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Olen viime kuukauden 
askarrellut kotikaupunki
ni tulevaisuudenkuvan pa
rissa teemalla Espoo 2000. 
Jatkoksi sopii muutama 
ajatus rykmentin tulevai
suudesta. 

Miltä tuntuu istuskella 
varusmiehenä Isosaaren 
saunan lauteilla vuonna 
2000? "Päivä linnakkeella 
oli ollut rauhallinen . Kes
kiössä oli koko päivä laa
dittu uutta ohjelmaa tieto
koneelle. Varusmiehen 
kannalta mennyt viikko 
oli ollut hyvin mielenkiin
toinen - ja hyödyllinen 
myös omalle ammattiural
le . Ajatukset lentelivät 
kauemmas pohtimaan va
rusmiespalvelun mielek
kyyttä . Kansainvälinen il
mapiiri oli ehtinyt uudel
leen kiristyä 1990-luvun 
loppupuolella . Niinpä tur-

Linnakkeen historia ja 
tulevaisuus! 

Linnake-lehden kymmenettä vuosikertaa kirjoitellaan 
kokoon ensi vuoden ajan. Ensimmäinen numero vuonna 
1979 käsitti SIRtR:n ajankohtaiskatsauksen. Rannikkoty
kistön tehtävät ja silloin käyttöönotettu uusi koulutusjär
jestelmä saivat runsaasti palstatilaa. Sama teema - ryk- ( 
menttimme tänään - on jälleen vuorossa. 
vallisuuspolitiikkamme päiväkirjatekstiä kynästä 
merkitys jälleen korostui. syntyisi? 
Erityisesti kansallisen Näiden tulevaisuusaja-
kulttuurin välttämättö- tusten myötä lehtemme 
myys ja kansallinen yh- lausuu lämpimät kiitok-
te1shenki olivat olleet voi- sensa tehokkaasta yhteis-
makkaasti esillä muutama työstä puolustusvoimien 
pa1va sitten pidetyissä piirissä et~enpäin siirty-
vuoden 2000 itsenäisyys- välle eversti Niskalle . 
päivän puheissa". 

Voisitko Sinä jatkaa tä-
tä pohdiskelua? HypJ?,ää 
vuoden 2000 saappa1s1in. 
Mitä kyseisenä päivänä ta
pahtuyukaan? Millaista 
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päätoimittaja 
res. vänr. -79 

Linnake - Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmen
tin ja Suomenlinnan Ran-

. nikkotykistökillan tiedo
tuslehti, 9. vsk 

Pii toimittaja 
Markku Markkula 

Toimittajalta 
VarusmiestoimittaJ• 
Mika Pohjanpalo 

Toimitus 
Linnake-lehti , SIRtR 
PL 5, 00861 HELSINKJ 

Rannikkotykistökilta 
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Tämän lehden ilmesty
minen riippuu paljolti il
moittajien maanpuolus
tushenkisyydestä. Toimi
tus hankkii katteen paino
laskulle mainosmarkoilla. 
Ilman kiltaa ja muita ryk
mentin tukijoita Linnake 
ilmestyisi huomattavasti 
ohuempana. Kiitos heille! 

Osa rykmenttimme 
vahvuudesta viettää jou
lua linnakkkeilla valvoen, 
että mikään ei uhkaa Uu
denmaan rannikon pyhän
viettoa. Isosaaressa joulu
na uusi varusmieshuone 
on kovassa käytössä. Kii
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Luovutettuani Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin sen uuden komentajan 
Everstiluutnantti Asko Kilpisen johtoon 1.12.1987 haluan esittää syvän kiitokseni ajas
ta, jonka sain olla Lippurykmentin komentajana. 

Toivotan Rykmentin koko Henkilöstölle, Kiltaveljille, Reserviläisille, Vihreille Sisa
rille sekä Santahaminan ja Upinniemen Väelle, Rykmentin Tukijoille ja Ystäville Siu
nauksellista Joulua ja Menestyksellistä sekä Onnellista Tulevaisuutta. 

Erityisesti haluan toivottaa Teille, Nuoret Varusmiehet, menestystä täyttäessänne It
senäisen Isänmaamme Teille asettaman vakinaisen palveluksen velvoitteen. Kun yh
dessä esimiestenne kanssa teette parhaanne palveluksessanne, voitte olla varmat, että 
ponnistuksenne tulokset tukevat valtakunnan turvallisuuspolitiikkaa. 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti on alueellisesti koskemattomuuden tur
vaamisen eturivin joukko. Seisköön se edelleen vahvana maamme painopistealueen -
Ahvenkoskelta Inkooseen- kilpenä ja miekkana. 

Eversti J A Niska 

KIITOS TEILLE 
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Rykmenttimme luovutet
tiin uudelle komentaja/Jee 
tiistaina 1.12. Everstiluut
nantti Matti Haapanen 
tarkasti paraatijoukot ja 
ilmoitti ne eteenpäin. Hy
vältä näyttää. 
~ 

Ohimarssi kulki Santaha
minassa rt-koulun ohi Esi
kuntapatterin luokse. En
nen joukkojen liikkeelle
lähtöä löytyi hetki aikaa 
jutteluun. Kohta on ilme 
peruslukemilla ja käsi 
päähineessä. 

EYersti Asko Kilpinen: 

''Rykmentillä oltava toimivat 
suh'teet yhteiskuntaan'' 

Linnake-lehti julkaisee kokonaisuudessaan rykmentin uuden komentajan Santahaminassa 
1.12. pitämän puheen kutsul'ieraille. 

~ 
Komentaja on vaihtunut. 

Olen päivämäärällä 
1.12.1987 ottanut vastaan 
Suomenlinnan Rannikko
tykistörykmentin komen
tajan tehtävät rannikkoty
kistöaselajin tarkastajaksi 
siirtyneeltä eversti Juhani 
Niskalta . Tarmokkaan 
edeltäjäni jälki on aistitta
vissa rykmentin nousujoh
teisessa kehityksessä . 
Vuosikausia esitettyjä ja 
odotettuja rakenteellisia 
parannuksia on lähtenyt 
käyntiin. Rykmentti voi 
varovaisella tulevaisuu
den uskolla odottaa aloite-

tun linjan jatkuvan. Kiitän 
eversti Niskaa Lippuryk
menttimme tulevaisuuden 
hyväksi tehdystä voimak
kaasta työstä - sekä toivo
tan tarkastajallemme on
nea ja sitkeyttä aselajim
me johdossa. 

Komentajat vaihtuvat 
mutta rykmentti pysyy! 
Rykmentin voima Ja jat
kuvuudessa - henkilökun
nan ammattitaidossa on 
alueen tuntemuksessa. 
Tätä kokonaisuutta täy
dentävät omiin tehtäviinsä 
koulutetut varusmiehet. 
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Ammattitaitoinen koulu
tettu henkilöstö takaa 
pääkaupunkimme edus
tan teknillisesti korkeata
soisen rannikkopuolustus
järjestelmän valmiuden ja 
toimintakyvyn kaikkina 
vuorokauden- ja vuoden
aikoina. Rt-miehet on ase
tettu jatkuvaa valppautta 
vaativan pääkaupunkim
me turvallisuuteen olelli
sesti liittyvän tehtävän 
haltijaksi . Uskon vankku
matta heidän ammattitai
toonsa. 

Sotilaallinen ammatti
taito ei voi eikä saa olla yk
sinäinen eristetty saareke 
tämän päivän integroidus
sa yhteiskunnassa. Meillä 
on oltava selkeät ja toimi
vat liittymät ympäröivään 
yhteiskuntaan . Suomen
linnan Rannikkotykistö
rykmentti on osa pääkau
punkiseutua ja myös pala
nen toiminta-alueemme 
muista kunnista ja yhtei
söistä . Nämä yhteydet 
ovat edeltäjieni aikana 
muodostuneet pysyviksi ja 
kestäviksi. Erityisesti olen 
huomannut kiltaveljien 
kiinteät suhteet rykment
timme ja ennen kaikkea 
sen varusmiehiin . Toivon 
ja uskon , että edeltäjien 
aikana ympäristöömme 
luodut siteet säilyvät ja 
mahdollisesti lujittuvat 
entisestään . 

Arvoisa Rannikkotyk
kiväki! Teidän ammatti
taitonne varassa on Lippu
rykmenttimme valmius ja 
suorituskyky. Meidän on 
yhdessä rakennettava 
joukko-osastomme tule
vaisuutta - tarvittaessa 
myös tuulessa ja tuiver
ruksessa! 

Rykmentin komentaja 
E-versti Asko Kilpinen 

Uusi komentaja, itsenäisyyspäivänä everstiksi ylennetty 
Asko Kilpinen korosti puheessaan, miten tärkeään tehtä
vään rt-miehet on asetettu pääkaupungin vartijoina. 

■ 

• Eversti Juhani Niska luo
vutti vaakunataulut ryk
mentin eri yksiköille. 

r> 
Kiltaveljet antoivat lipun 
liehua. Suomenlinnan 
Rannikkotykistökillan 
mustabarettinen joukko 
esiintyi sotilaallisen tiu
kasti. 

Mäkiluodon linnake pääl
likkönsä kapteeni Pekka 
Tiippanan johdolla. 

ö 
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Reilu linja jatkuu: 

Majuri Salminen Kuoleman
eskadroonan päälliköksi 

Rakuunapataljoonan Kuolemaneskadroonassa tapahtui vahdinvaihto lokakuun puoli- ' 
välissä. Majuri Ahti Heliö siirtyi aliupseerikoulunjohtajaksijajättijälkeensä monet muka
vat muistot. Majuri Pekka Salminen ottaa nyt tuntumaa rt-alokkaiden koulutukseen. 

- Olen palvellut Uuden
maan Rakuunapataljoo
nassa Lappeenrannassa jo 
20 vuotta . Siinä välillä olin 
muutaman vuoden YK
tehtävissä Siinailla ja Li
banonilla. Siirryin nykyi
seen tehtävääni Kranaa
tinheitineskdroonan pääl
likön paikalta, hän ker
too. 
Keskiö vieras jalkaväki
miehille 

Rt-alokkaita on koulu
tettu Lappeenrannassa jo 

muutaman vuoden. Tule
vasta ei vielä ole tarkkaa 
tietoa, mutta eiköhän jär
jestely säily ennallaan vie
lä tämän vuosikymmenen 
loppuun. Ja mikäs siinä. 
Kuolemaneskadroonassa 
koulutettavat alokkaat ja 
heidän varusmiesjohta
jansa viihtyvät Saimaan 
rannalla hyvin. 

- Rannikkotykistö kes
kiöineen on vähän vieras 
minulle jalkaväkimiehel
le, mutta enköhän opi, to
teaa majuri Salminen. 

- Alokkaille Lappeen- ~ 
ranta voi tarjota uusia ko
kemuksia. Matkailuhan 
avartaa . Sitäpaitsi rt-alok
kaat ovat perinteisesti me
nestyneet hyvin Rakuuna
pataljoonan koulutustar
kastuskilpailussa . 

Kyseinen kilpailu sai 
muuten tästä saapumise
rästä alkaen säännöt ja 
pistelaskusysteemin . Tä
män lehden ilmestymisen 
aikoihin selviää, miten 
Kuolemaneskadroona täl
lä kertaa pärjää. 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti kiittää majuri Heliötä poikkeuksellisen an
t~um~k~el!isesta koulu~ajan panoksesta ).a toivottaa eskadroonan uuden päällikön 
lamp1masti tervetulleeksi vakuuttuneena siitä, että reilu yhteistoiminnan linja säilyy. 

Entiset alokkaat lähettävät erityisen lämpimän tervehdyksensä majuri Heliölle. 

Kerran rakuuna, aina rakuuna 
Suomen vanhin joukko-osasto toivotti uudet rt-alokkaat lämpimästi tervetulleiksi. Ra

kuunapataljoona esitti monisatavuotiset perinteensä ja eskadroonien liput eli kometit. 

- Täällä oletetaan , että 
jokainen tekee aina par
haansa. Siksi hyvistä suo
rituksista ei joka kerran 
kuulu kiitosta, vaikka 
puutteista huomautetaan
kin. Koulutus täällä on 
järkevällä tavalla kovaa 
mutta miehekkään kivaa , 
totesi pataljoonaupseeri, 
majuri Kari Rimpi. 

Alokkaiden tulojuhlas
sa painotettiin myös vas
tuuta . 

- Täällä te viimeistään 
opitte, että kaveria ei jäte
tä. Myös varomääräyksiä 
on syytä noudattaa , pai
notti majuri Rimpi. 

- Ryhmähenki on syytä 
nostaa korkealle. Hei
kompaa kannattaa auttaa, 

sillä jos yksi on vaiheessa, 
kaikki harjoittelevat. 

Rakuunapataljoonan 
tavat ovat herättäneet laa
jaa ihastusta. Alokkaiden 
tulojuhlan päätteeksi pa
taljoonankomentajan si
jaisena toiminut majuri 
Rimpi kätteli kaikki alok
kaat. 

- Koulutus on jiirkeviillii wvalla kovaa mut
til miehekkiiän kivaa . totesi pataljoonaup
seeri mäjuri Kari Rimpi Lappeenrannan 
alokkaiden tulojuhlassa. 

1 . . 1tl l , 
Yhden alokaserän lähdettyä kohti rannikkoa 
ja ennen uuden saapumista Kuolemaneska
droonaan saa vähän hengähtää. 

Lilli Suomalaisen isovelj istä toinen sa i 1·a
rusmiesaikana va tsahaavan. toinen ihastui 
maanpuolustukseen niin. että lähti YK
joukkoihin . Rt-a lokkaille Lilli suositteli 
jälkimmäistä linjaa. 

- Viikko menee jälkiselvittelyssä ja valmiste
lut aloitetaan 2- 3 viikkoa aiemmin. Välille 
osuu kertausharjoituksia ja vuosilomia, ker
too majuri Pekka Salminen. 

'' Te olette tulleet vastuulliseen 
tehtävään'' 

Tulojuhlan ulkopuoli
sena tähtenä alokkaita ter
vehti Lilli Suomalainen. 

- Muistakaa hyvät tavat 
armeij a-aikananne. Itse 
en tosin ole asepalvelusta 
suorittanut , mutta käsi
tykseni pohjautuu kahden 
isoveljeni lausuntoihin . 
Heistä toinen sai armeij as
sa mahahaavan, toinen 
lähti YK-j oukkoihin . 

Rykmentin komentaja 

eversti Juhani Niska ko
rosti maanpuolustuksen 
vastuulli suutta. 

- Mikään ikäluokka ei 
ennen teitä ole saanut pa
rempaa terveys-, sosiaali 
eikä koulutuspalveluj a. 
Toisaalta olen seurannut 
huolestukse lla , miten ase
velvollisten kelpoisuus
luokkia pudotetaa n taimi
ten miehiä jopa lähetetään 
kotiin pariksi vuodeksi 

kasvamaan. 
Kaisa Karhunen 

NMKY :n sisa rjaostosta 
pa inotti . et tä asepa lve lus 
ei ole pa ikka paeta sivi ili 
ongelmia. 

- Sitä vastoin siviilipul
mia voi tää ll ä koe ttaa ra t
koa . Nyt on elämänne ti
laisuus päästä eroon esi
merkiksi huonosta jengis
tä. 
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Onko 1980-Iuvun sotilas 
uskonnollinen? 

Talvi- ja jatkosodassa taistelleet suomalaissotilaat olivat varsin uskonnollisia._ Jumalan 
koettiin olevan mukana rintamalla. Kenttäoloissa järjestetyt jumalanpalvelukset Ja ehtool
liset olivat tärkeitä ja mieluisia tapahtumia, ja niihin osallistuttiin koko joukolla. 

Mikä on tilanne nyt, vahvan rauhantilan vallitessa? Onko uskonnolla sijaa 80-luvun va
rusmiesten ja kantahenkilökunnan mielissä? 

Helsingin yliopistossa 
o n 1980-luvull a valmistu
nut e rilliset tutkimukset 
sekä varusmiesten , toi
miupseerien että upsee
rien uskonnollisuudesta. 

Uskonnollisuutta on 
e rittäin vaikea tutkia luo
tettavasti ja yksiselittei
sesti. Jo kyselyn tekninen 
järj estäminen sinänsä 
saattaa ohjata vastaamista 
suuntaan jos toiseenkin . 
Tutkimustulosten yksi-
tyiskohtiin on tämän 
vuoksi syytä suhtautua va
rauksella , ja esittelenkin 
seuraavassa ainoastaan tu
loste n päälinjoja . 

Varusmiehet uskovat 
kuten muut suomalaiset 

Varusmiesten uskon-
nollinen aktiivisuus on tä
tä nykyä ilmeisesti samalla 
tasolla kuin muidenkin 
suomalaisten . U skonnolli
sia asioita harrastetaan 
suurin piirtein yhtä vähän 
kuin politiikkaakin ja sel
västi vähemmän kuin kult
tuuria. 

Kristillisen uskon sisäl
töä koskeviin väittämiin 
varusmiehet suhtautuvat 
jokseenkin samoin kuin 
keskiväestö . 

myös puolustusvoimien 
toimiupseerit ovat uskon
nollisilta asenteilta lähellä 
suomalaista keskiväestöä. 
Kuitenkin toimiupseerien 
kirkkoon kuuluminen on 
voimakkaampaa ja usko 
Jumalaan runsaampaa 
kuin suomalaisilla yleen
sä. 

Toimiupseerit osa llistu
vat puolustusvoimien va
paaehtoiseen hengelliseen 
toimintaan upseereita in
nokkaammin . Puolustus
voimissa tehtävää n ylei
seen kirkolliseen työhön 
he suhtautuvat erittäin 
myönteisesti . 

Tutkimuksen mukaan 
lähes jokainen kantaup
seeri ilmoittaa uskovansa 
Jumalaan joko kristinus
kon opettamalla tavalla tai 
muulla tavalla. Upseerien 
halukkuus pysyä evanke
lis-lute rila isen kirkon jä
senenä on voimakkaam
paa kuin yleensä suoma
laisella . 

Uskonto ja kirkollisuus 
sitoutuu upseereilla kiin
teästi puolustusvoimien 
yhteyteen , jolloin myös 
uskonto ja isänmaa näh
dään yhdessä. Muutoin 
upseerien uskonnollisuus 
on paljolti samanlaista 
kuin keskiväestön . 

varusmiespappina minua 
luonnollisesti kiinnostavat 
lähinnä varusmiesten us
konnolliset asenteet ja us
konnollinen käyttäytymi
nen. Voi kai sanoa , ettei 
ole mikään ongelma , kun 
varusmiehet näyttävät 
olevan suunnilleen yhtä 
uskonnollisia kuin muut
kin suomalaiset. Yhtä hy
vin puolustusvoimien kuin 
sotilas- ja varusmiespap
pienkin kannalta voisi olla 
hankalampaa , mikäli va
rusmiehet olisivat joko yl
tiöpäisen uskonnollisia tai 
aggressiivisen uskontovas
ta isia . 

Tervettä kritiikkiä 
kirkkoa kohtaan 

Kantahenkilökunta 
sitoutuu kirkkoon Yhteiskunta ja 

kirkko yhdessä 

Oma kokemukseni kir
kollisesta työstä varuskun
nassa kertoo , että varus
miehet ovat yhä kiinnostu
neita myös uskonnollisista 
kysymyksistä ja kirkon 
toiminnasta. Kiinnostus 
on ilmennyt yleensä yksi
tyisissä keskusteluissa 
mm. terävänä uskonto- ja 
kirkkokritiikkinä. Kysy
myksiin esimerkiksi kris
tillisen vakaumuksen ja 
varusmiespalveluksen yh
teensopivuudesta olen 
joutunut ottamaan kantaa 
lukemattomia kertoja . 

Varusmiesten tapaan Omassa 
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tehtävässäni 
Varusmiespappi 
Pauli Potinkara 

• Opiskelu kiinnostaa 
palveluksen jälkeen 

varusmies-

SIRtR saa varusmiehensä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulta. Koulu_tuspa!terin alok
kaista puolet on helsinkiläisnuoria. Kuolemaneskadroon~ssa koul~tettav1sta ~h _puolet tu
lee pääkaupunkiseudun kaupungeista. Vain pari prosenttia alokkaista tulee yh vndenkym
menen kilometrin päästä Helsingistä. 

Yli 80 prosenttia varus
miehistä astuu palveluk
seen normaali-ikäisinä. 
Noin 14 prosentti a saa 
keskimäärin neljän vuo
den lykkäyksen ja palve
lee rykmenttiä opintonsa 
loppuvaiheeseen saatt~
neina. Teknisenä aselaJ1-
na meillä onkin käyttöä 
diplomi-insinööreille, fyy
sikoille jne. Tiedot käyvät 
ilmi RTIK:n tekemästä 
alokaskyse lystä. 

Tutkimuksen mukaan 
lokakuun saapumiserästä 
75 prosentti a tuli pa lve
lukseen suoraan työpai-

kasta . Valtaosalle työsuh
de o li kuitenkin mää räa i
kainen. Palveluksen alka
essa 43 prosenttia työssä
olle ista ilmoitti määräai
kaisen työsuhteen katken
neen . Valitettavasti niin
kin moni kuin 13 prose nt
tia Lippurykmenttiin tul 
leista irtisanoutui itse me
nettäen näin varmuuden 
työpaikasta tai muus~a -~o i
meentulo turvasta s1v11lm 
koittaessa . 
Kolmanneksella tulevai
suus avoinna 

Tutkimuksen mukaa n 

puo l~t aapumise rästä 111/ 
87 pääsee töihin heti ko
tiuduttuaa n. Runsas 10 
prosentti a jatkaa opinto
jaan. Kolmannes ilmoit 
taa. ette i tie toa työ- tai 
opiskelupaikasta ole . Puo
let he istä on ensisij a isesti 
hakeutumassa opiskelun 
pariin . Myös mo ni työpai
kasta tieto inen ilmo ittaa 
haeskeleva nsa opiskelu
paikkaa . 

Risto Uola 

Yhteisvalintaan muutoksia 
Opiskelupa jkan ha.ke

minen on aiankohta1sta 
niin kotiutuville kuin va
rusmiespalveluksensa vas
ta aloittaneille , sillä yh
te isvalinnan hakuaika 
muuttuu entistäkin aika i
semmaksi. Hakuaika 
kaikkiin keskiasteen oppi
laitoksi in on 15 .01.- 15.02. 
Syy muutokseen on s~ , et
tä viimeisetkin opmto
suunnat tulevat yhte isva
linnan piiriin koko laajuu
deltaan , eikä mitää n rin-

nakkaista hakua enää jär
jestetä. 

Toinen va rusmiehille 
hyv in merkitt ävä muutos 
on va rusmiespa lve lukses
ta huomioitava harjo itte
lu . Yleiseksi työkokemuk
seksi luetaan koko va rus
miespalve lusaika sell aise
naan , ja alakohta iseksi 
työkokemukseksi 4-6 kk 
palvelus tehtävään liitty
vällä a la ll a . Kaikille kotiu
tuville varusmiehille anne
taan palvelustodi stus, jo
ho n merkitää n varusmies-

koulutuksessa saatu työ
ko kemus. Palve lustodi s
tukse n vo i saada myös 
pyynnöstä haett aessa va
rusmiespa lve luksen aika
na keskiasteen koulutuk
seen. 

Lisätietoja ja neuvoja 
niin palve lustodi tuksesta 
kuin yhteisva linnastakin 
voi kyse ll ä RTIK :n tos
asiamieheltä. Tieto e lä
män jatkumisesta siviili s
säkin voisi vähentää pa l
ve lusajan paine ita . 

11 



12 

_J 

Vihkiäistilaisuuden yleisö hämmästeli, miten hyvää työtä tilassa on tehty. Kuvassa vasem
malta Kyminlinna paikallisosaston puheenjohtaja Ulla Varjola , Virve Haapanen ja 
RSKY:n puheenjohtaja Eila Walden. 

Toive toteutui: 

Isosaaren varusmiehille 
tyylikäs vapaa-ajantila 

Vuosien työ on saatu päätökseen. Isosaaren linnakkeen varusmiehet saavat nyt vapaa
ajastaan enemmän irti. Kasarmin kellariin valmistui tila , jossa voi lukea , kuunnella musiik
kia , katsoa videoita , haarukoida satelliittilähetyksiä tai perehtyä mikrotietokoneen käyt
töön. 

Linnakkeella palvelleil
la varusmiehillä on man
nerva ruskuntiin verrattu
na runsaasti vapaa-aikaa 
mutta vähän mahdolli
suuksia käyttää sitä kau
pungilla . Kesällä voi vaik
ka lojua lämpimässä kalli
onkolossa . Mutta syksyll ä 
ja talvella on toisin . Me
reltä puhaltaa kylmä vii
ma , sataa ja pimeä tulee 
aikaisin . Vaan silloin va
rusmieshuoneen ikkunas
ta pilkottaa lämmi n valo. 

Tilan latti a päällystet
tiin lämpimän tuntuisella 
korkkimatolla . Saappailla 
tänne ei saa tulla vaan 
mie luiten sisäjalkineissa. 
Tarkoitus on , että tila säi
lyy vuosikaudet kovassa
kin kulutuksessa . 

Jos joku on tuonut vide
onauhan se laitetaan pyö
rimään . Televisiokanavia 
löytyy kymmenkunta. Pi
han lautasantenni on 
suunnattu päiväntasaajan 

yläpuolella kiertävään 
ECS-1-satelliittiin . 

Stereoita kuunnellaan 
useimmiten kuulokkeiden 
kautta . Niitä onkin kah
deksan . Varusmieshuo
neeseen on varattu lueske
lua varten nahkasohvat. 
Nahka on helppo pitää 
puhtaana ja kestää kovaa 
kulutusta . 

Pienempään sivuhuo
neeseen saatiin Olivettin 
M 24 -mikrotietokone mo
nitoreineen ja matriisi-

lll 

Kutsuvieraa t noudettiin A skerilla Pala
cen rannasta. I patteriston komentaja 
everstiluutnantti Matti Haapanen toivotti 
tervetulleeksi mm . Rannikkosotilaskoti
yhdistyksen hallituksen jäsenet Virve 
Haapasen ja Ulla Varjolan . 

Rannikkosotilaskotiyhdis tys on saanut 
myydä yhden jos toisenkin munkkika hvin 
Isosaaren va rusmieshuoneen saaman tu
en rahoittamiseksi. 

printte re ineen . Varusm!e
het ha rj o itte levat tekstin
käsittelyä Olitext-ohje l
mall a. Mik ro n käyttä
jäympäristö on rakennet
tu niin , että kuka hyvänsä 
osaa käyttää ohj elmia. 
Näytön o hj eet neuvovat 
ensike rtalaisia. 

Mo ni mikronkäytt äjistä 
on saanut tuntumaa jo si
viilityöpaikassaa n . He ill ä 
on mahdollisuus käyttää 
a ika va ikkapa DOS-käyt
töj ärj este lmään perehty-

miseen. Jo illekin taas riit 
tää harjo itte lemista pe ru
sasio issa. 

Kiitos lahjoittajille 

Varusmieshuo ne on 
vaatinut työtä, a ikaa ja ra
haa. Lahj o ittajille kuuluu 
suuri kiitos. Rannikkoso
til asko tiyhdistys on saanut 
myydä yhden jos to isenkin 
munkkikahvin hankkeen 
ra hoittamiseksi. Anna-

Liisa Rewellin s~iii ti ö on 
myös a rvostanut va rus
mieshuo nec n kiit ctt iiviin 
ko rkea lle . Olivettin mik ro 
antaa tuntumaa huomi
see n . Erit yisesti kiitos on 
syy tä osoitt aa siviilihenki 
lö ill e , jo tk a halusivat va
rusmi eshuo ncc n muodos
sa tukea ranni kon puolus
tusta. 

Mika Pohjanpalo 
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Komentaja 
Ev Asko Kilpinen 

Esikunta · - Esikuntapäällikkö 
Evl Markku Oila 

1 1 1 
Komento- Koulutus- Teknilli-
toimisto ja järjes- nentoi-
tstopääll telytoim. roisto 
YlilM tstopääll tstopääll 
Rakkolai- Kapi KaptR 
nen JRamsi Rautava 

EPtri 1 Patteristo 
Santahamina komentaja 
Patterin räällikkö - - Evl M Haapanen ,-.. 
KaptM opra 

1 

Orrenerundin 
vartiohnnake Esikunta + EJaos 
Päällikkö Vallisaari -Sotmest S Saari - PatteristouG 

MajVKA nge 

KoulPtri 
Santahamina -Patterin päällikkö Isosaaren Maj P Mustonen 

linnake - äällikkö 
kapi T Junttila -

Santahaminan 
varuskuntasairaala -Lääkäri 
Lääkevl E Lehmuskallio 

Vartiolinnak-- keet -Santahaminan korjaamo 
korjaamon johtaja 
lnsmaj E Ewart -
Santahaminan komendantin 
toimisto 
Komendantti -Maj K Launo 
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1 1 
Viesti Huolto- Mv-AK 
tsto tsto huol- Mv-i;r 
tstopääll topääll Yli! 
YlilT MajJ Härkönen 
Majuri Saamiala 

I 
11 Patteristo Vartiolinnak-
komentaja 
Maj RHurme 

keet 

Esikunta 
Esikuntajaos 
Patteristoups 
Kapi Toivonen 

Mäki luodon 
linnake 
Päällikkö 
Kapi P Tiippa-
na 

Vaniolinnak-
keet 

'i 
1 

Komentaja 
kaiken johdossa 

Rykmentin komentaja 
johtaa joukko-osastoaan 
ja vastaa sille määrättyjen 
tehtävien toteuttamisesta. 

Esikunta Santahaminassa 

Rykmentin esikunta si
jaitsee Santahaminassa ja 
toimii komentajan työvä
lineenä avustaen päätös
ten toteuttamisessa ja 
joukko-osaston toiminnan 
johtamisessa. 'Esikunta 
koostuu viidestä toimis
tosta. Lisäksi siihen kuu
luµ merivalvonta-aluekes
kus, lyhyesti mv-ak. 

Komentotoimisto vas
taa henkilöstö- ja oikeu
denhoitoasioista, posti
tuksesta, arkistoinnista ja 
monista ns. juoksevista 
asioista. 

Koulutus- ja järjestely
toimisto suunnittelee ja 
käskyttää rykmentissä toi-

meenpantavan koulutuk
sen rykmentin johdon käs
kyjen mukaan. Tämä si
sältää sekä varusmies- että 
reserviläiskoulutuksen. 
Toimisto huolehtii myös 
varusmiesten siirtoihin 
liittyvistä asioista . 

Teknillinen toimisto on 
vastuussa aseista ja ampu
matarvikkeista. Pioneeri
toiminnan painopiste on 
linnoittamisessa. Toimisto 
huolehtii myös sähkövir
ran saannista. 

Huoltotoimisto vastaa 
rykmentin huollosta. Laa
jalla alueella toimivassa 
joukko-osastossa riittää 
työtä. Huolto sisältää 
muonituksen, vaatetuk
sen, kuljetukset, lääkintä
huollon jne. 

Viestitoimisto hoitaa 
rykmentin viestitoimintaa 
ja sähköteknistä alaa. 

Merivalvonta-aluekes
kus johtaa rykmentin me
rivalvontaa ja ylläpitää yh-

Lippurykmentti tänään 

teistoimintaa muiden val
vontaviranomaisten kans
sa . 

Esikuntapatteri - miehet 
komennuspaikoiUaan 

Esikuntapatterille sijoi
tetaan esikunnan lähetti-, 
viesti-ym. tehtävissä pal
velevat varusmiehet, lää
kintämiehet , Santahami
naan eri taloustehtäviin 
komennetut, siellä palve
levat venemiehet, Santa
haminassa järjestettäville 
kursseille osallistuvat sekä 
erikoistehtäviin komenne
tut varusmiehet. 

Koulutuspatteri 
koulutusta 

antaa 

Koulutuspatterilla kou
lutetaan rykmenttimme 
Santahaminaan sijoitetut 
alokkaat. Siellä järjeste
tään myös kurssit paitsi 
Suomenlinnan myös Kot-

Linnake-lehti julkaisee selvityksen Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin kokoon
panosta. Rykmentti suojaa aluetta Barösundista Inkoon edustalta Ahvenkoskelle Lovösan 
tuntumaan. 

SA-kuva 

Rykmentin kuljetusten on 
sujuttava, talvella ja ke
sällä, tuulessa ja tuiskus
sa . 
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Rannikkotykistö on maavoimien teknisin aselaji. 

kan Rannikkopatte riston 
aliupsee rioppilaille. Kou
lutuspatteri ja Esikunta
patte ri sij aitsevat samassa 
rake nnuksessa Santaha
minassa. 

Orrengrund valvoo meri
aluetta 

Orrengrundin vartio lin
nake kuuluu rykme ntin 
o rgani saatiossa Esikunta
patte riin . Rauhan aikana 
linnake to imii me ri valvo n
nan tukikohtana. 

Alokaskoulutusta myös 
Lappeenrannassa 

Koulutuspatte rin til a t 
eivät riitä kuin ko rke in
taa n n . 120 alokkaa n kou
luttamiseen ke rra ll aa n . 
Rykmenttimme a lokkaita 
koulutetaa n nykyää n 
myös Lappeenrannassa 
Uude nmaan R akuunapa-

16 

talj oonassa, kuten majuri 
Salmisen haastatte lussa 
to isaall a tassa lehdessä 
ke rrotaa n . 

Varuskuntasairaala, 
korjaamo, 
komendantintoimisto 

Nämä rykmentin o rga
ni saatioon kuuluvat yksi
kö t tuottavat pe ruspalve
luj a koko Santahaminan 
va ruskunnan ta rpeisiin . 

1 Patteristo pääkaupungin 
suojana 

Patte riston esikunta si
jaitsee Vallisaa ressa. Tä r
ke in valmius- ja koulutu
syksikkö on He lsingin 
edustalla sij aitseva Isosaa
re n linnake. 

11 Patteristo Porkkalan
niemen kärjessä 

Suomenlahden !ukkona 

SA-kuva 

sij a itsee rykmenttimme [I 
Patteristo . Esikunta to imii 
Upinniemessä , jossa on 
myös esikuntajaos . Patte
riston keske isin linnake o n 
Mäkiluo to . 

Vartiolinnakkeita 

Rykme ntin vastuualue 
on U ude nmaa n läänin 
rannikosta kaksi ko lman
nesta. Alueell a asuu yli 
miljoona suomalaista ja 
sie llä tuotetaa n le ipä ja 
to imeentulo vielä useam
malle. Rykme nttiin kuu
luukin useita va rtio linnak
ke ita. R a uhan aikana ne 
on mie hitetty a inoastaan 
va rtiohe nkilöstön voimin. 
I ja II patteristo johtavat 
omie n a lue ide nsa va rtio
linnakkeide n to1mmtaa. 
Loviisan ja Po rvoon edus
tan vartiolinnakkeet ovat 
suoraan rykme ntin esi
kunnan johdossa. 

Suomen sydämen suojana 
Lippurykmentille on annettu vastuullinen tehtävä. Helsinki sijaitsee avoimella rannikolla. 
u.~.~ellamaal~a kasvaa. suuri osa ~uo~alaisten toimeentulosta ja korkeasta teknologiasta. 
Paakaupunk1seutu voi nukkua yonsa rauhassa. Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
valvoo ja suojaa merialueen koskemattomuutta. 

Rykmentin päätehtäviä 
ovat alueellisen koske
mattomuuden suojaami
nen ja koulutus . Tämä si
sältää merialueen valvon
nan , a lueloukkausten tor
junnan , ase- ja huoltojär
jeste lmien ylläpitoa ja val
miutta hyökkäysten tor
juntaan . 

Valvontaan käytetään 
tutkaa , optisia keinoja se
kä vesikuuntelua. Valp
paus säilyy vuorokauden 
ympäri , vuoden jokaisena 

päivänä. 

Sekä taito- että voimalaji 

Rannikkotykistö maa
voimien teknisimpiä ase
lajina keskittää paljon voi
mavaroja koulutukseen . 
Reserviläisten kertaushar
joituksista moni vie kotiin 
mukavat muistot. Varus
miehet koulutetaan mie
histötehtäviin linnakkeil
la. Reservina liupseeri 
kurssi järjestetään Santa
haminan Koulutuspatte-

rilla ja reservinupseeri
kurssi Rannikkot ykistö
koulussa. joka huolehtii 
myös kantahcnkilöstön 
koulutuksesta . 

Lippurykmcntti on 
maan vanhin rt-joukko
osasto . Ensi vuonna 12.5 
vietetään rykmentin 70-
vuoti smerkkipäivää. Taas 
silloin tykkien kylmän te
räksen vastapainona sy
däntä lämmittää rykmen
tin oma Suo menlinnan 
marss i. 

•• NESTE 
KITEYl E 1 1 YNA 

NESTE ON ÖLJYÄ 

NESTE ON KAASUA 

NESTE ON KEMIAA 

NESTE ON AKKUJA 

NESTE ON MERENKULKUA 

NESTE ON TIETOA, TAITOA, TYÖTÄ 

.;JNESTE 
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Erkki Tantun 
julkaisuista: 

Miäs on 
tyäs näköne 

(Satakunta) 

• ... Ja 
Ilmarisen 

eläke 
työn 

kokoinen 

c__ 

LKPLKPLKPLKPLK 
PLKPLKPLKPLKPL 
KPLKPLKPLKPLKP 
LKPLKPLKPLKPLK 
PLKPLKPLKPLKPL 
KPLKPLKPLKPLKP 
LKPLKPLKPLKPLK 
PLKPLKPLKPLKPL 
LKPLKPLKPLKPLK 
PLKPLKPLKPLKPL 

~ [1~~ Ii 
PKPU Helsingin Liikekirjapaino Oy KPPL 

Ruos,lankuJa 3. 00390 Hk, . 90-546 088 

LKPLKPLKPLKPLK 
PLKPLKPLKPLKPL 

UUDET ALOKKAA T! 
TERVETULOA 

LAPPEENRANTAAN 

Teistä huolehtii Lappeenrannan 
sotilaskotiyhdistys r . y. 

- Kun kiinteä sotilaskoti 
e i saavuta varusmiehiä ta i 
reserviläisiä, lä hdemme 
liikkee ll e autoll a ta i ve
neellä. Tarkoituksemme 
on pa lvella kaikki a tasa
puolisesti , kertoo Rannik
kosotil askotiyhdi styke n 
leiripäällikkö , Kyminlin
nan paikalli sosaston pu
heenjo htaja Ulla Varjola. 

Taikina uhkasi nielaista 

Liikkuva t sotilaskodit 
hoidetaa n vapaaehtoisvoi
min . 

- Myynnin lisäksi toi
mimme myös leipureina. 
Esimerkiksi kerran herä
simme jo klo 5.00 aamulla 
ja aloimme tehdä munkki
taikinaa. Olimme saaneet 
ohjeeksi tehdä vähän 
isomman erän kerrallaan . 
Taikina nousi ja nousi eikä 
lopu lta pysynyt edes pöy
dällä . 350 sokeripäällys
teistä me siitä sitten pais
toimme, Ulla Yarjola 
muistelee. 

Harjoitusten ja leirien 
vahvuus tiedetään suun
nilleen ennakolta. RSKY 
arvioi menekin ja keittää 
kahvit isoihin termosasti
oihin. 

- Aikataulu sovitaan 
etukäteen harjoitusten 
johdon kanssa . Meidän ja 
rt-päälliköiden yhteistyö 
on sujunut hyvin, ja niin 
pitääkin . 

Ympärivuotinen 
urheilulaji 

Isommissa harjoituksis
sa, kun toimintaa on useil
la saarilla, vihreät sisaret 
lähtevät vaikka uiskoilla 
liikkeelle . 

- Palvelujamme voi tila
ta etukäteen. Ajat ja kul
jetusyhteydet on syytä so
pia etukäteen. Koetamme 
päästä esimerkiksi huolto
veneen mukana , Ulla Var
jola kertoo . 

Liikkuva sotilaskoti 
tulee vaikka 
ulkoluodolle 

- Minulle sotilaskotitoiminta on lomaa kokonaan toises
sa maailmassa . kertoo Rannikkosotilaskotiyhdistykscn 
leiripäällikkö. Kyminlinnan paikallisosaston puheenjoh
taja Ulla Varjola. 

- Me lähdemme niin ke
sä- kuin talviharjoituksiin
kin . Sotil askoti sisa r e i kat
so vuoden- eikä kellona i
kaa. Esimerkiksi viime 
tammikuussa olimme Pirt
tisaaressa -30° C pa kka
sessa ja tuiskussa . 

Leirill ä ja harjoituksissa 
sisa r ~aa työstää n vä littö
män palautteen . 

- Juuri siell ä puhe ta r
peise t miehet ka ipaava t 
rupatteluhetkiä. Ke rra n
kin yksi varusmies ke rto i 
minull e e tte i jaksa e nää ja 
haluavansa siirtyä aseetto
maan palve luun . Keskus
telimme kaksi tunti a. ja 
hän pää ttikin jatkaa pa l-

veluaan normaali sti . k o
tiuttamispiiiviin ii hiin tuli 
kiitt ä mää n minua. e tt ii 
o lin o llut tukena va ikea na 
hetke nä ja saanut mie le n 
muutettua . 

Ulla Yarjola ke rtoo. 
mit e n hii n Ra uman paika l
lisosasto n puheenj o htaj an 
kanssa ihmetteli. kun kak
si miestä va in istui ja tui 
jo tti he it ii . Sisaret ihmet 
te livät . mistä o n kyse . Toi
ne n miehistii vastasi: 

- Me katsellaan na isia. 
Kun o n o llut viiko n saa
ressa. silmä lepää missä 
vai n . 

Mika Pohjanpalo 
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Rakentamisesta jäsenistöä palvelemaan 

Kilta kääntää peräsimestä 
Suomenlinna Rannikkotykistökilta on muutamien vuosien ajan suunnannut voiman

sa Kajanuksen saunan entisöintiin ja Järvön Kiltamajan rakentamiseen. Killan toimin
nalle haluttiin luoda kunnolliset puitteet. 

Nyt ur~kat on saatu lähes valmiiksi ja on aika vaihtaa toiminnan painopiste jäsenistön 
palvelemiseen. 

Runsaat viisi vuotta Kil
lassa on aherrettu paita 
märkänä. Yhdistyksen 
vo imava rat on jouduttu 
keskittämään mittaviin 
haasteisiin. 

Robert Kajanuksen sauna 
pelastettiin 

Upinniemen kärj essä 
se isova Robert Kajanuk
sen gra niitti sauna oli vuo-

sikymme nen alussa aino
astaan sort uva raunio. Ka
ton, sisäsein ät , latt iat, ik 
kunat ja kaakcloinnit oli
vat vuodet vieneet muka
naan. 

Ottaessaan tehtäväk-
seen tämän Eliel Saarisen 
suunnitteleman ra ntasa u
nan e nti söimisen Kilta ha
lusi samalla ottaa itsestään 
mittaa: Vieläkö taikoo
henki elää? Voidaanko 

Porkkalanniemen edustalla Järvön saaressa seisoo sadan 
neliön hirsinen ki/tamaja. Saaren mahtavaan luonnonsata
maan on rakennettu laitureita. Rykmentin ja Killan väki 
voi vaikka viettää täällä viikonloppua perheineen. 

miljoonahanke toteuttaa 
pienehkön yhdistyksen 1 

päättäväisyydellä? 
Vastaus o li kyllä. Nyt 

Upinniemen ete läisim
mässä kärjessä on jo sau
nottu vuosia. Vaikka mm . 
ves ieristeiden kanssa on
kin ollut ongelmia , niin 
sauna on vo inut olla ahke
rassa käytössä. 

Oma tukikohta jäsenistöl
le 

Kajanuksen sauna on 
alueella , jonne eivät edes 
rt-killan jäsenet voi kul-

Kilta veljet kokoontuvat oman lipun alle mustabarettisena 
joukkona. Tervetuloa mukaan! 

kea miten tahansa . Niinpä 
heti ensimmäisen urakan 
päästyä avajaisvaiheeseen 
aloitettiinkin seuraavan 
valmistelut. Porkkalan
niemen edustalle Järvön 
saareen haluttiin rakentaa 
oma tukikohta rt-väelle. 

Tänään saaressa seisoo 
sadan neliön hirsinen Kil
tamaja sekä erillinen ran
tasauna, puuliiteri ja grilli
katos. Saaren mahtavaan 
luonnonsatamaan on ra
kennettu laitureita ja ran
toja on ruopattu veneiden 
tulla ja mennä . Rykmen
tin väellä ja Killan jäsenil
lä on käytössään mahtava 
retkikohde, jossa kokoon
tua ja rentoutua , mennä 
perheen kanssa viettä
mään viikonloppua tai jär
jestää yhteisiä tilaisuuk
sia. 

Oma lippu ja musta baret
ti 

Kuluneiden vuosien 
" kehitysrakentamista" on 
ollut myös oman lipun ja 
mustan kiltabaretin hank
kiminen. Molemmat ovat 
olleet ahkerasti käytössä. 

Kehykset ovat kunnossa , 
suorastaan komeat. Nyt 
on aika siirtää painopiste 
niissä pyöritettävään toi
mintaan. 

Muutoksen enteet ovat jo 
ilmassa 

Rannikkopuolustajain
päivän vietto Kotkassa 
15.8. kokosi mukaan kil
tamme jäseniä 58 kappa
letta . Määrä on noin kym
menen kertaa suurempi 
kuin aiempina vuosina. 

Lokakuun 15 . päivänä 
osallistui runsaasti kilta
laisia retkeen, jossa tutus
tuttiin asefajiin Helsingin 
edustalla . 

Lokakuun 17. päivänä 
1ar1estettiin Suomenlin
nan upseerikerholla tans
siaiset, joiden järjestelyis
sä myös Kilta sai olla mu
kana. 

Marrasuun 5. pa1van 
järjesti Rt-koulu jäsenis
töllemme erittäin mielen
kiintoisen ja paljon kiitos
ta saaneen tilaisuuden 
Santahaminassa esitellen 
tämän päivän rannikkoty
kistöä . 

Joulukuun 6. päivänä 
kiltalaiset vetävät tummaa 

ylle ja kokoontuvat puoli
soineen ja ystävineen Pa
lacen yläkertaan aloitta
maan uuden perinteen eli 
rt-väen itsenäisyyspäivän
juhlat. 

Siinä poimintoja ohjel
masta, jossa on ollut edel
lä mainittujen lisäksi run
saasti yhteyksiä aselajiin 
ja muihin aselajin piirissä 
toimiviin järjestöihin. Yh
teyksiä on pyritty lujitta
maan ja toimintaa koordi
noimaan , etteivät päällek
käisyydet tai muut sattu
mat veisi henkilökunnan 
aikaa ja järjestöjen ener
giaa tarpeettomasti . 

Ja lisää haasteita on tu
lossa. Rykmentin tuleva 
vuosipäivä, joka samalla 
on 70-vuotispäivä , tulee 
ensi keväänä olemaan hy
vinkin " yhden saunan ar
voinen ja kokoinen" haas
te myös Killalle. Pohjana
han meillä on jo toissa ke
sänä järjestetty Suomen
linna päivä, jossa harjoit
telimme tuon tyyppisen 
yleisöaktion toteuttamis
ta. 

Tervetuloa mukaan Kil
lan toimintaan yhtä hyvin 
kääntämään kurssi a kuin 
nostamaan purjeita yhä 
korkeamalle ja vetäväm
miksi . Meillä on tehokas 
yhdistys , jonka jäseninä 
toimivat kaikki rt-miehet 
tykkimiehestä kenraaliin, 
varusmiehestä reserviläi
seen ja kantahenkilökun
nasta niihin , joille aselaji 
on pelkästään harrastus 
numero yksi . Kaikille riit
tää työtä ja haasteita . Kai
kille on myös tarjolla hui
mia mahdollisuuksia niin 
kavereiden kesken kuin 
koko perheen tasollakin . 
Maalataan yhdessä nyt 
tuotuihin kehyksiin asela
jin arvoinen ja näköinen 
kuva! 

Reijo Telaranta 
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Kenttäpiispa Laulaja: 

''Sotilaspappi elää seura
kuntansa keskellä'' \ 

Kenttä piispa Jorma 
Laulaja suoritti Santaha
minassa kirkollisen työn 
tarkastuksen marraskuun 
lopulla. Hän herätteli kes
kustelua sotilaspapin roo
lista muistuttaen, että soti
laspastori elää varuskun
nassa joka päivä seura
kuntansa keskellä . Siviili
seurakunta on hajallaan. 
Sotilaspappi voi saada 
joukkoihinsa hyvän kon
taktin. 

- En puutu siihen, onko 
sotilaspappeus eettisesi oi
kein. Jokainen sotilaspas
tori on ratkaissut kysy
myksen itse ja päätynyt 
myönteiseen vastaukseen. 

Kenttäpiispa pohti soti
laspapin harmaan puvun 
merkitystä ympäristön 
suhtautumiseen . 

- Sotilaspuku saattaa 
kangistaa varusmiesten ja 
sotilaspappien välejä. Va-

rusmies saattaa jäykistyä 
kokiessaan tämän esimie
hekseen . Minusta kuiten 
kin vaatteita enemmän 
vaikuttaa ihminen niiden 
sisällä. 

Santahaminan sotilas
pastori Timo Erkkilä pai
notti henkilökohtaisen 
sielunhoidon merkitystä. 

- Varusmies ei sumeile 
ottaa sotilaspastoriin yh
teyttä , hän kertoo. Soti
laspapille saa soittaa vir
kapuhelimista työpaikalle 
tai kotiin , ja niin varus
miehet tekevätkin. Avun
pyyntöä ei häpeillä eikä 
salailla palvelustovereilta. 
- Varusmiehen" on tunnet
tava saaneensa oikeuden
mukainen kohtelu, mutta 
koulutuksen taso ei saa 
kärsiä, määritteli kenttä
piispa Jorma Laulaja pitä
essään Santahaminassa 
kirkollisen työn tarkastus
ta. 

Santahaminan kotiutuva 
julkkiksina 

Lokakuun alussa Santahaminasta kotiutuneet pääsi
vät edustamaan rykmenttiä peräti kahden laatulehden 
palstoille. Seuran toimittaja Leena Eronen seurasi vii
meisten minuuttien kulkua kuvaajineen. Se toinen lehti-
kö? No tietysti Linnake. 

Kotiutuvat oli koottu 
luokkaan jo alkuillasta. 
Siviilivaatteiset istuivat 
hiljaisina. Kahdeksan 
taaksejäänyttä kuukautta 
vetivät mietteliäiksi. Lee
na Eronen kierteli ja haas
tatteli. Moni ei vieläkään 
tiennyt ihan tarkkaan , mi-
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tä siviilissä tekisi. Joku 
aloittaa reserviläiselämän 
lomalla. Yksi lähtee töihin 
heti seuraavana aamuna. 

Majuri Kari Launo johti 
illan ohjelmaa. Kapteeni 
Matti Kopra muistutti vie
lä liikenneturvallisuudes
ta . Toimittaja Eronen sai 

molemmista upseereista 
rehelliset lausunnot haas
tateltavistaan, nyt vain to
sin siviilien kielellä. 

-Ne on molemmat hyviä 
jätkiä. Tosi rautasia tyyp

' pejä, kuuluivat kotiutu
vien kommentit. 

Minuuttia yli puolenyön 
jaettiin sotilaspassit. Seu
ran juttu ilmestyi seuraa
valla viikolla koko auke
aman mittaisena. 

Toimittaja Leena Eronen 
Seurasta jututti Esikunta
patterin kotiutuvia näiden 
viimeisinä palvelustuntei
na. 

Svengijengi toiseksi 
kiltapiirin kisassa 

Uudenmaan varusmiesyhtyeiden välisessä soittokisas
sa kunniakas toinen sija tuli rykmenttimme Svengijengi
kvartetiUe. Yleisön aplodeista päätellen vielä korkeam
paakin sijoitusta olisi toivottu. 

Svengijengi: korpraalit John Schultz ja Jere Käpyaho, 
tätä kirjoitettaessa vielä upseerioppilaat Esa Salokorpi 
ja Mikko Juntunen. Pianon takana upseerioppilas Sami 
Kangasharju. 

Uudenmaan kiltapiiri 
järjesti marraskuun alussa 
Töölön Kisahallissa varus
miesiltamat pääkaupunki-

seudun joukko-osastoissa 
palveleville omaisineen . 
Joku muisteli, miten sa
maassa hallissa vietettiin 

aseveli-iltoja 40-luvulla ei
kä kaikille riittänyt edes 
istumapaikkaa. Varus
miehiä tilaisuuteen kertyi 
noin 300. 

Kukin joukko-osasto lä
hetti soittokilpailuun yh
den varusmiesyhtyeen . 
Uudenmaan Jääkäripatal
joona , Helsingin Ilmator
juntarykmentti ja Helsin
gin Laivastoasema lähetti
vät perinteisen rummut
basso-kitara-kokoonpa
non . Rykmentt1mme 
Svengijengi yllätti erilai
suudellaan tuossa joukos
sa. Korpraali John 
Schultz , upseerioppilaat 
Mikko Juntunen ja Esa 
Salokorpi sekä korpraali 
Jere Käpyaho esittivät 
mm . Muppet-teeman sä
estäjänään upseerioppilas 
Sami Kangasharju pianon 
ääressä. 

Kilpailun ylituomarina 
toiminut musiikkieversti
luutnantti Arvo Kuikka·, 
puolustusvoimien entinen 
ylikapellimestari , arvioi 
Svengi jengin koreografiaa 
onnistuneeksi . Voittanut
ta Uudenmaan Jääkäripa
taljoonan yhtyettä ki itel
ti in monipuolisesta soi tin
valikoimasta . 
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RVKMENTISSA TAPAHTUU 

Vala sitoo avio
liittoakin vahvemmin 

Komentajan mielestä 2. jaos marssi selvästi parhaiten . 
Hänen rinnallaan ohimarssin vastaanottivat R annikko
sotilaskotiyhdistyksen vihreät sisaret - osoituksena siitä, 
miten paljon rykmentti arvostaa sotilaskotityötä. 

Koulutusl_)atterin alok
kaat vannoivat sotilasva
lansa marraskuun viimei
senä perjantaina Suomen
linnassa. Harva tulee aja
telleeksi , että sotilasvala 
on avioliittoakin merkittä
vämpi askel. Laki tuntee 
kyllä avioeron , mutta va
laa ei voi purkaa. 

Tykkimies Eero Lai
gren 1. jaoksesta antoi va
lan sijasta juhlallisen va
kuutuksen. Seremoinia 
vastasi odotuksia. 

- Onhan tykkimies vä
hän hienompi sotilasarvo 
kuin alokas , hän sanoo. 
Vanhemmat eivät pääs
seet Suomenlinnan kirk
koon. Keskellä arkipäivää 
voi olla vaikea järjestää 
vapaata , vaikka kyseessä 
onkin jälkikasvun tärkeä 
päivä. 

Eversti Juhani Niska 
evästi tykkimiehiä sotila
suralle. 

- Tehkää aina parhaan
ne. Enempää ei keneltä
kään voi vaatia . 

Lappeenrannan vala poikkeus
oloissa 

Uudenmaan Rakuuna
pataljoonassa koulutetta
vat rt-alokkaat vannoivat 
sotilasvalansa hieman nor
maalista poikkeavissa 
oloissa. Meneillään ole
van harjoituksen vuoksi 
koko pataljoonan val
miutta oli kohotettu . Niin
pä tuoreiden tykkimiesten 
valaloma lyheni yhdellä 
päivällä. 

Valatilaisuus järjestet
tiin Lappeenrannassa kau
pungintalon Lappeenran
ta-salissa. 
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~ RVKMENTISSATAPAHTUU 

Santahaminan alokkaat 
syysleirillä 

Koulutuspatterin alokka~t opett~livat metsätaitoja Hankoniemellä Syndalenissa mar
raskuun loppupuoliskolla. Ar-tee, Ar-tee, tykkimies ei metsään mee, sanotaan marssivii
sussa. Nämä alokkaat osoittivat pärjäävänsä ihan hyvin myös leirioloissa. 

Alikersantit Kari Ukkonen ja Kimmo Peltomäki olivat 
ryhmiensä kanssa osallistuneet jo 10 ja 20 kilometrin 
marsseille. 

Alokas Lasse Laine Koulutuspatterilta oli jätetty telttan
sa kipinävartijaksi. 
Alokas Lasse Laine oli 

ensimmäistä kertaa elä
mässään yötä metsässä . Il
me oli siitä huolimatta pir
teä . 

- Olen muuten saanut 
hyvin nukuttua, mutta 

kun revitään aina ylös väi
jyyn , hän kommentoi var
tiokoulutuksen määrää 
alokasleirillä . 

- Ehkä täällä on vähän 
helpompi olla ryhmänjoh
tajana kuin alokkaana, to-

teaa yksi ko lmannen jaok
sen ryhmänjohtajista, ali
kersantti Kimmo Pelto
mäki . 

- Leirillä ryhmänjohta
ja on enemmän kiinni 
koulutuksessa kuin kasar
milla, jatkaa hänen kolle
gansa ali ker antti Kari 
Ukkonen 

Kesän viimeinen beach 
party 

Sunnuntai-iltana RTTK 
ja Suomenlinnan Rannik
kotykistökilta järjestivät 
leiriläisille illanvieton . 
Nylands Brigadin varus
miestoimikunnan puheen
johtaja Holger Helsingius 
toi paikallisten jääkärien 
tervehdyksen . 

- Jos teistä rt-alokkaista 
tuntuu siltä , että täällä 
kuljetaan koko ajan nenä 
kiinni turpeessa, on syytä 
muistaa , että me vihre
älaattaiset vietämme näis
sä olois a monta kertaa 
enemmän aikaa , huo
mautti jääkäri Helsingius. 

Killan mustabarettiset 
veljet järjestivät Trivial 
Pursuit -tietokilpailun. 
Voittajaksi selviytyi II ja
os huollon tullessa toisek
si . Ilta päätettiin kesän vii
meiseen beach partyyn . 
Hankoniemen hienolla 
hiekalla paisetettiin mak
karaa. 
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Nimityksiä, ylennyksiä, 
siirtoja 

Everstiluutnantti Asko 
Kilpinen on 6 .1 2.1 987 
ylennetty everstiksi. 

Rannikkotyki stön ta r
kastaja eve rsti Jukka Kar
viselle on myönnetty ero 
puolustusvoimien pa lve
luksesta . 

Santahaminan komen
danttina to imiva maj uri 
Kari Launo siirtyy reser
viin 1.6 . 1988 . 

Kapteeni Kari Toivo
nen on nimitetty to imis
toupsee riksi II patteriston 
esikuntaa n 1. 12. 1987. 

Kapteeni Juha Ramsi 
on 19 . 11.87 nimitetty kou
lutus- ja järj este lytoimis
ton to imistopäällikön si
jaiseksi. 

Yliluutnantti Timo 
Junttila o n ylenne tty 
6. 12.87 kapteeniksi. 

Yliluutnantti Ahti Kan
nisto siirtyy 1.2. 1988 Iso
saa ren linnakkee lle opetu
supseeriksi. 

Sotil asmesta ri Juha 
Kettunen siirtyy Hangon 
Rannikkopatte ristoon 
1.8. 1988. 

Sotil asmesta ri Mikko Il
ves siirtyi Isosaaren lin
nakkeelta Mäkiluodon 
linnakkeelle viestiupsee
riksi 4. 11 .1987. 

Ylivääpe li Markku Koli 
si irtyy 18. 12. 1987 teknilli
sen to imisto n to imisto up
see riksi. 

Ylivääpe li Raimo Tar
kiainen siirtyy Mäkiluo
don linnakkeella Upinnie
meen II patte riston esi
kuntajaoksen opetusup
seeriksi 1.1. 1988. 

Vääpe li Juha Hirvinie
mi siirtyy 18.12. 1988 kou
lutus- ja jä rj este lyto imis
ton to imistoupseeriksi. 

Vääpe li Aki Karvonen 
siirtyy Koulutuspatte rilta 
Isosaa ren linnakkeen ope
tusupseeriksi 1.2. 1988 . 

Vääpel i Jukka-Pekka 

Suomi täytti 70 vuotta 
Tasan 70 vuotta sitten 

Suo mi o li julistautunut it
se näiseksi. SIRtR osa llis
tui itsenä isyyspäivänä 
Helsingissä järjestettyyn 
paraati in lähinnä Koulu
tuspatterin voi min . T ai
vaa lta vihmo i räntää ja oli 
kylmä . Ryhti pysyi kuiten
kin suora na. Näi llä synty
mäpäiväj uhlilla kaikki ha
lusivat tehdä pa rhaa nsa . 

Paraatin o tt i vastaa n 
He lsingin sotil aspiirin 
päällikkö, eve rsti Olli Re-
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kola . Kade ttikoulun joh
taja eversti Sami Sihvo to i
mi paraati joukkojen ko
mentajana . 

Ryk mentt imme o n a i
ka naan luva nnut , että se 
tekee pa rhaansa, jotta 
ry kme nti n lippu liehuisi 
ai na itsenäisell ä maa ll a va
paan tai,aan all a . Jok u 
ku itenkin saatto i to ivoa, 
että o li sipa se taivas kir
kastunut edes paraatin 
ajaksi. 

Merikukka teknikkoyli
luutnantiksi, Koivu tek
nikkoluutnantiksi 

Linnake-lehden viime nu
meroon o li päässyt ikävä 
virhe nimitykset ja ylen
nykset - palsta lle. Teknik
koluutnantti Reino Jo
hannes Merikukka ylen
nettiin siis 1.9 .87 teknik
koyliluutnantiksi ja yli
vääpe li Markku Tapio 
Koivu 1.9.87 teknikko
luutnantiksi. T oimitus pa
hoitte lee e rehdystä. 

Saari siirtyy Isosaa ren lin 
nakkeelta Koulutuspatte
rin opetusupsee riksi 
1. 2 .1 988. 

Vääpe li Risto Rahi siir
tyi 1.11 . 1987 Isosaaren 
linnakkeen viesti upseerik
si Mäkiluodosta. 

Vääpeli Pertti Siivonen 
siirtyy Koulutuspatterin 
opetusupsee riksi 1.2. 1988. 

Ylikersantti Sami Vou
tilainen siirtyi Kome ndan
tintoimisto n to imistoup
see riksi 1.1 2. 1987. 

SUOMALAISEN DUUNARIN 
PERINTÖ. 

Se voi olla rahaa, niuk
kuutta tai velkaa. 
Kansalaisvakuutuksen 
kuolintapausturva takaa, 

ettei perheesi joudu sinun jälkeesi 
luopumaan elämän mukavuuksista. 

Kun nyt varmistat aineellisen 
turvallisuuden säilymisen, niin se 
turva on vankka. Onhan sen 
takana Suomi-Salama, maan 
ylivoimaisesti vakavaraisin 

henkivakuutusyhtiö . Kyllä Po hjo la
yhtiöt ko rvaa. 
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SA-INT 
- KUVAUKSIA 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

Kuva-Ahl'i Oy 
Fleminginkatu 7 - 00530 Helsinki 53 - puh. 717 004 

PSP UUTTA 
10) POSTIPANKISTA! 

Leijonatili 
sinulle palkansaaja! 
Nyt parhaat palvelum me yhdessä 
ja samassa t il issä: 

• korkea korko - 5 %, jopa l 01t1 

• jatkuva luotto 
• kätevä kortti 
• m ahtava m aksumukavuus 
• rajaton nosto-oikeus 

Kysy lisiiä postista tai 
kontto ristammc ja avaa tili o itis. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 
STVOy 

Hyvää Joulua 1987 rt-väelle toivottavat: 
A-lehdet Oy Oy Digital Systems Trading Ltd 
Oy Eho Ab Elektrotel Oy 
Finnair Oy Mediapörssi Oy 
Monigraaf Ky Radiotukku Oy 
Teknopiste Oy Kolmikoro Oy 
Washout Oy Arkkitehtitoimisto Helena ja 

Olli Saatsi 
AtronOyLKV 


