulevaa. Yllättävän ajoneuvon hallinnan me
netyksen suurin syy oli ohjauspyörän liian voimakas kään
tely. Eli ajokki saatiin halitsemattomaan tilaan ylisuurilla 
ohjausliikkeillä. Hyvästä kehityksestä huolimatta liikenne
turvallisuuden lisäämiseen on aina varaa. Kolari on tapah
tumasarjan päätös, ja se on saanut alkunsa tehdystä vir
heestä/ virhearvioinnista. Jokainen liikenteen uhri on tur
ha uhri. Väkivaltainen kuolema on aina raju ja yllättävä. 
Sitä on vaikea hyväksyä. 

Autoliiton Ajokoulu on yksi kuljettajien 
vapaaehtoista jatkokoulutusta maassam
me antava "yritys" . Tänä talvena Autolii
ton pääkaupunkiseudulla järjestämillä Tal
viajokursseilla kävi mm. ohjauspyörän oi
keaa käsittelyä opettelemassa n. 600 kul
jettajaa. Tarvittavan ohjauspyörän liikkeen 
pienuus esimerkiksi maantiellä ohitukseen 
tarvittavan kaistanvaihdon yhteydessä yl
lätti lähes jokaisen oppilaan. Tehokkaan, 
mutta samalla turvallisen väistöliikkeen saa 
aikaiseksi kääntämällä rattia vajaan "vart
tikierroksen" . Kokeile jos et usko. 

Nopeuden vaikutus auton käsittelyyn aiheuttaa myös 
aina hämmennystä. Pienikin virhearviointi sopivaksi tilan
nenopeudeksi tuo ongelmia ja aiheuttaa ajakin hallinnan 
menetyksen. "Vitonen" lisää ja "metsähallitus" kutsuu on 
todettu toimivaksi kaavaksi eli jos jokin tehtävä harjoituk
sissa onnistui hyvin vaikkapa nopeudella 60 km/h niin 
nopeuden nosto +5 km/h ja kuljettajasta tuleekin matkus
taja. Uutisista tuttu lause "Kuljettaja menetti hetkeksi ajok
kinsa hallinnan" käy toteen . Oikea tilannenopeus hallin
taan ja matka jatkuu. 

Viime vuosina on runsaasti tutkittu Motivan - ener
giansäästön palvelukeskuksen toimesta autojen päästö
jä, polttoainetaloutta ja ajotavan vaikutusta kyseisiin seik
koihin. Laajojen tutkimusohjelmien aikana on todettu mm. 
se seikka, että taloudellinen ajotapa on myös turvallinen 
ajotapa. Taloudellinen ajo vaatii ennakointia, joustavuutta 
ja sujuvaa liikennöintiä. Taloudellinen ajotapa ei ole mate
lua, ei toisten autoilijoiden jaloissa pyörimistä . Testiajojen 
aikana polttoainesäästöistä huolimatta todettiin käytetty
jen keskinopeuksien nousevan. Säästöt olivat keskimä~
rin noin 2 - 2,5 litraa/ 100 km eli kun käännetään tuo asia 
markoiksi saadaan noin 1 O mk / 100 km rahaa takatas
kuun tarkkailemalla ajotapaa ja muuttamalla sitä taloudel-

Tästäkö uutta VMTK-toimintaa? 
EU :n järjestämä nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuskampanja"SAY YES to _Safer 
Driving"on vieraillut Suomessa Kahtena peräkkäisenä vuonna. Kiertueen aikana 
järjestetään kussakin kohdemaassa kilpailu , jonka voittajat kutsutaan E~roopan 
yhteiseen loppukilpailuun Brysseliin. Viime vuonna nuon taitava autoillJa loyty1 
Suomesta. Henry Salmi {ei kuvassa) voitti koko kisan. 

lisempaan suuntaan. Markkaa voi käyttää tässäkin asi
assa tehokkaana konsulttina. Varusmiehellä ei tänäkään 
päivänä ole ylisuuria rahavaroja tuhlattavaksi. Repivällä 
ajotavalla hukkaamme kalliilla polttoaineella hankitun vauh
din jarrujen kautta lämpönä "harakoille" . Ja samalla hä
viämme vielä matka-ajassa. 
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Rykmentissä Tapahtuu 
ou tc1v:1n, rahaa Ja a1k 

/uk nnöinn,n perusop,t. 

1 . Lähde liikkeelle reippaasti käyttäen vaihteita tehokkaasti ja talou 

dellisesti. 
2. Tarkkaile liikenteen kokonaisuutta. 

3. Valitse reitti ajankohdan ja tilanteen mukaan avainsanoina pi 
tuus, turvallisuus, sujuvuus ja nopeus. 

4. Käytä maastoa hyväksesi ; moottorijarrutus. 

5. Lohkolämmittimen käyttö 

6. Huolia ajokkisi säännöllisesti 

Nuor kuljettaJc"l o!et!,o i1k 
ongelmia lisäävä. pohtiv 
gelm1a ratkaiseva ku/J tt !J 

l 

Liikennevirrassa voidaan erottaa kolmenlaisia kuljetta
jia. Turvallisuuden kannalta huolestuttavin ryhmä kuuluu 

ongelmia kasvattavien joukkoon. Kun tämä joukko koh
taa liikenteellisen ongelman , he reagoivat siihen agressii
visesti esimerkiksi painamalla kaasupoljinta syvemmälle 
"hanaa", lisäämällä jännitystä elämässään , ryhtymällä kil
pasille, käyttämällä puhuttelevia kasvonliikkeitä ja sormi
merkkejä ja ottamalla tietoisia suuriakin riskejä. Liiken
neongelmaa pohtiva kuljettaja esittää ongelman havaittu
aan aina mielessään tukun kysymyksiä ja huokailuja esi
merkiksi: onko Tuolla ajokorttia; voi noita toisia; minä teen 
oikein; pois edestä jne. Ongelmia ratkaisevan kuljettajan 
tuntee kohteliaisuudesta, joustavuudesta, välittämisestä ja 
mikä tärkeintä hän tiedostaa riskit ja pyrkii välttämän n nii
tä. Mihin ryhmään Sinä tunnet kuuluvasi? 

Turvallisia kilometrejä meille kaikille 

Matti Sinervä 
Autoliitto ry 

ps. Mistä kiire saa alkunsa? Kiire on väärin valitun lähtö
ajankohdan tulosta. 

Ylennykset ja virkanimitykset 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajan sijaiseksi on maa
rätty 1 .5.1997 alkaen majuri Jarmo Jaakkola . Hänet on ylennetty 
samalla päivämäärällä everstiluutnantiksi. Rykmentin nykyinen ko
mentaja, eversti Ossi Kettunen siirtyy reserviin. 

Yliluutnantti 
Petri Pääkkönen 

antiksi 

Luutnantti 
Jari Innanen 

Majuri Jarmo Jaakkola perheineen 
SIRR:n alokkaiden valatilaisuudessa 
Tuomiokirkossa 

Yliluutnantiksi 
1.1.1997 

Luutnantti Luutnantti 
Aimo Laaksonen Petri Merontausta 

Luutnantiksi 
1.3.1997 

Luutnantti Vänrikki 
Pekka Kiuru Jani Janatuinen 

Luutnantti 
Lauri Nikkinen 

Linnake 
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10 Linnake 

AI okasn,atri kkel i 
\ 

Toimittaja 
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Kieli keskellä suuta. 

"Sinäkö se oot? Näin monen päi
vän jälkeen muistatko mua?" 

"Voisko joku kertoo miten nää 
tänne mahtuu?" 

n,aisten 

Se kuuluisa muotinäytös. 

"ÄITI, mua väsyttää!?" 

"Mitäs ne nää nyt sit on?" 

Vihdoinkin kahden 

"Hei faija , tsiigaa tätä tykkii!!" 
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Isoveli valvoo 

"Minä, alokas Omanimi, vannon ja 
vakuutan ... " 

Ohimarssin vastaanottajat valmistautu
massa tehtäväänsä. 

Sulkeisnäytös 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin ko
mentaja eversti Ossi Kettunen pitämässä 
valapuhetta. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin ohi-
. . . . 
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as e,r, 

"Hei, mites tää nyt oikeen meni?" 

Motivoitumeita taistelijoita? 

Yksittäisen taistelijan etenemismuotoja 
taistelun keskellä. 

- , 
SUOJELUHÄL YYYYTYS!!! . 

RYÖMII, RYÖMII !! 

Pieni lepotauko on 
välillä paikallaan. 

Vihdoin edes jotain syötävää. 
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Syndalen, 
I 

Peruskoulutuskautemme huipentui maaliskuun alussa Syndalenissa vietettyyn kuuden päivän mittaiseen taistelu
harjoitusleiriin . Le irillä harjoittelimme opetettuja asioita yksittäisen miehen etenemismuodoista hyökkäys- ja 
puolustusharjoituksiin .Kokemuksemme leirielämästä rajoittuivat pariin teltassa vietettyyn yöhön, joten metsäelämä oli 
suurimmalle osalle yhtä tuttua kuin Nandi-heimon kieli. Kavereiden värittämät jutut kylmyydestä, väsymyksestä ja 
nälästä eivät todellakaan houkutelleet lähtemään viettämään ehkä yhtä fyysisesti ja henkisesti rankinta viikkoa elä
mästämme. 

Maanantai-aamu alkoi varustuksen pakkaamisella. Ylimääräiset kalsarit ja lisäravinteet, kuten suomalaisen soturin 
suosimat suklaa ja makkara, eivät osoittautuneetkaan turhaksi painoksi, vaikka täyspakkauksen jo muutenkin hartioita 
hivelevä paino ei innostanut hakemaan lisää kovuutta ylimääräisistä kantamuksista . Jokainen suklaapatukka tuli syö
tyä. lima oli keväinen , mikä osaltaan antoi uskoa selviytymiseen. Auringon paistaessa ulkona, sisällä hämärän pressu
peitteen alla rekassa oli tiivis tunnelma kolmenkymmenen miehen ja taisteluvarustuksen voimin . Osan nukkuessa, 
loput yrittivät estää jalkojen puutumista pienillä, mahdollisuuksien mukaisilla, liikkeillä. Perillä odotti aurinkoinen me
renranta ja Syndalenin mäntymetsiköt. 

Ensimmäisenä päivänä porauduimme routakerroksen läpi Syndalenin hiekkamaahan. Ensimmäiset poteromme 
olivat valmiina illansuussa. Teltan pystytyksen jälkeen kerta_simme reittimme asemaan ja takaisin suoja
asemaan. Ensimmäinen päivä päättyi pimeän yllättäessä. Pimeässä metsässä vartiointi ja kipinän pitäminen hämäräs
sä teltassa tulivat osaksi rutiinia, mutta niihin tottuminen vei aikaa. Tulen pitäminen kaminassa märillä puilla osoittautui 
todelliseksi työksi. Huhujen mukaan kaikissa teltoissa tämä työ ei sujunut aivan mutkattomasti. Tulen sammuminen ei 
aamulla kylmässä teltassa tuntunut muistorikkaalta kokemukselta, kuin vasta viikkoja myöhemmin huoneenlämmössä 
kaverille kerrottuna. 

Toisen päivänä heräsimme kauniiseen aamuun. Pimeyden jälkeen valo kasvatti motivaatiota. Tuntui hienolta kun ei 
eksynyt kahdenkymmenen metrin matkalla. Toisen päivän vauhdista vastasi Pasi-koulutus. Levoton vauhti maistui 
monelle soturille. Action-elokuvien vauhti ja meininki menetti hohtoaan, kun ajoneuvosta nouse- komennon jälkeen 
liidettiin Pasista maastoon. Syödessäni päivällistä ilta-auringossa, tuntuivat maalatut kauhukuvat kuusen juurella kyl
mästä vapisevasta ja läpimärästä soturista räntäsateessa kaukaiselta mielikuvitukselta. Yöllä vartiossa mustalla tai
vaalla välkkyivät vain tähdet, valoraketit ja Hale-Boppin komeetta. Poteron pohjalla mietittiin elämän suuria kysymyk
siä ja totuuksia, kuten sähkölämmityksen jumalaista nerokkuutta ja unen vaikutusta ihmisen psyykeeseen. 

Keskiviikkoaamuna aamupalalla kiitimme yhteen ääneen taas luojaa kauniista säästä. Päivän ohjelma sisälsi muun 
muassa taistelurata-ammunnan kovilla panoksilla. Kääntyvät taulut maastossa ja ampuminen poterosta olivat uusi 
kokemus vain kliinisellä ampumaradalla olleille. Perusteellinen työ vaati myös uhrinsa; radalta löydettiin ammuntojen 
jälkeen kuollut supikoira. 

Loppuviikosta harjoiteltiin hyökkäystä ja kerrattiin puolustusta. Leiri huipentui yömarssiin , jonka aikana suoritettiin 
erilaisia rasteja. Muistoihin painuvin kokemus oli säkkipimeässä suoritettu suojeluhälytys. Kaasupilven läpi juoksu 
kaasunaamari kasvoilla, linssit huurussa miettien sitä, mihin oli laittanutkaan silmälasinsa tai piponsa, herätti varmasti 
viimeisimmätkin väsyneet soturit. Muutaman soturin kerrotaan kuitenkin legendan mukaan nukahtaneen korkeaan 
polviasentoon. 

Viimeisellä iltapalalla kapteeni Puistola kysyi :"No, vielä jaksaa silti hymyillä, vai kuinka?" "Kyllä jaksaa, herra kap
teeni", tokaisi tykkimies Immonen epäröimättä. 

Matti Riikonen 
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Ylärivi : Jyrä, Hokkanen, Fröberg, Heinänen, Holopainen, Hiltunen, Asmundela , Ahopelto, 
Jokipii , Helenius, Juvonen, Huuska, Finne, Eerola, Hartikainen 

2. rivi : Huotari, Heikkilä, Friipyöli, Hanski, Haunia, Ikola, Huhtiniemi, Huldin, Husu, 
Hämäläinen, Elo, Arho, Aronen, Auvinen 

Alarivi : alik Airaksinen, kok Harsu, ltn Bergman, alik Laakso, alik Pousi 

Ylärivi : Juvonen, Lehmuskoski, Kettunen , Lind , Karonen, Kurki , Laitasalo, Lamberg , Laine, 
Leijala, Nieminen, Kastikainen, Kuusijärvi 

2. rivi : Luoma, Latvala, Kokkonen , Kuvaja, Lokki, Kesänen, Konttinen, Linnamäki, 
Kontkanen , Karila, Koskensyrjä, Kauppinen , Kotilainen, Kolhioja 

Alarivi : Lilja, Bergman, Hakala, alik Laine, alik Niemistö, ylik Rusanen , kok Lindfors, alik 
Mustonen, Laukkanen, Kouhia, Korpunen 

16 Alokasmatnkkeh 1/97 Linnake 

Ylärivi: Rekola , Roiha , Perttilä, Nygren, Paalo, Saaristo, Salama, Pohjanvirta , Saarinen, 
Nyman, Malkov, Saari, Piironen, Pietarinen 

2. rivi : Miettinen, Poussu, Niemi, Nuutinen, Oinonen, Marno, Richström, Ryynänen, Saari
niemi, Pekari, Murto, Pitkä, Matilainen, Pihlavirta 

alarivi : Ronkainen, alik Laitinen, alik Hakala, vänr Tynkkynen, kok Siivola , Perttula 

Ylärivi: Tuominen, Tolvanen, Salomaa, Vuolukka, Wartiovaara, Suomi, Ukskoski, Trogen, 
Verwijnen , Sintonen, Turunen, Suontakanen, Särkelä , Toropainen, Toikka , Vanhanen, 
Varpanen , Sundell 

2. rivi: Ylänne, Purjo, Vanakoski, Veteläinen, Tukiainen, Tiainen, Valtiala, Viitalähde , Malinen , 
Vuorenlaakso, Savolainen, Väisänen , Tirronen, Salmivainio, Virtanen , Viiri 

Alarivi : alik Vukusic, vänr Salmela, kok Eskelinen, alik Saarinen 

Isosaari 
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3. rivi : Finne, Hevosaho, Huhtala, Auvinen, Boström, Filppu, Forsman, Niemi, Johansson, 

Hämäläinen, Härkönen 
2. rivi : Hyökki, Kasper, Ek, Haapakorpi , Hult, Hartikainen, Einsalo, Hakoköngäs, 

Hannuksela, Huotari 
Alarivi : alik Lahtivirta, alik Pitkänen, ylil Danielsson, kok Salovaara 

Ylärivi : Lehtonen, Grönfors, Joutsenlahti, Linden, Jämsen, Lääperi , Luokola , Laiho 
3. rivi: Korpinen , Leppähaka, Kiiski , Mannio, Mattson, Kemppainen, Kujala , Malinen 
2. rivi : Makkonen, Malmberg, Kähönen, Miettinen, Kainulainen , Kosonen, Larvanko 
Alarivi : alik Ahola , vänr Kekkonen , ylil Vierula, kok Kanerva , alik Lautala 
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1.Ptri, Upinniemi 

Ylärivi : Miettinen, Niemi, Pajakoski , Karhinen , Puolanne, Pirinen, Rajamäki , Salmela 
3. rivi : Pihlamo, Perälä , Paldanius, Mäki-Tikkala, Pietarinen, Nyström, Pussinen 
2. rivi : Pitkänen, Korhonen , Salhi, Ollikainen, Myöhänen, Rautio 
Alarivi : alik Inkinen, kok Urrila , alik Hassinen 

Ylärivi: Viuhkola, Willström, Vainio, Vatanen , Rosenberg , Tuominen, Virtanen 
3. rivi: Saukkonen, Sillasoo, Ahman, Syrjänen, Väisänen, Ustaris-Mendoza, Vaahtokari, Toi 

vanen , Suvisaari 
2. rivi: Varma, Wagner, Timonne, Tarsa, Toivettula , Ruskanen, Sohkanen , Virsu , Strand 

berg , Santala, Pitkänen 
Alarivi: al ik Punkka, ylik Poskiparta, vänr Kuosmanen , kok Salokangas, alik Rajakall io 
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2.Ptri, Upinniemi 

Ylärivi : Lassila , Noukkala, Kurkela, Ahonen , Frimodig, Riikonen, Heikkurinen, Peltonen, Im
monen, Putkonen 

2. rivi : Tscherep, Maskonen, Eklöf, Huovinen, Uusikartano, Ollila, Lindström, Kiiskinen , 
Myyry, Simola 

Alarivi : Savilampi, alik Niinimäki, ylik Rahikainen , ylil Harras, alik Aarnio, alik Nieminen, 
Vikman 

Ylärivi : Alok Nousiainen, Loikkanen, lndren, Björkroth, Hjelt, Värri , Schalin , Tiili , Miettunen, 
Karjalainen , Heinonkoski, Elo, Joutsenoja, Hassinen 

2. rivi : Tulkki, Pesonen, Hytönen, Korhonen, Viljanen , Ahtola , Soini, Raitio, Ruokolainen , 
Koivisto, Vainio, Malila, Kaukoniemi, Föhr 

Alarivi : alik Kärki, alik Antikainen , vänr Pulliainen, kok Liikkanen, alik Honkanen 
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2.Ptri, Upinniemi 

Ylärivi : Korpinen, Ansala, Åström, Kähärä, Helander, Boijer-Spoof, Joensuu, Väistö, Tuomi
nen, Maikki 

2. rivi : Salovaara, Kojo, Mäki-Välkkilä, Nurmi, Titoff, Wikman, Varteva 
Alarivi : alik Räty, alik Salo, ltn Lohisaari , alik Hujala 

Ylärivi : Toiminen, Taivainen, Kouvonen , Kallinen , Karvinen , Forsen, Sassi 
2. rivi : Siivola, Ylikoski, Johansson, Leppänen, Kemppainen , Porkama, Konttinen 
Alarivi : alik Tuomi , kok Oikarinen, vänr Laxen, kad Laitinen, alik Juurakko 
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"Patteri, valmistautukaa ohjatuille aamutoimille. Varustus: uniasun alaosa, suihkujalkineet, pyyhe, hammasharja ja 
saippuarasia. Aikaa kaksi minuuttia. Toimikaa! " Ensimmäisen aamun kuulutus aloitti alokaskautemme. Tästä eteen

päin toimintaamme tultiin ohjailemaan. Vapaan siviilielämän ohjaamattomuus oli korjattava. Uniasun froteetrikoinen 
pehmeys hyväili nivusia liitäessämme pitkin käytäviä suihkujalkineiden rytmikkään läpsytyksen tahdittaessa. Opimme 
suorittamaan primaariset tarpeemme niin nopeasti, kuin soturin pitääkin. Edessämme olleet viikot opettivat myös mo
nia muita asioita, joihin edellinen elämä oli antanut niin vähän eväitä. 

Ensimmäisinä päivinä huomasimme olevamme alokas te -ihmisiä, joilla on aika usein härövarustus päällä. Aliker
santtien ja kokelaiden neuvojen ja veljellisen opastuksen myötä aloimme kuitenkin hahmottaa ympäröivää todellisuut
ta. Väitän , etten ole oppinut viimeiseen kymmeneen vuoteen yhtä paljon viikossa. 

Tahtimarssin oppiminen vaatii myös ihmisen anatomian tuntemusta, sillä tahti löytyy edelläkulkevan niskasta. Tah
din löytyminen ei kuitenkaan riitä. Rinnan pitää olla rottingilla ja silmistä pitäisi löytyä Suomen liput. Kun kädetkin 

alkoivat heilahtaa nyrkissä rennosti suoriksi sivuille, aloimme hahmottaa muodossa kukemisen perusteet. Kuinka vä
hän tiesimmekään moisesta, sillä siviilissä opetetaan vain kävelemään ja siitäkin oli useimmilla vierähtänyt parisen
kymmentä vuotta. 

Tahdintoiston perusteet on helppo oppia. Kun tunnet huutaessasi nielun lepattavan kitalakeasi vasten, olet oikeilla 
jäljillä. Varaudu kuitenkin kasarmialueen huonoon akustiikkaan, sillä vaikka tunnet vierustoverisikin tahdintoiston väri
syttävän tärykalvoasi tehosekoittimen lailla, voi olla , että tahdintoisto kuulostaa alikersantin korvassa surkealta pihinäl
tä. 

Pinkan ja punkan tekeminen tuntui alussa puhtaalta mystiikalta, mutta muutaman opettavaisen räjähdyksen ja 
matojen tappamisen jälkeen alkoi siniset raidat, joskus vahingossakin , kiertää jakkaran reunaa ja lakana kiristyä fysii
kan lakeja vastustaen kireämmälle kuin olisi sen ikinä uskonutkaan. 

Saimme kokea myös muita ihmeitä. Kaapin särmäämisen aikana saimme huomata, kuinka kaapin tilavuus ei ole 
verrannollinen mihinkään tilavuusyksikköön. Sinne mahtuu enemmän tavaraa kuin keskiverto suomalaisen taloudesta 
löytyy. Opimme myös, että vaatekappaleella voi olla useampia olomuotoja, kuten särmä pinkka tai varustarkastuksen 
yhteydessä esiintyvä vapaasti hengittävä olomuoto. 

Sinkkuna elelleen pojan oli ilo huomata elävänsä pian vakituisessa parisuhteessa, sillä uuden tyttöystävän sai 
jokainen. Tyttöystävän ottaminen mukaan kuusen juurele jo ensitreffeillä ampumaradalla arvelutti kuitenkin usean 
moraaliarvoja. Rynnäkkökiväärillä osuminen 150 metrin päässä olevaan mitättömän pieneen täplään kasvatti arvosta

maan ja kunnioittamaan tätä uutta vaarallista morsianta. 

Eniten opin kuitenkin elämisestä itseni ja muiden kanssa pinnan ollessa kiristyneenä äärimmillen. Sopeutuminen 
erilaisiin uusiin tilanteisiin oli pakko oppia. Tuskin kukaan armeijassa ollut varusmies voi sanoa, että tuvassa ollut 
yhteishenki oli huono. Yhdessä koetut tilanteet rankoista taisteluharjoituksista sotilaskodin leppoisiin kahvihetkiin opet
tivat ymmärtämään myös muita. Kaverin jättäminen ei palvellut ketään. Kaikki tai ei mitään. Sitä meille ei opetettu , 
mutta me opimme sen yhdessä ilman opettamista. 

Matti Riikonen 
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Santahaminan 
SOTKU 
-siistein saluuna 
-maistuvimmat munkit 
-halvimmat hinnat 
-nakkeja vain lihiksissä 
-kuin kotona kansanaan 

ark 08.30 - 1 S.00 
17.00 - 20.30 

guinness 14.00 - 20.00 

Vuorikatu 4, p. 624 398 
Hesari 7, 701 5097 

VARUSMIESTUOPPI 13:-
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iso 2-väri painatus ! 
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00330 Helsinki 
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ITÄKESKUS: Turunlinnantie 4, Stockmannia vastapäätä, 1.kerros, puh. (09) 3431143 



RYKMENTISSÄ TAPAHTUU 
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Isosaaren parakkiruokailuaika on nyt s11s vihdoinkin ohi ja 
remontoitu ruokala palvelee taas saaren asukkaita. Tätä on jo 
odotettu pitkään. Isosaaren keittiön armeijaoloissa legendaarista 
ruokaa saa nauttia nyt entistä ehommissa tiloissa. Seuraavassa 
Isosaaren muonituskeskuksen johtaja Hilkka Torvi kertoo itse 
remontista; sen kulusta ja parakkievakosta. 

/SOSAAREN MUONITUSKESKUK
SEN REMONTTIVAIHEET 

Nyt kun kaikki on jo ohi , on hyvä muistella menneitä. 
Milloinkaan mikään ei mene niinkuin pitäisi. Aina tulee 
mutkia matkaan. Mutta siinä se saarielämän ydin piilee
kin ; kaikki voi olla mahdollista. Elämä ei tule yksitoikkoi
seksi ! 

Siinä vaiheessa, kun tieto tuli remonttin alkamisesta, 
tuntui epätodelliselta. Mihin joudumme vuodeksi?No, eipä 
hätää. Väliaikaisparakki siirrettiin kuutena kappaleena 
Tampereelta lsosaareen. Tietysti siirtokaan ei ollut niin 
yksinkertainen kuin paperilla saattaa näyttää. Sulkeiskent
tä tasoitettiin , tehtiin putkityöt, rasvakaivot, sähkötyötjne. 
Olihan meille piirretty pohjapiirrustus, jonka mukaan piti 
laitteet sijoittaa sisälle. Mutta eihän se onnistunut. Oli otet
tava oma mittanauha ja ruutu paperi ja lähdettävä parak
kiin suunnittelemaan. 

Ensimmäinen iso päätös oli se, että emännän huone 
puretaan ja paikalle laitetaan tiskikone. Samoin muiden 
laitteiden paikat suunniteltiin sentin tarkkuudella ja kaikki 
pakollinen mahtui sisään. Ruokasali oli pieni ja suurimpi
en vahvuuksien aikana ruokailussa oli minuuttiaikataulu. 
Parakkiin mahtui vain osa astioista, joten loput sijoitettiin 
pitkin saarta. Osa kasarmin vintille , osa kenttämuonitus
varastoon jne. Muonavarasto löysi paikkansa yhdestä ri
vitaloasunnosta. Ravitsemistyönjohtaja sai tilapäistoimis
ton kasarmin alakerrasta. 

Saareen tuotiin kolme kylmiö-ja pakastekonttia elin
tarvikkeille. Teltta pystytettin parakin viereen suojaksi pak
kauslaatikoille, maastoastioille, polttopuille ja kaikelle mah
doll iselle. Kenttäkeitin oli koko ajan varalla jos jokin ei toi
mi. Ja kyllähän niitäkin päiviä riitti. Pienet varastotilat vaa
tivat hyvän tilaussuunnitelman. Koska parakkiin ei mah
tunut perunan pesu- ja kuorimakoneita, tehtiin nämä työt 
mantereen puolella. Välillä mielikuvitus sai töitä keksiäk
seen kaikelle tavaralle pakkausastiat. Mutta me kehityim
me vuoden aikana! 

Isosaaren parakkiruokalaa pys
tytetään. Kuva : Hilkka Torvi 

Sosiaalitilat olivat todella pienet, mutta oli sentään sisä
wc! Noin 1 O neliön tilassa meillä oli pukuhuone, wc, suih
ku , puhtaat ja likaiset vaatteet, pesuaineet, siivoustarvik
keet, kertakäyttöastiat ja paperitavarat. 

Näin jälkikäteen ajatellen emme onneksi tieneet etu
käteen , mitä kaikkea voi sattua. Ja kyllähän sitä sattuikin 
kaikenlaista. Meillä kaikilla on onneksi hyvä huumori , joka 
auttaa useasti. 

Kerran vihanneskontti oli päättänyt jäätyä yöllä ja aa
mulla meitä odotti jäätyneet kananmunat, vihannekset ja 
mehut. Pakastekonttiin mennessä vastaan valui jäätelö, 
johtuen sulaneesta pakastimesta. Parakkiin sisälle men
nessä sai väistellä muutamaa vesisankoa, jotka olivat lat
tialla sen takia kun vettä satoi ja katto vuosi. Tällaisena 
päivinä ei aina oikein jaksanut hymyillä . 

Ainut asia mikä meitä innosti jatkamaan oli vieressä 
hitaasti , mutta varmasti kohoava uusi muonituskeskus. 
Kävin kuvaamassa koko rakennuksen ajan eri vaiheita, 
jotta olisi mitä katsella ja muistella myöhemmin. Välillä 
usko tuntui loppuvan . Ensimmäinen valmistumisaika oli 
lokakuu -96, sitten marraskuu -96, jonka jälkeen joulukuu 
- 96. Joulukuussa oli pakko todeta, että rakentajille oli an
nettava kuukausi lisäaikaa. Ja niin lopulta koitti 8.tammi-
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kuuta, jolloin rakennus luovutettiiin käyttäjälle. Siivous ja 
muutto pääsivät alkamaan, ja niin alokkaiden tullessa olim
me jo uudessa muonituskeskuksessa. 

Eihän se muuttokaan ihan kommelluksitta sujunut. En
simmäisten päivien aikana sattui kaikenlaista. Avaimet 
eivät olleet sopivia, murtohälyttimet eivät toimineet, ja kun 
toimivat soivat koko ajan, laitteet pyörivät väärin päin , vi
kavirtakytkimet laukaisivat linjaston jatkuvasti pois pääl
tä. Toimistokaappi tuli perille kovia kokeneena - kahtena 
kappaleena. 

Tästä kaikesta huolimatta tällä hetkellä alkaa kaikki 
olla paikoillaan. Muonituskeskuksessa työskentelee kah
deksan tyytyväistä työntekijää. Vuoden evakkoaika on ohi. 

Tupaantuliaiset 

Isosaaren muonituskeskus vietti tupaantuliaisia helmi
kuun kuudentena päivänä. Pitkä ja raskas projekti oli lo
pultakin päätöksessä, ja oli juhlan aika. 

Juhlavieraat saivat aluksi lämpimän glögin juonnin ai
kana kuulla muonituskeskuksen historiaa. Ruokala on ra
kennettu 1933, jonka jälkeen siihen on tehty kaksi isom
paa remonttia ennen tätä täydellistä uudistamista. Vielä 
60-luvulla uunit ja hellat lämmitettiin metrin haloilla, lihat 
leikattiin ruhoista, leipä- ja pullataikinat alustettiin 50 lit
ran saaveissa. Ensimmäinen yleiskone on saatu 1962. 
Maitoja käsiteltiin 40 - 60 litran tankissa ja kahvi jauhettiin 
käsin. Samoin voinapit valmistettiin käsin . 

Historiikin jälkeen muonituskeskus sai vastaanottaa 
lahjoja ja kukkalähetyksiä. Huoltokeskus oli myöntänyt 
oman plakettinsa hyvin suoritetusta väliaikaismuonituk
sesta ja remontista. Juhlaväki tutustui uusiin tiloihin mie
lenkiinnolla, olihan kaikki uutta ja kiiltävää. Tiloja oli todel
la ilo esitellä. Naurua riitti, kun esittelyvuorossa oli ehkä 
maailman pienin huone, joka toimii keittiön siivoukaappi-

korniss1 
vuotta s tten 

Suomeen syksyllä 1944 saapuneen liittoutuneiden valvon
takomission tehtävänä oli valvoa, että Suomi täyttää välirauha
sopimuksen ehdot määräaikana. Komission puheenjohtajana 
oli Stalinin läheinen apulainen , kenraalieversti Andrei Zdanov. 
Valvontakomissiossa oli myös brittijäseniä, mutta käytännössä 
se oli Neuvostoliiton etäispääte. Komission virallinen nimi esi
tettiin aina muodossa: Liittoutuneiden (Neuvostoliiton) valvon
takomissio. Vaikka sillä ei ollut välitöntä juridista valtaa, käy
tännössä sillä oli ylin poliittinen valta Suomessa. 

-
Uusi ruokala puettuna tupaantu-
liaisjuhlaan . Kuva : Hilkka Torvi 

na. Huomiota sai osaksensa myös lepohuone, mitä har
vassa työpaikassa löytyy. 

Ruokasali oli koristeltu meriaiheisesti. Ruokapöytiä ko
risti kalaverkot, seinillä ja lattioilla oli kalatynnyreitä ja ry
siä . Alkuruuat olivat tarjolla vanhassa väyläveneessä. 
Ruokailun jälkeen jokainen halusi tutustua kuva-albumiin 
joka kertoo koko remontin kulun alusta loppuun. 

Jälkiruoka oli tarjolla vanhassa muonavarastossa. Siel
tähän tämä koko remontti sai alkunsa, joten sinne oli juh
la miellyttävä päättää. Varaston seinät oli koristeltu naa
mioverkoilla, valaistuksena olivat lyhdyt, tuikkukynttilät 
vanhan ahkion pohjalla ja valenuotio. Juodessamme kah
via ja nauttiessamme sydämenmallisia juustoleipiä puu
kiekkolautasilta oli sana vapaa. Oli kiva muistella vanho
ja, kun kaikkein "pahin" oli ohi. Tätä tilaisuutta oli odotet
tu pitkään, joten sen eteen haluttiin nähdä vaivaa . Ja se 
kannatti. 

Isosaari 21 .2.1997 Hilkka Torvi 

11 

Valvontakomission johtohenkilöt painottivat, että heidän tar
koituksenaan ei ole kumota Suomen itsenäisyysjärjestystä tai 
tuhota sen itsenäisyyttä. Suomalaiset eivät hevillä uskoneet tätä, 
varsinkaan kun valvontakomission edustajat uhkasivat toistu
vasti maan miehityksellä ja muilla kostotoimilla ellei heidän aja
mansa asia toteudu.Vuodenvaihteessa 1944-45 Suomen johto 
alkoi saada vakuuttavia merkkejä siitä, ettei Neuvostoliitto aio 
miehittää Suomea. Neuvostoliiton havaittiin suhtautuvan Suo
meen eri tavalla kuin Baltian maihin . Samalla huomattiin, että 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 
valvontakomission ja suomalaisten kommunistien välit eivät ol
leet hyvät. 

Näiden havaintojen jälkeen suomalaiset alkoivat tulla toimeen 
valvontakomission kanssa. Ristiriitoja opittiin väistämään sekä 
joustamisen että tilanteiden ennakoimisen avulla. Hyvänä oppi
mestarina toimi Paasikivi , jonka mukaan idänpolitiikan uskotta
vuus vaati valvontakomission mielipiteiden huomioonottamista. 
Valvontakomissio poistui Suomesta syksyllä 194 7, jolloin Pariisin 
rauhansopimus astui virallisesti voimaan. Komissio rajoitti selvim
min Suomen itsenäisyyttä, joten sen lähtö vapautti huomattavasti 
Suomen henkistä ilmapiiriä 

(Lainaus Valittujen Palojen kirjasta "Suomi kautta aikojen") 

Yllättävä vaihe rannikkopuolustuksen järjestelyssä 

Armeijan rauhan kannalle järjestämisen yhteydessä oli pääs-
ty periaatteessa selvyyteen kaikista merkittävimmistä asioista. 
Rannikkopuolustusta koskevat asiat pysyivät kuitenkin esillä vie
lä useita kuukausia suomalaiset yllättäneessä muodossa. Sen 
jälkeen, kun merivoimien kokonaisvahvuus oli jo vahvistettu mar
raskuun lopussa, LKV:n merivoimaosaston päällikkö esitti nimit
täin vielä vaatimuksia ns. miehittämättömiin linnakkeisiin nähden. 
Suomalaiset katsoivat niiden menevän edellytettyä pitemmälle ja 
olevan jopa ristiriidassa LKV:n antamaan demobilisaatiota kos
keneen vastauksen kanssa. 

Asiaa ryhtyi hoitamaan itse ylipäällikkö Mannerheim kirjoitta
malla 20.12.1944 LKV:n puheenjohtaja Zdanoville ja pyytämällä, 
että meillä vuosikymmeniä käytössä ollut rannikkopuolustusjär
jestelmä voitaisiin säilyttää Porkkalan vuokra-alueen itäpuolella 
olevaa osaa lukuun ottamatta. 

Zdanovin vastaus saapui parin viikon kuluttua 4.1 .1945. Siinä 
sanottiin, että LKV ei katso mahdolliseksi suostua Suomen ran
nikkopuolustuksen järjestämiseen "niin kuin kirjeessänne 
20.12.1944 pyydätte". LKV katsoo välttämättömäksi vahvistaa, 
että Suomen rannikkopuolustuksen tykkien kaliperi ei saa ylittää 
120 mm. Edelleen sanottiin, että rannikkopuolustuksessa saisi 
olla korkeintaan 70 toimivaa ja toimintavalmista tykkiä. Lisäksi 
saisi olla 70 tykkiä ilman täyttä miehitystä. Kuljetus- ym. vaikeuk
sien vuoksi ilmoitettiin kuitenkin suostuttavan siihen, että 140 ty
kin yli menevä osa rannikkotykistöstä samoin kuin liian suurikalii
periset tykit voitaisiin siirtää keskusvarastoihin aikaisemmin mää
rättyä myöhemmin eli huhtikuun 1. päivään mennessä. 

Mannerheim piti kirjelmää yllättävänä senkin vuoksi, että jo 
vahvistettu merivoimien organisaatio oli joutunut nyt tavallaan uu
den käsittelyn alaiseksi . Niinpä hän vastasi Zdanoville 8.1.1945, 
ja ilmoitti antaneensa tarpeelliset määräykset meripuolustuksen 
demobilisoimiseksi, mutta jatkoi: "Katson kuitenkin velvollisuudek
seni esiin tuoda Teille, Herra Kenraalieversti, että eräät kirjelmäs
sänne esitetyt ajatukset nähdäkseni eivät perustu Suomen ja Neu
vostoliiton väliseen rauhansopimukseen, vaan merkitsevät osit
taista aseistariisumista. Rannikkopuolustuksemme asettaminen 
rauhanaikaiselle kannalle ei ymmärtääkseni tarkoita sitä, että 
meiltä poistetaan aseita, jotka meillä oli suurimmalta osalta jo 
vuosikymmeniä ennen ensimmäistä sotavuotta 1939, kuten suu
rikaliiperiset tykit ja sukellusveneet." Samalla hän pyysi em. nä
kökohtia ottamaan huomioon LKV:ssa. 

Rannikkopuolustusta koskevista järjestelyistä käytiin vielä tä
mänkin jälkeen selvittelevää kirjeenvaihtoa, ja mm. Tokarev sai 

tykeistä muistion . Maaliskuun 2 . päivänä Zdanov antoi lopullisen
vastauksen. Sen mukaan LKV on katsonut voivansa hyväksyä 
Mannerheimin tammikuun alussa esittämät rannikkopuolustuksen 
suuntaviivat. Päätös oli tavallaan kompromissi , jossa hyväksyt
tiin eräin ehdoin Mannerheimin ehdotus ja luovuttiin osittain ai
kaisemmista vaatimuksista rannikkopuolustuksen supistamises
ta. Nyt hyväksytyn suunnitelman mukaan säilytettävien Porkka
lan länsipuolisten tykkiasemien purkutyöt keskeytettiin viipymät
tä, mutta rannikkotykistölle vahvistetun tykki luvun ja laadun ylittä
neiden putkien siirtoa jatkettiin. 

Lainaus Blinnikka - Valvontakomission aika 

Noista ajoista 50 vuoden takaa kertoo Evl Verner "Jussi" 
Torvinen näin: 

lsosaaresta jouduttiin evakuoimaan kaikki 120 mm ja sitä suu
rikaliperisemmät tykit. Talvi 1944-45 oli kova. Lunta riitti ja jääti
lanne oli sellainen, että tykkien siirtoon ei ollut mahdollisuutta. 
Valvontakomissiolta anottiinkin lisäaikaa, joka myönnettiin. Jäi
den viimein sulaessa niin paljon, että silloinen murtajakalusto sai 
tehtyä väylän Valmetin nosturille ym. aluksille, päästiin evakuoi
maan tykkejä saaresta. Tykit siirrettiin Parolan varikolle. Evakuoi
tujen 152 mm tykkien tilalle asennettiin 105 mm tykit. 

"Valvojat" saattoivat saapua saareen joskus hyvinkin pienellä 
varoitusajalla, joskus yllättäenkin . Kerran tällaisen käynnin jälkeen 
saunottiin "miljoonasaunan" isolla puolella ja sen jälkeen siirryt
tiin saaren upseerikerholle kahville . (Tuohon aikaan ei juominke
ja linnakkeella järjestetty) . Valvoja huomasi kakluuni-uunin pääl
lä Hakkapeliitta-lehden ja välittömästi tämän jälkeen tuli määräys 
hävittää ko. lehdet. Näin tehtiinkin . Silloinen tuleva korpraali Lauri 
Palmola (ikäluokka -26) muistelikin taannoin kuinka hän kottikär
ryillä työnsi ltn V Torvisen valitsemat, kirjaston "kielletyt" kirjat ja 
vähän muutakin materiaalia miljoonasaunan hoitaja Nisosen hal
tuun poltettavaksi. Vahinko, että näin kävi ... minkäs sille teki, 
sensuuri kun käski ... 

Isosaaressa luutnanttina ollessaan ltn Torvinen kävi joskus 
venäläisten kanssa mm. Pirttisaaressa katsomassa, oliko 120 mm 
patteri kunnossa. Lunta oli mahdottomasti, mutta silloinen "valvo
ja" kuljetettiin hevosreellä hankien läpi patterille saakka ja samal
la tavalla palattiin mantereelle kuittauksella "spasiipo". Tuolta 
matkalta on Torviselle jäänyt mieleen "valvojan" erikoinen varus
tus kovaan pakkastalveen nähden . "Valvojalla" oli merivoimien 
takki, koppalakki ja kevyet patiinikengät. Liekö varpaita palelta
nut. 

Verner " Jussi" Torvisen "Muistoja ruotuväestä" vihkosta löy-
tyy mm. seuraavanlainen runo Rantapyssylle: 

Sinä suojattu ranta sä tulta oot, 
meille rakkaaksi aarteheksi. 
Sinun vaahtosi valkeat sointukoot, 
valoks'kaikkein kalleimmaksi. 
Ei koskaan tahtomme voittamaton, 
vihan viima kuin tuimana tulkohon. 
Yhä rannan /ukkona tunnus on, 
teräsputkea ristissä kaksi. 

Vaasa 5.1.1941 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tiedottaja 
Anu Vuorinen 

26 Linnake 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

ltai 
Historiaa 

Vuoden 1941 liikekannallepanossa Kotkan Rannikkotykis
törykmentti muuttui 2. Rannikkoprikaatiksi (2. RPr) , joka armei
jamme yleishyökkäykseen liittyen 22.8.1941 aloitti etenemisen 
Suomenlahden rannikkoa pitkin itään.25.8. prikaatin joukot oli
vat Viipurinlahden lounaisrannikolla ja valtasivat 29.8 Teikarin 
saaren. 

Ennen Teikarin valtausta oli Merivoimien komentajan käs
kystä irrotettu Porvoon lohkolta 3. Rannikkoprikaatin komenta
ja everstiluutnantti Niilo Heiro esikuntineen ja siirretty Viipurin
lahden lounaiselle rannikkoseudulle. Edellä mainitut runkohen
kilöstönä perustettiin 8. Rannikkoprikaati (8 . RPr) , joka 30.8.41 
otti rintamavastuun 2. Rannikkoprikaatilta . 

Kannaksen rannikkokaistan puolustuksen organisaatioita 
muutettiin vielä vuoden 41 aikana siten, että Erillinen Rannik
kolinnakkeisto liitettiin 5.12.41 8. Rannikkoprikaatiin , joka näin 
ollen siitä lukien vastasi Kannaksen koko etelä- ja länsiranni
kon puolustuksesta Viipurinlahdelta Vammeljoen suulle. 

Keväällä 1942 8. RPr muutettiin Rannikkotykistörykmentti 
2:ksi (RTR 2) eli Keltaiseksi rykmentiksi . 

Syksyn 1941 etenemisvaiheessa suoritettiin mm Pullinnie
men maihinnousu ja 1.11 . miehitettiin Koiviston saaret. Etene
misen jälkeisessä asemasotavaiheessa toiminta keskittyi tykis
tötaisteluihin, varmistuspartiointiin, desantintorjuntaan ja kou
lutukseen. 

Kesällä 1944 Keltainen rykmentti osallistui Kannaksen vii
vytystaisteluihin, Piisaaren taisteluun ja lopuksi Teikarin ja Me
lansaaren verisiin taisteluihin, viimeksimainittuihin tosin jo toi
sella joukko-osastonimellä. Kannaksen viivytystaisteluista ja Tei
karin taisteluista rykmentti sai korkeimmalta sodanjohdolta ni
menomaista tunnustusta . 

Keltainen Rykmentti kutsumanimeksi 

Keltainen väri rykmentin nimenä juontaa 8. RPr:n aikoihin. 
Tuolloin 8 . Rannikkoprikaatin tunnuksena oli keltainen tunnus
nauha ja siitä johtui kutsumanimi "Keltaiseksi Prikaati" . Tämä 
keltainen tunnusnauha tuli myös uuden Rannikkotykistörykmentti 
2. tunnukseksi ja siitä seurasi joukko-osaston sisäisessä käy
tössä oleva kutsumanimitys "Keltainen Rykmentti ." Keltainen 
Rykmentti jäi nimenä elämään ja yhdistämään Rannikkotykis
törykmentti 2 . miehistöä. 

Keltaisen rykmentin perinneyhdistys 

Sodan aikana solmitut aseveli- ja ystävyyssuhteet saivat ai
kaan sen, että oli tarvetta myös rauhanaikaiseen yhteistoimin
taan, joka alkoi pienen ryhmän kokoontumisina. Toiminta sai 
vakiintuneemman muodon kun vuonna 1951 perustettiin Kel
taisen rykmentin perinneyhdistys. 

Keltainen rykmentti liittyy Suomen
linnan Rannikkotykistökiltaan 

Vuoden 1987 loppupuolella perinneyhdistys totesi Keltaisen 
rykmentin henkilöstön olevan jo eläkeikäisiä ja toimintatarmo 
luonnon pakosta oli heikentynyt. Toiminnalle kaivattiin ryhtiä , 
tukea ja jatkuvuutta . Tässä vaiheessa otettiin perinneyhdistyk
sen puolesta yhteyttä Suomenlinnan Rannikkotykistökiltaan 
mahdollisuudesta liittyä RT-killan jäseneksi. Kilta suhtautui ha
kemukseen myönteisesti ja liittymispäätös tehtiin asevelitapaa
misen yhteydessä pidetyssä kokouksessa 25.9.1987. Killan joh
tokunnassa varattiin paikka Keltaisen Rykmentin edustajalle. 

Keltaisen rykmentin julkaisuja ja toi
mintaa 

Vuonna 1988 julkaistiin Juha Tenhiälän toimittama kirja "Kel
tainen rykmentti Kannaksella" ja vuonna 1993 painatettiin nä
köispainoskooste Keltaisen rykmentin kenttälehti MATISTA. 
Rykmentti on järjestänyt paljon aseveli- ja sisartapaamisia. Vuon
na 1981 paljastettiin rykmentin yhden perusmuodostelman, Ran
nikkopataljoona 1 :n Hangon rintamalla tapahtuneen taistelun 
muistomerkki Hästön saarella . Vuonna 1984 kiinnitettiin kaatu
neitten muistolaatta Suomenlinnan kirkon seinään asevelitapaa
misen yhteydessä . 

Vuonna 1990 teki 80 rykmentin veteraania ensimmäinen mat
kan vanhoille taistelutantereille länsi-Kannakselle. Matka taittui 
Viipurin kautta Koivistolle ja sieltä Saarenpäähän. Toisena päi
vänä matkattiin Seivästön ja lnon kautta Terijoelle . Summan 
taistelupaikatkin tulivat tuolla matkallatarkastettua. Varmasti 
monta muistoj~n hetkeä vilahti matkalaisten mielissä. 29.5. vuon
na 1996 tehtiin uusi matka Saarenpään linnakkeelle. Tuolloin 
yli 90 "Keltaisen rykmentin" -Rannikkotykistörykmentti 2:n ase
veljeä- ja sisarta ja heidän ystäväänsä oli mukana matkalla, jonka 
yhteydessä paljastettiin rykmentin sankarivainajien muistolaat
ta Saarenpään C patterin vanhalla tykkipihalla . 

Keltainen rykmentti tänään 

Rykmentin jäsenmäärä vähenee valitettavan kovaa vauhtia 
ja jäseniä on tällä hetkellä vain n.450. Seuraava yhteinen ta
paaminen rykmenttiläisillä on lokakuun 27. päivänä,jolloin vie
tetään Suomen BO-vuotisen itsenäisyyden juhlaa Karjala-talol
la Helsingissä. Tuleeko tämä olemaan rykmenttiläisten viimei
nen yhteinen tapaaminen vai vieläkö joku jaksaa järjestää seu
raavan .... 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tiedottaja 

Anu Vuorinen 

Lähteenä: 
- Keltainen rykmentti Kannaksella 
- Suomenlinnan RT-killan historiikki 
- Tauno Tetrin kirjoitukset 
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SIRR:n palveluspaikat, osa VI 

Kuvassa "ykköspatterin" pääovi. 
Kulkuaukko, joka varmasti tulee 
tutuksi sekä patterin alokkaille, 
että AU-kurssin oppilaille. 

SIRR:n palveluspaikat - sarja on nyt edennyt viimeiseen osaansa. 
Tällä kertaa on vuorossa Upinniemen kasarmirakennuksen toinen 
pääty - 1.Patteri. Perinteisesti Upinniemen kasarmia on ollut 
puolittamassa muutakin kuin väliovi. 2.patteri on jo pidempään 
ollut 11suklaapatterP1 ja 1.patteri jotain aivan muuta. Näin ainakin 
1.patterilla palvelleiden varusmiesten mielestä. Viime aikoina 
kuitenkin moni asia on muuttunut. RTTK on käynyt useampaan 
otteeseen vierailemassa 1.patterilla ja kyselemässä 1/97 
saapumiserän kuulumisia, eikä kenelläkään ole ollut juuri 
moittimista. Tosin 2.patterin alokkaat pääsivät taas sodeen ennen 
11ykkösen11 taistelijoita. Linnake-lehti kävi jututtamassa 1.patterin 
uutta päällikköä, yliluutnantti Janne Herralaa, joka ystävällisesti 
avusti tämän jutun tekemisessä. Ai niin, 2. patterin päällikkö 
kapteeni Juha- Antero Puistola pyysi lisäämään tähän juttuun, että 
2.patteri on nimestään huolimatta kuitenkin aina ykkönen. 
Ottakoon tästä nyt sitten selvän11 ken taitaa. 

REMONTTI 
Jo viime lehdessä olleessa 2.patterin esittelyssä kerrot

tiin koko Kasarmirakennuksen o)evan menossa remonttiin . 
Näillä näkymin peruskorjaus alkaa tänä syksynä 2.patterin 
päädystä. Alustavien suunnitelmien mukaan 2.patteri siirtyy 
evakkoon jonnekkin toistaiseksi määräämättömiin tiloihin. 
Kun 2.patterin puoli on remontoitu 1.patteri siirtyy niihin tiloi
hin , ja kun koko remontti on valmis kummatkin patterit siirty
vät takaisin omiin tiloihin . Jo 60-luvulla valmistunut raken
nus on todella pahasti ehostuksen tarpeessa ja ilmanlaatu
tutkimuksissa löytynyt home on varmastikin omalta osaltaan 
nopeuttanut korjausprosessin alkua. Koko remontin olisi tar
koitus arvion mukaan valmistua vuoden 1998 loppuun men
nessä. Remontin aikana koulutusasevarasto tulee poistu
maan rakennuksesta ja luokkatiloja on tarkoitus parantaa. 
Jokaiselle AUK:n kurssille on tarkoitus saada oma luokka, 
josta valmiiksi löytyy kunkin kurssin tarvitsemat opetusväli
neet. Myös turvallisuutta on tarkoitus parantaa muun muas
sa parantamalla aseiden säilytystä. Ilmastointiin tullaan te
kemään parannuksia ja sosiaali - ja pesutiloja on tarkoitus 
ajanmukaistaa. 

FAKTAA 
Vakituista henkilökuntaa 1.patterilla on 11 ja määräaikai

sia työntekijöitä on 2. Ensi kesän ja syksyn aikana on toden
näköisesti kuitenkin odotettavissa muutoksia henkilöstöön, 
sillä jos rykmentin henkilöstössä tapahtuu muutoksia, ne 
vaikuttavat koko ketjuun. Normaaliin kiertokulkuun upsee
rin , varsinkin opistoupseerin , uralla kuuluu ensin työskente
ly koulutuspuolla, esimerkiksi Upinniemessä, ja sen jälkeen 
valmiusyksikköissä, kuten Isosaaressa ja Mäkiluodossa. Yli
luutnantti Herralan mukaan tiettyjä intressejä mahdollisiin 
si irtoih in on olemassa. 

PERUSKOULUTUSKAUSI 
1/97 saapumiserän määrällinen tavoite 1.patterilla oli 142 

alokasta. Majoitustupia löytyy 14, joista jokaiseen majoite
taan suositusten mukaisesti noin kymmenen henkeä. Ta
voitteita ei kuitenkaan eri syistä, kuten lykkäksistä jne., joh
tuen tavoiteta. Aloitusvahvuus tällä saapumiserällä ol i 134. 
Tämän lisäksi patterilla on majoitettuna tietysti myös varus
mieskouluttajat ja muutamia vanhempia tykki miehiä, kuten 
kirjurit ja lääkintämies. Kokelaita on neljä ja alikersantteja 
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kymmenen. Nämä yhdessä muodostavat peruskoulutuskau
den vahvuuden. 

AUK 
Aliupseerikurssi on pidetty 1.patterilla koko sen olemas

saoloajan ja se on järjestetty siellä jo entisen Koulutuspatte
rinkin aikana. Koulutuspatterihan oli 1. ja 2. pattereiden 

edeltäjä ja oli aikanaan Suomen suurin perusyksikkö, 
kunnes se eriytettiin vuonna 1993. Aliupseerikurssin vah
vuus on hieman yli sata henkeä. Aliupseerikurssi on jaettu 
kolmeen eri linjaan. Tuliasema -, tulenjohto -ja viestilinjan 
lisäksi Upinniemestä valmistuu aliupseereita myös veneen
kuljettajakurssilta, mutta he saavat koulutuksensa 2.patte
rilla. AU-kurssin johtajana toimii 1.patterin päällikkö, siis kurs
silla 1/97 yliluutnantti Herrala. Kurssin varajohtajana toimii 
yliluutnantti Kuosmanen ja vääpelinä 1.patterin vääpeli yli
luutnantti Tarkiainen. Tulenjohtolinjan johtajana toimii yliluut
nantti Danielsson, tuliasemalinjan johtajana yliluutnantti Vie
rula ja viestilinjan johtajana yliluutnantti Kuosmanen. Aliup
seerikurssi kestää 11-12 viikkoa. Kurssin koulutussuunnit
telusta on annettu ohjeistus, mutta kurssilla on mahdolli
suus tuoda sisältöön painopisteitä tarpeittensa mukaan. 
Kurssia pyritään jatkuvasti kehittämään muun muassa ver
tailemalla aiempia kursseja ja karsimalla mahdollisia epä
kohtia. 

Aliupseerikurssin päätyttyä jää ennen seuraavan perus
koulutuskauden alkua noin puolentoista kuukauden mittai
nen tauko, minkä aikana 1. patterille jääville kurssilta valmis
tuneille ryhmänjohtajille annetaan jatkokoulutusta. Käytän
nössä sekä kantahenkilökunnan, että ryhmänjohtajien lomat 
ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan tälle kaudelle, sillä uu
den peruskoulutuskauden aikana lomia ei keretä pitämään. 
Näin tämä aika on patterilla jonkinlaista hiljaiseloa, jonka ai
kana uudet ryhmänjohtajat totutetaan talon tapoihin ja niin 
sanotusti "ajetaan sisään". 

PÄÄLLIKÖN VAIHDOS 
1.patterin edellisen päällikön kapteeni Auvisen siirtyes

sä muihin tehtäviin 1. Helmikuuta, patterin päälliköksi nimi
tettiin yliluutnantti Herrala. Nimitys on kuitenkin väliaikainen , 
sillä yliluutnantti Herrala siirtyy esiupseerikurssille vielä tä
män vuoden loppupuolella. Suurempia muutoksia Herralan 
tulo päälliköksi ei hänen omien sanojensa mukaan kuiten
kaan tuo tullessaan. "Niinkuin tehtävää vastaanottaessani 
sanoin, tästä on helppo ja hyvä jatkaa. Muutoksia saattaa 
henkilöön liittyen tietysti jonkin verran tulla, mutta ne ovat 
aika rajallisia , koska on olemassa niin selkeät nuotit siitä, 
miten koulutusta toteutetaan. Ne asiat, mihin tullaan satsaa
maan erityisesti , ovat koulutuksen laatu, koulutuksen seu
ranta ja ilmapiiri", kertoi yliluutnantti Herrala. 

Päällikön Tervehdys 
Yliluutnantti Janne Herrala 

1.patterin tehtävä on selkeä; KOULUTUS. Yksikössä koulutetaan nykyään kaksi saapumiserää vuodessa. P-kauden 
jälkeen aloitamme "yhden yön ihmeen", eli muutumme sujuvasti aliupseerikurssiksi . 

Vuoden aikana koulutamme noin 240-260 alokasta tykkimiehen aluiksi , sekä 200-220 aliupseerioppilasta alikersan
teiksi . Välikausina syvennämme ryhmänjohtajien tietotaitoa . Perinteisesti 1.patterilla on noudatettu reipashenkistä ja ko
vaa sotilaskoulutuksen kaavaa. Ryhdistävän ja opettavan kasvatuksen maine on kiirinyt pitkin rannikkojoukkoja ja pääasi
assa saamamme myönteinen palaute on muokannut yksikköön lujaa uskoa tehtävämme suorittamiseksi . 

Tehtävän toteuttaminen ei onnistu ilman ammattitaitoista ja mieleltään nuorekasta johtaja- ja kouluttajakaartia . Tämän 
hetkisellä henkilöstövoimalla pystymme vastaamaan haasteisiin hyvin . Vuoden 1997 linjaus koulutuksen laadun vuodeksi 
on asettanut 1.patterille kehittäviä haasteita ja tuonut uutta otetta ja ilmettä koulutustapahtumiin. 

Koulutuksen suunnitteluun ja seurantaan , sekä tulosten mittaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota . Seurannalla ja 
mittaamisella on saavutettu paremmat edellytykset oikeisiin valintoihin arvioitaessa yksittäisiä taistelijoita , jaoksia , linjoja 
ja jopa saapumiseriä keskenään . 

1.patterin reippaan linjan tie jatkuu tulevaisuudessakin. Tie on pohjustettu suunnitelmallisella, järkevällä ja kovalla 
työllä. 

1.patterin päällikkö 
Yliluutnantti Janne Herrala 
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Valtakunnalliset varusrniestoi-

18. - 20.02.1997 järjestettiin valtakunnalliset varusmiestoi
mikuntapäivät Raja- ja merivartiokoululla lmmolassa. Maanan
taina 17 .02. lähdin kahden meri sotilas- ja jääkärikolleegani seu
rassa junalla kohti Imatraa. Samaan junaan oli tullut myös mui
den VMTK:oiden puheenjohtajia, joita en ollut tavannut sitten 
Kauhavan (LMpa:an VMTK-päivät Kauhavalla joulukuussa 
1996), joten junamatka meni rattoisasti keskustellessa ja kuu
lumisia vaihdellen . Junan saavuttua asemalle oli bussikuljetus 
järjestetty lmmolan varuskuntaan. Meidät majoitettiin Rajajää
kärikomppanian tiloihin . Rajajääkärit olivat ystävällisesti lähte
neet leirille, joten tilanpuutetta ei ollut. 

Tiistaiaamupäivä meni päivien järjestymisen merkeissä. Val
misteleva työryhmä (VTR) oli jakanut meidät viiteen eri työryh
mään, joiden tehtävänä oli käsitellä yhteensä 71 aloitetta. Aloit
teiden aiheita oli laidasta laitaan, suurin osa kuitenkin koskien 
varusmiesten sosiaali- ja talousasioita. Lounaan jälkeen meille 
esitelmöitiin älykortin käyttömahdollisuuksista litteroina ja mah
dollisesti käteisenä rahana. Iltapäivällä päästiin sitten tositoi
miin, eli käsittelemään aloitteita. Keskustelua syntyi helposti , 
koska eri asioista oltiin eri mieltä. Riitaa ei kuitenkaan tullut ja 
päivien päätteeksi työryhmä pystyi tekemään yksimielisen lau
sunnon aloitteista. 

Keskiviikon aamutunteina (noin kello 08.00 aikoihin) jatkui 
työskentely työryhmissä. Työskentely keskeytyi päivien virallis
ten avajaisten takia kello kymmeneltä. Avajaisten jatkeena oli 
juhlalounas varuskunnan ruokalassa . Iltapäivällä palasimme 
takaisin neuvottelun pariin viimeistelläksemme yksiselitteisen 
sanamuodon lausuntoihin . Työskentelyn ohessa tutustuimme 
Rajamuseoon, johon meille oli järjestettiin ohjattu kierros. Päi
vällisen jälkeen bussikuljetus vei meidät Imatran keskustaan 
iltaa viettämään. Pääesikunta oli järjestänyt meille ilmaisen si
säänpääsyn ja narikan paikalliseen soittojuottolaan , kuulemma 
kylän parhaimpaan. Mutta koska varusmiehillä on aina nälkä , 
kävimme kuluttamassa vähäisiä päivärahojamme pizzaan ja 
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ruokajuomiin. Syötyämme löysimme kävelykadulta paikallisen , 
josta löytyi biljardipöytä. Peliämme häiritsi valomerkki , joka tuli 
jo puolikymmeneltä, joten päätimme lähteä sinne, minne kaikki 
muutkin harmaa- ja sinipukuiset nuoret miehet olivat menneet. 
Paikallinen siviiliväki saapui paikalle vasta myöhemmin. Bussi 
vei meidät takaisin kasarmille yhden maissa. 

Seuraavana aamuna alkoi aloitekäsittely. Kävimme kaikki 
71 aloitetta läpi, suurimpaan osaan aloitteista oli työryhmä saa
nut mietittyä niin hyvän lausunnon, ettei turhaa keskustelua tar
vittu . VMTK-päivien yhteinen mielipide oli , että varusmiehen ta
loudellista tilaa tulee kohentaa . Miten se käytännössä tulee ta
pahtumaan, jäänee tuleville varusmiehille nähtäväksi. Ehdotuk
sia olivat mm. korotettu päiväraha , ruokaraha lomapäiviltä ja 
ilmaiset lomamatkat. Näiden yhdistelmä voisi olla hyvä ratkai
su. 

Paluumatka meni "mukavasti" Suomenlahden laivaston ko
mentajan entisessä autossa. Matkan aikana keskustelimme lai
vaston edustajien kanssa yhteistyön parantamismahdollisuuk
sista. 

Aloitekäsittelystä tehdään pöytäkirja kaikkine lausuntoineen. 
Tämä kyseinen pöytäkirja toimitetaan mm. Pääesikuntaan, mis
sä kaikki aloitteet toimitetaan asiasta vastaaville osastoille. Siellä 
ne käsitellään, joten yksittäisen taistelijan ääni kantaa korkeal
lekin tasolle , mikäli se toimitetaan VMTK:n kautta eteenpäin. 

VMTK ei suinkaan ole lyhenne sanoista Vapautus Mahdolli
simman Tarkasti Kaikesta, vaan varusmiestoimikunnasta, joka 
nimensä mukaan toimii varusmiesten hyväksi. 

RTTK:n puheenjohtaja 

alik Mikko Virtala 
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Sirkkul i 
työssään 
Isosaaren 
linnakkeen 
sotilasko 
dissa, puhu
massa va 
rusmiesten 
kanssa. 
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Isosaaren linnakkeella paistaa nykyään aina aurin
ko. Lämpöä sinne tuo Isosaaren sotilaskodin uusi emän
tä Sirkku Ii Koponen. Sirkkuli on pirteällä ja elävällä ole
muksellaan onnistunut luomaan lsosaareen ilmapiirin, 
joka hakee vertaistaan. Linnake-lehti kävi kyselemässä 
häneltä itseltään, mistä on oikein kyse. 

Sotilasalueilla koko ikänsä viettänyt Sirkkuli on kotoisin Lappenran
nasta, minkä tarkkaavainen taistelija tosin itsekin saa selville Sirkkulin 
kanssa _keskustellessaan . Sirkkulin isä (majuri evp) on jo nuoresta ke
hoittanut tyttäriään (Sirkkulilla on kaksoissisar nimeltään Orkkuli) osallis
tumaan sotilaskotityöhön. Nuorena homma ei kuulemma kiinnostanut, 
koska kaikki olisivat tienneet heidän olevan Koposen Arin tyttäriä, ja kaikki 
varusmiehet eivät välttämättä olisi olleet tästä tiedosta kovin innostunei
ta. Mutta kun Sirkkuli myöhemmin 19-vuotiaana muutti Kouvolaan opis
kelemaan , rupesi veri vetämään kasarmialueelle, sillä hän kaipasi jota
kin tuttua elämäänsä. Sekä Sirkkuli, että hänen sisarensa ovat molem
mat kiertäneet aiemmin sotilaskodin kesätyöläisinä kaikki Suomen linna
kesaaret , ja näin tutustuneet rannikkotykistöön. 
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Pääkaupunkiseudulle Sirkkuli tuli alunperin opiskelemaan. Hänellä 

onkin varsin monipuolinen koulutustausta . Sen lisäksi, että Sirkkuli on 
opiskellut yliopistolla kieliä , matematiikkaa ja puheoppia , hän on opiskel
lut sekä kotitalousteknikoksi Järvenpäässä, että matkailumerkonomiksi 
Sodankylässä, josta hän valmistui viime keväänä koulunsa parhaana op
pilaana. Pohjoisen hidas elämäntyyli ei Sirkkulia nopeaotteisena ihmise
nä kuitenkaan miellyttänyt ja niinpä hän hakeutui takaisin etelään. Vaik
ka Sirkkuli onkin opiskellut matkailualaa, ei työ ulkomailla ainakaan tällä 
hetkellä häntä houkuttele, koska hän on omien sanojensa mukaan niin 
kiihkoisänmaallinen ihminen. Kahden viikon ulkomailla oleskelun jälkeen 
koti-ikävä on kuulemma niin kova , ettei hän sitä kestä . Tämä on testattu 
asia, sillä Sirkkuli on asunut ulkomailla isänsä YK:ssa työskentelyn vuoksi 
kahteenkin otteeseen. Näin montaa alaa Sirkkuli on opiskellut, koska on 
jo pienestä pitäen sanonut, että hänestä tulee isona "vaan" kotiäiti , mut
tei (poikamiehet huomio) vielä ole löytänyt lastensa isää. Sirkkuli vakiin
tuu kuulemma vasta kolmekymppisenä ja niinpä hakuaika jatkuu vielä 
kaksi ja puoli vuotta. Tulevan puolison ei tarvitse välttämättä löytyä kan
tahenkilökunnan keskuudesta, vaikkakin vannomatta paras. 

Miten Sirkkuli sitten jaksaa tehdä työtään sillä valtaisalla innolla , joka 
paistaa tänne Santahaminaan saakka. Jos ei muuten, niin ainakin posi
tiivisina kuulumisina, joita Santahaminassa asioivat varusmiehet tuovat 
tullessaan. Kertomansa mukaan Sirkkuli on aina tehnyt sotilaskotityötä 
samalla asenteella. Hän suhtautuu kaikkiin ihmisiin samalla tavalla, huo
limatta siitä, onko kyseessä varusmies, joku kantahenkilökunnan jäsen 
tai siviilihenkilö, eikä kuulemma muuta tapaa tiedäkkään. Näin siitäkin 
huolimatta, että hän on useamman kerran kuullut olevansa epänormaa
lin iloinen ja ylipirteä. Sirkkuli myöskin puhuttelee kaikkia , varusmiehiä
kin, etunimellä. "Kai ihminen nyt työpaikallaan opettelee työkavereiden
sa nimet", hän vastaa ja jatkaa "Enhän minä sille mitään voi, jos minulla 
sattuu ·olemaan 150 tai 200 työkaveria. Paikka jossa työskentelen on 
sotilasKOTI, ja todellakin toivon, että siinä voisi olla jotakin kodinomai
suutta. Kotonahan kaikki perheenjäsenet kuitenkin tuntevat toisensa etu

nimellä. " 
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