


2 

1955 - 1985- 2015 
Kolmekymmentä vuotta 
aika: 

on lyhyt 

Välitön elinympäristömme ja päivittäiset aska
ree~:'"e muuttuvat sangen paljon kolmessakymme
nessa vuodessa. Siltä ainakin tuntuu. Monet asiat 
ovat kuitenkin lähes ennallaan, jos ajattelemme 
suuria historiallisia muutoksia. Jos ajattelemme 
ko1'!1ekymmentä vuotta tulevaisuuteen, olemme jo 
hyvm kaukana eli vuodessa 2015. 

~yvyyttä tulevaisuuden ennakointiin antaa his
!onan tarkastelu. Paljon ei maailma ole muuttunut, 
~os vertaamme nykypäivään seuraavia ajatuksia 
Jotka presidentti Paasikivi lausui joulukuussa 1955; 

»Ihmiskunta ei voi luopua etsimästä kansainväli
se? !u~vallisuusongelman ratkaisua. Kansojen 
t0t_vo Ja ihanne on, ja täytyy olla, että oikeus pääsisi 
va_1kuttavalle sijalle kansojenkin välisissä suh
!~~ssa. Kysymys rauhan säilyttämisestä on nyky
aan etualalla suurvaltojen johtajien lausunnoissa 
mutta mitä tuloksia tällä alalla saadaan ja milloi~ 
se mahdollisesti tapahtuu, on tietämätöntä.» 

»Ja kokemus on antanut meille senkin opetuk
sen, että reaaliset tosiasiat on otettava sellaisina 
kuin ne ovat, eikä sellaisina kuin toivoisimme nii
den ole~an ... ?n pid~t~~vä molemmat jalat lujasti 
maassa J~ paa kylmana, mutta sydän lämpimänä.» 

Tule_va1suutta kannattaa silloin tällöin pohdis
kella, Jopa perusteellisemminkin. Mielikuvituksen 
käyttö on virkistävää. Markku Markkula 
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VUODEN VAIHTUESSA 

- Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentille vuosi 1985 on ollut sikäli mene~tykse
käs, että olemme selviytyneet meille asetetuista toimintavalmiuden ylläpitoon ja sen 
kehittämiseen liittyneistä tehtävistä suhteellisen hyvin. Koulutuksemme pätevyydestä 
voidaan esimerkkinä todeta rykmentin voittama Karhulan malja rannikkotykistö
joukko-osastojen keskeisissä rannikkotykistön kilpailuammunnoissa. Osoituksena 
oikeasta aloitteellisuudesta ja määrätietoisesta työskentelystä ovat erityisen mainin
nan arvoisia rykmentin henkilöstön monet huippuluokkaa olevat suoritukset omissa 
tehtävissään sekä Rannikkotykkimiestoimikunnan »junailut» rykmentin varusmies
ten parhaaksi. Kiitettävien suoritusten tilille on myös ehdottomasti kirjattava Suo
menlinnan Rannikkotykistökillan toiminta jokko-osastomme hyväksi. 

Haluan tässä yhteydessä osoittaa kiitokseni rykmentin henkilöstölle; varusmiehille , 
reserviläisille ja kantahenkilökuntaan kuuluville sekä kaikille Killan jäsenille kulu
neen vuoden ponnistuksista ja saavutuksista. 

Useat korkean tason tarkastajat ovat vuoden mittaan todenneet, että rykmenttiläi
set osaavat käyttää tuloksellisesti uutta välineistöään. Samoin ovat tarkastajat toden
neet joukko-osastomme ongelmat ja puutteet, joille itse emme voi mitään. Henkilös
tön puute ja organisaation jälkeenjääneisyys sekä rakentamiseen ja rakenteidert yllä
pitoon osoitettujen voimavarojen puute ovat jo niin pitkään haitanneet rykmentin 

A imintaa, että viimeistään ensi vuonna odotetaan päättäjiltä tehokkaita toimenpi
-.reitä epäkohtien korjaamiseksi! 

Rykmentin henkilöstön; varusmiesten, reserviläisten ja erityisesti kantahenkilö
kunnan vastuulle on uskottu paljon. Luotan, että jokainen meistä rykmenttiläisistä 
tekee edelleenkin parhaansa puutteista ja epäkohdista huolimatta. Uskon edelleenkin, 
että päättäjät haluavat tukea meitä ja ensi vuonna - vuonna 1986 - rykmenttimme 
jälkeenjääneisyyttä ryhdytään tähänastista ponnekkaammin korjaamaan. 

Toivotan kaikille Linnake-lehden lukijoille perheineen 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTIA! 

Rykmentin komentaja 
Eversti 

_,:--~~ ~ -
Torsti Lahti 
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Telttaruoka/a. • 
STADIN KUNDIT RANTSUSSA 
Teksti: Risto Silaste 
Kuvat: Paavo Torniainen 

Suomenlinnan Rannikkotykis
törykmentin kertausharjoitus 
pidettiin Helsingin edustalla 
10.J0.-18./0./985. Harjoitus
joukkojen vahvuus oli suurim
millaan 1000 miestä, joista 
noin puolet oli reserviläisiä ja 
loput kantahenkilökuntaa ja 
varusmiehiä. Päämääränä oli 
Merialueen koskemattomuu
den turvaaminen ja pääkau
pungin puolustaminen. 
SIRtR ►n li sä ksi harjoituk

s..:cn osa llistu iva t myös mai
va rti okomppan ia s..: kä pää
osa rannikko laivastos ta. Val
miuden koho ll amiseksi ker
tausharjo ituksi in kutsuttiin 
joh to henkil ös töä. meri- , var
tio- ja rannikkova lvontayksi
kö itä s.:kä täydennyshenki
löstiiä suoja- ja kantajou
ko ista. Val taosa rniehist ii on 
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ollut. kertaarnassa yhdessä jo 
a 1ka1se rnmm. Pääasiassa he 
ova t kotoisin Helsingisä . 
Niipä teema na o likin osuvas ti 
»s tad in kundi t ra ntsussa». 
Etenkin joh toporukan miehet 
ova t paljasja lka isia »o ikeita » 
stad inkundeja ja heidän pai
kallistuntemuksensa pääkau
punkise udun ra nnikk oa lu
ees ta o n hyvä. 

Harjo itukse n lä htö kohtana 
o li Pohj ois-E uroopan ki risty
nyt tila nne. Kelta isten a lusten 
liikeh timinen a luevesillä se kä 
kntotoirninnan vilkastum i
nen lisäsivät jänni tys tä. Vesi
kuuntelumiesten havainnot 
sukellusvenees tä sinisten , si is 
omi..:n joukkojemme alue lla 
h..:ijastavat ka nsa inväli se n 
tilanteen kirevuä se kä omien 
joukkojemme· toim inta va l-

miu tta. Tositilanteessa alu
erajan sisäpuolelle tunkeutu
jia odottaa rannikkorykmen
tin , merivoimien , meri va rti
os to n ja ilmavoimien yhteis
johtoon perustuva torjunta
to minta , jota myös tä llä ha r
joi tuksella pyri ttiin si mul~ . 
maa n. W' 

Uusi tekniikka oli ensim
mäistä kertaa käytössä. Tam
pellan va lmista ma 130 mm 
to rnik a nuuna o n yhdistetty 
Ra va i-meri va I vo ntajä rjestel
rnää n, jolla voidaa n paika n
taa la iva t jo kaukaa a lueve
siemme ulkopuolelta . Rava
lin etu o n erittä in hyvä n osu
matarkkuuden ja maa lin 
no pean tuh oa misen saavutta
minen. 
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Alueellisesti harjoituksen 
ammunnat oli keskitetty Isos
aaree n ja Kuivasaareen, joka 
o li samalla keskuspaikka . 
Ra nnikkolaivaston aluksia 
liikkui Espoonlahden ja Por
voon välisellä merialueella. 

Harjoitus vietii n onnistu
neesti päätökseen. Usean 
vuorokauden yhtämittaisen 
valvomisen uuvuttamat reser
viläiset osall ist uivat ennen 
laua ntaista kotiutusta pa raa
teihin , jotka pidettiin perjan-

,A,a Santahaminassa klo 
·~ o. Vallisaaressa klo 12.45 

sekä Isosaaressa klo 13.45. 
Harjoituksen johtajana on 
toiminut eversti luutnantti 
Markku Oilaja hä nen apulai
sinaan majurit Pentti Musto
nen ja Mikko Saarinen. 
Komentaja eversti Lahden 
mukaan harjoitusta o n lei
mannut joukoissa vallinnut 
suuri innostus ja saatujen 
monivaiheisten kokemusten 
myötä karttunut, erinoma
iseksi osoittautunut ammatti
taito. 

Rannikon valvontaa. 

Rykmentin 
evl Oila 

Maali haarukassa! 

komentaja ev Lahti ja harjoituksen johtaja 
tarkista vat kertausharjoitusjoukot. 
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UUSIEN ALOKKAIDEN TULOJUHLA 
LAPPEENRANNASSA JA SANTAHAMINASSA 

Saapumiserän /1//85 alok
kaille järjestettiin tervetulo
juhlat Uudenmaan Rakuuna
pataljoonassa Lappeenran
nassa 11.10.ja Koulutuspatte
rilla Santahaminassa 14.10.-
1985. Kuten aiemmillekin ikä
ryhmille, tulojuhla antoi 
mukavaa vaihtelua alokkaan 
kiireiseen arkeen. 
Tulojuhla perinteiden 

ympäröimässä Uudenmaan 
Rakuunapataljoonassa koos
tui UudRakP:n komentajan 
everstiluutnantti Ahtikosken 
puheesta ja UudRakP:n lipun 
ja kornettien esittelystä. Ran
nikkotykistörykmentin ter
veiset esitti majuri Mustonen. 
Musiikista tilaisuudessa vas
tasi Lappeenrannan Soitto
kunta. 
Santahaminassa tulojuhlan 

juonsi, kukapas muukaan 
kuin imitaattori Reijo Salmi
nen . Rykmentin puheenvuo
ron esitti everstiluutnantti 
Oila. Ohjelmassa oli lisäksi 
mm. Rannikkotykkimiesjär
jestön terveiset sekä lopuksi, 
ennen kahvia, taikatemppui
lua. 

Teksti ja kuvat: 
Keijo Salmenoja 

6 

Tu/ojuhlan juontajana Santahaminassa oli tuttuun tapaan 
Reijo Salminen. 

Alokkaat kuuntelemassa UudRakP:n komentajan juhlapuhetta Lappeenrannan sotilas
kodissa. 

Juhlan kunniaksi maistuu aina kahvi ja pulla. 
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KOULUTUSPATTERIN 111/85 
ALOKKAIDEN VALATILAISUUS 

ROIHUVUOREN KIRKOSSA 
22.11.1985 

Vas. lipunkantaja sotmest Lähteenmäki, valakaavan lukija Pekka 
Mellavuo, toinen lippuvartija ltn Kannisto, ev lahti sekä sotpast 
Erkkilä. 

• r 

Ohimarssia johti yli/ 
Virkkunen. 

YLENNYKSET JA NIMITYKSET 
•• 

RYKMENTISSA 
~ ajuriksi kapteeni Jorma Saarniala 6.12.1985 . 

Teknikkokapteeni Matti Palander on nimitetty 1.9.1985 sotilasteknikon toimeen ja 

edelleen määrätty sähköteknikoksi Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin. 

Ylikersantti Kari Keskitalo on nimitetty 1.10.1985 alkaen toimiupseeriksi pysyvästi 
SlRtR:iin. 
Erikoisammattimiehiksi on nimitetty 1.8.1985 lukien värvätty tasopiirtäjä Aila Hölttä 

sekä 1.9.1985 lukien värvätyt Pirkko Lokkinen ja radiosähköttäjä Aino Nurminen. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 
MENESTYI KILPAILUAMMUNNOISSA 

SIRtR osoittautui kilpailuammunnoissa asela
jinsa parhaaksi joukko-osastoksi. Rannikkoty
kistön tarkastaja, eversti Jukka Karvinen ojensi 
SIRtR:1/e Karhulan malja-kiertopalkinnon 
torstaina Rannikkotykistökoulussa Santaha
minassa järjestetyssä tilaisuudessa. 

Vuoden 1985 rannikkkotykistön kilpailu
ammuntojen tulokset : 
»Ka rhula n malja» 
1. SIRtR 74.07 
2. HanRPsto 72.67 
3. Vaa RPsto 69.93 
4. TurRtR 56.63 
5. KotRPsto 50.14 

Kokonais kilpai lun mestaruuden ratkaisi 
SIRtR:n eduksi saadut osumat ja ammuntaan 
kitytetty ai ka. Seuraaviksi sijoittuivat Han
gon Rannikkopa tteristo ja Vaasan Rannikko
patteristo. 

Teksti: Risto Silaste 
Kuv : Keijo Salmenoja 
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Ev lahti vastaanolli Karhulan maljan. 

r 

Paras raskas rannikkopatteri (»Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto») 

1. TurRtR 
2. KotRPsto 
3. SIRtR 
4. HanRPsto 
5. VaaRPsto 

87.80 
85.14 
78.69 
74.76 
50.20 

Rl 
110.00/84. 13 
107.00/78.81 
110.00/84.13 
113.00/88 .49 
96.00/52. 79 

R3 
111.75/ 91.47 
111.75/ 91.47 
97.00/73.24 
90.22/6 1.03 
83.46/ 47.61 

Paras yksikkö rannikkotykistön taisteluammunnoissa (»Kenraalimaj,uri A A Kantolan tykki») 

1. VaaRPsto 
2. HanRPsto 
3. SIRtR 
4. TurRtR 
5. KotRPsto 

89.66 
70.58 
69.44 
25.47 
15.13 

Paras tulenjohtaja (»Tulenjohtajan malja») 
1. Yli! M Taavitsainen 
2. Ltn V Auvinen 
3. Vääp A Vihreäluoto 

Ylik E Hyökyvirta 
5. Yli! A Kuuluvainen 
6. Yliv E Hölsö 
7. Yli! S Kinnarinen 

Kers I Liinamaa 

. Vääp 
',r. Ylil 

J Hirviniemi 
P Tiippana 

Paras tulenjohtaja oli ylivoimaisesti 
SIRtR:stä yliluutnantti Mikko Taavitsainen. 
Hän toimii Isosaaren päällikkönä. Hyvin 
läpivietyjä taisteluammuntoja johtanut Taa
vitsainen ansaitsi »Tulenjohtajan maljan». 
Isosaaren linnake on SIRtR:n pääkoulutus
linnakc , joten myös varusmiesten panos 
hyvään tulokseen on ollut ilmeinen. 

TI 
78. 74/91.62 
64.52/80.51 
35.24/41.68 
13.99/16.11 

0/ 6.88 

SIRtR 
VaaRPsto 
KotRPsto 
TurRtR 
HanRPsto 
VaaRPsto 
TurRtR 
SIRtR 

SIRtR 
SIRtR 

T2 
72.58/87.70 
50.00/60.64 
91.67/97.19 
33.33/34.83 
25.00/23.58 

97. 19 (T2) 
91.62 (TI) 
91.47 (R3) 
91.47 (R3) 
88.49 (Rl) 
87.70 (T2) 
84.13 (RJ) 
84.13 (Rl) 

73.24 (R3) 
41.68 (TI) 

Rannikkotykistön päätehtävänä on liikku
vien merimaalien tulittaminen. Kukin jouk
ko-osasto suoritti kuluvan vuoden aikana 
neljä ampumistehtävää yli 10 kilometrin etäi
syydellä kulkevaan maalilauttaan. Kauas 
kantavien tykkien ampuma-arvojen lasken
nassa oli apuna tietokone . 
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LAPPEENRANTA -
KERRAN RAKUUNA, AINA RAKUUNA 

Teksti: Johannes Lassila 
Kuvat: Johannes Lassila, Keijo Salmenoja 

Historia 
Lappeenranta s11a1tsee, 

kuten lukija hyvin tietää, Ete
lä-Karjalassa, Saimaan etelä
rannalla . Lappeenrannan 
sijainti valtakunnan rajakau
punkina on edesauttanut 
kaupunkia monin tavoin. 
Keskiajalla Lappeenrannassa 
sijaitsi suuri kauppakeskus,ja 
jo 1649 Ruotsin kuningatar 
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Lappeenrannan elämää. 

Kristina julisti Lappeenran
nan kaupungiksi, Pietari Bra
hen suosituksesta. 1721 Lap
peenrannasta tuli Kymenkar
tanon läänin pääkaupunki ja 
1741 kaupunki tuhoutui 
kokonaan pikkuvihan 
aikana. Kerrotaan, että kes
kellä kaupunkia sijaitsevan 
1741 taistelun muistomerkin 
» Virstan tolppa» kohdalle 

kuolivat kaupunkia suojan
neesta linnoituksesta saapu
neet rauhanneuvottelijat 
vihollisen tykinkuulan osu
essa heihin. Sodan jälkeen 
kaupungista tuli suuri varus
kuntakaupunki. Venäläiset 
jatkoivat linnoituksen raken
tamista nykyiseen laajuuteen. 
1812 kaupunki liitettiin 
uudelleen Suomen yhteyteen. 

• 

1820 kaupunkiin rakennet
tiin kylpylä ja kauniilla pai
kalla sijaitsevan kaupungin 
maine turistikeskuksena 
levisi ympäri Eurooppaa. 
Saimaan kanavan avaami

nen 1856 lisäsi Lappeenran
nan merkitystä tärkeänä lii
kenne- ja kauppakeskuksena. 
Nykyisin suurin osa Suomen 
ja Neuvostoliiton maatavara
liikenteestä kulkee Lappeen
rannan kautta . Kaupunki on 
edelleen eloisa ja vilkas raja-

punki. 

Kaupungilla ja kasarmilla 
SIRtR:n ryhmänjohtajat ja 

kokelaat saapuivat Lappeen-

rantaan hyvissä ajoin ennen 
Ill/85 alokkaiden tuloa 
tutustuakseen uuteen varus
kuntaan sekä kaupunkiin . 
Varuskunta oh varsin perin
teikäs. Joka puolella aisti 
vanhan husaarihengen 
varuskunnassa arvostettiin 
»hakkaapäällemeininkiä». 2. 
Eskadroona, jossa tulevat 
rannikkotykkimiehet saivat 
alokaskoulutuksensa, kutsut
tiin »Kuolemaneskadroo
naksi». Eskadroona kaatui 
eräässä taistelussa viimeiseen 
mieheen. Kasarmin käytävien 
seiniin oli maalattu mennei
den taistelujen vuosilukuja 
sekä karttoja. 

Mustat kauluslaatat olivat 
lappeenrantalaisille outo 
ilmestys. Monet tulivat uteli
aina kyselemään, mitä ran
nikkotykistö Lappeenran
nassa tekee? Seuraava sensaa
tio paljastui riisuttuamme 
takkimme: punaiset poletit. 
Mitä, onko Karjalan tykistö 
palannut Lappeenrantaan? 
Kaupunkiin paas1mme 

tutustumaan yleensä vain 
iltaisin. Arkitehtonisesti kau
pungin perusilme liikkuu 
perusempiiristä väljähköön 
postmodernismiin. Kaupun
gin sekavan iloinen ilme 
kuvastanee karjalaisten 
vireää luonteenlaatua. 

Varusmiestoimikuntien yhteistyö Santahaminan ja Lappeenrannan välillä on alusta asti 
sujunut mutkattomasti. Kuvassa RTTK:n puheenjohtaja tkm Torniainen ja RTK:n (Rakuu
natoimikunta) puheenjohtaja kers Sahlgren. 
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Liikkuminen iltaisin ka u
pungilla oli kohtalon hämää
mistä. Autoilija t eivät tunne 
liikennevaloja eivätkä käytä 
jarruja. Jos selviää liiken
teestä , niin eteen saattaa tör
mätä ahne oman edun tavoit
telija. Tähän antoi eräs enti
nen YK-turvaaja hyvä n neu
von: »Kertokaa, että te olette 
Veijan kavereita, niin kukaan 
ei käy teidän kimppuun .» 
Veija on kuulemma entinen 
nyrkkeilijä, jolle kenelläkään 
ei ole mitään vas taan . 
Rakuuna täynnä joukko
osastoylpeyttä, jotain muuta? 
Totuudenmukaisuuden ni
missä on sa nottava, että 
yhteenotot kaupungilla rt
alokkaiden ja joidenkuiden 
muiden välillä olivat harvi
naisia . Varuskunnassa vallitsi 
hyvä henki eri yksiköiden 
välillä. 

Onko i/tapa/al/e halukkaita? 

Lappeenrannan kulttuurie
lämä on hyvin vilkas ja 
antoisa. Elokuvateattereita 
on puolisen tusinaa, konsert
teja ja eritasoisia teatteriesi
tyksiä oli viikottain. Kaupun
gissa järjestettiin paljon eri
laisia tapahtumia ja tempauk
sia ja toisin kuin esimerkiksi 
Helsingissä, ihmiset osallis
tuivat ja viihtyivät. Varus
miesten 'kokeminen' rajoittui 

lähinnä elokuva-, ruumiin
(jää kie kk o-otte I u t) sekä 
ravintolakulttuurin pa riin . 

Iltavapailla käytiin tutustu
massa kaupungi n viihde-elä
mään. Tähän sisältyivät »sna
garit» eli nakkikiosk;t. La p
peenrannassa eliittiä edusti
vat Whizz-gri llit , joilta sai 
mm . vetyjä sekä atomeja(?). 
Vety on lihapii ra kka,jossa on 
paistettu kananmuna, mak-

karaa, mausteita ja jotain 
muuta. Atomi on lihapii
rakka, jossa on paiste11u 
kananmuna ja jotain muuta . 

Moni a lokaskoulutukse n 
Lappeenrannassa saanut tyk
kimies muistaa varmasti kai
hoisasti päiviään Uudenmaan 
Rakuunapataljoonassa . 
UudRakP:n komentajan 
sanoja lainatakseni : »Kerran 
rakuuna, ai na rak uuna! » 

LIIKKEELLÄ VUOTTA 
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Eteläkatu 2 A. 53100 Lappeenranta 10, 
puh. (953) 629 60 

VERTAA ETUJA! VERTAA KORKOJA! 

• 

KUVA-AHTI OY 
FLEMINGI K. 7 HKI 53 

PUH. 717004 

VALITSE 
POSTIPANKKI! 
Varmistat pitkän asuntolainan tai lai
nan mihin tahansa tarpeeseen, kun 
keskität tulosi Postipankkiin. 
Kysy lisää sopimuksesta ja palveluis
tamme posteista ja konttoreistamme. 

ITÄKESKUS • Tallinnanaukio 1 

&KOP 
Santahamina 
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VARUSMIESTEN 

HARRASTUSMAHDOLLISUUDET 

ISOSAAREN 

LINNAKKEELLA 

Urheilu on säily ttäny t paik
kansa 20-vuotiaiden suoma
laismiesten sydämissä, mikä 
voidaan todeta myös Isosaaren· 
linnakkeella. Linnakkeella pal
velevien varusmiesten vapaa
aikaa hallitsee urheilu ennen 
»sotkun» jlippereitä tai vide
oita. 

Urheilutomintaa helpottaa 
voimistelusal i, jonne mahtuu 
täyspitkä lentopa llokenttä . 
Salin yhteyteen kuuluu parvi, 
joka toimii painonnostoti
lana. Painojen yhteenlaskettu 
määrä on 600 kg, joten ison
kin miehen nostohalut tulevat 
tyydytetyiksi. Lisäksi ener
giaa voi purkaa TST-harjoi
tuksissa sekä nyrkkeilyhuo
neessa. Ylivoimaisesti suosi
tuin joukkuelaj i on sähly. 
Siinä saa hyvin hien pintaa n. 
Pöytätennistä eli pingistä voi 
pelata kahdella pöydällä, 
mailatkin löytyy, mutta pal
lon saa hankkia itse. Muina 
lajeina mainittakoon sulka-, 
jalka-, pesä- ja koripa llo sekä 
softtennis. Lisäksi linnak
kt:ella on baseballvarusteet. 
Kaiken kaikkiaan lajeja löy
tyy 20 lentopa llosta kuulan
työntöön. 
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»Antiurheilijalle», jolle run
saasta urheilutarjonnasta 
kohoaa »maitohapot silmiin» 
sanottakoon, että linnak
keelta löytyy toki muitakin 
vapaa-ajan viettotapoja .. 
RSKY pitää pojista huolta , 
sillä sotilaskodin yhteydessä 
on tuhannen niteen kirjasto. 
Kirjoja lan Flemingin James 
Bondista Mika Waltarin 
Sinuheen voi lainata kolme 
kertaa viikossa. Kirjastosta 
löytyy myös piano, jota voi 
soittaa joka päivä sotilasko
din aukioloaikoina. »Sotkun
,. vakiokalusteisiin kuuluu 
myös videopelejä, flippereitä 
ja bilja rdi . Sanomalehtien 
lisäksi sotilaskodin valikoi
maan kuuluu eri la isia aika
kauslehtiä . 
Linnakkeella on varusmies

ten käytössä 5 televisiota, 
kaksi stereonauhuria sekä 

Teksti: Petri Kivinen 

videot. Valokuvauksen har
rastajat voivat työskennellä 
va lokuvauslaboratoriossa . 
Viime aikoina laboratoriota 
ei ole käytetty harrastajien 
puuttuessa. 

»Tuulahdus sivii lielä mästä» 
eli Darts Pub-aikataulu on 
alaluokassa. Aseista kiinnos
tuneet voivat vapaa-aikana.a, 
»oleskella » asekäsittelylu_, 
kassa . Uutuutena linnak
keelle on juuri valmistumassa 
kuntorata , joka sijaitsee sul
keisken tän välittömä ssä 
läheisyydessä . Rata on 
avoinna ympäri vuorokau
den. 

Mikäli harrastusmahdolli
suuksista mikään ei tunnu 
miellyttävän ja esiintyy vapa
a-ajan ongelmia niin keski
viikkoisin lämmitetään 
varusmiehille sa una. 

l 

ANNATKO 
INFIAATION 
ÖDÅ SÄÄSfÖSI? 

VAI NAUTITKO 
NIISTÅ 

JOSKUS ITSE? 
KY5Y MEILTÄ. 

'liKUUWSSÅÄSTÅMISEITÅ! 

POHJOIA l)YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAff1lF.N 

ILMARINEN 
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OMAISET MÄKILUODOSSA 
Teksti: Sami Jänne 

Mäkiluodossa järjestettiin 26. 
lokakuuta omaistenpäivä. 
Tämän vierailun aikana oma
isilla oli mahdollisuus tutustua 
varusmiesten elämään ja pal
velukseen linnakkeella. Lisäksi 
vieraiden ohjelmaan kuului lin
nakkeen kevyen aseistuksen ja 
merivalvonnan esittely. Päivä 
päättyi taistelunäytökseen, 
jossa havainnollistettiin lin
nakkeen puolustus käytän
nössä. 

Laivojen saavuttua varus
miehet opastivat omaiset 
kasarmille. Täällä linnakkeen 
päällikkö yliluutnantti Virk
kunen toivotti heidät terve
tulleiksi ja kertoi otteita 
Mäkiluodon historiasta. 
Varusmiesten edustajan, ali
kersantti Jänteen sanoma 
omaisille käsitti lomia ja 
vapaa-ajan viettoa sekä pal
velusta linnakkeella . 

Puheiden jälkeen omaiset 
ohjattiin kasarmin tuuliselle 
pihalle, jossa he tutustuivat 
Mäkiluodon kevyempään 
aseistukseen. Saaren al ueelle 
oli järjestetty erilaisia rasteja . 
Eräässä esiintyi mm. Mäki
luodon Rambo, jota esitti 
naama mustaksi maalattuna 
alikersantti Outinen. Tämän 
ilmestyksen lisäksi esillä oli 
konekiväärejä, ilmatorjunta
tykki ja sinko. Tämän jälkeen 
tutustuttiin kasarmin sisäti
loissa merivalvontaan . 

Keskipäivän kohokohtana 
oli luonnollisesti ruokailu. 
Vieraat nauttivat hernesop
paa ruokalassa ja varusmie
het kasematin käytävällä. 
Riittoisan ja herkullisen 
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Omaiset odottavat näytöstä. 

rokan jälkeen oli varusmie
hillä ja omaisilla varattu 
aikaa tavata toisiaan. 

Vähän ennen yhtä vanhem
mat ryhmittyivät kasarmin 
päätyyn seuraamaan kohta 
alkavaa taistelunäytöstä . Klo 
13 .00 ilmoitettiin linnakkeen 
alueelle suoritetusta maihin
noususta, joka johti hälytyk
seen. Parin minuutin kuluttua 
syöksyi kasarmin pääty
ovesta esiin ryhmä, joka 
avasti tulen vihollista kohti 
suojaten tykkimiesten kulkua 
tykeille. Muutaman minuutin 
kuluttua aloittivat tykit tuli
toiminnan . Samaan aikaan 

ajoi linnakekomppania vihol
lista pois saarelta. Noin viisi 
minuutia tämän jälkeen ni& 
tös ~äättyi vihollisen peräil• 
tymiseen . Niin nopeasti kuin 
taistelu oli alkanutkin se lop
pui . Omaiset poistuivat ilta
päivällä tyytyväisin mielin 
mantereelle havaittuaan, että 
kyllä kruunu pojistaan huo
len pitää. 

Varusmiesten taholta vie
railu koettiin hyväksi vaihte
luksi arkeen. Toivottavasti 
myös omaiset saivat jonkin
laisen kuvan varusmiesten 
elämästä ja palveluksesta lin
nakkeella. 



RSKY:n HISTORIAA 
JA NYKYPÄIVÄÄ 

Ulpu Pajula. 

Sotilaskotityö on 
- suomalaisen naisen vapaaehtoista, palka

tonta toimintaa varusmiesten hyväksi. 
- henkistä maanpuolustustyötä, joka tukee 

puolustusvoimia myönteisten asenteiden 
lujittamisessa ja auttaa puolustusvoimia 
lisäämään varusmiesten vapaa-ajanviet
mahdollisuuksia . 

- sen tarkoituksena on luoda viihtyisä vapa
a-ajan viettoympäristö, sotilaskoti, joka 
tarjoaa varusmiehille mahdollisuudet sekä 
rentoutumiseen että itsensä kehittämiseen 
erilaisten harrastusten parissa. 

- toimi:ita on täysin epäpoliittista ja kunni
oittaa jokaista yksilöä tasa-arvoisena 
ihmise nä. 

Historiaa 
Jääkärit toivat sotilaskotiaatteen Suomeen 

Saksasta 1918. Ensimmäinen sotilaskoti 
perustettiin Santahaminaan NMKY:n toi
mesta samana vuonna. RSKY aloitti toimin
tansa 3.11.19 I 8 nimellä Saaristosotilaiden 
Joululahjakomitea. Alussa oli joukko nuoria 
tarmokkaita naisia, jotka tekivät joululahjoja 
sotaväessä palveleville. Tässä joukossa oli 
mukana myös RSKY:n kunniapuheenjohtaja 
rva Anna-Liisa Rewell. Hän , »rannikon iso
äi ti », on edelleen mukana toiminnassa ja 
hänen vahva persoonallisuutensa heijastuu 
järjes tön ohjaamisessa. Tammikuussa I 920 
yhdistyksen nimi muutettiin Rannikkosotilai
den Huoltoyhdistykseksi . 1959 yhdistys sai 
nykyisen nimensä, RannikkoSotilasKotiYh
distys. 
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Teksti ja kuvat: Risto Silaste 

Linnake-lehden toimitus haastatteli RSKY:n 
hallituksen ja Helsingin paikallisosaston johto
kuMan jäsentä Ulpu Pajalaa Mäkiluodon Lin
nakkeen sotilaskodissa 12.11.1985. 

Alkujaan sotilaskodit olivat lu.~utupia. 
Ensimmäinen luku tupa perustettiin Orön lin
nakkeelle . Tarjoilu tuli mukaan Isosaareen 
perustettuun sotilaskotiin 1926. Tuolloin 
sotilaskoti muotoutui sellaiseksi, jona me 
voimme sen nähdä myös tänä päivänä. 

Ensimmäiset sotilaskodit toimivat omista
missaan rakennuksissa. Vähitellen puolustus
voimat osoittivat tilat. 1950-luvun puolivä
listä alkaen Puolustusministeriö omistaa 
kaikki rakennukset. RSKY ei maksa vuokraa, 
sähköä eikä vesimaksua, vaan huolehtii 
kalusteista ja sisustuksesta. 

Talvi- ja jatkosodan myötä kasvoi rintama
sotilaskotien määrä. Samalla RSKY:n toi
minta laajeni miesten tarpeiden mukaan .• 

RSKY:n organisaatio 
RSKY jakautuu 10 paikallisosastoon,jotka 

ovat idästä lukien: Kyminlinna, Loviisa, Hel
sinki, Suomenlinna, Porkkala, Hanko, Korp
poo, Turku, Uusikaupunki, Rauma. Tällä 
rannikkoalueella to1mu 18 sotilaskotia . 
Näistä 8 on saaristossa sijaitsevia linnakeko
teja . Ne ovat tärkeitä etenkin linnakki:illa pal
veleville varusmiehille. Itäiseltä Suomenlah
delta länteen edettäessä harmaissa palvelevat 
voivat asioida Kirkonmaan, Rankin, Isosaa
ren, Mäkiluodon, Russarön , Örön, Utön sekä 
Kuuskajaskarin linnakekodeissa . Lisäksi 
RSKY:llä on lei ri koti Reilassa. 

RSKY on aina siellä missä varusmiehet. 
Kiinteiden sotilaskotien ohella käytössä on 
sotilaskotiautoja. Näitä käytetään leirien, ker
tausharjoitusten sekä sotaharjoitusten yhtey
dessä. Kuljetuksesta huolehtii puolustusvoi
mat. 

Upinniemessä sijaitsee RSKY:n »suurin ja 
kaunein» sotilaskoti. Sen tuotolla ylläpide
tään koteja yksiköissä, joiden vahvuudet ovat 
pieniä, mutta tarve on suuri. Anna-Liisa 
Rewell on todennut: »Jos jossakin menee 
hyvin ja toisaalla huonommin, niin keskimää
räis-esti menee hyvin» . 

• Anna-Liisa Rewell. 

RSKY:n Helsingin paikallisosaston toimitilat sijaitsevat Katajanokalla vanhassa Jugend
talossa. 
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Toimintamuodot 
Kullakin paikallisosastolla on oma toimin

tasuunnitelma ja luonnollisesti yksiköiden ja 
varusmiesten määrästä johtuen eri jaostoja. 
Esim. Helsingin paikallisosaston toiminta 
jakautuu jaostottain seuraavasti: 
- tarjoilujaosto 

Hoitaa alokas- ja joulukahvitukset. 
- kirjastojaosto 

Huolehtii kirjastotoiminnasta ja pitää 
kirjavalikoiman varusmiesten toivei
den mukaisesti ajan tasalla. 

- myyjäisjaosto 
Järjestää perinteiset joulumyyjäiset, 
joilla kerätään varoja järjestölle. 

- liikkuva sotilaskoti (LSK) »sotku pyörillä» 
Toimii yhteistyössä puolustusvoimien 
kanssa ja on siellä missä pojatkin. 

- hengellinen jaosto 
Järjestää konfirmaatiokahvitukset. 

- tempausjaosto 

Hankkii varoja myymällä teatteri- Ja 
konserttilippuja. Liput ostetaan tukku
hinnalla ja myydään normaalihinta
isina. Erotus jää tuloksi. 
Pitää yllä jo perinteeksi muodostunutta 
kirkkokonserttia Helsingin tuomiokir
kon kryptassa. Konsertti tunnetaan 
nimellä »Ilta kryptassa» ja viime vuo
sina siitä on tullut erittäin suosittu. 
Konsertin päätyttyä on tarjolla herkul
liset munkkikahvit. 

- ohjelmajaos 
Huolehtii sotilaskodeissa pidettävien 
tilaisuuksien ohjelmasta. Varsinkin 
alokas-, joulu- ja kotiuttamisjuhlat. 
Yhteydenpito VMTK:n kanssa on hel
pottanut sisarten ajan tasalla pysy
mistä, mitä uusien ikäluokkien toivo
muksiin tulee ohjelman suhteen. 

va rusmiesten 
toiveet --->RTTK--> 

VMTK 

joukko-osaston RSKY:n 
komentajan - - - > hallituk
hyväksyminen sen päätös 
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Suuremmissa hankinnoissa edetään ohei
sen kaavion mukaisesti. Pienet hankinnat voi
daan päättää paikallisosastoissa. Viime vuo
sina moneen yksikköön on järjestetty varus
miesten vapaa-ajan viettoa varten hiljainen 
huone . Esim . Mäkiluodon linnakkeen hiljai
sen huoneen kunnostus, sisustus ja kalustus 
on toteutunut varusmiesten toive. 

Lopuksi Ulpu Pajala toivoisi varusmiesten 
ymmärtävän RSKY:n työn merkityksen ja 
sen myötä käyttäytymään hyvin sotilasko
deissa ja hiljlfisissa huoneissa sekä kohtele
maan hankittuja pelejä ja laitteita hienovarai
sesti . 

SOWECON OY 
Fredrikinkatu 63 A 
00100 Helsinki 10 

12-1 845 AHAKA SF 

90-6941 466 

Jäsenilmoittautuminen 
Haluan li ittyä Killan jäseneksi ja pyydän lähettä
mään lehdet sekä jäsent iedotteet alla oleval la 
osoitteella. 

nimi 

osoi te. _____ _ 

ost itoimi aikka 

_E!J h.kotiin uh . toimeen 

□ 
Helsingin 
Rannikkotykistökilta ry. 
elo Markkanen 

- s nt .aika al velu aikka/ aika 

Kil lan toiminnassa minua ki innostavat en iten ne 3 kohtaa , 
jotka olen oheisi sta ruksannut : 

Kontulankaari 11 C 89 
00940 HELSINKI 94 

• 

□ retket li nnakkeille D varusmiesajan ystavien 
D ammuntojen seuraaminen tapaaminen 
D tiedot aselajin kehi tyksestä D sauna illat 
D aj ank ohta inen t ieto maan- D Ran nikonpuolustaja, Hel si n-

pu olu stuksesta ja turvall i- gi n Reservinsa nomat ja 
suuspo litii kasta tied otteet 

D retket teollisuuslaitoksiin D kunto liikunta 

Lähetä tämä postikorttina tai kirjekuoressa . Voit jättää il 
moittautumisesi myös Kil lan yhteyshenkilöille tai SI RtR:n 
VMTK:n edustajille , jotka toimittavat sen ede lleen . Terve
tuloa mukaan! 

SUOMALA SET fB 
0 

TUNNUS & MAINOSASUT 

LAATUA ALAN HUIPULTA 
liLKK~~Cb 

HenryFordin katu 5N 00150 Helsinki 75 

65 99 88 
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VARUSMIESPASTORI KERTOO. • • 

Teksti ja kuva: Risto Silaste 

Varusmiespastori Santahaminan hiljaisessa huoneessa. 

linnake-lehti OMistui tavoit
tamaan Santahaminan varus
k1111nan varusmiespastorin Jari 
Kemppaisen Santahaminan 
sotilaskodin hiljaisesta huo
neesta. 

Jari Kemppainen aloitti 
opintonsa 1982 Helsingin yli
opiston teologisessa tiede
kunnassa. Loppututkinnon 
suorittaminen kestää vielä 
kaksi vuotta . Hän aikoo kes
kittyä gradun tekemiseen 
kevätlukukaudella 1986. 
Linnake-lehti: Miten tulit 
valinneelcsi papin ammattiin 
valmistavan alan? 
Kemppainen: Uranvalintani 
selkeni minulle jo nuoruus
vuosina toimiessani Vehka
lahden seurakunnan kerho-
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ohjaajana ja leirikeskuksen 
isäntänä. Papin ammatti on 
kutsumustyö ja teologian 
opiskelu elämäntapa. Ilman 
vankkumatonta kutsumusta 
papin työ mudostuisi ras
kaaksi, koska siinä joutuu 
helposti ristiriitaan kristilli
sen uskon ja nykyaikana val
litsevien varsin voimakkaiden 
asenteiden kanssa. 
Linnake-lehti : Luonnehdi 
koulutusta ja nykyistä toi
menkuvaa varusmiehenä! 
Kemppainen: Tulin varus
miespal vei ukseen , koska 
opintoni ovat loppusuoralla 
ja juuri tänä vuonna koen 
»intin» tervetulleeksi vaihte
luksi opiskeluilmapiirille. 
Sotilaspastorikurssille minut 

komennettiin luonnollisesti, 
koska olen alan ihminen. 
Kurssin suoritettuani toimin 
tällä hetkellä Santahaminan 
varuskunnan varusmiespas
torina. Kun minut kutsuta.._ 
kertausharjoituksiin, olen s
ioin sotilaspastori. Santaha
minan lisäksi toimintakent
tääni kuuluu Isosaari, VKS ja 
Tilkka, Helsingin päävartio 
ja osittain Kaartin Patal
joona. 
Linnake-lehti : Mitä varus
miespastori tekee toimialu
eellaan? 
Kemppainen: Pidän iltahar
tauden eri yksiköissä. Suori
tan vierailukäyntejä päävarti
oon arestilaisten keskuuteen. 
Keskustelen jokaisen aresti-

laisen kanssa henkilökohtai
sesti. Keskeistä on ottaa esille 
kunkin kohdalla vallitseva 
nykytilanne ja sen taustavai
kuttajat eli ongelmat. Til
kassa ja VKS:ssa kierrän 
kaikki huoneet läpi ja keskus
telen varusmiesten halu
amista asioista. Toisinaan 
pidän iltahartauden ja sään
nöllisesti Tilkassa jumalan
palveluksen. Toimin myös 
rippikou lun opettajana . 

~ inulla on säännölliset vas-
9 nottoajat Santahaminan 

sotilaskodin hilj aisessa huo
neessa tiistaisin 12-13 sekä 
torstaisin 17 .30-19.30. Lisäksi 
käyn tapaamassa varusmie
hiä yksiköissä . Työni ohjaa
jana toimii sotilaspasto ri 
Timo Erkkilä. 

Linnake-lehti : Kuinka varus
miehet suhtautuvat työhösi? 
Kemppainen: Heidän suhtau
tumisensa on ollut myön
teistä ja sellaiset henkilöt, 
joilla on konkreettisia ongel
mia, ovat tulleet av.oimesti 
keskustelemaan kanssani. 
Tavoitteenani on ennalta 
ehkäistä kriisitilanteita ja aut
taa näissä jo olevia . Päämää
räni on tuoda inhimillisyys ja 
ihmisyys esille ja näyttää tie 
Jumalan yhteyteen. Jokainen 
varusmies on ihmisenä arvo
kas riippumatta hänen 
kyvyistään ja taidoistaan. 
Linnake-lehti: Onko sinulla 
elämänohjetta tai hyvää neu
voa täältä aikanaan reserviin 
siirtyville nuorille miehille? 
Kemppainen: Enää ei riitä 

pelkkä viihdekulttuuri, raha 
ja maallinen omaisuus, vaan 
elämälle tu lisi etsiä jotakin 
syvempää, kestävämpää poh
jaa. Tästä syystä on tärkeää 
tuoda kristillistä sanomaa 
esille ja nimenomaan näyl
tään nuorille omaa, itsenäistä 
elämää a loittaville miehille 
hyvä vaihtoehto . Jos »pinna 
on kireällä», kannattaa aina 
tulla keskustelemaan asioista. 
Sulkeutuminen ja itsekritiikki 
pahentavat ongelmatilan
netta . Yhdessä käyty keskus
telu auttaa ja ratkaisee monia 
ongelmia. 

RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS 

TERVETULOTOIVOTUKSIN 

HELSINGIN NMKY:n 
SANTAHAMINAN SOTILASKOTI 
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HYVÄÄ JOULUA 
RTTK:N 
PUOLESTA! 

TÄYDEN PALVELUN ÄÄNIMAINONTAA 

PAIKALLISRADIO 
HOTELLIRADIO 
LAIVARADIO 
~ÄNIKIRJE 

AUDIOMEDIAOY 

- ÄÄNIMAINONNAN TEHOTOIMISTO -
Tel. 736 320, 736 539 

Hyvä~de 
on arvol<asta pääomaa. 

)hdessä on hyvä~-
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JOULUPAKINA 
Teksti: Risto Silaste 

Suomenlahden rannikkovesi lepää tyynenä jääpatjan alla . Toisaalla ulkosaaris
tossa kulkijaa kohtaa tummanpuhuva avoin meri , joka tuulen tuivertaessa sa~ 
karskinkin miehen tärisemään. Joulukuinen sää on arvaamaton. Yhtenä päivänä 
pakkanen kahlitsee ympäristön kirkkaan tähtitaivaan toistaessa yläpuolella. 
Toisena päivänä saattaa sakea lumipyry yllättää merenkävijän, näkyvyyden 
jäädessä olemattomiin. 

Huolimatta aika ajoin vaikeista olosuhteista kuljetukset linnakkeille ja a.· 
merivalvonta-asemille toimivat päivittäin ja näissä ulkosaariston yksiköissä W' 
palvelevat miehet saavat tarvitsemansa hyödykkeet. 

Joulu otetaan vastaan jokaisessa suomalaisessa kodissa lempeydellä. Tämän 
ajan rauhallinen tunnelma tavoittaa kaikki Suomen kolkat. Meillä on onni asua 
itsenäisessä maassa. Kaikissa maissa ei vallitse sama vakaa, meille ominainen tila. 
On ainainen pelko terrorismista ja levottomuuksista. Joulurauha valitettavasti ei 
ole globaalinen. 

Suomi elää metsästä. Maantieteellinen sijaintimme on edullinen tässä suhteessa. 
Meillä perinteisesti koristellaan joulukuusi jokaisessa kodissa symboloimaan 
»Tapion tarhaa», leipämme lähdettä. Monet Keski-Euroopan maat hankkivat 
kuusen Suomesta, koska omat havumetsät ovat olemattomat tai muuten 
tuhoutuneet saasteiden vaikutuksesta . 

Joulu on myös markkinoiden aikaa. Kaikenlaiset tuotteet tekevät kauppansa ja 
ihmiset maksavat ne rahan sijasta luottokortilla. Kehitysmaiden ihmisille ei ole 
korteista apua. He tarvitsevat ravintoa elääkseen. Veden tyydyttävä saanti olisi 
monelle paras mahdollinen joululahja. 

Varusmiesten joulu on aina mieleen jäävä. Sotilaskotisisaret pitävät huolen 
pojistaan. Ei sovi unohtaa myöskään ruokalan väkeä, jotka hekin antavat 
melkoisen lahjan juhlaruokien suhteen. Kulinaristivarusmiehen siis ei tarvitse ~ 
pahoittaa mieltään »harmaasta joulusta». 46 vuotta sitten saman ikäiset miehetw, 
viettivät joulunsa aivan toisenlaisissa olosuhteissa. Silloinkin laskeutui joulurauha 
rintamalle. Omaisilta saadut lahjat ja tunnelma jäivät varmasti jokaisen miehen 
mieleen pysyvästi. 

RAUHALLISTA JOULUA KAIKILLE LINNAKKEEN LUKIJOILLE 

TOIVOO 

TOIMITUS 
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VARATTU 
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Luonnollisesti 

@DO@[?W@ 

TILAUKSET PUH. (90) 69 551 
SIMONKA TU 6 00100 HELSINKI 

VARATTU 

VARATTU 

YHDYSPANKKI 
LAAJASALO 
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