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Teemana saaristo 
Me keskitymme tässä Linnake-lehden 
numerossa Rt-lle luonteenomaiseen eri
tyispörteeseen - saaristoon ja linnake
toimintaan. Rannikkotykistön joukkojen 
ja henkilöstön on kyettävä elämään me
ren ja saariston poikkeuksellisen vaihte
levissa olosuhteissa kaikkina vuoro
kauden aikoina. Tuo vaihtelevuus tuo 
Rt:lle sekä elämisen vaativuuden että usein 
myös kokemukset, joita ei tule hankituk
si elämänsä missään muussa vaiheessa. 

Monipuolisen lehden tekeminen onnis
tuu vain, mikäli lukijakunta osallistuu 
lehden tekoon kirjoituksin, ideoin ja tie
toa välittämällä. Tämän numeron osalta 
toimitus lausuu parhaat kiitokset kaikille, 
jotka ovat osallistuneet teemanumeron 
syntyyn. 

Tarvitsemme jatkuvasti tietoja Rykmen
tissä tapahtuu -palstalle sekä juttuja mieli
pidepalstalle. Myös ideat käsiteltäviksi ha
luttavista aiheista ovat aina tarpeen. Ai
heiksi sopivat kaikki varusmiehiä, henki
löstöä ja Rt:n sidosryhmiä koskevat nor
maalin elämän tapahtumat. Toimittajam
me lähtee nopeasti liikkeelle, kunhal!_ tie
tää, minne mennä. Toimit
tajana olevan varusmiehen 
tavoittaa puhelimitse 
6860 340, myös päätoimit
tajalle voi ajatuksiaan esit-
täa·· töihin 144 411 tai kotiin \ ,.h \ 
516137. Uudet kesken- Mali klw MMklw-f.a. 
eräiset ideat ovat tervetul- Päiito-U11dtaJ·a. 
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V artiolinnake -
silmä valtakunnan rajalla 

·•j J Knuuttila 

Rannikkotykistön yhtenä 
keskeisenä tehtävänä on 
merialueen valvonta. Tä
män johdosta kiinnitetään 
SIRtR:s.sä muiden rannik
kotykistöjoukko-osastojen 
tavoin korostunutta huo
miota merivalvontaan, jota 

Vaikka SlRtR:n suurim
mat koulutuslinnakkeet si
Ja1tsevat alueemme tär
keimpien meri- ja sisääntu
loväylien varrella Helsin
gin - Espoon edustalla ja 
Porkkalan selällä, valvo-

.4111111..an rykmentin aluetta jat-
9v'asti myös idempänä. 

Merkittävää osaa tässä 
näyttelee Orrengrundin 
vartiolinnake, jonka teho
kas tutka- ja aistivalvonta 
liittyy kiinteänä osana Ete
lä-Suomen sotilasläänin 
merivalvonta järjestel
mään. 

Orrengrundin miehitys 
on huomattavasti pääkou
lutuslinnakkeita pienempi, 
mutta kuitenkin sen meri
valvontamiehet ovat pysty-

suoritetaan kiinteistä meri
valvonta-asemista. Joukko
osastomme laajalla alueella 
myös merivartioston liikku
vat yksiköt ja erilliset meri
vartioasemat valvovat meri
aluetta ennen muuta liikku
vin partioin. Jokapäiväisen 

neet erinomaisesti hoita
maan tehtävänsä. Tästä 
on hyvänä osoituksena var
tiolinnakkeen merivalvo
jien jatkuva menestymi
nen rykmenttimme meri
valvontataitokilpailuissa, 
jonka vartiolinnakkeenme
rivalvojat voittivat kevääl
lä. Tämä todistaa, että 
Orrengrundissa on hoi
dettu pitkäjänteisesti ja 
tehokkaasti koulutus- ja 
valvontatehtävät. Samalla 
voidaan todeta, että pie
nellä yksiköllä kyetään te
hokkaaseen toimintaan vä
häisimmilläkin resursseil
la, mikä osoittaa hyvän 
hengen ja oikean suhtau
tumisen palvelutehtäviin 
vallitsevan saarella. 

yhteistyön avulla kyetään 
näin tehokkaasti hyödyntä
mään rannikkotykistön 
kiinteä ja merivartioston 
lökkuva valvonta, minkä 
mahdollistaa uusi viesti- ja 
johtamiskalusto. 

· Pienellä vartiolinnak
keella, joka toimii itsenäi
sesti, on oma tärkeä mer
kityksensä merivalvonnan 
kokonaisuuden kannalta. 
Näin voidaankin perustel
lusti Orrengrundia pitää 
yhtenä tärkeänä merival
vonnan silmänä, joka val
voo jatkuvasti rykmentin 
alueella valtakunnan meri
aluetta. Orrengrund ei 
suinkaan ole ainoa rannik
komme tärkeä vartiolin
nake, vaan sen toiminta 
on osoitus siitä, että ran
nikkotykistöjoukko-osas
tot suorittavat valtakun
tamme aluevalvontaa mo
nipuolisesti koko vastuu-
1!,lueellaan. 
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Orrengrundissa on hyvä henki 

Orrengrundis.u hoitaa var
tiopäällikön tehtäviä kaksi 
värvättyä kersanttia, Ari 
Sinkko ja Pauli Harjula. 
Aika saarella kuluu päivä 
kerrallaan. Ensin tehdäiin 
viikko töitä, jonka jälkeen 
on viikko vapaata. 

- Täällä ei kannata tuu
dittautua siihen mentali-

teettiin, ettei kukaan ole nä
kemässä, mitä tekee. Kun 
panee hommat kuntoon ja 
tuntee vastuuta tehtävis
täiin, on mukava jättää saa
ri taas viikoksi, kertoo Or
rengrundissa yli vuoden 
asunut värvätty kersantti 
Harjula. 

Meri oikkuilee 
- Jos rehellinen olen, 

vakituiseksi asuinpaikaksi 
tällainen saari ei sovellu. 
Perhe-elämää en ainakaan 
tässä ympäristössä suun
nittelisi. Saari on liian .pie
ni ja virikkeetön, jotta tääl
lä viihtyisi pidempään. Yh
teydet palveluihin ovat huo
not ja riippuvaiset melkoi
sesti sääolosuhteista, toteaa 

.tJarjula. 
W Tämän sai todeta myös 

Linnake-lehden toimittaja, 
jonka poislähtö saarelta 
viivästyi läh<:s vuorokauden 
meren oikullisuuden vuok
si. Tällöinkään mantereelle· 
pääsy ei olisi onnistunut il
man ystävällisen luotsive
neen apua. Vatsanpuruilta 
ei kuitenkaan ankaran aal
lokon vuoksi vältytty. 

Siviilimäinen ympäristö 

Harjulan mielestä henki 
varusmiesten keskuudessa 
on hyvä. Tåmä varmasti on 
osaltaan vaikuttanut siihen, 
että Orrengrund on viime 

A posina menestynyt erin
,..maisesti rykmentin järjes

tämissä merivalvontataito
kil pailuissa. 

- Varusmiehet tulevat 
tänne enemmänkin siviili
maailmaan. Tottahan toki 
tietty osa sotilaallisuudesta 
säilytetään, mutta se yrite
tään suhteuttaa näihin olo
suhteisiin, kertoo hän. 

Tämän huomaa katsel
lessaan varusmiesten päi
vittäisiä toimia saarella. 
Johdettujen aamu- ja ilta-

Orrengrundissa suoritetaan jatkuvasti aistihavantoihin perustu
vaa merivalvontaa. Siltä ovat omalta osaltaan vastuussa myös 
värvätty kersantti Pauli Harjula ja tykkimies Heikki Nissinen. 

Orrengrundin 'pakolliset iltatoimet'. 

toimien tilalla on mahdolli
suus saunomiseen. Ruokai
lukin sujuu keittiössä lep
poisasti yhden ison pöydän 
ääressä. 

Tykkimies Heikki Nis
sinen on yksi Orrengrun
din merivalvojista. Samaa 
mieltä on hänkin palvelu
paikan 'siviililuonteesta'. 

Helpot hommathan 
täällä on, mutta välillä käy
aika pitkäksi, kertoo hän ja 

kurkistaa merivalvontator
nin kiikariin. Kahden tun
nin valvontavuoroja on jo 
yli 300 tuntia takana. 

- Minulle tämä on si
jainniltaan parempi paikka 
kuin edellinen. Koti on Lo
viisan lähellä. Lähemmäksi 
en armeijaan olisi päässyt
kään, hymyilee helmikuus
sa palveluksensa aloitta
nut Nissinen. 

D 

5 



Miltä tuntuisi sukeltaa sau
nan jälkeen mereen, ihailla 
rantakivellä auringon las
kua horisontin taa tai läh
teä aamuvarhaisella turs
kapilkille. Mantereella asu
vasta tämä tuntuu loman 
vietolta; linnakeihmiselle 
se on arkipäivää. 

Kun asunnot ovat hyvät 

ja virkistysmahdollisuudet 
erinomaiset, jostain täytyy 
tinkiä, ja se on palveluista. 
Lääkärissä käynnit, pankki
ja kauppa-asiat eivät suju 
yhtä joustavasti kuin man
tereella. 

Meren oikullisuus saat
taa joskus taivuttaa sinut 
muuttamaan matkasuunni-

linnakkeiden ihmisiä 

Kapt Kaipian 
vehmas Isosaari 
Valmistuttuaan kadetti
koulusta Isosaaren linnak
keen päällikkö, kapteeni 
Seppo Kaipia palveli ensin 
Russarön linnakkeella ja 
sitten Hästö Busössä, kun
nes kahdeksan vuotta sit
ten tuli kouluttajaksi lso
saareen. Hän lienee pisim
pään SlRtR:n linnakkeilla 
palvellut ja asunut upseeri. 

Isosaari on eteläisin osa 
Helsingin kaupunkia ja si
jaitsee hieman yli kolme ki
lometriä Santahaminasta. 
kolmion muotoisen saaren 
pinta-ala on lähes 1 km2• 

Tållä hetkellä Isosaaressa 
asuu yhteensä noin 30 ruo
kakuntaa. 
- On valitettavaa, että väki 
saarella on viime vuosina 
vähentynyt. Tähän on vai
kuttanut lapsien koulun
käynti ja myös se, että vai-
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moilla on paremmat mah
dollisuudet saada koulutus
taan vastaavaa työtä kau
pungilta. 
- Kun saarella vakituisesti 
asuvien ihmisten määrä vä
henee, vähenee myös sosiaa
lisen kanssakäymisen mah
dollisus. Pitkät työmatkat 
heikentävät myös henkilö
kunnan työpanosta, sanoo 
kapteeni Kaipia. 

Vehmas Isosaari on eri
koinen linnakesaari siinä 
mielessä, että siellä on pieni 
sairaala lääkäripalveluineen 
sekä peruskoulun ala-aste. 
- Tåmä lisää turvallisuutta 
saarella ja mahdollistaa pie
nilapsisten perheiden vaki
tuisen asumisen täällä. Van
hin poikani siirtyi yläasteel
le kolme vuotta sitten ja on 
siitä lähtien asunut tutta
van luona kaupungissa ker
too linnakkeen päällikkö, 
jolla on myös kaksi nuorem
paa lasta. 

telmia. Jos pelkäät tätä tai 
jos veneily, kalastus tai ui
minenkaan ei kiinnosta, ei 
kannata muuttaa linnak
keelle. 

Mutta jos pidät elämises
tä pienyhteisössä meren 
äärellä, linnake tarjoaa 
sinulle varteenotettavan 
vaihtoehdon. 

Kuljetusvälineet 
kehittyneet 

Kuljetusvälineiden ke-
hittyminen on kapteeni Kai
pian mielestä vaikuttanut 
erittäin paljon saaren pal
veluihin. Nykyään pääsee 
melkein säällä kuin säällä 
noin puolessa tunnissa man
tereelle. Saaresta on kesä
aikaan normaalivuorojen li
säksi myös ns. torikuljetus 
Helsingin kauppatorille. 
Välttämättä ei ruokaostoa 
sia tarvitse tehdä kaupur'P-I" 
gilla. Asukkailla on osto
oikeus linnakkeen muona
varastosta. "Yllättävän vä
hän he kuitenkin käyttävät 
tätä etua", ihmettelee kap
teeni Kaipia. 
- Saarella kasvaa myös 
paljon marjoja ja sieniä. 
Täällä on hyvät metsästys
mahdollisuudet, ja kalastus 
on tietysti hyvin suosittu 
harrastus. 

Sekä kapteeni Kaipia että 

. 1 

hänen vaimonsa, joka toi
mii saaren ruokalan emän
tänä, viihtyvät erinomaises
ti saarella. Kesälomatkin he 
viettävät usein Isosaaressa. 
Varmasti moni kaupunki
lainenkin uneksii tällaises
ta kesänviettopaikasta . 
Rospuuttoaikana kapteeni 
Kaipia kertoo vaihtavansa 
saarta loman ajaksi ja läh
tevänsä rentoutumaan usein 
vaikkapa Kanarian saarille . 

• Muutamia kertoja on 
minulta kysytty, haluaisin
ko lähteä. Kerran tuli siir
tomääräyskin, joka kuiten
kin oli loppujen lopuksi 
väärä hälytys. En minä 
täältä vapaaehtoisesti läh
de. Leikilläni olenkin jos
kus sanonut, että pitkin 
hampain katson sitä ko
mentajaa, joka minut täältä 
pois siirtää. 

Kapt. S. Kaipia on huolissaan surella vakituisesti asuvien mää
rän vähenemisestä. 

Työttömyyden 
ajamana Isosaareen 
Saisipa minkälaista työtä 
tahansa, ajatteli Reijo Kol
ju 23 vuotta sitten, kun hän 

50-luvun huonoina työlli
syysvuosina kävi viikottain 
kerjäämässä Suonenjoen 
kunnasta ostoskuitteja 
kauppoihin. Huomattuaan 
Savon Sanomissa ilmoi
tuksen, jossa tarjottiin työ
paikkaa kersantille Suo
menlinnan Rannikkotykis
törykmentissä, hän päätti 
lähettää hakemuksen. Yri
tys tuotti tuloksen, ja ker
santti Kolju aloitti työt 

Yliv. Mollberg vastaanottaa ohjeita linnakkeen vääpeliltä, sot 
mest Koljulta. 

Isosaaressa kouluttajana. 
Nyt, kun takana on jo yli 
20 vuotta elämää Isosaa
ressa, on kersantin arvo 
ehtinyt muuttua sotilas
mestariksi, ja vastuu varus
miehistä on linnakkeen vää
pelillä kasvanut suureksi . 
- Saari on muuttunut 
valtavasti ulkonaisesti . 
Kun tulin tänne, luonto oli 
lähes omassa tilassaan. 
Nykyisiä rivitaloja ei ollut. 
Meitä asui neljä miestä sa
massa huoneessa. Perhe, 
vaimo ja poika, tuli saareen 
vasta parin vuoden kulut
tua, muistelee 45 vuotias 
sotilasmestari. 
- Kun täältä saarelta kat
selee yhteiskunnan valta
vaa kehitystä, tulee joskus 
miettineeksi, vaikuttaako 
asuminen linnakkeella ih
miseen. Täällähän ollaan 
tavallaan eristettyinä ar
meijaympäristöön. 
- Pidemmän päälle tääl
lä jää väkisinkin jälkeen 
kehityksestä. Taidan itse-
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kin olla melko konserva
tiivinen, jos en peräti fos
siili . Yritän kuitenkin par
haani mukaan pysyä kehi
tyksen mukana. Kaikkea 
en pysty hyväksymään, 
mutta koetan ymmärtää 
mahdollisimman paljon, 
miettii sotmest Kolju. 

Varusmiehet 
nokkelia ja 
oikeudentuntoisia 

- Myös varusmiehet ovat 
muuttuneet paljon näiden 
vuosien aikana. Ennen pal
velus oli raskaampaa. Va
rusmies oli kuin kivipaalu, 
teki kyllä työnsä, mutta ei 
paljon puhellut. Nykyään 
pojat ovat nokkelia ja oi
keudentuntoisia. Parem
paan suuntaan on kehitys 
kulkenut, hän tuumii. 

Ulkonaiset puitteet ovat 
nykyään saarella hyvät. 
Luonnon parturoimista 
hän ei kuitenkaan pidä 
välttämättä hyvänä asiana. 
Aitoa, koskematonta lehti
metsää on nykyään muu
tenkin liian vähän. Asun
not ovat hyviä ja niitä on 
riittävästi . Myös palkka on 
sotmest K.oljun mielestä 
etuihin nähden varsin koh
tuullinen. 
- Aineellisesti dän · par
hainta elämääni. Valitet
tavasti kaikilla täällä Suo
messa eivät asiat ole näin 
hyvin, toteaa Kolju. 
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Lämmittäjä Pentti Hanhivaara on innokas metsästäjä ja kalas
taja, joka haaveili merellä asumisesta jo pikkupoikana. 

30 vuotta 
linnakkeilla 

Lämmittäjä Pentti Hanhi
vaara tietää varmasti, miltä 
tuntuu asua linnakesaarella. 
- Isä toi minut kaupungin 
paheista Isosaareen kaiva
maan ojaa. tehdään pojasta 
mies, hän sanoi. Silloin olin 
16 vuotias ja siitä lähtien 
olen kierrellyt ry~mentin 
alueella olevia saaria. Voin
pa melkein vannoa, ettei ole 
yhtään kiveä, jolla en olisi 
käynyt, kertoo 45-vuotias 
Hanhivaara. 

Vuonna 1960 hän siirtyi 
Glosholmaan vartiopäälli
köksi. Siihen aikaan asut
tiin parakeissa, joissa ei ol
lut sähköä eikä muitakaan 
mukavuuksia. Glosholmas
ta oli 12 kilometrin matka 
lähimpään kauppaan. Ke
sällä kuljettiin veneellä, 
mutta talvella oli pakko 
hiihtää mantereelle. 

- Kyllähän äiti joskus tuli 
mieleen, kun paksussa soh
jossa veti ahkiota kaupan ja 
saaren väliä. Matkan joutui 
tekemään suunnilleen ker
ran viikossa, hän muistelee. 

Hylkeiden 
pyyntiä 

- Silloin ei ollut työai
kalakia. Työtä tehtiin jos
kus kolmekin kuukautta 
yhteen menoon. 

Hänen lisäkseen saara 
Ja asui vain viisi meriv
tioston miestä. Kaikki oli
vat innokkaita kalastajia ja 
metsästäjiä . Hankalan 
ruuan saannin vuoksi ka
lastaminen oli enemmin
kin välttämättömyys kuin 
harrastus. Hylkeitä hän 
kertoo pyytäneensä tappo
rahan ja turkiksen vuoksi . 
Kahdeksan vuoden jäl
keen tuli kuitenkin lähtö 
Glosholmasta. Edessä oli 

12 vuoden jakso Kuivasaa
ressa. Vaimo muutti myös 
niihin aikoihin saareen, ja 
koko perhe - nykyään 
kaksi tytärtä - on siitä 
lähtien seurannut muka
na. lsosaareen perhe muut
ti kolme vuotta sitten van
himman tyttären tultua 
kouluikään. 
- Elämä on muuttunut 
täysin näiden kolmenkym
menen vuoden aikana. 

~unto-olot ovat nykyään 
.nomaiset. Yhteydet 

mantereelle ovat hyvät. 
Kalastus on edelleenkin 
Hanhivaaran mieliharras
tuksia. 
- Nykyään kalaa ei tule 
läheskään niinkuin ennen. 
Moottorit jauhaa ja las
kee öljyä mereen. Kalat e'i 
vät kude; muutenkin ke
hitys on menossa pahaan 
suuntaan. Täällä saaressa 
voi ikäänkuin sivusta seu
rata kehitystä. Täältä huo
maa myös helpommin sen 
varjopuolet. Pois en enää 
saaresta lähde, jos sairaus 
ei pakota. Tähän ympäris
töön on kasvanut perus
teellisesti kiinni. Täällä saa 
elää päivän kerrallaan. Aa-
~lla voi vain toivoa, että 
Wvottavasti tästä päivästä 
tulee hyvä päivä. 
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Karu Mäkiluodon linnake tarjoaa ensikertalaiselle kävijälle 
unohtumattoman elämyksen. 

Mantereella usein 
väärä kuva 
linnakeasumisesta 
- Ajatus siirtyä puolustus
voimien palvelukseen syntyi 
jo varusmiehenä Porin Pri
kaatissa. Sieltä siirryinkin 
Uudenmaan Jääkäripatal
joonaan. Rannikkotykistön 
upseerin ura ratkesi kuiten
kin vasta kadettikoulussa, 
enkä ole aselajin valintaa 
kertaakaan katunut. 

Näin kertoo ylil Kaarlo 
Saarimäki, joka on runsaan 
vuoden toiminut Mäkiluo
don linnakkeen päällikkö
nä. Linnake-elämästä hä
nellä on jo aikaisempaakin 
kokemusta. Tätä ennen hän 
oli kouluttajana kolme vuot
ta Isosaaressa. 
- Lähiaikoina lähden kap
teenikurssille, joten joudun 
jättämään saaren ainakin 
vähäksi aikaa. Takaisin kui
tenkin tulisin mielelläni 
kurssin jälkeen. 

- Ihmisillä on usein väärä 
kuva linnakeasurnisesta. Ti6-
dotusvälineet ja lehdistö ker
tovat "Myrskyluodon mai
ja" -tyyppisestä saaristoelä
mästä, joka nykyään ei pidä 
paikkaansa. Usein myös 
luullaan, että ihmiset ovat 
täällä yhtä "kinkeripiiriä". 
Kyllä täällä voi itsenäistä 
elämää viettää, jos niin ha
luaa, kertoo Saarimäki .. 

Ruokaostokset 
puhelimitse 

Palvelut ovat kaukana, 
mutta se ei merkitl.e, että ne 
eivät pelaa,yhtäihyvin - jos 
ei paremminkin kuin muual
la. Eräs mahdollisuus on 
soittaa puhelimella mante
reelle Upinniemeen. Kaup
pias tuo ostokset laivalle, jo
ka tuo ne saareen. Harvalla 
kaupunkilaisella on tällai
siin palveluihin mahdolli
suus. Ruokapakettien laa
dun suhteen ei ole Saari-
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&ikuntapäällikkö majuri J Knuuttila 
Linnake-lehden haastattelussa 

Rykmenttimme uudeksi esikuntapääl
liköksi on ilmoittautunut majuri J 
Knuuttila, joka on ottanut vastaan teh
tävät monivuotiselta edeltäjältään 
everstiluutnantti U Tirroselta hänen 
sörtyessä Rannikkotykistökoulun joh
tajaksi. Uusi esikuntapäällikkö on suu
rimmalle osalle rykmenttimme henki
lökuntaa ja varusmiehiä täysin tun
tematon. Linnake-lehti pääsi haastat
telemaan majuri J Knuuttilaa 15.8. 
1981. 

Linnake-lehti (L-L): Herra Majuri, mikä 
johti Teidät sotilasammattiin? 
&ikuntapäällikkö maj J Knuuttila 
(Ep): Ympäristö- ja perintötekijöillä 
lienee ollut oma yhteisvaikutuksensa. 
Suomenlinnassa asuminen keskellä 
silloista varuskuntaa teki minulle so
tilaselämän tutuksi ympäristön osalta 
jo nuoresta pitäen. Kun vielä isä palve
li upseerina ja veli oli valinnut saman 
ammatin, tuntui minusta sotilasam
matti varsin luonnolliselta ratkaisulta. 
L-L: Mitkä tekijät vaikuttivat siihen, 
että valitsitte rannikkotykistön? 
Ep: Palvelin varusmiehenä rannikko
tykistössä. Tämä antoi aselajista varsin 
monipuolisen kuvan esim. maavoimien 
pääaselajiin jalkaväkeen verrattuna, 
mitä yritettiin valottaa minulle Santa
haminassa Kadettikoulussa. Halu 
päästä palvelemaan myöhemmin moni
puolisen tekniikan pariin meren äärel
le voitti helposti muiden aselajien hou
kutukset omalta kohdaltani. 
L-L: Kertoisitteko vaiheistanne ennen 
esikuntapäällikön tehtävien vastaan
ottoa? 
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Ep: Olen syntyperäinen helsinkiläinen 
vuosiluokkaa 1939. Koulunkäyntini 
aloitin Suomenlinnassa ja ylioppilaak-
si tulin Ressusta 1959. Saman vuoden 
syksyllä alkoi varusmiespalveluni tässä& 
lippurykmentissämme Isosaaren lin-W 
nakkeella nykyisen rykmentinkomen
tajamme toimiessa silloin patterin pääl
lokkönä. Varusmiespalvelun jälkeen 
kävin Kadettikoulun ja sen jälkeen pää
sin palvelemaan syksyllä-62 SlRtR:ään 
Isosaaren linnakkeelle RAuK:hon. 
Kapteenikurssin käytyäni 1967 minut 
määrättiin Mäkiluodon linnakkeen 
päälliköksi, jossa palvelin runsaat kol
me vuotta. Sotakorkeakoulun (1971-
73) jälkeen olen palvellut Etelä-Suo
men sotilasläänin esikunnan tykistö
toimistossa, Pääesikunnan rannikko
tykistötoimistossa ja viimeksi runsaat 
neljä vuotta Sotatieteen laitoks~n stra
tegian toimistossa. 

L-L: Kun Te olette palvellut useassa 
erilaisessa paikassa, mikä uranne vaihe 
Teille on jäänyt erityisesti mieleen ja 
miksi? 
Ep: Joukko-osastopalvelu linnakkeell4 
varusmiesten parissa "realityössä" ja 
Sotatieteen laitoksessa konkreettisen 
tutkimuksen parissa ovat olleet täysin 
poikkeavaa ylimpien esikuntien ja so
takoulujen työstä. 
L-L: Mitä erityispiirteitä voitte maini
ta rannikkotykistöstä muihin aselajei
hin verrattuna? 
Ep: Aselajimme toiminta-alue valta
kunnan eteläisellä merirajalla etulin
jassa poikkeaa huomattavalta . osin 
muiden maavoimien aselajien joka
päiväisestä elämästä. Tämä vaikuttaa 

myös tehtäviimme, joiden hoitamiseen 
erikoispiirteensä luo eri vuodenajat. 
Kun linnakkeet joutuvat toimimaan 
itsenäisesti meren keskellä ilman mui
den aselajien tukea, on rannikkotvkis
tön perusvksikköihin. linnakkeisiin si
sällytetty kiinteästi useiden maavoimia 
tukevien aselajien tehtävät ja välineet. 
Esimerkiksi voidaan mainita linnak
keen ilmatorjunta-aseet, jotka kerto-

•at ilmatorjunta-aselajin tehtävistä. 
•innakkeen monipuoliset ase-, johta

mis- ja viestijärjestelmät kuvaavat jo 
sinänsä monipuolisen teknologian jo
kapäiväisyyttä rannikkotykistössä. . 

Tuskinpa minkään muun maavoi
mien aselajien sotilaat joutuvat toimi
maan jo rauhan aikana samassa laajuu
dessa mahdollisen kriisiajan toiminta
paikoilla kuin rannikkotykkimiehet. 
L-L: Esimiesten tehtäviä ei tunneta 
yleensä kovinkaan hyvin. Tähän liit
tyen haluaisimme tietää, mitä esikunta
päällikön tehtäviin kuuluu? 
Ep: Esikuntapäällikön tehtäviin kuu
luu johtaa esikuntaa. Se toimii komen-

tajan apuna hänen johtaessa joukko
osastoa ylempien johtoportaiden anta
mien ohjeiden mukaisesti. Tässä toi
minnassa on varsin keskeisessä ase
massa koulutuksen johtaminen, mikä 
sisältää niin varusmies- kuin reservi
läiskoulutuksen. Esikunnan tehtävänä 
,on ennen muuta pyrkiä luomaan mah
dollisimman hyvät toiminta- ja kou
lutusedellytykset jokapäiväistä koulu
tusta suorittaville yksiköille ja suunni
tella joukko-osaston kokonaistoimin
taa ja sen kehittämistä pitkäjänteisesti 
käytettävissä olevien resurssien puit
teissa. 
L-L: Miten Te vietätte vapaa-aikaan
ne? 
Ep: Vapaa-ajasta kuluu varsin huomat
tava osa urheilun merkeissä. Kunto
urheilun ohella olen yrittänyt valmen
taa nuoria yleisurheilussa, joskin pallo
pelit ovat lähellä sydäntäni. Itse pelaan 
jalkapallo,~~ ,i,kämiessarjassa, PK-50:ssä. 
Urheilun ohella olen harrastanut tur
vallisuuspolitiikan tutkimista ja saksan 
kieltä, jotta voisin lukea ja seurata vai
vattomasti yhdellä eurooppalaisella 
valtakielellä alan kansainvälistä kir
joittelua. Tässä minua auttaa erinomai
sesti Sotatieteen keskuskirjaston kir
jastopalvelu. 

L-L: Onko Teillä jotain erityisii tule
vaisuudensuunnitelmia työnne suh
teen, ja mitä odottaisitte tulevaisuu
delta yleensä? 
Ep: Työn suhteen voidaan tulevaisuu
delle asettaa korkeintaan toivomuk
sia. Näistä päällimmäisenä on toivo
mus pystyä suoriutumaan itselleni ase
tetuista tehtävistä. Kun esikuntatvö on 
yleensä näkymätöntä yhteistyötä, täl
löin ovat keskeisessä asemassa lähim
mät työtoverit. Tässä mielessä toivon
kin, että voisin säilyttää esikunnassa 
sen hyvän ammattitaidon, joka sillä on 
ollut ottaessani vastaan esikuntapääl
likön tehtävät. 

Tulevaisuudelta odotan ennen muu
ta sitä, että täällä Pohjolassa jatkuisi 
kansainvälispoliittisesti myönteinen 
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ilmapiiri, jota tällä hetkellä varjostaa 
supervaltojen välinen lukkiutunut ti
lanne. Sen korjaamiseksi olisi ensiar
voisen tärkeää, että supervallat pääsi
sivät suoriin neuvotteluihin, mikä on 
ensimmäinen todellinen perusta nyky
tilanteen parantumiselle laajoissa puit
teissa. 
L-L: Mikä on tervehdyksenne tämän 
päivän varusmiehille? 
Ep: Koettakaa luoda keskuutenne hyvä 
henki ja välittömät ystävyyssuhteet 
kavereihinne. Tätä edesauttaa positii
vinen asenne palvelustehtäviin. Täällä 

Rykmenttiin 

vain Te pystytte luomaan keskenänne 
ne hyvät suhteet, joista Teille on tule
vaisuudessa hyötyä. Tämä ei maksa mi
tään ja on mukavaa voida myöhemmin 
soittaa henkilökohtaiselle kaverille, 
joka pystyy Sinua neuvomaan ja autta
maan. Omalta osaltani voin todeta, 
että meidän kesken varusmiesaikana 
vallitsi hyvä ilmapiiri. Tätä osoitta
koon se, että kokoonnuimme viimeksi 
20 vuotta varusmiespalvelun jälkeen 
runsaslukuisasti tapaamaan vanhoja 
"ruodiskavereita", jotka tulivat paikal
le pitemmänkin etäisyyden päästä. • 

kaksi uutta luutnanttia 

Linnake-lehden toimittaja löysi rykmentin uunituoreet 
luutnantit Timo Junttilan ja Aulis Minkkisen Santahami
nan sotilaskodista. He olivat juuri käyneet Ilmoittautumas
sa rykmentin komentajalle. 
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Tasavallan presidentti ni
mitti 27.8. yhteensä 96 ka
dettia puolustusvoimien ja 
rajavartiolaitoksen virkoihin 
ja ylensi h~idät luutnanteik
si. Heidän joukossaan oli
vat myös Suomenlinm6 
Rannikkotykistörykmenti_,. 
kaksi uutta luutnanttia: ltn 
Timo Junttila ja ltn Aulis 
Minkkinen. Ltn Junttila 
siirtyi kouluttajaksi Upin
niemeen KoulPtrille ja ltn 
Minkkinen Mäkiluotoon. 

Monipuolinen aRlaji 
kiinnosti 
Ltn Minkkinen on 24 vuo
tias ja asuu Helsingissä. Hän 
palveli varusmiehenä Hä
meen Ratsujääkäripataljoo-

nassa, jonne hän jäi palve
lulcsen suoritettuaan komc
tiksi. Upseerin ura kiinnosti 
siinä määrin, että seuraava
na oli vuorossa kadettikou
lu. Kysyttäessä häneltä pe
rusteluja aselajivalintaan 
hän kertoo siihen eniten vai
kuttaneen Rannikkotykis
tön monivaiheisuuden. 
- Ilmavoimat on oikeas-

taan ainoa aselaji, johon 
R T:n sisällä ei voi erikoistua 
Sitä paitsi: Jos merestä pi
tää, Rannikkotykistöön on 
jäätävä, mikäli maavoimis
sa haluaa pysyä, sanoo hän. 

Ltn Junttila suoritti va
rusmiespalveluksensa meri
voimissa. Tämän jälkeen 
hän palveli jonkin aikaa Lai
vastolippueessa aliluutnant-

tina. Purjehduksen harras
tajana 24 vuotias luutnantti 
mielii vesille myös vapaa
aikoinaan. 

R T:n monipuolisuutta pi
ti hänkin tärkeänä tekijänä 
aselajivalintaa tehdessään. 
Myös aselajin teknisyys ja 
sen nopea kehittyminen oli
vat seikkoja, jotka vaikutti
vat valintaan. 

Hyvä emäntä. 

DO PARMA 
Puolimatka-Yhtymä.l'Rakennusvalmiste Oy. 

32420 Forssa 42. Puhelin 91 6- 11 66 1. 
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Vaativa haaste rt-väelle 

Robert Kajanuksen graniittisauna 
herätetään eloon 

Reijo Teleranta 

Jo monet varusmiespol
vet ovat ihmetelleet Upin
niemen kärjessä olevaa 
omituista kivilinnaa. Pyö
reän rakennuksen keskeltä 
kohoava korkea torni ja 
sakaramuurit ovat tuoneet 
useille mieleen keskiaikai
set ritarilinnat. 
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Tuo erikoinen luomus 
on säveltäjä Robert Kaja
nuksen rakennuttama ran
tasauna. Nyt tuota pian 
sadan vuoden ikään ehti
nyttä rakennusta ollaan 
herättelemässä uudelleen 
eloon. 

Porkkala oli jo vuosisa
dan vaihteessa suosittu vii
konloppuretkien kohde. 
Monet tunnetut kansalai
set ostivat seiltä palstoja 
rakentaakseen meren tun
tumaan oman huvilan. 

Tunnetuimpia Porkka
laan ihastuneista olivat 
Akseli Gallen-Kallela ja 
Robert Kajanus. 

Kummankin päätyminen 
noille seuduille johtui sat
tumasta. Innokkaana pur
jehtijana Kajanus liikkui 
usein Porkkalan vesillä ja 
eräällä näistä retkistään 

· hän osui Obbnäsin niemel
le. 

l 
J 

.J 

Rikkonainen saaristo ja 
karut kalliot tekivät sävel
täjään heti voimakkaan 
vaikutuksen. Hän halusi 
välittömästi ostaa Obbnä
sistä oman palstan. 

Kauppa ei kuitenkaan 
ottanut syntyäkseen. Mai
den omistaja ei tahtonut 
millään myydä säveltäjäl
le noin kelvottomia maita. 
Rumien ja hyödyttömien 
rantojen sijaan hän tarjosi 

....l_ajanukselle viljavampia 
9!ita hieman kauempaa. 

Kajanus pysyi kuitenkin 
päätöksessään. Puoliksi 
väkisin hän osti tuhannella 
markalla 25 hehtaaria "ru
mia rantakallioita" ja ra
kennutti palstalleen 1898 
komean hirsihuvilan. Esi
kuvana rakennusta suunni
teltaessa oli Gallen-Kal
lelan maineikas Ruoveden 
Kalela. 

Säveltäjä-kap•llimesta-
. ri vietti kesiään huvilallaan 
aina kun se suinkin oli 
mahdollista. Huvilalle ra
kennettiin kolme kilomet
riä pitkä tie ja oma puhe
linlinja. Maito haettiin kol
men kilometrin päässä ol
leesta kartanosta. 

Ajan tavan mukaan hu
·1aUa vietettiin myös vil
sta seuraelämää. Monet 

uon ajan kulttuurinimet 
kuuluivat Kajanuksen tut
taviin ja kävivät ihaile
massa Porkkalan maise
mia. Säveltäjän hyvän ys
tävän Akseli Gallen-Kalle
lan lisäksi olivat usein näh
tyjä vieraiden joukossa Ei
no Leino ja Eliel Saarinen, 
jonka kerrotaan laatineen 
piirustuksen Kajanuksen 
erikoista rantasåunaa var
ten. 

Säveltäjän kuoltua peri-

Museovirastosta löytynyt kuva saunasta niiltä ajoilta, jolloin 
sitä vasta rakennettiin. 

kunta myi huvilan helsin
kiläiselle liikemiehelle, jo
ka peitti hirsihuvilan sei
nät rappauksella ja raken
nutti graniittisaunaan kor
kean näköalatornin. Saari
sen piirustuksissa pyöreän 
saunan kattotasanteella oli 
ollut keskellä vain suuri au
rinkokellon "viisari" nume
roiden ollessa kehässä pit
kin sakaramuurin laitaa. 

Nykyään Kajanuksen 
huvilasta on jäljellä enää 
vain tuo pyöreä graniitti
nen sauna sekä osittain sor
tunut kivilaituri, johon ai
koinaan olivat kiinnitettyi
nä monet pääkaupungin 
kerman toinen toistaan ko
meimmista veneistä. 

Kajanuksen sauna 
herää eloon 

Vuodet ja vuosikymme
net ovat kohdelleet kai-

toin jopa jyhkeää kivisau
naa. Lattia on kadonnut, ' 
komeista laatoituksista on 
jäljellä enää vain rippeitä, 
seinistä on putoillut kiviä ja 
monet koristeellisista muu
rinsakaroista löytyvät ym
päröivästä maastosta. Ve
den ja jään vaikutuksesta 
vanhan kalkkilaastin ote 
on kirvonnut. Kivi toisen
sa jälkeen on pudonnut jät
täen sekä seiniin että tor
niin rumia arpia. 

Nyt kehityksen suunta 
on muuttunut. 

SlRtR:n ja Helsingin 
Rannikkotykistökillan 
käynnistämä projekti "Ro
bert Kajanuksen sauna" 
merkitsee vanhan graniitti
saunan herättämistä eloon. 

Ensimmäiset talkoot on 
jo pidetty. Mukana oli 
Rykmentin ja Killan väkeä 
sekä aliupseerikoulun op
pilaita. Monet alan asian
tuntijat ovat käyneet pai
kan päällä tutustumassa 
tilanteeseen. Näin on py-
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ritty yhdistämään sekä 
Museoviraston että vastaa
via töitä tehneiden raken
nusliikkeiden sekä insinöö
ritoimistojen tietämys . 
Parhaillaan ovat valmistu
massa seikkaperäiset työ
piirustukset, joiden mu
kaan päästään toivottavas
ti ~tenemään jo tämän syk
syn aikana. Kiltalaisten, 
Rykmentin henkilökunnan 
ja varusmiesten lisäksi 
myös monet yritykset ja 
liikelaitokset ovat ilmoit
tautuneet mukaan talkoi
siin, joilla arvokas kult
tuurikohde saadaan pelas
tettua jälkipolvienkin ihail
tavaksi. 

Kaikkia wvitaan 
Urakka on vasta alussa. 

Haaste on valtava, ja sen 
selvittämiseen tullaan tar
vitsemaan kaikki mahdolli
set kädet ja voimavarat. 
Talkootyön lisäksi tullaan 
tarvitsemaan myös kallis
paikkaisia erikoisammat
timiehiä. 

Tähän asti kaikki Robert 
Kajanuksen saunaan tu
tustuneet ovat kokeneet 
haasteen paitsi vaativa
na myös tavattoman kieh
tovana. Tässä on tilaisuus 
tehdä jotain pysyvää. Jo
tain sellaista, joka tulee säi
lymään vuosikymmeniä ja 
varmasti pitempäänkin. 
Sauna-hankkeessa voi jo
kainen olla mukana omal
ta osaltaan tallentamassa 
arvokasta kulttuurihisto
riaa ja rakentamassa sa
malla Rykmentille ja Kil
lalle yhteistä koulutus- ja 
kokoontumispaikkaa. 
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Jo nyt sauna-projekti on 
osoittautunut onnistuneek
si myös kiltatoimintaa laa
jemminkin ajatellen. Nyt 
meillä on edessä haaste, 
joka rt-väen arvoisena ja 
riittävän konkreettisena 
yhdistää sekä nykyiset että 
tulevat rt-miehet samaksi 
graniitinlujaksi joukoksi. 

Herätetään yhdessä Ro
bert Kajanuksen sauna 
eloon! 

D 

Talkom1äkeä saunan 
edustalla. Projekti on 
saatu alkuun ja kai
killa on varaa hy
myillä. ) 

Osa talkooväestä haeskeli maastosta ja rantavedestä muurinsa
karoita ja muita rakennuksen puuttuvia paloja. 

r-----------
1 Jäsenilmoittautuminen 

1 
1 

Haluan liittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehdet sekä jäsentiedotteet alla olevalla 
osoitteella. 

1 nimi 

1 osoite 

1 
♦ ost itoimi 

puh .kotiin 

aikka 

puh. toimeen 

synt.aika palvelupaikka/aika 

Ki llan toi minnassa minua kii nn ostavat eni ten ne 3 kohtaa, 
jotka o len oheisista ruksannut: 
□ retket linnakkeille □ varusmiesajan ystävien 
D ammuntojen seuraaminen tapaaminen 
□ tiedot aselajin kehityksestä □ saunaillat 
□ ajankohtainen tieto maan- □ Rannikonpuolustafa, Helsin-

puolustuksesta ja turvalli - gin Reservinsanomat ja 
suuspoli tiikasta tiedo tteet 

o retket teollisuuslaitoksiin □ kuntoliikunta 

Lähetä tämä posti kortt ina ta i ki rjekuoressa. Voit jättää il
moittau tumisesi myös Killan yhteyshenkilöil le tai SIRtR:n 
VM TK:n edusta ji lle , jotka toimittavat sen edel leen . Terve-

Näin pä&t mukaan 
saunaprojektiin 

Rykmentti ja Kilta ovat 
perustaneet Robert Kaja
nuksen saunan entisöintiä 
varten projektiryhmän . 
Ota yhteyttä keneen tahan
sa seuraavista henkilöistä 
halutessasi tietää, miten 
voit omalta osaltasi tulla 
mukaan kaikkien aikojen 
rt-tempaukseen. 

Päätoimittaja Reijo Te
laranta puh. t. 782 311 , 
johtaja Helmuth Hess puh. 
665 057, arkkitehti Olli 
Saatsi puh. 646 024 ja ma
juri Heikki Tiilikainen puh. 
298 0211. 

Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
elo Markkanen 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

~u~ m~a~ - - - - - ______________ _j 
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SINUNKIN INT-KUVASI 
VALMISTAA TUHA TKUVA 

JA 

l<UVA-AHTI OY 
Flemingink. 7, 00530 Hki 53, p. 717 004 

- Tapaisitko mielelläsi niitä ystäviä, joihin tu 
tustui! varusmiesaikana tai kertausharjo i
tuksissa? 

- Oletko kiinnostunut turvall isuuspolitiikasta, 
maanpuolustuksesta ja oman aselajisi keh i
tyksestä? 

- Oletko sitä mieltä, että tämä maa on puolus
tamisen arvoinen ja haluatko olla mukana 
tekemässä siitä yhä useammille rakastami
sen ja vaalimisen arvoisen?. 

Jos vastaat yhteenkin noista kysymyksistä 
KYLLÅ, niin Sinun kannattaa tutustua tar
·kemmin kiltatoimintaan . Mikäli tunnet kaik
ki kohdat omiksesi , niin olet jo valmis rt 
kil talainen! Sinun tarvitsee enää vain lähet
tää tämän tiedotteen takana oleva ilmoit
tautumiskortti ! 

-, 

1 
--------------------~' L _________ _ _________ .J 
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'fampella 
RAKENTAA UUSIA 

JA 

KORJAA VANHOJA 

RANNIKKOTYKKEJÄ 

RAN NIKKOSOTILASKOTI
YH DISTYS 



Mäkiluodon linnakkeen haudat 
ja muistomerkit 

Ylil o Enqvm 

Mälciluodossa on kaksi hau
taa ja yksi muistomerkki, 
joiden taustat ovat mielen
kiintoiset. 

Tunnetuin lienee ns. Mac 
Elliotin hauta. Nykyinen 
hauta ei kuitenkaan ole al
kuperäinen. Alkuperäinen 
hauta rakennettiin l 7~lu
vun lopulla. Silloin Mac El
liot-niminen irlantilainen tai 
skottilainen pappi joutui 
epäsuosioon Eestissä. Hän 
joutui pakenemaan Suomen 
puolelle ja nousi aikoinaan 
maihin Mälciluodossa. Ees
tiläiset kuitenkin tavoittivat 
hänet ja muurasivat hänet 
perheineen elävänä saaren 
keskellä olevan kallion pääl
le rakennettuun holvihau
taan. Saaristolaiset jättivät 
haudan rauhaan kunnes 
muutama kirvesmies Rönn
skäristä kaatoivat haudan 
vuonna 1838. Ainakin vielä 
1913 hautakummusta oli 
löydettävissä ihmisen luita. 
Kun · venäläiset aloittivat 
saaren linnoittamisen, he 
myös hävittivät haudan. 

Tarina merikapteeni Mac 
Elliotista, joka tänään ylei
sesti tunnetaan, lienee 
muunnelma em. tarinasta. 
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Toinen Mälciluodon tal
lella olveista haudoista on 
ns. ruttoon kuolleiden hau
ta. Krimin sodan aikana 
Mäkiluotoon haudattiin 
englantilaisia ja ranskalaisia 
matruuseja. Lukumäärä 
vaihtelee eri lähteissä 20 ja 
40 välillä. Haudat merkit
tiin alunperin kivillä ja va
rustettiin yhteisellä puuris
tillä. Risti lahosi aikoinaan, 
mutta vuosisadan alussa 
kivet olivat vielä näkyvissä. 

Vuonna 1903 kuvanveis-

täjä V Bergman teki tai tee 
nykyisen muistokiven hau
dalle. 5. heinäkuuta tapah
tuneessa paljastustilaisuu
dessa Bergman itse piti pal
jastuspuheen. Vuonna 1906 
Englannin konsuli Charles 
Cooke seurueineen laski 
haudalle metalliseppeleen. 

Haudalla oli alunperin 
vain muistokivi. Valokuvis
ta päätellen joskus 1920-lu
vulla hauta ympäröitiin 17: 
lla 10" kran~tilla ja ank
kurikettingillä. 

Granaattien ympäröimä ns. 'Ruttoon kuolleiden hauta' 

Jatkosodan alussa majuri 
Ravi teki aloitteen ns. "tal
vi- ja jatkosodan muisto
merkille". Muistomerkin te
keminen annettiin tehtäväk
si korpraali Tynykselle. 
Muistomerkki paljastettiin 
syyskuussa 1941 presidentti 
Rydin vieraillessa linnak
keella. 

Porkkalan vuokra-ajan 
jälkeen muistomerkki oli 
huonossa kunnossa,ja kään
nyttiin taiteilija Tynyksen 

lllllal,leen ja pyydettiin häntä 
..,.,nnostamaan sitä. Tynys 
suostui ja 7.9.1958 tapahtui 
uudelleenpaljastus. 

Aikaa myöten muisto
merkki oli jälleen mennyt 
huonoon kuntoon, kun so
danajan Mäkiluodon upsee
rit korjauttivat sen keväällä 
1981. Taloudellista tukea he 
saivat Urlus-säätiöltä 10.000 
mk, ja muistomerkki paljas
tettiin . uudestaan loppuke
sällä 1981. 

Mac Elliotin hauta. 

Talvi- ja jatkosodan muistomerkki Mäkiluo
dossa. 

Mäkiluodonhistoria 

Yli1 Enqvist on kirjoittanut 
Mäkiluodon historiikin, 
jonka hän aikoo painattaa 
myytäväksi. Kustannusar
vio on 15.000 markkaa. 

Kaikkia jotka rahallisesti 
tai muulla tavalla voivat aut
taa tätä hanketta pyydetään 
ottamaan yhteyttä puhelin
numeroon 6860314 tai 
6985330 tai osoitteeseen 
Ryytikuja 4 I 73, 00840 Hel
sinki 84. 
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TYÖLLISYYSKOULUTUS 1981 
VARUSMIES - OLETKO KIINNOSTUNUT 

TYÖLLISYVSKOULUTUKSESTA? 

Ammattlkurssln suorittaminen on hyvä ratkaisu silloin: 

D kun olet syystä tai toisesta jäänyt työttömäksi 
D kun et ole saanut lainkaan ammattikoulutusta 
D kun haluat ja voit työttömyysaikana täydentää ja monipu 

listaa ammattitaitoasi 
D kun sinun on vaihdettava ammattia 
D kun pyrit koulutuksen avulla toimeentulosi parantamiseen tai 

pitämään ammattitaitosi ajan tasalla 

Helsingin työvoimapiirin alueen ammatillisissa kurssikeskuksissa 
alkaa vuoden 1981 aikana ammattikursseja eri aloilla ja paikoissa 
seuraavasti: 

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Hyvinkäällä 
Torikatu 8, 05800 HYVIN!(ÄÄ 
puh. 914-16120 
Alat: metalliala, majoitus- ja ravitsemisala 

Riihi mäellä 
Teollisuuskatu 24, 11100 RIIHIMÄKI 10 
puh. 914-36957 
Alat: metalliala ja saha-ala 

JÄRVENPÄÄN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Wårtsilånkatu 61, 04400 JÄRVENPÄÄ 
puh. 90-280599 
Alat: metalliala, sähköala, majoitus- ja ravitsemisala ja piirustusala 

05200 RAJAMÄKI 
puh . 90-200022 
Alat : auto- ja pienkoneala, maatalousala, maarakennus- ja kuljetus

ala ja puutyöala 

ITÄ-UUDENMAAN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Porvoossa 
Tyc'A,intie 20, 06100 PORVOO 
puh,15-130511 
Alat: kemian ala, muoviala, sähköala, toimistoala, vartiointiala, kau-

pallinen ala ja hoitoala 

Loviisassa 
Johtajantie 00, 07900 LOVIISA 
puh. 915-535821 
Alat: metalliala 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

Konalankuja 1-3, 00390 HELSINKI 39 
puh. 90-544633 
Alat : metalliala, toimihenkilöala, majoitus- ja ravitsemisala, raken

nusala, sähköala, varastoala, siivous- ja puhdistusala 

VIHDIN AMMATILLINEN KURSSIKESKUS 

, 03~UMMELA 
puh~13-23044 
Alat : metalliala 

Kursseille voit hakeutua henkilökohtaisesti lähimmän työvoimatoi
miston kautta; Työvoimatoimistoista saat hakemuslomakkeita, tar
kempia tietoja kursseista ja kurssien aikana maksettavista taloudelll
sista eduista. Koulutusta annetaan pääosaltaan eri puolilla maata si
jaitsevissa ammatillisissa kurssikeskuksissa. 

TYÖVOIMATOIMISTOT 
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Rannikonpuolustajain ... .. pmva 
Mäkiluod~ 22.8. 

Helsingin RT-killan jär
jestämä päivä Mäkiluodos
sa keräsi väkeä lähes 400 
henkeä. Kokoontuminen 
oli Ur,inniemessä, josta 
lähdettiin komealla laiva
saattueella saareen. Viral
lisen puolen ohjelmasta 
muodosti kukkienlasku 
muistomerkin luonajajuh
latil~suus, johon kuului 
myös SIRtR:n komentaja 
eversti Lahden puhe. Ilta
päivällä oli ohjelmassa dia
esityksiä ja Mäkiluoto
aiheinen valokuvanäytte
ly. 

Vierailla oli mahdolli-
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suus pelata pelejä ja tutus
tua juhlapaikkoja Iaajem
mal tikin Mäkiluotoon 
osallistumalla opastettui
hin kierroksiin. Linnak
keen henkilökunta ja va
rusmiehet järjestivät lo
puksi vielä tykistöammun
nat ja torjuntanäytöksen, 
jonka jälkeen laivat lähti
vät takaisin Upinniemeen. 
Aurinko paistoi koko päi
vän ja väki oli tyytyväistä. 
Illalla halukkaat saattoi
vat jatkaa yhdessäoloa vie
lä Upinniemen varuskun
takerholla. 

D 

Eversti ~n 
lautanen 

SIRtR on saanut lah
joituksena Eversti Laakso
sen Lautasen, joka rliii, 
mentin komentajan OW 
räyksestä luovutetaan vuo
deksi kerrallaan SIRtR:ssä 
työskentelevälle sivilityön
tekijälle tai värvätylle eril
lisen toimikunnan esityk
sestä. Lautasen, joka luo
vutetaan ensimmäisen ker
ran rykmentin vuosipäivä
nä 12.5.1982, on tarkoitus 
täydentää rykmentissä 
jaettuja tunnustuspalkin
toja, joita tähän mennessä 
ovat olleet toimiupseereil
le annettu RSKY:n haarik
ka sekä upseereille luovu
tettu Kenraalin Kannu. 
Lautasesta laaditaan luo
vutuskirja, jota säilyte
tään SIRtR:n komentotoi
mistossa. Luovutuskirjan 
ote annetaan luovutuksen 
yhteydessä vuosittain I 
tasen saajalle. 

Lautanen voidaan myön
tää omassa työssä osoite
tun kunnostautumisenjoh
dosta, SIRtR:n etua edistä
västä erityisestä toimin
nasta tai SIRtR:n ulko
puolella tapahtuneesta eri
tyisestä kunnostautumises
taja myös muista erityisistä 
syistä. Mahdolliset sään
tömuutokset tekee ryk
mentin komentaja toimi
kunnan esityksestä. 
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Isosaaren 
ollUlNen päivä 
Isosaaressa vietettiin 11. 
heinäkuuta usean vuoden 
tauon jälkeen omaisten 
päivää. Vieraita saareen 

.-_pui hyvän sään vallites-
9ähes sata. Kuljetus oli 
järjestetty Kauppatorin 
rannasta yhteysaluc: Vaar
lahdella. Ohjelma alkoi jo 
heti laivan irrottua laitu
rista, kun RTTK:n yksik
käedustaja alikersantti 
Järvelä esitteli Helsingin 
edustan saaristoa matkus
tajille. 

Varsinaiseen ohjelmaan 
saaressa kuului patteriston 
komentajan maj Skytän ter
vetuliaissanat. Tämän jäl
keen kertoi linnakkeen 
päällikkö kapt Kaipia Iso-

Alokkaat tykkimiehiksi 
Porvoossa 

saaren hiStoriasta ja nyky- Kesäkuussa palvelukseen marssi, jonka otti vastaan 
päiväStä. Lopuksi toivotti astune1·den alokka1'den vala- km · k ta' myös varusmiesten edusta- ry entm omen Ja evcrs-
ja alik Järvelä vieraat ter- tilaisuus pidettiin Porvoon ti Lahti. Aurinko paistoi 
vetulleiksi. Vierailla oli tuomiokirkossa heinäkuun ja Porvoon kadut täyttyivät 
mahdollisuus seutata sul- 24. päivänä. Valaan perin- tykkimiesten omaisista sekä 

.Jili.snäytöstä, tutustua Iin- teisesti liittyvää loppuleiriä uteliaista kaupunkilaisista. 
W:keen kevyeen aseistuk- ei tällä kertaa ollut, joten Porvoosta siirryttiin ta
seen sekä katsella erilaisia alokkaat saattoivat vas- kaisin Upinniemeen ja San
ampumanäytöksiä. Musii- taanottaa tykkimiehen ar- tahaminaan, jossa nautittiin 
kista huolehti Isosaaren vonsa virkeinä. valalounas omassa yksi
varusmiehistä koottu 'Pek- Valan jälkeen seurasi ohi- kössä. D 
kaa perästä' -niminen yh- L----------------------
tye. Ruokailu tapahtui lin-
nakkeen ruokalassa, jossa 
oli tuttuun tapaan tarjolla 
hernekeittoa ja p~nnukak
kua. 

Vierailla oli mahdolli
suus tutustua myös kasar
min sisätiloihin, mikä sai 
ainakin paikalla olevien 

naispuolisten suun hy
myyn. Herrojen kaapit oli
vat kunnostettu 'viimeisen 
päälle' ja vuoteetkin olivat 
sijattu niin, että harva pai
kalla oleva äiti oli uskoa 
silmiään. Lopuksi oli vie
lä mahdollisuus vapaaseen 

yhdessäoloon saaressa. 
Kaikin puolin näkemäänsä 
tyytyväisinä lähtivät vie
raat illalla Isosaaren vuo
roaluksella takaisin Helsin
kiin. 

D 
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Rykmentin yleisurheilu- ja 
maastojuoksukilpailut 

Santahaminassa järjestettiin heinäkuun 
viimeisenä päivänä rykmentin yleis
urheilu- ja maastojuoksukilpailut. 

Tulokset olivat kansallisesti katsoen 
keskinkertaisia. Maastojuoksuun osal
listuminen oli runsainta, ja siinä tais
teltiinkin kiivaasti ensimmäisistä sijois
ta. Voiton vei tkm Juha Pallaspuro, 
joka voitti myös 1500 m. Hyvän tulok
sen korkeushypyssä sai kok Ari Muik-

100 m 
.1. Korpr Skyttä I Psto 12.6 
2. Korpr Reiman I Psto 12.8 
3. Tkm Vaenerberg II Psto 13.0 

400 m 
1. Tkm Mussalo II Psto 60.3 
2. Tkm Kitinoja II Psto 60.5 
3. Tkm Hietala II Psto 62.2 

1500 m 
1. Tkm Pallaspuro II Psto 5.04.l 
2. Tkm Kattilakoski II Psto 5.09.5 
3. nm Lehmus II Psto 5.14.6 

Pituus 
1. Kok Muikku I Psto 555 
2. Tkm Vähäkainu II Psto 525 
3. Tkm Suhonen II Psto 517 

Kuula 
1. Tkm Kettunen I Psto 12.38 
2. Tkm Harinen I Psto 11.72 
3. Tkm Tuikkanen I Psto 11.35 

Korkeus 
1. Kok Muikku I Psto 180 
2. Tkm Sumelius E+EPtri 165 
3. Tkm Majanen E+EPtri 160 

Ruotsalaisviesti 
1. I Psto 2.20.1 
2. II Psto 2.20.7 
3. E+EPtri 2.28.0 
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ku, joka ylitti parhaallaan 180 cm. 
Osanottajia oli yhteensä noin 70 

joista 3 kantahenkilökuntaa ja loput 
varusmiehiä. Seuraaviin kisoihin <A 
tetaan myös kantahenkilökuntaan kW-' 
luvilta innokkaampaa osallistumista; 
onhan kyseessä sentään rykmentin mes
taruuskisat. 

Alla on kilpailujen tulossatoa parhai
den suoritusten osalta. 

Maastojuoksu 
yleinen 
1. Vääp koljonen I Psto 17.40.8 

yli 35v 
1. Maj Poikonen E+EPtri 19.45.2 
2. Talkapt Frisk II Psto 21.00.4 

varusmiehet 
1. Tkm Pallaspuro II Psto 15.36.4 
2. Tkm Kattilakoski II Psto 15.36.4 
3. Alik Toukola I Psto 15.59.0 

Yleismestaruus 
1. II Psto 82 p 
2. I Psto 61 p 
3. E+EPtri 43 p 

* * * 
Hyrylän varusmiestoimikunta kut-
sui 8.9. Helsingin muut varusmies
toimikunnat Helsingin Ilmatorjun
tarykmentin vieraaksi. Ohjelmassa 
oli mm. taistelunäytös ja tutustumi
nen uuteen ilmatorjuntaohjusjär
jestelmääQ. Tilaisuuteen osallistui
vat myös R TTK:n toimihenkilöt. 

* * * 

Omaisia ampumaleirillä 

U pinniemen eteläkärjes
sä järjestettiin syysampu
maleiriin liittyen omaisten 
ilta, joka oli tarkoitettu 
RAu-kurssin oppilaiden 
aiiJlaisille ja tuttaville. 
W aat kuljetettiin Upin
niemen koulutuspatteril
ta armeijan kuorma-autoil
la eteläkärkeen Kajanuk
sen huvilan maastoon. 
Paikalla oli myös rykmen
tin komentaja ev Lahti, 
joka toivotti vieraat terve
tulleiksi. Patterin päällik
kö maj Tiilikainen oli ot
tamassa vieraita vastaan. 
Hän piti myös tervehdys
puheen, jossa kertoi ole
vansa tyytyväinen RAu
kurssiin. Samalla hän ker
toi Kajanuksen huvilan 
kunnostustöistä, joissa 
myös oppilaat ovat olleet 
mukana. 

Vieraille oli tarjolla her
nekeiton ja pannukakun 
lisäksi makkaraa, limona
Ä ampumanäytös sekä 
.. kerran mahdollisuus 

* * * 
RT-kapteenikurssi 28:lle, 
joka alkoi 12.10.1981 ko
mennettiin yliluutnantit H 
Rantala, K Saarimäki, K 
Marttinen ja M Kopra. 

* * * 

tutustua lähemmin 100 TK 
tykkeihin. 

Omaisille tarkoitettu lei
ri-ilta järjestettiin nyt toi
sen kerran. Ensimmäisen 
kerran tällainen järjestet
tiin viime keväänä ampu-

~~Jt..,,... 

maleirin yhteydessä Glos
holmassa. Tällaisen tilai
suuden toivottiin muodos
tuvan perinteiseksi. Se tuo 
mukavaa vaihtelua ja vir
kistää harjoituksen väsyt
tämiä varusmiehiä. O 
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Esikuntapatterin alokkail
le järjestetyt saunaillat, 
joissa isäntänä ja rahoitta
jana on toiminut NMKY, 
on havaittu erinomaisiksi 
tilaisuuksiksi tutustuttaa 
alokkaita: toisiinsa ja kou
luttajiinsa sekä kertoa 
R TIK:n toiminnasta. 

* * * 
Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentissä ylen
nettiin 1.9.1981 teknikko
luutnantiksi ylivääpelit 
Reino Johannes Merikuk
ka ja Raimo Kalevi Oskar 
Slrkölä. 

* * * 
Tasavallan presidentin si
jainen Mauno Koivisto on 
ylentänyt 1.10.1081 luut
nantti Mauri Olavi Ahosen 
yliluutnantiksi. 

* * * 
Rouva Pirkko Johansson 
siirtyi heinäkuun alussa 
-Hangon Rannikkopatteris
tosta Santahaminaan Esi
kunta II:n uudeksi kone
kirjoittajaksi. 

* * * 
Varsinkin pitkään palvel
leiden varusmiesten kes
kuude~sa on herättänyt ih
metystä rykmentin kahden 
peruskoulutus-yksikön vä
liset erot. Erot ovat ilmen
neet lähinnä yksiköiden 
koulutushengessä. 
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Mielipiteitä ja 
kulttuurikilpailujen 
satoa 

Kesällä järjestetyissä kulttuurikilpailu~ 
palkittuja olivat mm. nimimerkki '55S5., 
kirjoittama runo 'Rannikkotykkimies' sekä 
J. Reiman'in lähettämä piirrossarja 'RT-mie
hen biorytmi'. Ohessa runo ja kolme piirros
sarjan kuvaa. 

Onkohan olemassa mitään 
selvää sääntöä, miten armei
jassa pitää lyhentää sano-
ja. Välillä kirjaimia otetaan 
alusta, välillä sanan !opus- , 
ta ja joskus jopa sekaisin 
sanan keskeltä. 
Nimim. "Ihtlevä tkkmies" 

* * * 

Nimimerkki "Myrkytys" 
manailee U pinniemen ruo
kalan ruokia. 

* * * 
Armeija ei suosi urheilua, 
väittää nimimerkki 
'2HL+3KL+VLV+4KL+ 

pidPV' 

* * * 
Mikä on toivottomuuden 
huippu? 

Toimiupseeri, joka yrittää 
ratkaista Rubikin kuutiota!! 

Lähetti nimim. 'TJ 3' 

--

Rannikkotykkimies 
Väsyneenä, kovan koulutuksen jälkeen, 
lomalle lähdössä. 
Ylpeänä punaisista laatoistani, 
kypärästä olkapäilläni. 
Suojaamassa osaltani 
isänmaani rajoja. 
Toinen rannikkotykkimies 
U pinniemestä, Isosaaresta, 
Mäkiluodosta, Santahaminasta, 
samassa junassa, menossa kauas , 
juttua riittää, pidetään hauskaa. 
Ei koskaan ennen tavattu, 
silti ylimmät ystävät. 
Yhteistä punaiset laatat 
ja kypärä olkapäillä. 
Yhteistä ylpeys omasta aselajista, 
siitä parhaasta. 

Nimimerkki "55S55" 

Nimimerkki 'Paljon koke
nut' lähetti toimitukseen ar
voituksen: 

Mikä tämä on: Merenran
taan poistu, viheltää, räjäh
ti, asento, neliriviin järjesty, 
maahan, ylös, taakse poistu, 
ampuma-asento maaten, 
päivää pojat, ylös, asento .... 
(vastaus alla) 

l:lS!:l)[JOS U!J 
-:int?dsnlnJno)I :snt?lSt? A 

RTTK:n syksy 

Vastuu RTTK:ssa on taas 
kerran vaihtunut. Puheen
johtajana toimii tkm Saar
nion seuraajana alik Järve
lä. Asiamiehen tehtävät ot
ti puolestaan vastaan alilc 
Kaasisen jälkeen tkm Lei
wo. Uudet toimihenkilöt 
lupaavat työskennellä 
omalta osaltaan niin, että 
varusmiesten palvelumo
tivaatio pysyisi hyvänä ja 
että heidän henkilökohtai
set asiansa sujuisivat par
haalla mahdollisella taval
la. 

Vapaa-ajantilat 
yksikömä 

Yksiköiden vapaa-ajan
tilojen vajavainen organi
sointi ja suoranainen puut
tuminen on ollut sysäyk
senä tehdä tasmälliset yk
sikkökohtaiset suunnitel
mat tilanteen selkiinnyttä
miseksi. Lisäksi RTIK:lla 
on tarkoituksena esittää 
myös mahdolliset paran
nusehdotukset hukkatilo
jen käytöstä sekä tarvitta
vista rakennustöistä. Kaik
ki R TIK:n kautta tähän 
mennessä kulkeneet vapaa
ajan välineiden hankinnat 
on luetteloitu. Lisäksi on 
tehty ehdotus tarvittavista 
minimivarusteista ja tilois
ta. Hankinnoissa on run
saasti avustanut RSKY ja 
yhteistoimintaa jatketaan 
kiitollisuudella. 
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FJokuvat 
R TTK:n aloitteesta so

tilaselokuvateatteritoimin
ta aloitetaan Isosaaren ja 
Mäkiluodon linnakkeilla 
uudestaan. Esitettäväksi 
saadaan suoraan filmi
vuokraajilta 35 mm eloku
via. Tämä mahdollistaa 
laajan valikoiman ja tuo
reen ohjelmiston. Siirtymä
vaihee!,$a jatketaan 16 mm 
elokuvien esittämistä. 

Alokkaat 
Lokakuussa palveluk

seen astuvat alokkaat ovat 
taas kerran tärkeä RTTK:n 
toiminnan kohde. EPtrinja 
KoulPtrin aloikkaille jär
jestetään alokasoppitunnit. 
Esikuntapatterin alokkail
le järjestetään myös sau
nailta. Alokasoppitunileil
la tehdään mm. työllisyys 
ja sosiaalikysely, joka hyö
dynnetään aikaisemman 

RTTK:n entinen, nykyään jo kotiutunut puheenjohtaja Veikko 
Saarnio ja toim~unnan uudet jäsenet: Linnake-lehden toimitta
ja ja työsuojeluasiamies Lauri Suolahti, uusi puheenjohtaja Pek
ka Järvelä sekä työ-, sosiaali- ja opintoasiamies Martti Leiwo 
tutustumassa Hyrylän ilmatorjuntamuseoon. 

käytännön mukaan. Sa
massa yhteydessä kartoite
taan myös harrastustoi
minta. Saatuja tietoja käy
tetään hyödyksi suunnitel
taessa varusmiesten oh
jausta ja neuvontaa. 
. Lisäksi alokkaille jär
Jestetään kyselytilaisuus, 
jossa heille selvitetään A 
keusturvaa ja annetall' 
mahdollisuus esittää varus
miespalvelukseen liittyviä 
kysymyksiä oikeusasiois
ta. Paikalle pyritään saa
maan vastaajiksi rykmen
tin johtohenkilöitä. . 

Alokastiedote pyritään 
postittamaan ennen palve
lukseen astumista, mikäli 
osoitevaikeuksista selvi
tään. Tällöin tiedotteen 
hyöty on paras mahdolli
nen. 

Virkistystoiminta 
. R TTK järjestää syksyn 

aikana käyntejä konserteis
sa, teattereissa ja urheilu
kilpailuissa. Lisäksi kerä
tään Ientopallojoukkue,jo
ka osallistuu Helsin. 
seudun varuskuntien !em -
pallocupiin. 

Joukko-o.sastopuserot 
J oukko-osastopuseroi

ta, -paitoja, -verryttelyhou
suja ja -kasseja toimitetaan 
jälleen varusmiehille. Seu
raavat · tilaukset tehdään 
lokakuussa. Myös kanta
henkilökunta voi tehdä 
RTTK:n kautta tilauksia. 
Tarkempia tietoja saa 
RTTK:n toimistosta. □ 


