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110.000.000 
Otsikon määrä on huomattava luku, oli sitten kyseessä omaisuus, vuosipalk
ka tai velka . Vähemmän kunnioitettavaksi se muodostuu , kun se yhdistetään 
asiayhteyteensä. Maailmassa on tätä lukiessanne käytössä 110.000.000 hen
kilömiinaa. Suuri osa kyseisistä härveleistä makaa pitkin maita ja mantuja -
unohdettuina - tahallaan tai vahingossa . 

Mitä tällä on tekemistä Suomen kanssa? Viime aikoina maamme kanta hen
kilömiinoihin on nostattanut erinäisiä kulmakarvapareja ympäri maailmaa. 
Historian perusteella voidaan henkilömiinat määritellä tehokkaaksi, edulliseksi 
ja ennaltaehkäiseväksi puolustusjärjestelmäksi. 

Useaan otteeseen on henkilömiinakeskustelussa noussut esille miinoittei
den vastuullinen käyttö. Tällä tarkoitetaan tarkkaa dokumentointia asennus
vaiheessa, jotta mahdollinen purku olisi mahdollisimman tehokasta ja katta
vaa. 

Miinoitteiden käyttö on varmasti niin vastuullista Suomessa, kuin siitä ikinä 
saadaan . Henkilömiinoista tekee houkuttelevan juuri niiden edullinen hinta. 
Useissa kehityksen tikapuiden alemmalla askelmalla olevissa maissa hinta 
onkin selkeä valintakriteeri. Sen sijaan HighTech yhteiskunnassa on oltava 
varaa parempaan. Jos henkilömiinojen käytöstä ei voida luopua, strategisis
ta syistä , voidaan ne ainakin korvata "älykkäillä" versioilla , jotka tuhoavat itse 
itsensä säädetyn ajan tai ulkoisen käskyn kautta. 

Rahantuhlausta - ehkä - palvelusikä saattaa jäädä lyhyeksi odotettaessa 
maailman laajuista täyskieltoa , mutta parempi ja varmempi vaihtoehto. Pa
rempi - pysyisihän käyttöoptio auki , varmempi - dokumentointivirheiden mah
dollisuus vähenisi . Ja koska yksipuolinen kielto ei maamme puolustuksen 
erityisolosuhteet huomioonottaen liene realistinen - on puolittainen myönny
tys parempi kuin ei mitään. 

Erehtyminen on inhimillistä - toki , mutta sano se jalkansa miinalle menettä
neelle! 

Syksyisin terveisin 

Mielipiteiden miinakentällä saapasteleva päätoimittajanne. 

Ko,nent'ajalt'. 

Rannikkotykistön merkitys säilyy 
Rannikkotykistön ja merivoimien yhdistyminen ei tule olemaan rannikkotykistöaselajin loppu vaan alku uudelle tule
vaisuudelle. Se tulee olemaan mahdollisuus, jonka onnistuminen riippuu meistä itsestämme. 

Uskon vakaasti , että tämä hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa linjattu ratkaisu on oikea ja oikeaan aikaan 
tehty. 

Yhdistymisen edellyttämiä toimenpiteitä on suunniteltu alkukesästä alkaen. Lokakuun alkuun mennessä on päätetty 
tulevasta organisaatiosta ja tehty vakanssisuunnitelmia. Tässä vaiheessa siis tiedetään minkälaisia virkoja ja tehtä
viä organisaation eri osissa tulee olemaan . Nyt on alkamassa vaihe , jossa nimetään virkoja ja tehtäviä hoitamaan 
tulevat henkilöt. Organisaatiolaatikoita ja virkanimikkeitä on helppo käsitellä . Nyt aletaan käsitellä ihmisiä. 

Nyt käynnissä oleva organisaation kehittämistyö poikkeaa puolustusvoimien tavanomaisesta menettelytavasta. Suun
nittelutyö on toteutettu mahdollisimman avoimesti. Henkilöstölle on pyritty tiedottamaan työn kaikista vaiheista . Tällai
sessa menettelyssä on myös huonot puolensa. Ihmiset tekevät itseään koskevia johtopäätöksiä myös työn sellaisista 
vaiheista, joita ei tullakaan toteuttamaan. Uskon , että tässä työssä avoimmuus on kuitenkin ollut parempi vaihtoehto . 

Suomenlinnan Rannikkorykmentille uusi organisaatio tuo toisaalta merkittäviä muutoksia ja toisaalta muutos ei juuri 
näykkään . Merkittävää tietysti on se, että rykmentti ehtii juuri täyttää 80 vuotta ennenkuin se lakkaa olemasta. Ryk
mentin nykyiset esikuntatoiminnot siirtyvät Upinniemeen ja Rannikkotykistökoulu siirtyy, tai voidaan sanoa; palaa 
Suomenlinnaan . Rannikkotykistö ei katoa Santahaminasta, sillä sinne jää joukkoyksikkötasoinen esikunta. Huolto
keskus toimii Santahaminassa niin kuin ennenkin , mutta toisen johtoportaan alaisena. Isosaaren ja Mäkiluodon lin
nakkeilla toiminta jatkuu samanlaisena kuin nytkin . Upinniemessä vaihdetaan nimeä ja toiminta laajentuu. 

Rannikkotykistöä tullaan kehittämään ja rannikkotykistön reserviä kouluttamaan jokseenkin samalla tavalla kuin tä
näänkin. Ensi kesästä lähtien vain osana uusia merivoimia. 

Rannikon vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ovat ymmärrettävästi huolissaan omasta tulevaisuudestaan . Us
kon , että yhteistyö merivoimien sinisen reservin kanssa tulee Suomenlahden alueella lisääntymään. Sinänsä myön
teinen asia. Killoilla ja rannikon paikallisosastolla tulee olemaan yhteistyötä ja kosketuspinta tulevan Suomenlahden 
Meripuolustusalueen rannikkopuolustuksesta vastaavien joukkoyksiköiden kanssa . Toiminnalle tulee tulevissakin 
merivoimissa olemaan mahdollisuuksia ja tarvetta. 

Rannikkotykistön uusi tulevaisuus? Suurelta osin toiminta tulee jatkumaan nykyisellä , hyväksi todetulla tavalla . Tu
lemme toimimaan osana merivoimia, aikaisempaakin tiiviimmässä yhteistyössä meripuolustuksen liikkuvan kompo
nentin kanssa . 

Rykmentin komentaja Eversti Hanna Strang 
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RVKMENTISSÅ TAPAHTUU 

KOMENTAJAN 
V. IHTOPARAATI L..------~----

4. B - ~997 
Elokuun neljäntenä päivänä Eversti
luutnantti Jarmo Jaakkola luovutti teh
tävänsä Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin komentajana Eversti Hanne 
Strangille . Juhlallinen vaihto ja ohi
marssi sooritettiin Santahaminassa . 
Paikalle oli saapunut Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin kantahenkilökun
taa , varusmiehiä kaikista Rykmentin 
yksiköistä , Isosaaren linnakkeelta, 1. 
ja 2. Patterilta , Mäkiluodon linnakkeel
ta , Huoltopatterilta ja Orrengrundista, 
Rannikkotykistökillan edustajat sekä 
joukko kutsuvieraita . 

Vaihto tapahtui Everstiluutnantti Jar
mo Jaakkolan luovutettua Rykmentin 
lipun Eversti Hanne Strangille tykin jy
lähtäessä juhlallisesti. Vaihtoparaati 
huipentui ohimarssiin , jonka Eversti 
Hanne Strang ja Everstiluutnantti 
Jarmo Jaakkola vastaanottivat Ran
nikkotykistökoulun edessä. 

Kolmen kuukauden ajan Suomenlin
nan Rannikkorykmentin komentajana 
toiminut Everstiluutnantti Jarmo Jaak
kola kiitteli puheessaan Rykmentin 
ammattitaitoista ja tehtävänsä hyvin 
täyttänyttä henkilökuntaa. Erityistä kii
tosta sai osakseen opistoupseerit. 
Vaikka Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin henkilökunta on suhteellisen 
nuorta, niin iän suoma kokemus on 
Everstiluutnatti Jaakkolan mukaan 
korvattu nuoruuden innolla. 

Vastaanotettuaan Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin lipun ja komenta
jan tehtävät Eversti Hanne Strang 
kertoi ottavansa tehtävän vastaan le
vollisin mielin , koska Rykmenttimme 
on ollut hyvissä käsissä ja hoitanut 
tehtävänsä hyvin. 
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Eversti Hanne Strang, Everstiluutnantti 
Jarmo Jaakkola ja Majuri Henrik Nysten 
katsastamassa ·aukkoja. 

Vaihtoparaatin ohimarssi 
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''Sot'ilaaksi oppii olemalla 
sot'ilas'' 

Haastattelussa Ry mentin uusi komentaja Eversti Hanno Strang 

Eversti Hanna Strangin sotilasura alkoi kesällä 1966, kun 
hän aloitti varusmiespalve/uksensa Vaasan Rannikkopat
teristossa. Palveluksensa jälkeen hän jäi "kesävänrikik
si" Vaasaan, jonka jälkeen hän meni Kadettikouluun. Val
mistuttuaan vuonna 1970 hän hoiti normaaleja nuoren 
upseerin tehtäviä ollen jaosjohtajana ja myöhemmin yk
sikön päällikkönä. Vuonna 1975 Eversti Strang aloitti YK
tehtävät soti/astarkkai/ijana lähi-idässä, Libanonissa ja 
Israelissa. lähi-idästä palattuaan hän meni kapteenikurs
sille, josta Rannikkotykistökoulun RU-kurssin tulenjohto
linjan johtajaksi. 1978 Eversti Hanna Strang aloitti opin
not Sotakorkeakou/ussa, josta hän valmistui vuonna 1981. 
Tämän jälkeen tie vei takaisin Vaasan Rannikkopatteris
toon, missä hän toimi Teknillisen toimiston päällikkönä. 
Tehtävänä oli moottoroidun Rannikkotykistön teknillinen 
kehittäminen. 1983 Eversti Strangin ura kulki Pääesikun
taan, missä tehtävä oli Meritorjuntaohjuspatterin kehittä
minen. Tämän jälkeen vuonna 1989 hän siirtyi Puo/utus
ministeriön järjeste/yosastolle vanhemmaksi toimisto
esiupseeriksi, missä yksi osatehtävä oli Puolustusvoimi
en palkatun henkilöstön opintososiaalisten etujen kehit
täminen muiden organisointiin liittyvien tehtävien ohella. 
Järjestelyosasto/ta Eversti Strang siirtyi Rannikkotykistö
koulun johtajaksi vuonna 1993 ja seuraavana vuonna Lon
tooseen sotilasasiamieheksi kolmeksi vuodeksi, kunnes 
tie johti Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajaksi. 

Eversti Hanna Strangin perheeseen kuuluu vaimo ja 20-
vuotias tytär Komentajan tehtävien ohella hänelle jää ai
kaa myös harrastuksille. "Pallopelit, palloa tarvitsen aina, 
kun harrastan liikuntaa. Nuorempana pelasin koripalloa, 
sitten kun ikää tuli enemmän, tennistä ja aivan normaalia 
kehityskulkua noudattaen on harrastukseksi tullut golf." 
Sanoo Eversti Hanno Strang. 

Olette toiminut nyt kaksi kuukautta komentajan teh
tävissä. Miltä työ on tuntunut? 

"Vertaan tietysti työtäni eniten edelliseen työhöni Lontoos
sa. Siellä asiat olivat maailmoja syleileviä, mutta kysymyk
sessä olivat asiat ja asiat olivat paperilla. Täällä on selke
ästi ensimmäisellä sijalla ihminen. Paperit saattoi helposti 
jättää pöydän päälle, kun illalla lähti kotiin . Täällä ihmis
ten asiat seuraavat mukana kotiin. Komentajan tehtävä 
on upseerin uralla kohokohta . Kaikki ovat sitä vakuutta-
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E ve rsti Hanne S trang vastaan
ottaa Rykme ntin lip un 

neet ja ainakin tähän asti olen viihtynyt erinomaisen hy
vin . Tosin Rannikkorykmentin komentajan tehtävissäkin 
olisi ollut aivan tarpeeksi. Tähän tuli sitten toimenpiteet 
Rannikkotykistön ja Merivoimien yhdistämisessä, jotka 
vievät myös oman aikansa. Ei ole vapaa-ajan ongelmia 
tähän mennessä ollut." 

Teille on siis muodostunut Suomenlinnan Rannikko
rykmentistä varsin positiivinen kuva. 

"Kyllä . Tiesin , että Lippurykmentti on aina ollut hyvässä 
kunnossa , eikä tässä suhteessa tullut minkään näköistä 
pettymystä. Se on hyvässä kunnossa monessa mieles
sä. Henkilökunta on nuorta, hyvin koulutettua , hyvin moti
voitunutta ja varusmiehet, varsinkin juuri kesällä tullut 
varusmieserä on erinomaista, eikä siinä edellisessäkään 
ollut valittamista". 
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Oletteko huomannut jo jotain, jota pitäisi parantaa tai 
muuttaa? 

"Olen ollut vasta kaksi kuukautta tehtävissä , joten olen 
vasta tutustumassa näihin asioihin. Jos ryhtyisin nyt voi
makkaasti puuttumaan asioihin , niin se tarkoittaisi sitä , 
että näitä asioita ei ole aikaisemmin oikein hoidettu . Tääl
lä on tehty aikaisemmin kaikki hyvin. Jos nämä asiat saa
daan menemään entisellään niin sekin on pitkänpäälle 
riittävä. Jos nyt saadaan Merivoimien ja Rannikkotykis
tön liittyminen mahdollisimman vähin vahingoin tapahtu
maan , vahingoilla tarkoitan , että ihmiset eivät tästä muu
tosprosessista kärsisi liian paljon , niin se on se tavoite. 
Se ei ole_ muuttamista, vaan väistämättä edessä oleva 
asia , että se saadaan menemään juoheasti , ihmisiä ja 
heidän perheitään mahdollisimman vähän vaikeuttaen ." 

Onko teillä jokin erityinen johtamisfilosofia? 

"Nykyinen johtamisjärjestelmä Puolustusvoimissa antaa 
mahdollisuuden siirtää vastuuta ja toimivaltaa alas ja mi
nun mielestäni näin pitää tapahtuakin . Siellä missä toi
minta tapahtuu , siellä pitää tehdä päätöksetkin. Päätök
set pitää tehdä niin alhaalla kuin määräykset ja säädök
set antavat myöten ja mahdollisimman vähän asioita rat
kaistavaksi komentajalle. Parhaiten yksikön päällikkö tie
tää mitä yksikössä tapahtuu ja hän osaa tehdä yksikköä 
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koskevat päätökset kaikkein parhaiten . Harvoin komen
taja pystyy esimerkiksi Upinniemessä patterin asioissa 
tuomaan mitään lisäarvoa. Määrätyt asiat tietysti täytyy 
tulla komentajalle ja komentajan pitää luoda suuret linjat, 
mutta mahdollisimman paljon päätöksiä pitää tehdä siel
lä , missä toiminta tapahtuu ." 

Yhdistyminen Merivoimien kanssa on sellainen asia, 
mikä on erityisesti varusmiehille hyvinkin epäselvä 
asia. Mitä oikeastaan tulee tapahtumaan? 

"Varsinainen yhteenliittyminen tapahtuu 1.7.1998. Vuoden 
vaihteessa 1.1.1998 pitää jokaisen henkilökuntaan kuu
luvan tietää mikä on heidän palveluspaikkansa silloin , kun 
yhteenliittyminen tapahtuu. Sen jälkeen valmistellaan tätä 
muutosta ja tällä hetkellä tämä suunnitteluprosessi on vielä 
käynnissä. Lopullisia, yksityiskohtaisia päätöksiä ei ole vie
lä tehty, mutta varmaa on, että muodostetaan meripuo
lustusalue, johon kuuluu nykyiset Suomenlinnan Rannik
korykmentti , Hangon Rannikkopatteristo ja Suomenlah
den Laivasto. Tämän uuden , suuren joukko-osaston esi
kunta tulee olemaan Upinniemessä. Sen lisäksi näillä 
äsken mainituilla vanhoilla paikoilla tulee jatkamaan vielä 
joukkoyksikkö tasoinen esikunta. Miten se näkyy varus
miehen näkökulmasta, niin luulen, että se ei kovin paljoa 
näykkään . Palvelus Isosaaren linnakkeella tulee jatku
maan ihan samanlaisena kuin tähänkin asti . Palvelus 
Upinniemessä tulee jatkumaan pitkälle samanlaisena kuin 

tähänkin asti . Upinniemessä se tulee näkymään sii
nä, että peruskoulutuksessa, joka annetaan Upin
niemessä joukkoyksikössä, joissa peruskoulutusta 
toteutetaan , tulee olemaan sekä Laivaston ja Ran
nikkotykistön alokkaita . Ehkä nekin tulevat olemaan 
eri rakennuksissa , mutta ovat saman joukkoyksi
kön alaisia. Ehkä varusmiehen näkökulmasta nä
kyy enemmän Laivaston ihmisiä tekemässä samo
ja tehtäviä kuin mekin." 

Se mikä tietysti kiinnostaa ovat selvästi konk
reettisesti näkyvät muutokset. Tykkimiestä kiin
nostaa esimerkiksi pukeeko hän jatkossa Lai
vaston lomapuvun. 

"Voi olla , että se on jossakin kaukana tulevaisuu
dessa, mutta ei vielä ensi kesänä. Siitäkään ei ole 
tehty lopullista päätöstä mihin pukuun henkilökunta 
tulee pukeutumaan. " 

Mitään radikaaleja muutoksia ei siis tulla huo
maamaan ainakaan heti. 

"En usko että tulee. Yksikkötasolla ei sitä kovinkaan 
paljon tulla huomaamaan." 
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Tämä on siis enemmän päättävien elinten fuusioitu
mista. 

"Näin on , koska meillä toimintaympäristö on sama Meri
voimien ja Rannikkotykistön kanssa , meillä on paljon ase
järjestelmiä, jotka ovat samoja, meillä on huoltojärjestel
mä, joka on samankaltainen ja johtamisjärjestelmää. Kun 
nämä yhdistetään niin, sieltä löytyy niitä etuja ja syitä minkä 
takia tämä operaatio tehdään , mutta se on enemmän joh
toportaassa ja resurssien luomisessa ja tällä tasolla , mis
sä yhteenliittyminen tulee näkymään ." 

Millä mielin olette itse tästä muutoksesta? 

"Kaikkiin muutoksiin kuuluu muutosvastarinta, mutta täs
sä kohtaa se on omalta kohdaltani vähäistä. Tässä on 
selvästi nähtävissä hyötyä . Monet asiat ovat olleet meillä 
jo nyt Merivoimien kanssa yhteisiä. Nyt vain se yhteistyö , 
mikä on ollut tähänkin asti olemassa, ikäänkuin viralliste
taan. Tästä on myös pitkällä aikavälillä nähtävissä rahal
lisia säästöjä ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisuus li
sääntyy." 

Seuraava vuosi tuo tullessaan myös muitakin muu
toksia. Mitä mieltä olette varusmiesten uusista palve
lusajoista? 

"Tästähän on jo kauan keskusteltu . Olin silloin ministeriö 
aikanani mukana eräässä työryhmässä, joka muunmu
assa käsitteli palvelusaikoja. Jo silloin tuli esille nämä kak
sitoista ja kuusi kuukautta . Nehän niveltyvät hyvin yhteen 
niin , että johtajat saavat kahdentoista kuukauden ja mie
histötehtävissä olevat kuuden kuukauden varusmiesajan. 
Kyllä siitä on ihan selviä etuja saavutettavissa. Nyt vaan 
pitää pitää huoli siitä , että kuusi kuukautta palvelevilla 
koulutus on niin tehokasta , että he saavat todella riittävät 
tiedot ja taidot. Aina vain ei riitä se, että asiat oppii , vaan 
sotilaaksi oppii olemalla sotilaana. " 

Minkälaisia kokemuksia kansainvälisestä työstä on 
jäänyt mieleen? 

"YK-tehtävä oli tietysti mielenkiintoinen . Se oli vuonna 
1975. Olin silloin vielä aika nuori upseeri , niin oli avarta
vaa päästä silloin aivan erilaiseen ympäristöön, kansain
väliseen ympäristöön . Se oli ensimmäinen kokemus kan
sainvälisestä työstä. Sittemminhän kansainväliset koske
tukset ovat kasvaneet koko Suomen Puolustusvoimien 
osalta merkittävästii . Ja se ensimmäinen kosketus eri mai
den upseereihin osoitti , että suomalaisella sotilaalla ei ole 
mitään hävettävää näissä kansainvälisissä ympyröissä. 
Meidän koulutus on vähintäänkin yhtä hyvää kuin missä 
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tahansa muualla. Sen jälkeen ei ollut minkäänlaisia vai
keuksia lähteä toimimaan kansainvälisissä yhteisöissä . 
Esimerkiksi sotilasasiamieheksi meneminen oli verrattain 
helppoa, kun tiesin , että siinä varmasti tulee pärjäämään 
suomalaisen upseerin koulutuksella ." 

Kertoisitteko hieman tarkemmin tehtävistänne soti
lasasiamiehenä? 

"Aikaisemminhan sotilasasiamiehen tehtävässä oli jon
kinlaista "sädekehää". Tehtävää pidettiin"virallisena vakoi
lijana". Tämmöistä tämä asia ei missään muodossa ole . 
Sotilasasiamiehen tehtäviä on olla siellä paikan päällä 
Puolustusvoimien komentajan edustajana , hankkia Pää
esikuntaan ja Puolustusvoimien johdolle sellaista tietoa , 
jota he käyttävät hyväkseen omassa päätöksenteossaan. 
Kolmas tehtävä on avustaa kohdemaahan , minun tapa
uksessani Britanniaan , suuntautuvissa vierailuissa. Nel
jäs tehtävä on suomalaisen puolustustarviketeollisuuden 
vientiponnistelujen tukeminen ja viides toimia tarvittaes
sa suurlähettilään puolustuspoliittisena neuvonantajana. 
Kansainvälinen vierailutoiminta on lisääntynyt niin paljon , 
että se on lisännyt tehtäviä melko paljon. Myönteisen Suo
mi-kuvan luominen on myös yksi tärkeä tehtävä. Lontoo 
on poikkeuksellinen paikka siinä , että siellä on sotilas
asiamiehiä lähes jokaisesta maailman maasta, yli kah
destasadasta. Se yhteisö oli kyllä kovin monimuotoinen. 
Olin etuoikeutettu , että pääsin tutustumaan tällaiseen paik
kaan ." 

Haluatteko lähettää jotain erityisiä terveisiä varusmie
hille? 

"Tämä palvelusaika menee kovin nopeasti ohi , mutta tätä 
maanpuolustustyötä ei saa senkään jälkeen unohtaa. 
Hyvä keino pitää yhteyksiä on Suomenlinnan Rannikko
tykistökilta. Kehotan varusmiehiä tutustumaan tähän kil
taan ja vakavasti harkitsemaan siihen liittymistä." 

M iatti Riikonen 
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Jokainen on tärkeä! 
Isosaari 21.8.1997 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin kutsuma FinnPa/FAIR PLAY Team vieraili Iso
saaressa 21.8.1997. 

Sotilasmestari Väisäsen toivottaessa joukkueen tervetulleeksi opasti hän meitä tu
tustumiskierroksella. Pojat pääsivät tutustumaan rannikkotykin toimintaan ja sen suun
tauslaitteisiin , joka olikin suuren mielenkiinnon kohteena. Kauniin sään vallitessa ja 
upea merimaisema ympärillä kierros jatkui Sotilaskotiin . 

FAIR PLAY Team:n edustaja sekä naisten maalipallomaajoukkueen edustaja Päivi 
Tolppanen kertoivat Sotilaskodin edustalla kokoontuneille varusmiehille liikunnan ja 
urheilun merkityksestä jokaiselle sekä urheiluseuran merkityksestä syrjään jääneil
le lapsille ja nuorille. 

Luennon jälkeen ol i vuorossa ystävyysottelu Rannikkorykmentin varusmiehiä vas
taan . Ottelu pelattiin FAIR PLAY -hengessä, jossa jokainen pelaaja oli voittaja , maa
leja ei laskettu . 

Ottelussa koettiin iloisia hetkiä , kannustamista, toinen toisensa huomioonottamista 
sekä onnistumisen riemua. Tunnelma ottelussa olikin kuin parhaassa maaottelussa 
kentän laidalla katselijoina olleiden varusmiestenkin innostuessa huutaen ja huito
en kannustamaan pelaajia . FAIR PLAY Team:n pelaajien mielestä ottelu olikin paras 
heidän tähän mennessä pelaamistaan. 

Otteluilla pyrittiin rikkomaan ennakkoluuloja erila isuutta kohtaan , mikä varmasti on
nistui täydellisesti . 

Iloisen ottelun jälkeen otimme muistoksi ryhmäkuvan toiminnastamme ja näin oli 
viestimme jälleen levinnyt eteenpäin . 

Kiitos Suomenlinnan Rannikkorykmentille erinomaisista järjestelyistä , suvaitsevai
suudesta ja reilusta pelistä , lasten ja nuorten liikunta-aatteen puolesta. 

FinnPa/FAIR PLAY Team 
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Kauhut'arinoiden 
s ntysijoil a 

Eero Wihuri 

Heinäkuun 15. päivänä astui jälleen joukko naisia ja mie
hiä suorittamaan varusmiespalvelustaan . Monilla oli mie
lessä kavereilta kuullut kauhutarinat intistä. Nyt jälkeen
päin on helppo sanoa, että totuus ei ole tarua ihmeelli
sempää. 

Herään kotona tavalliselta näytävään , kauniiseen kesä
päivään. Tämä päivä ei kuitenkaan ole tavallinen , nimit
täin , tänään on SE suuri päivä : Astun varusmiespalveluk
seen . Mielessä pyörii kaikenlaisia ajatuksia intistä. Lopul
ta mielen täyttää ajatus: kyllä minä tämän kestän , jos ka
veritkin kestivät. Päätän lähteä mat
kaan hyvissä ajoin. 

Helsingin linja-autoasemalla näen 
muita samassa tilanteessa olevia . 
Moni on selvästi jännittynyt, aivan 
kuten minäkin . Upinniemeen mene
vä bussi täyttyy nopeasti. Bussista 
kuuluu kevyttä jutustelua . Uudet 
alokkaat alkavat vertailla kuulemi
aan tarinoita . Bussi on matkannut 
tunnin , kun jutustelu päättyy nope
asti. Ikkunoista näkyy Upinniemen 
varuskunnan portti. Sotapoliisit nou
sevat bussiin ja käskevät uudet alok
kaat pois kyydistä. Paperit tarkas
tetaan Ja matka jatkuu . Tulohaastat
telun sekä kassien tarkastamisen 
jälkeen siirrymme varusvarastolle. 

Täällä sitä nyt sitten ollaan. Käsissä 
painava pyykkisäkki ja edessä kaap
pi , jonne saadut varusteet olisi saa
tava . Tupa on pieni , sillä meidät on 
majoitettu väliaikais kasarmiin. Tu
vassa tulisi olemaan yhdeksän aio
kasta. Aluksi meitä ei ole kuin kol
me. Yhteisvoimin saamme sijoitet
tua saamamme tavarat kaappiin . 
Särmästä kaapista on turha puhua 
vielä tässä vaiheessa. Lopulta myös 
muut saapuvat. Tuvassa on vilskettä , kun kaappeja täy
tetään . Ensimmäinen alikersantti saapuu paikalle ja opet
taa meille varsinaisia taikatemppuja , nimittäin miten tai
tellaan päiväpeitosta pinkka ja miten päiväpunkka syntyy. 
Väännellessämme ja käännellessämme pinkkoja tulee 
lähin esimiehemme tupaan. Käymme asioita läpi . Lopul-
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ta pääsemme nukkumaan . Ajan kulkua ei huomaa: kello 
on jo yli kymmenen . Olen ollut intissä jo kuusi tuntia . Kyllä 
tämä tästä . 

Patterissa herätys. Kammertaudun ylös sängystä puolik
si vielä unessa. Kello on hieman yli kuusi. Pelottava aamu 
alkaa. Loppujen lopuksi kyllä aika ylimainostettu tapahtu
ma. Kaikkeen näköjään tottuu . Totuttelemista armeija 
vaatii . Koulutus alkaa heti . 

Puolitoista viikkoa on kulunut. Ensimmäinen 
loma alkaa tänään . Olemme oppineet paljon 
uusia asioita lyhyessä ajassa. Olemme pääs
seet käymään jo sotkussakin. Nyt tiedän miltä 
David Copperfieldistä tuntuu , kun illuusiotemp
pu onnistuu . Kaappini läpäisee tarkastuksen. 
Se on varsinainen illuusiotemppu. Kädessäni 
on varusmieskortti . Loma voi alkaa. 

Runsaat seitsemän viikkoa on takana . Edes
sä alokasajan huipentuma eli taistelu leiri Syn
dalenin hiekkahelvetissä. Leiri opettaa , että vä
hällä ruualla ja olemattomilla yöunilla voi elää . 

Alokasaika meni hyvin. Alokasaikana oppi pal
jon uusia asioita sekä löysi itsestään uusia puo
lia. Opimme toimimaan yksin sekä ryhmässä . 
Opimme selviytymään metsäolosuhteissa jne. 
Lista uusita asioista on pitkä , mutta kaikki opit
tiin . 

Alokasaika ei ole niin paha kuin aina väitetään . 
Sopeutumista vaaditaan se on selvä . Perus
koulutusjakso ei ollut fyysisesti hirvittävän ras
kas. Hyvällä pohjakunnolla selviää rasituksesta 
hyvin. Parhaimmassa tapauksessa kunto voi 
nousta huomattavan paljon . Väsymykseenkin 
voi tottua . 

Peruskoulutusjakso on takana . Käsissäni on komennus
todistus jatkokoulutukseen . Olen tyytyväinen. Alokasaika 
on ohi. Edessä siintävät uudet haasteet. 

LINNAKE 

Alokkaist'a t'ykkin,iehiksi 

Suomenlinnan Rannikkoryk
mentin uudet heinäkuussa 
saapuneet alokkaat suoritti
vat sotilasvalan 23.8 Lovii
sassa. Suomenlinnan Ran
nikkorykmenttiin kuuluu myös 
Park-kalan Rannikkopatteris
to, joten paikalla olivat alok
kaat Upinniemen 1. ja 2. pat
terilta. Kolmas Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin alokas
koulutusta antava yksikkö on 
Isosaari , joka oli myös muka
na. Kaiken kaikkiaan tulevia 
tykkimiehiä oli paikalla vajaa 
viisi sataa. Kentän laidalle oli 
myös kokoontunut suuri jouk
ko omaisia ja ystäviä seuraa
maan juhlallista tilaisuutta , 
jonka juuret ovat syvällä itsenäisen Suomen historias
sa . 

Valan esilukijana on perinteisesti toiminut yhteiskunnal
lisessa asemassa oleva henkilö, koska Puolustusvoimat 
ovat osa Suomen yhteiskuntajärjestelmää . Tällä kertaa 
esilukijana toimi Loviisan kaupunginjohtaja Henry Lin
delöf. Suomenlinnan Rannikkorykmentin uusi Komen
taja Eversti Hanna Strang muistutti puheessaan valan 
todellisesta merkityksestä ja miten sen moni mies sai 
sodan aikana lunastaa hengellään . Hän kertoi myös, 
miten kyseinen vala , jonka muoto on säilynyt aina sa
mana, sai uutta merkitystä. Valasta muodostui sodan 
aikana "kaveria ei jätetä" -käsite. Tämä ihailun arvoi
nen tavoite on ajankohtainen vielä nykyäänkin. Eversti 
Hanna Strang ylensi alokkaat tykkimiehiksi ja toivoi , 
että he kantaisivat perinteikästä nimeä kunnialla . 

Valan annan jälkeen oli vuorossa ohimarssi , jonka vas
taanottivat Suomenlinnan Rannikkorykmentin komen
taja Eversti Hanna Strang , Loviisan kaupunginjohtaja 
Henry Lindelöf ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Anita Weckman . Paikalla oli myös Porkkalan Rannik
kopatteriston komentaja Everstiluutnantti Jarmo Jaak
kola , joka palasi virkaansa äskettäin hoidettuaan ko
mentajan tehtäviä Suomenlinnan Rannikkorykmentis
sä . Ohi marssissa marssivat kaikki mukana olleet yksi
köt kouluttajineen sotilaallisen vakuuttavasti . 

Loviisan raviradan läheisyyteen oli pystytetty kalusto-

LINNAKE 

näyttely, johon omaiset saivat lopuksi tutustua . Kapteeni 
Puistolan johdolla pystytetty näyttely koostui taisteluväli
neistä lääkintähuoltoon , kenttätykeistä , miinoista ja kra
naatinheittimistä sidontatelttaan. Ohessa sai nauttia van
hoja sotilasperinteitä kunnioittaen hernekeittoa. 

Eversti Hanna Strang huomautti puheessaan yleisen ase
velvollisuuden olevan ainoa mahdollisuus pienelle maal
le. Uusi saapumiserä , 2/97, jatkaa nyt tätä perinnettä tyk
kimiehinä puolustaen rannikkoamme. 

Aiokasmatr1kkel1 
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Mie7lyt''4 ··vä 
yllät'.yshyökkäys 
P-P Sintonen R"'CTK:n kirjeenvaihtaja Syndalenista 

Saapumiserä II/97:n alokasleiri oli edennyt jo keskiviikkoon ja taisteli
joiden ilmeistä saattoi havaita raskaiden leiripäivien aiheuttaman rasi
tuksen. Sitkeimmänkin Rambon silmissä alkoi väsymys painaa. Kipi
nässä ja poterossa vietettyjen tuntien sekä taistelukoulutuksen vaati
mat ponnistelut olivat vieneet taistelijoista parhaan terän . 

Tämä pieni otteen herpaantuminen mahdollistikin yllätyshyökkäyksen. 
Kyseessä ei ollut mikään tavallinen hyökkäys niinkuin joillekin taisteli
joille oli kerrottu , vaan Coca-Colan suorittama hyökkäys "aseinaan" 
vanha 1920-luvun mallin mukaan rakennettu auto, sekä kolme kuvan 
kaunista naista - Suski , Johanna ja Alexandra - jotka jääkylmän 
Cola-pullollisen lisäksi tarjosivat taistelijoille myös silmäniloa. Tällai
sen hyökkäyksen edessä oli pakko tunnustaa "vihollisen" pääsyn se
lustaan hymyissä suin . Kaikki antautuivat. 

Taistelijoiden pienen luksushetken lisäksi Coca-Cola lahjoitti Linna
ke-lehdelle kameran . Coca-Colan lahjoittama uusi kamera tulikin toi
mikunnallemme tosi tarpeeseen , sillä edellinen kamera oli jo kerinnyt 
kokea kovia toimiessaan Syndalenin hiekka kentillä ja linnakesaarilla 
lukemattomien toimikuntien ajan . Kameran luovutti toimikunnallem
me Coca-Colan edustajana toiminut Aki Hirvonen . 

Lopuksi haluan esittää kaikille kyseistä tapahtumaa järjestäneille ja 
sen toteutuksen mahdollistamiseen vaikuttaneille henkilöille kauniin 
kiitoksen koko toimikuntamme puolesta. Haluamme myös kiittää Coca
Colaa kamerasta ja niitä kolmea kaunista naista, jotka toivat taisteli
joiden leirielämään pientä luksusta. 

Aki Hirvonen lahjoitti Coca-Colan 
puolesta kameran Linnake-lehdelle. 
Lämmin kiitos! 
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Linnake-lehti Sotilassuunnistuksen SM-kilpailuissa Säkylässä 

Met'sie 1iehet 
''Tämän jälkeen maratoni tuntuu ke
vyeltä lenkiltä!'' 
Suunnistus on laji, jonka suurin 
osa tuntee korkeintaan Urheilu-
ruudun välähdyksistä tai koulun 
liikuntatunneista, jolloin yleensä 
satoi ja rastit olivat revittyjä. 
Omat mielikuvani suunnistuk
sesta rajoittuivat juuri vastaa
vanlaisiin kokemuksiin. Joil/ek
kin suunnistus on kuitenkin yhtä 
normaali harrastus kuin saliban
dy, sitäpaitsi suunnistus lajina 
palvelee puolustusvoimien tar
koituksia erinomaisesti. Suun
nistus kuluu niihin sotilasurhei
lulajeihin, joissa punnitaan ko
van fyysisen kunnon ohella 
myös älyä, sillä hyvä kartan käyt
täjä säästää itsensä turhalta 
juoksemiselta. Suunnistuksessa 
saa kirjaimellisesti kokea van
ha n sananlaskun "tyhmästä 
päästä saa kärsiä koko ruumis", 
jos kartta ja kompassi lipsuu la
pasesta. 

Lähdin Suomenlinnan Rannikkorykmentin suunnis
tusjoukkueen mukaan suunnistuksen sotilas-SM -
kilpailuihin Säkylään. Sotilassuunnistuskilpailuihin 
kuuluu tavallisten henkilökohtaisten sarjojen lisäk
si erikoisuutena partiokilpailu , joka on varmasti ran
kin ja vaativin puolustusvoimien laji , jota on myös 
tituleerattu kilpailujen kuninkuuslajiksi . Siinä neli-
henkinen joukkue juoksee yö- ja päiväosuuden , Kokelas Helve laskee reittinsä osuutensa 
joiden yhteispituus on noin 25 kilometriä . Varsi nai- jälkeen. 
sen suunnistamisen ohella joukkueen pitää hallita 
myös käsikranaatin heitto ja rynnäkkökiväärillä am-
puminen, sillä ohi heitoista ja laukauksista sakote-
taan kalliita minuutteja. 
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Maanantaina 25. päivä elokuuta istuin pakettiautos
sa suunnistusjoukkueen matkassa kohti Säkylän va
ruskuntaa . Suunnistusjoukkue, joka koostuu koke
las Jaakko Helvestä, alikersantti Tapani Korpuses
ta ja tykkimies Tuomas Niemestä, istuu autossa So
tilasmestari Pekka Väisäsen johdolla leppoisin tun
nelmin, vaikka rankka sade piiskaakin maata ja ilma 
on muutenkin mielestäni varsin epämiellyttävä, jos 
aikoo viettää seuraavan päivän metsässä juosten. 
" .. . josta on osa vaikea kulkuista taimikkosuota ." 
Tykkimies Niemi lukee kuvausta Säkylän suunn is
tettavasta maastosta virnistäen. "Joo, ihan jep." To
teaa alikersantti Korpunen , jonka sanoista voi ais
tia hienoista sarkasmia. 

Tiistai aamuna alkoivat henkilökohtaiset kilpailut , 
joihin varusmiesten sarjassa osallistuivat Rykmen
tistämme tykkimies Tuomas Niemi ja kokelas Jaak
ko Helve. Tykkfmies Niemeltä odotettiin henkilökoh
taisissa kovaa panosta. Hänelle asetetut tavoitteet 
oli sijoittua kymmenen parhaan joukkoon, mutta riit
tämätön nestetankkaus koitui Niemen kohtaloksi. 
Väsähtäminen pudotti hänet loppujen lopuksi 25. si
jalle. Kokelas Helve suoriutui omasta urakastaan 
kohtuullisen hyvin . Hänelle kisa oli vasta toinen oi
kea suunnistuskilpailu , mutta kokemattomuudesta 
huolimatta hänen lopullinen sijoitus oli 68. yli yhdek
sästäkymmenestä kilpailijasta. Suomenlinnan Ran
nikkorykmentin joukkueen kanssa paljon yhteistyö-

tä tehnyt Kaartin Jääkärirykmentin joukkue pärjäsi Sotilasmestari Väisänen näyttää kranaa
mainiosti. Heidän ykköstykki varusmiesten sarjas-
sa oli kaartinjääkäri Ville Sundberg , joka sijoittui hie- tin heiton mallia. 
nosti kahdeksanneksi . 

Keskiviikko päivänä kilpailijat lepäilivätt ja tankkasi
vat nestettä, jonka kulutus kasvaa kilpailun aikana 
jopa neljään litraan. Kaksiosainen partio-kilpailu vaa
tii kovan fyysisen kunnon ohella myös taitoa jakaa 
rastit ryhmän kesken tasapuolisesti , jotta joukkue 
pystyy yhtenäiseen suoritukseen ilman, että osa jou
tuu odottelemaan toisia kokoontumisrasteilla . Kun 
kyseessä on sotilaslaji , vaaditaan myös käsikranaa
tin heitto- ja ammuntataitoa. Kokonaissuoritus ja 
kova vauhti ovat valttia tässä aikaa vastaan juosta
vassa kilpailussa. 

Nelihenkinen joukkue aloittaa kilpailun yöosuudel
la, jolla joukkue liikkuu pareittain. Toista paria joh
taa johtaja ja toista varajohtaja . Parit hakevat omat · 
rastinsa , jonka jälkeen kokoonnutaan yhteiselle ras
tille, mistä loppumatka edetään yhdessä yöosuuden
maaliin. Maalissa odottaa telttamajoitus, missä ku
kin joukkue pyrkii käyttämään ajan seuraavaan aa-
muun mahdollisimman hyödyllisesti eli lepäämällä. _ 
Seuraavana aamuna alkaa kilpailun pidempi päivä- Tykkimies Niemi saapuu maaliin. 
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Linnake-lehti Sotilassuunnistuksen SM-kilpailuissa Säkylässä 

Rynnäkkökiväärit kohdistuksessa 

vaihe, joka on yleensä myös fyysisesti vaativampi. 
Päiväosuudella jokainen ryhmän jäsen hakee omia 
rasteja , jonka jälkeen kokoonnutaan taas yhteiselle 
rastille , mistä alkava pikataival kuljetaan koko jouk
kue yhdessä. Ennen maalia heitetään vielä käsikra
naattia ja ammutaan , jonka jälkeen joukkuetta odot
taa kaivattu maali. Kilpailua ei tee helpommaksi par
tiokilpailuiden vakiovarustus. Partiokilpailua ei suo
riteta kevyessä urheiluvarustuksessa . Päällä on 
maastopuku , jalassa kumisaappaat ja selässä rep
pu ja rynnäkkökivääri. 

liian pimetessä ... 
Keskiviikkoiltana alkoi huolelllinen valmistautumi
nen . Varusteiden oikeaoppinen pakkaus, otsalam
pun johdon kiinittely, kumisaappaiden varsien teip
pailu ja rento huulenheitto kuuluvat asiaan. Pienet, 
mutta väärin tehdy jutut voivat tehdä kilpailusta hel
vetin , esimerkiksi jos pakkaa repun väärin , voi tun
tea rynnäkkökiväärin perän hivelevän kosketuksen 
koko matkan takaraivossaan tasaisena rummutuk
sena, mikä saattaa johtaa omituiseen turvotukseen 
ja vähemmän miellyttävään kipuun. Varsinainen läh
tö tapahtui yhtä salaperäisesti kuin koko kilpailu öi
sessä metsässä. Kilpailijat nähtiin ensimmäisen 
kerran vasta seuraavana päivänä päiväosuuden lo
pussa käsikranaatin heitto- ja ammuntarasteilla en
nen varsinaista maalia. 

Partiojoukkue kokonaisuudessaan ennen yöosuut
ta vasemmalta: Tkm Niemi, Alik Korpunen, Kok Hel
ve, Kapt Helander ja Sotilasmestari Väisänen, vie
lä hyvissä voimin . 

Suomenlinnan Rannikkorykmentin 
partiojoukkueen (Kapteeni Rami 
Helander, Kokelas Helve, Tykkimies 
Niemi, Sotilasmestari Pekka Väisä
nen , joka juoksi vain yöosuuden , ja 
Alikersantti Tapani Korpunen), ta
voitteet oli asetettu realistisesti puo
lenvälin paremmalle puolelle. Jouk
kueen menestys edellisinä vuosina 
on Sotilasmestari Väisäsen mukaan 
ollut "vaihteleva", keskeytyksistä 
kymmenen joukkoon . Tämän vuo
den tavoitteista ei tingitty, vaikka si
joitus oli yöosuuden jälkeen puolen
välin ei toivotulla -puolella . Päivän 
tasainen rastien jako ja hyvät suo
ritukset käsikranaatin heitoissa ja 
ammunnoissa nostivat joukkueen 
lopulta tavoitteiden mukaisesti 14. 
sijalle. Maalisuoralla uupuneita mie
hiämme kannusti myös Kaartin Jää
käri rykmentin väsynyt joukkue, joka 
päätti oman kisansa hienosti 4. si
jalla. 
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Partio saapuu maaliin helteessä . 

/ ,;;.;..._;.;._....= ~-~~ 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin ja 
Kaartin Jääkärirykmentin joukkue kilpai
lun jälkeen. Kyllä se jälkeenpäin hymyi
lyttää . 
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Väsyneet jalat 

Maalissa ... 

"Tämän jälkeen maratoni tuntuu kevyeltä lenkil
tä! " Huudahti Tykkimies Niemi vetäessään kumi
saappaita pois jalasta. Tehokasta peliaikaa tämän 
vuotinen , monen mielestä turhankin rankka , kil
pailu sisälsi keskimäärin noin neljättä tuntia . "Kato 
tätä maastopukua! Tiedätsä, että toi metsä on 
ihan ruti kuiva. Tää neste on hikeä! " Alikersantti 
Korpunen sanoo ja näyttää likomärkää maasto
pukuaan. 

Matti Riikonen 
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RTTK 

Muut'oksest'a 
RTTK:n toimintaa ohjaavat perinteet, jot
ka ovat muodostuneet useiden toimikun
tien aikana . Mitkään perinteet eivät kui
tenkin voi olla liian pyhiä, jotta niitä ei voisi 
muokata parempaan suuntaan . Hidas, 
evoluutiomainen kehitys on kestävämpää 
kuin nopeat radikaalit muutokset. Muu
tos tuntuu aina pelottavalta johtuen uu
desta, tuntemattomasta tulevaisuudesta . 
Muutos voidaan kuitenkin rinnastaa ke
hitykseen, vaikka se voi merkitä myös 
kriisiä . Kehitys kuulostaa edistykseltä tai 
liikkeeltä , jonka tarkoitus on saada asiat 
toimimaan entistä paremmin . On has
sua, että tietyt asiat saavat uuden merki
tyksen käytetyistä sanoista. 

Kun RTTK:n vanhat toimikunnan jäsenet, 
TOS-asiamies Janne Viljanen ja Linna-

ke-lehden toimittaja , siirtyvät pois uusi
en tieltä , haluan käyttää tästä muutok
sesta sanaa kehitys. Kehityksen suun
taa ja nopeutta voidaan muokata vaikut
tamalla asioihin itse, joten vuorovaiku
tus toimikunnan ja juuri sinun välillä on 
korvaamaton asia. Jos haluat asioidesi 
hoitoon vauhtia , on turha odottaa, kun 
voit vaivatta ottaa yhteyttä meihin tai 
omaan yksikköedustajaasi . 

Toimikunn an uusi veri astuu toimeen 
25 .10. Vanha puheenjohtaja Alik P-P 
Sintonen jää vielä hetkeksi ohjaamaan 
toimintaa kunnes siirtyy reserviin hehkut
telemaan varusmiesajan muistoja siviili
maailman kummallisissa pyörteissä. Toi
von kaikkea parasta heille ja haluan kit-

tää toimikuntamme puolesta Rykment
timme asiallista ja joustavaa henkilökun
taa, joiden kanssa olimme tekemisissä . 
Siirrymme takavasemmalle ja jätämme 
uusille ja innokkaille jäsenille osan myös 
meidän luomaamme kehittyvää organis
mia . Älä jätä heitä vaivaamatta soitoilla
si . Hyvää jatkoa , terveisin työnsä tehnyt: 

Matti Riikonen 

Reservi i "2s.1 o) ••• myöhemmin(9.12) 

Tos-asiamies Tkm Janne "Faija" Viljanen(Vas.) ja 
Linnake- lehden toimittaja Tkm Matti Riikonen(Oik.) 

Toimeen: 

TOS-asiamies Tkm Jani Linnake-lehden toimitta-
N ikkinen ja Tkm Eero Wihuri 
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Puheenjohtaja Alik P-P 
Sintonen 

LINNAKE 

Li ikennetur v a llisuus 

Anna hetki 
autoll 

aikaa -es1 
Kevättä pidetään yleensä sellaisena suursiivouksen aikana. Auringon keväiset säteet paljastavat armotta paikkojen likaisuuden 
ja ikkunoiden läpäisykyvyn heikentymisen. Mutta kun on kyse autosta - meidän yhteiskunnan tärkeimmästä li ikennevälineestä 
liikennesuoritteella mitattuna - tulee se siivota myös syksyllä. Ja ainakin lasipintojen valon läpäisykyky tulee palauttaa parhaim
paan tasoonsa. Kyseessä on pieni teko, mutta suuri vaikutus Sinun turvallisuudellesi ja yleiselle li ikenneturvall isuudelle. Katsopa 
autossa ympärillesi . Tunnetko istuvasi roskiksessa? Sanomattakin on selvää minne roskat kuuluvat auton lattian asemasta . 
Polkimien alle vierivä tyhjä pullo on tietoisesti otettu turha riski. Tilanteen voit korjata jo seuraavan iltavapaan aikana siirtämällä 
roskat niille kuuluvaan paikkaan eli roskikseen . 

Puhdistusoperaation yhteydessä joudut kiertämään ajokkiasi ympäri ja samalla on hyvä tilaisuus muistella vaikkapa rengasasi
oita . Kesärenkaiden kunto on helppo tarkistaa tässä ja nyt. Onko niissä jäljellä muitakin renkaan ominaisuuksia kuin väri ja muoto 
(mustaUpyöreät). Kun vastaus on myönteinen , ovat asiat kohdallasi tällä hetkellä ok. Nyt voit siirtää ajatuksesi lähitulevaisuuteen 
ja talvirenkaisiin . Missä ne ovat? Minne ne keväällä jätin? Onkohan ne allelaittokunnossa? Näihin kysymyksiin löydät varmaan 
vastauksen viimeistään seuraavalla viikonloppuvapaalla . Mutta jos niitä ei löydy? Lopetanko ajelemisen , vai otanko lainaa ren
kaiden ostoon . Auta isikohan sukulaiset. Kipeitä kysymyksiä , joihin on löydettävä vastaukset heti . Ongelmat eivät ratkea odotta
malla vaan ratkaisemalla . 

Tervetuloa talvi mallia 98. 

Hetken tehokkaan huolenpidon jälkeen lomamatkoilla käytettävä ajokki on nyt valmis siirtymään talvikauteen . Notkeat öljyt, 
tuhdit nesteet niin jäähdyttimessä kuin lasinpesimessäkin kestää kyllä talven viimat ja pakkaset. Virtaa löytyy akusta heittämään 
rattaat liikkeelle säässä kuin säässä. Laseista näkee hyvin ulos ja valotkin toimi i. Renkaat löytyi ja ne on jo allakin . Loppuunajetut 
kesärenkaat tuli luovutettua enolle kesämökin laiturille veneen lepuuttajiksi tulevalle kesälle . "Kun vielä pidän itseni ajokunnossa 
niin liikenneturvallisuuden kannalta kaikki on nyt omalta osaltani ok." 

Turvallisia talvikilometrejä meille kaikille ja kaikil le teille . 

LINNAKE 

Matti Sinervä 
J 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

1-8--vuotias 
Rannikkotykistökilta 

Suomenlinnan Rannikkotykistökilta perustettiin joulukuussa 1979. Pian 18- vuotisen killan historiaan mah
tuu paljon monenlaisia hankkeita, niin rakentamista kuin entisöintiäkin. 

KAJANUKSEN SAUNA 

Heti 80-luvun alussa innostettiin Suomenlinnan Rannikkorykmentin (silloinen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti) 
taholta kiltaa lähtemään mukaan entisöintitalkoisiin , jonka kohteena oli Upinniemen eteläkärjessä sijaitseva Robert 
Kajanuksen rakennuttama graniittisauna. Tuon upean mutta huonokuntoisen saunan oli suunnitellut Eliel Saarinen. 
Kesällä 1981 killan. hallitus päätti ryhtyä melkein mahdottomalta vaikuttavaan mutta samalla haasteelliseen projektiin . 
Monet sadat talkootunnit , rahoituksen järjestelyt ja vuodatetut hikipisarat viimein palkittiin ja syksyllä 1983 saatiin 
viettää saunan vihkiäisiä . Tosin noihin vihkiäisiin eivät murheet loppuneet vaan tornin vesieristykset vihoittelivat aina 
vuoteen 1991 saakka, jolloin monien mutkien kautta tornin saatiin viimein veden pitäväksi. Tänä päivänä Kajanuksen 
sauna on niin kiltalaisten kuin vierailijoiden ahkerassa käytössä . 

JäRVöN KILTAMAJA 

Killan jäsenluvun kasvaessa tunnettiin tarvetta saada killalle oma kiltamaja . Suomenlinnan Rannikkorykmentin ja 
Puolustusministeriön edustajien kanssa käytiin neuvotteluja ja sopivaksi saarikohteeksi valittiin Järvön saari Porkka
lan niemen itäpuolelta.Valmistelutöiden jälkeeen äitienpäivänä 1985 siirrettiin lähes 1 00m Honka rakenteen hirsi- ta
lon rakennustarpeet Järvöseen. Nopeassa tahdissa kilta maja rantasaunoineen nousikin kauniille merenranta kalliol
le ja jo samana syksynä saatiin pitää avajaiset vaikkei aivan kaikkia rakennustöitä saatu vielä valmiiksi. Kilta maja on 
tarjonnut monelle kävijälle niin jäsenelle kuin vierailijallekin ainutlaatuisia muistoja, rentouttavia löylyjä ja upeita meri
maisemia. 

PERINNNEHUONE SUOMENLINNAN UPSEERIKERHOLLA 

Vuonna 1989 killan johtokuntaan lisättiin perinnejaos, jonka tehtävänä oli killan perinteiden vaaliminen ja perinnema
teriaalin taltioiminen . Koska killalla ei ollut hallussaan mitään sellaista tilaa , johon kyseistä perinnemateriaalia voitiin 
taltioida aloitettiin kyseisen tilan etsintä. Suomenlinnan Upseerikerholta löytyivätkin kunnostusta vaativat tilat, jotka 
kun nostettiin yhteistyössä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Meriupseeriyhdistyksen kanssa. Toukokuussa 1989 
tilat otettiin killan käyttöön. 

KUIVASAAREN 12" OBUHOV-TYKKIVANHUS 

Helsingin edustalla , Suomenlinnan Rannikkorykmentin Kuivasaaren linnakkeella seisoo ylväs tykkivanhus nyt kun
nostettuna ja ampumakuntoisena. Kunnostustöistä kunnian saa itselleen ottaa Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja 
sen aktiiviset "tykkimiehet". Tykkivanhus sai seistä lähes 20 vuotta käyttämättömänä paikoillaan kunnes vuoden 
1989 lopulla Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja lähetti laajalla jakelulla aloitteen, jossa esitettiin kuivasaa
ren järeän tornin pelastamista. Perustetun johto- ja tekniikkaryhmän johdolla aloitettiin varojen kerääminen ja projek
tin tunnetuksi tekeminen vuonna 90. Kesällä 1991 aloitettiin kunnostustyöt, johon kuului niin tykkivanhuksen entisöinti 
kuin ympäröivien kasemattirakennelmienkin kunnostus. Myös viereiseltä Katajaluodon linnakkeelta siirrettiin Suo
men ainoa 10 tuuman Durlacher-tykki " takaisin kotiin ", olihan Kuivasaaren alkuperäisenä aseistuksena ollutkin Dur
lacher-patteri. Museoalue valmistui ja taas kerran lukemattomien talkootuntien jälkeen vuoden 1992 lopussa päästiin 
tykillä ampumaan ns. vesilaukaukset. Koeammunnat onnistuivat odotetulla tavalla ja niinpä Kuivasaaren linnakkeelta 
saatiin ampua Suomen itsenäisyyden 75-vuotiskunnialaukaukset 6.12. Vuosien varrella museohanke vielä laajeni ja 
tänä päivänä Kuivasaaressa voi nähdä ainutlaatuisen kokoelman Rt-tykkejä ja muuta Rt-kalustoa. Tänä vuonna 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

Killan uusia hankintoja: 8 metrinen G-vene 

Suomen täyttäessä 80-vuotta on Kuivasaari jälleen kun
nioittamassa Itsenäistä Isänmaata ja tykkivanhus "puhuu" 
kunnialaukauksin 6.12. 

MERENKULKUKOULUTUSALKAA 

Kilta oli vuosien varrella rakentanut niin kiltamajan ku in 
kunnostanut Kuivasaaren tykkikasematinkin , kummatkin 
kohteita joihin matkanteko tapahtui meritse, mutta sillä ei 
ollut vielä omistuksessaan minkäänlaisia kunnollista me
renkulkukalustoa . Jokseenkin itsestään selvyys oli , että 
venekalustoa piti hankkia. Vuoden 1996 alussa käyntiin 
pantu projekti valmistui keväällä 1997 kun kilta sai en
simmäisen 8 metrisen G-veneensä. Matkustajia nopea
kulkuiseen G veneeseen mahtuu 8. Keväällä 97 kilta aloitti 
yhteistyössä Sinisen Reservin kanssa merenkulkuopetuk
sen ja jo moni kiltalainen on saanut perusopetusta me
renkulusta ja onpa joku suorittanut Sotilasveneenkuljet
tajan tutkinnotkin . 

Suomenlinna rannikkotykistökilta vuokraa niin Kajanuk
sen saunaa kuin kiltamajaakin halukkaille. Samoin kuiva
saaren linnakkeelle järjestetään vierailuja ryhmille. 
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Lisätietoja saat seuraavilta henkilöi ltä : 

Kajanuksen sauna Mauri Harju 09-18167041 tai 09-
18167111 (keskus) 

Järvön kiltamaja Johan Grönroos 09-8014114 tai vene 
049-427345 

Kuivasaaren museoalue Kimmo Ylitalo pk 09-6123307 
tai pt 09-437079 

Anu Vuorinen 
Killan tiedottaja 
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Upinniemen 
Soti laskod issa 

Muistan alokasajalta tuon lempeän valon ja suuret munk
kipossut. Muistan sen paikan, missä ei tarvinnut "pistää 
kättä lippaan" tai huutaa huomiota . Sai juoda kupin kah
via tai jopa lukea päivän lehden omassa rauhassa , mikä 
oli uutispimennyksessä eläneelle alokkaalle hieno koke
mus. Se paikka, missä sai jutustella rauhassa uusien tut
tavuuksien kanssc! muustakin kuin seuraavan harjoituk
sen varustuksesta tai valmistautumisajasta , tuntuu vie
läkin kummallisen mukavalta. Sen paikan toinen nimi on 
koti. Joku on joskus sanonut, että koti on se paikka mis
sä sydän on . En tiedä oliko minun sydämeni siellä , mutta 
Upinniemen Sotilaskoti on edelleen se sama miellyttävä 
paikka, joka tarjosi virkistävää vastapainoa sotilaalliselle 
koulutukselle. Joku voi sanoa, että sellaisianhan ne kaikki 
Sotilaskodit ovat, mutta olen varma , että juuri se ensim
mäisen Sotilaskoti-käynnin muisto maistuu makeimmal
ta . 

Upinniemen sotilaskodin isoihin ja valoisiin tiloihin kät
keytyy kirjasto , videopelejä ja flippereitä sekä tietysti asi
aan kuuluvaa "sotilaskotisärvintä". Raili Pursi Upinniemen 
Sotilaskodin hoitaja kertoo, että pitää tarjota jotain hen
kistä ja fyysistä , rauhallista ilmapiiriä ja munkkienergiaa. 
"Mielihyvän tuot-
taminen varus
miehille on meil
le ollut se lähtö
kohta ." Hän täh
dentää . Toimin
taa pyörittää kah
deksan vakituis
ta työntekijää ja, 
ajankohdasta ja 
kiireistä riippuen , 
viisi tuntiapulais
ta. 

"Kaikki palvelu 
on asiakasläh
töistä. " Hän pai
nottaa. Sen huo
maa kun katsoo 
Upinniemen So
tilaskodin tiskejä. 
Suuret munkki-
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possutjäivät hyvin alokkaan mieleen. "Meillä on oma lei
puri , joka tekee sellaisia tuotteita, mitkä menee. Pojat 
haluavat selvästi enemmän isoja ja halpoja munkkeja kuin 
sellaisia pieniä konditoriatuotteita. Sellaisia , että huomaa 
syöneensäkin jotain ." 

Toinen mieleenpainuva artikkeli on paikan päällä valmis
tettu pizza. Pizzan valmistaminen aloitettiin kokeiluna, kun 
oli mahdollisuus saada pizzauuni. Kokeilua voidaan pi
tää menestyksenä, sillä kuten Raili Pursi sanoo: "Nyt mie
titään sitä , miten selviydyttiin ilman uunia." Sitä samaa 
miettii varmaan Upinniemessä viikonloppua viettävä yk
sinäinen varusmies, joka kavereineen kuuluu kyseisen 
hyödykkeen suurkuluttajiin . Menestys ei siis ole mikään 
yllätys, pikemminkin vastaus kovalle kysynnälle. 

Upinniemen Sotilaskoti on siinäkin mielessä mielenkiin
toinen paikka, että siellä kohtaa Laivasto ja Rannikkoty
kistö. Voisi hyvin kuvitella että herjan heitto olisi hyvinkin 
tavallista . Hiiva- ja silli-sanat ovat toki arkipäivää, mutta 
enimmässä määrin ne kuulostavat pieneltä vitsailulta kuin 
selvältä halveksumiselta. Eikö patterit kuulu radioon -let-
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kautusta en muista kuulleeni kertaakaan. "Alku aikoina 
muistan jotain pientä kiilailua tai sellaista esiintyneen , 
mutta nykyään ei mitään sellaista huomaa." Myös Ryk
menttimme varusmiehet saavat Raili Pursilta lämmintä 
kiitosta ryhdikkäästä käyttäytymisestä . 

Raili Pursi on toiminut Sotilaskodissa neljä vuotta . Hän 
kertoo , että lähti mukaan vailla ennakkoluuloja , vaikka va
rusmiehet uutena asiakaskuntana varmasti aluksi arve
luttikin. Kokemus on kuitenkin ollut varsin positiivinen. Hän 
kertoo olevansa ylpeä asiakkaistaan , sillä palaute tulee 
rehellisesti esiin suoraan hymyistä ja tyytyväisistä ilmeis
tä . Ennokoluulot sikailevista varusmiehistä eivät siis pidä 
paikkaansa. "Varusmiehet eivät nurise turhasta ja ilma
piiri on rento ." Hän kiittelee . 

Kun Raili Pursi tuli Upinniemen Sotilaskotiin , oli paikat re
montin alla . Kaiken pölyn ja sahauksen ja porauksen hal
litessa rakennusta pidettiin kuitenkin sotilaskotitoimintaa 
pystyssä. "Joka päivä siirrettiin tiskiä pois töiden alta" Se
kasorrosta on kuitenkin noussut Sotilaskodin nykyinen 
ilme, jonka valoisissa tiloissa on mukava pistäytyä. 
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Vaikka Upinniemen Sotilaskoti ei ole samanlainen kuin 
linnakkeiden pienet ja kodikkaat "Sodet", joissa emännät 
tuntevat jokaisen varusmiehen, niin silti sen asiakasläh
töinen palvelu vastaa samaa henkeä erilaisella tavalla . 
Väitän , että sitä parasta Sotilaskotia ei ole olemassakaan , 
sillä arvottaminen riippuu aivan yksilöistä. Silti Upinniemi 
asettuu omassa listassani selkeään parhaaseen kolman
nekseen. Tämä lista on tietysti vain omani. Se sama valo 
ja lämpö kätkeytyy kaikkiin Sotilaskoteihin. 

Matti Riikonen 
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Sarjakuvaa tukee Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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