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2 Linnake 

Hyvät Linnake-lehden lukijat 

Suomen turvallisuuspoliittisessa kentässä on tapahtunut ja tapahtumassa 

suuria muutoksia. Olemme keskellä kehittyvää prosessia ja kukin tilan

teeseen vaikuttava valtio toiminnallaan ja poliittisella päätöksellään muok

kaa lopputulosta haluamaansa suuntaan. Tässä tilanteessa antamamme 

varusmieskoulutus merkitsee jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä ja muodostaa 

erään keskeisistä turvallisuuspoliittisista pilareistamme. Tätä tukee li

säksi myös käynnistyvä naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Heitä tulee 

muun muassa v 1997 rykmenttiin noin 20 saapumiserässä. Tämä osoit

taa, että Suomen puolustaminen nojaa koko voimallaan kansaan. 

Ratkaisullamme ovat paitsi vankat historialliset perinteet myös tietoinen 

halu säilyttää hyvät ja luottamukselliset suhteet kansalaisiin . Näyttää sil

tä, että nojaamme tähän hyväksi ja kestäväksi koettuun järjestelmään 

tulevaisuudessakin. 

Järjestelmän heikkoutena on kuitenkin varusmiesajan lyhyys, josta syn

tyy ristiriita armeijan teknillistymistarpeiden kanssa. Tätä ristiriitaa olem

me pyrkineet lieventämään rakentamalla ja kehittämällä mahdollisim

man käyttäjäystävällisiä laitteita. Päämääränä on, että paitsi varusmies 

myös reserviläinen pystyy käyttämään laitetta mahdollisimman nopeasti 

ja tehokkaasti lyhyenkin kertausharjoituksen aikana. Kokemus osoittaa, 

että reserviläiselle palautuvat mieleen asiat noin kahden vuorokauden 

kuluessa, ja sen jälkeen harjoitus ja koulutus alkavat sujua. Tämä mer

kitsee, että laitteiden on oltava niin yksinkertaisia, että tuona parin päi

vän jaksona asioiden tulisi olla jo riittävästi hallinnassa. 

Kun olemme esitelleet laitteitamme ja järjestelmiämme ulkomaalaisille, 

myös he ovat panneet erityisesti juuri tämän piirteen merkille. Rannikko

tykistön laitteissa ja jä~estelmissä on kapasiteettia ja ne ovat moderne

ja, mutta ne ovat käyttäjäystävällisiä ja suhteellisen nopeasti 

omaksuttavissa. 

Toinen seikka, johon ulkomaalaiset, ja myös oman maan vanhemmat 

kansalaiset ovat kiinnittäneet huomiota, on se, että hyvin usein vaativiakin 

järjestelmiä on esittelemässä varusmies, ryhmäjohtaja tai upseeri kokelas. 

Hyvällä kielitaidolla ja selkein sanoin hän kertoo laitteen tai järjestelmän 

toimintaa. Se on osoitus ammattitaidosta, johon varusmiestemme kou

lutuksessa myös tähdätään. Myös me kouluttajat olemme ylpeitä teistä 

nuorista osaajista ja saamastanne palautteesta. Pitäkää ammattitaitoanne 

yllä myös reservissä. 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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Hyvä lukija! 

Linnake-lehti on lähtenyt muutosten tielle. Tavoitteena on ta1ota Rykmentin 
varusmiehille, kantahenkilökunnalle ja sidosryhmille uutisia sekä tietoa -
enemmän ja nopeammin. Lehden kunnianhimoisena tavoitteena on palvella 
lukijoitaan ihmisläheisyyttä korostaen. Kehittyvä yhteiskunta muuttaa myös 
lehden painopistettä. Ajan hermolla pysyäksemme kehotan kaikkia lukijoita 
aktiivisuuteen, jotta jatkossa voisit lukea sinua kiinnostavista aiheista. Voit 
kertoa toiveistasi tämän lehden toim ittajalle. Lopuksi toivotan koko Ryk
mentin väelle hyvää syysvirettä! 

Terveisin 

Olli Lampinen 
Linnake-lehden päätoimittaja 

Reserviyksikkötoiminta ja kilta 

Suomenlinnan rannikkotykistökilta on ollut aktiivisesti mukana kehittämäs
sä tämän hetken kuuminta puheenaihetta, Reserviyksikkötoimintaa (RYT). 
Ennen varsinaisen toiminnan aloittamista olimme luomassa suuntaviivoja ja 
toimintaperiaatteita tälle tulevaisuuden vapaaehtoiselle maanpuolustustyölle. 
Kilta on ryhtynyt jo myös käytännön toimiin RYT:n parissa. Oma 
reserviläisjaoksemme järjestikin ensimmäisen reserviyksikkötapaamisen jo 
syyskuussa. 
Kotiuduttuanne voitte liittyä mukaan reserviyksikkötoimintaan. Se on täysin 
vapaaehtoista, ja mikä parasta, aivan jokaisen reserviyksikön omien toivei
den mukaista. Tiivistetysti sanottuna RYT on inttikavereiden tapaamista 
vapaaehtoisen maanpuolustuksen merkeissä. Varsinaisesta kiltatoiminnasta 
se eroaa siinä, että RYT keskittyy ensisijaisesti jokaisen reserviyksikön omaan 
toimintaan , ei niinkään muuhun vapaaehtoistoimintaan. Lisää tietoa 
reserviyksikkötoiminnasta saat kantahenkilökunnalta ja infovihkosesta, jonka 
löydät yksiköstäsi. 
Jos et välttämättä heti kotiuduttuasi halua liittyä mukaan, mutta haluat 
mahdollisuuden myöhempään liittymiseen, on tärkeää jättää yhteystiedot 
RTTK:lle. RTTK kerää nimiä ja osoitteita aina ennen kotiutumispäivää. 
Laittamalla nimesi listaan saat myöhemmin lisätietoa 
reserviyksikkötoiminnasta ja myös muusta kiltatoiminnasta. Et kuitenkaan 
sitoudu mihinkään . Näin varmista! mahdollisuutesi pysyä ajan tasalla. 

Hyvää syksyn loppua! 

Mika Pyyskänen 
Suomenlinnan rannikkotykistökillan varusmiesjaos 
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• MiKsi masentaa~ 

- -

masentaa? 
en päiviä jolloin tunnemm~ it~emme mieleltämrrie pirteiksi ja hyvän

i 1kaan kuin ilman m1taan enty1sta syyta. Saatamme silti 

masentua vaikka kaikki asiat elämässämme sujuisivat 

haluamallamme tavalla. Perusolemukseemme kuuluu tunteet ja niiden ko

keminen. Toisinaan kokemukset saattavat tuntua raskailta ja ikäviltä, mutta 

katsoessamme tulevaisuuteen on juuri tällaisten tunteiden läpikäyminen ja 

hyväksyminen myöhempää yksilönkehitystämme ajatellen erittäin hyödyl

listä. 

Kuten tiedämme, ihminen on kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen 

systeemi. Fyysinen sekä henkinen olemus kulkevat tiukasti käsi kädessä 

toimien jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. 

Yksi henkisen tasapainon peruspilareita ovat emootiot, jotka välittävät ih

miselle erinäköistä tietoa tuntemuksina henkilön omasta elinympäristöstään. 

Tämän ki~oituksen tarkoituksena on tuoda esiin muutamia näkökohtia sii

tä, miten nimenomaan eksistentiaaliset tunteet vaikuttavat ihmismieleen ja 

sitä kautta ihmisen ulkoiseen olemukseen ja käyttäytymiseen. 

Häpeä, ahdistus, tyhjyys 

Eksistentiaaliset tunteet häpeä, ahdistus, (tuska) ja tyhjyys (mielettömyys, 

hätä) ovat sellaisia tunteita joita ihminen pyrkii välttämään. 
Tunteita voidaan kokea joko tiedostaen tai tiedostamatta tuntemuksen laa

dun sekä subjektiivisen näkökohdan perusteella. 
Emootioiden kokeminen, tapahtui se sitten tiedostaen tai ei, vaikuttaa 

olemukseemme ja mielialaamme usein negatiivisella tavalla. Raskaan ah

distuksen aikana työsuorituksemme sekä jopa mielenterveytemmekin kär

sii, ja joudumme tilanteeseen, jota emme tuskin haluaisi kokea toistami
seen. Yksi vaihtoehto on tunteiden välttäminen ja toinen niiden kohtaami

nen. 
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Viimeisimmän vaihtoehdon toteuttaminen tuot
taa varmasti enemmän hetkellistä henkistä kär
simystä kuin ensimmäinen, mutta samalla se 
auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja sitä, 
mikä elämässämme ei ole hyvin . 
liman eksistentiaalisia tunteita jokin todellisuus
aihe jäisi toteutumatta, emmekä voisi puhua 
ihmisestä. Mikään ei pakottaisi meitä muuttu
maan jos näitä tunteita ei olisi. liman niitä mi
kään ei olisi uhkaavaa elämässämme. 

Häpeä 

Jokainen on varmasti tuntenut jossain elämän 
vaiheessaan häpeää jostain syystä. Se on voi
nut olla tiedostettua, puolitiedostamatonta tai 
täysin tiedostamatonta riippuen siitä miksi se 
on tulkittu tai onko sitä tulkittu ollenkaan. 
Jos henkilö huomaa häpeävänsä ovat tunte
mukset tietysti tiedostettuja, mutta jos kysees
sä onkin puolitiedostamatonta häpeää, esi in
tyy häpeän tunteen sijasta stressiä, väsymys
tä, ja ärtymystä. 
Se, mitkä asiat ihminen näkee häpeällisiksi, on 
hyvin yksilökohtaista. On ihmisiä jotka eivät juu
rikaan häpeä ja toisia jotka ovat puolestaan 
herkempiä häpeämään. Herkistynyt häpe
äntunto ei ole kuitenkaan huono piirre, sillä on 
todettu, että se korreloi yleisen älykkyyden ja 
lahjakkuuden kanssa. Herkkyys häpeälle ja 
älykkyys yhdessä kehittävät tarkkanäköisyyttä 
ja näin ollen myös kriittisyyttä suorituksen 
vaatimustasolle. 
Yliherkkä häpeäntunto ei ole kuitenkaan hy
västä sillä se näyttäisi tuhoavan kyvykkyyden 
pitkäjänteiseen työhön ja elämänarvojen vakiin
tumisen. Valta, vihaisuus ja häpeä toimivat usein 
toisiaan tasapainottavina ja synnyttävinä 
voimina. Kun esimerkiksi jollakin alalla johtoase
massa työskentelevä ihminen tuntee aseman
sa uhatuksi, tulee hänelle tarve puolustautua. 
Hän tuntee häpeää siitä, että joku ei hyväksy 
häntä ja ryhtyy toimenpiteisiin asemansa 
vakiinnuttamiseksi. Häpeä muuttuu vihaksi, 
mikä saa aikaan aggressiiviselta vaikuttavan 
käyttäytymisen. Varsinkin primitiivisissä 
yhteisöissä uhkatilanteen niin vaatiessa valtias 
pyrkii vakiinnuttamaan roolinsa johtajana 
häpäisemällä vastustajansa. Usein valtias on
kin sellainen henkilö, jolla on suuri häpäisevä 
voima. 

Viha on luonnollinen tapa reagoida häpeään. 
Se toimii tavallaan häpeäntunnetta torjuvana 
vastareaktiona palauttaen henkisen ryhdikkyy
den ja tasapainon. Tiedostamattomat ja pitkän 
ajan kuluessa kasautuneet, aina sivuun sysätyt 
häpeäntunteet saattavat aiheuttaa 
purkautuessaan arvaamattomia seurauksia. 
Jatkuva vihamielisyys ja epäsosiaalisuus ovat 

oireita tämäntapaisesta asetelmasta. Varsinkin 
kautta aikojen sy~ityillä vähemmistöryhmien edus
tajilla on sielunmuodostelmissaan potentiaalista 
vihaa, joka johtuu ainaisesta häpeän ahdistavasta 
läsnäolosta. 
Sosiaalinen hyväksyntä, ajan henki ja ympäris
tön vaikutukset altistavat ihmisen usein tunte
maan häpeää. Nyky-yhteiskunta asettaa 
olemuksellemme ehdot. Miten käyttäytyä, pukeu
tua, esiintyä sosiaalisissa tilanteissa ja yleisesti 
miten olla suhteessa muihin ihmisiin ? 
On helpompaa huomata ajan hengen erityispiir
teet ja heittäytyä muodin vietäväksi, kuin olla täy
sin oma itsensä. 

Ahdistus ja tyhjyys 

Lähimmäisen kuolema, pitkän seurustelusuhteen 
katkeaminen ja yksinäisyys ovat muutamia esi
merkkejä jotka voivat saada meidät tuntemaan 
ahdistusta. Ahdistus on merkki jonkun riippuvuu
den olemassaolosta ja sen purkamis- ja selvit
telyntarpeesta. Se ei kuitenkaan tarkoita sosiaa
lista riippuvuutta kuten häpeä, vaan enemmän
kin riippuvuutta omien narsististen tarpeiden to
teuttamisesta. Ihmisten keskinäinen vuorovaiku
tus on yksilön fyysisen sekä henkisen kasvun 
perusta. Ihmiset tarjoavat toisilleen monenlaista 
tietoa ja tyydytystä, josta tulemme riippuvaisiksi. 

Joskus saattaa olla päiviä, jolloin tunnemme itsem
me ikään kuin selittämättömällä tavalla 
ahdistuneeksi. Emme tiedosta pahoinvointimme 
todellista alkuperää, mutta silti joku asia tuntuu 
kalvavan mieltämme. Kyseessä on. tällöin ehkä 
tiedotonta riippuvuutta asioista joita emme ole sel
vittäneet, läpikäyneet, tai joita emme muuten vain 
yksinkertaisesti tiedosta. Tällaisia "patoutumia" on 
voinut kerääntyä sielunmuodostelmiimme esimer
kiksi lapsuuden aikana jonkun käsittämättömän 
järkytyksen aiheuttamana. Niistä eroon pääsemi
nen edellyttää tiedostetun ahdistuksen läpi
käymistä. 
Ahdistusta on pidetty kehittyneen ihmisen 
tuntomerkkinä, sillä se asettaa tavoitteita oman 
olemassaolomme tiedostamiseksi samalla 
terävöittäen kykyämme kohdata edessämme 
ammottava todellisuus. 

Kunnianhimoa voisi verrata ihmisessä oleilevaan 
perusahdistukseen, joka aina tarpeen tullen saa 
meidät yrittämään enemmän. Perusahdistus on 
jatkuva elämän seuralainen, jolla on alati taipumus 
kyseenalaistaa narsistisia päämääriämme. Se on 
ikään kuin osa minämme taistelua narsismia vas
taan. 
Jokaiselle meistä on varmasti tärkeää oma tule
vaisuutemme. Itsellemme asettamien päämääri
en toteuttaminen tuottaa meille mielihyvää ja an-
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• MiKsi masentaar 
taa elämällemme sisältöä. Kuitenkin esim. pit
kän työrupeaman tai projektin jälkeen tyytyväi
S'fYS työn tulokseen saattaa hukkua tyhjwden 
tunteeseen. Tuntuu aivan siltä, kuin juuri 
saavuttamallamme asialla ei olisikaan enää 
mitään arvoa tai merkitystä. Tämän seurauk
sena tyhjws aiheuttaa uusien tavoitteiden suun
nittelua sekä asioiden uu-
delleen arviointia. 

On selvää, ettemme pys
ty kohtaamaan kaikkia 
elämämme aikana synty
viä tyhj'tydentunteiden ai
heuttamia tilanteita. Sen 
takia tyhjyyttä, kuten mui
takin eksistentiaalisia 
emootioita sitoutuu sielun 
muodostelmiin jota 
työnnämme tiedottomaan. 
Koska olemme torjuneet 
sisimpäämme 
ammottavaa tyhjyyttä, pur
kautuu tyhj'tys tilanteessa, 
jossa joudumme tekemi
siin alitajuntamme kanssa 
sekä kohtaamaan oman sisimpämme. 

Mikä avuksi ? 

Lääketiede kehittää päivittäin uusia keinoja sai
rauksien voittamiseksi. Ikävä kyllä kaikki lääk
keet eivät kuitenkaan aina tavoita niiden varsi
naisia tarvitsuoita ja usein aineita käytetään vää-

riin tarkoituksiin. Ihmiset yrittävät ehkä paeta to
dellisuutta, omaa minäänsä ja luulevat huumei
den tuovan lohtua heidän muuten niin köyhään 
elämäänsä. Syitä on monia. 
Nykyaikainen lääketiede on kurtenkin tuonut esille 
oman vaihtoehtonsa ihmisillä esiintyvän masen
tuneisuuden eliminoimiseksi. Tilapäistä masen
nusta varten on kehitetty ns. onnellisuuspillereitä 

jotka tekevät sulkeutunees
takin ihmisestä seurallisen ja 
ulospäin suuntautuneen . 
Kuulostaa melkein liian hyväl
tä ollakseen totta ettei lääk
keiden käyttö aiheuttaisi 
edes mitään henkistä tai fyy
sistä riippuvuutta. Silti ainoat 
tähän mennessä todetut 
lääkkeen käytöstä johtuvat 
oireet ovat olleet suun kui
vuminen ja jollain koehen
kilöllä aggressiivinen käyttäy
tyminen . 
Lääke sisältää ainetta nimel
tä fluoksetiini jonka tiedetään 
lisäävän aivoissa olevan 
välittäjäaine serotoniinin 

määrää. Masentuneisuus saattaa juuri johtua 
serotoniinin puutteesta. 
Kuitenkin lääke on tarkoitettu vain tilapäiseen ma
sennuksen hoitoon, eikä sen jatkuva käyttö ole 
hyväksi kenenkään sielunelämälle. Aine ei ehkä 
aiheuta sivuvaikutuksia tai riippuvuutta mutta päi
vittäin käytettynä se tuhoaa ainakin jokaiselle ih
miselle välttämättömän tunne-elämän. Kuten tie-

~ 
1it•x-t!l=I 
"-' TOIMITTAA 

dämme ihminen tarvitsee kehittyäkseen ja menes
tyäkseen, miellyttävien kokemuksien lisäksi, myös 
ahdistavia tuntemuksia. 
On kuitenkin olemassa luonnollisia keinoja paran
taa oman sielunelämän laatua, tekemättä itselleen 
mitään vahinkoa. Yksi keino on urheilu. 
Yhtenä swnä liikunnan iloon asiantuntijat pitävät ra
situksen aikana elimistössä syntyvää mielihyvä
hormonia - endorfiinia, elimistön omaa morfiinia, 
joka vähentää kivun tunnetta. 
Endorfiinia on myös epäilty aineeksi joka aiheut
taa ns. urheiluriippuvuutta. Siitä ei kuitenkaan ole 
tarkkoja tutkimustuloksia, miten varmasti endorfii
nia eritl'ty ja kuinka paljon. 
Liikunta panee liikkeelle myös testosteronin eri
tyksen, mikä aiheuttaa euforiantunnetta. Jos ih
minen rasittaa kehoaan kerralla runsaasti , 
testosteronia eritl'ty vähemmän. Säännöllinen run
sas li ikunta lisää testosteronin eritystä elimistös
sä. Todennäköisesti se lisää myös seksuaalisia 
haluja. 
Joka tapauksessa kuka tahansa voi käytännössä 
kokeilla oman kehonsa endorfiinin ja testosteronin 
eritystä ilman mitään haitallisia addiktiivisia sivu
vaikutuksia yksinkertaisesti urheilemalla. 

Lähdeteokset: Mieli ja sielu 
Kari E.Turunen 
julkaisua: Arator 

Yleinen Psykologia kokeellisen tutkimuksen nä
kökulmasta 
Otava 

Herttoniemen 
Optiikkag;~g·: 

Dppq 
SlRR-ZIPOT, T-PAIDAT SEKA COLLEGET 
Riihitie 8, 00330 Helsinki, 90-458 2014 Fax 90-458 2015 
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Liikunta on tarpeellista ja auttaa pysyttelemään muutaman askeleen ahdinkoa edellä ... 
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tulevat 

Vihdoinkin se tapahtui. Laajasti käsitelty aihe sai uuden kään

teen, kun armeija valitsi naisia vapaaehtoiseen palveluk

seen. Ensimmäiset korkeintaan 30 naista astuvat armeijan 

harmaalle estradille jo vuoden 1995 lokakuussa. Silloin 

sijoituskohteina on Ilmavoimien Teknillinen koulu 

Kuorevedellä sekä Urheilukoulu Lahdessa. 

Yhteensä keväällä -95 puolustusvoimiin hakeneita naisia 

oli 1094, joista valittiin kesän aikana -95 lokakuussa 

aloittavien lisäksi alle 300 naista vuoden 1996 saapumiseriin. 

Oma rykmenttimme tulee tuskin saamaan naisalokkaitaan 

vielä ensi vuonnakaan, vaan todennäköisesti vasta vuoden 

1997 puolella. Tällöin koulutus tulee tapahtumaan 1. Pat

terilla sekä Isosaaren linnakkeella 40 naisen vahvuudella. 

Tämä tarkoittaa myös sitä, että kyseisiin yksiköihin otettavi

en miesten määrä vähenisi naisten lukumäärän verran, joh

tuen yksiköiden rajallisesta majoituskapasiteetista. 

Millainen nainen pyrkii. .. ? 
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Perjantaina 26.06 -95 pidettiin lima
voimien Teknillisessä koulussa 
valintatilaisuus naisille. 
Koko päivän kestävä tasoltaan vaati
va tapahtuma ei tuonut naisille hel
potuksia suhteessa miespyrkijöihin . 
Kurssille oli yhteensä 380 hakijaa, 
joista koetilaisuuteen kutsuttiin 139 
miestä ja 51 naista. 
Hyvin motivoituneiden naispyrkijöiden 
joukossa oli myös muuan 23-vuotias 
Johanna Nieminen Suolahdelta . 
Tämä maanpuolustushenkinen nuori 
neitokainen oli päättänyt jo aivan pik
kutyttönä haluavansa armeijaan jos 
se joskus tulisi olemaan mahdollista. 
Tänä päivänä Johanna uskoo armei
jan tuovan itselleen hyödyllistä elä
mänkokemusta ja laajempaa tietä
mystä Suomen yhteiskunnasta. Hän 
pitää myös tärkeänä käyttökelpoisten 
asioiden oppimista, kuten selviytymis
tä puutteellisissa olosuhteissa kaik
kina vuodenaikoina sekä toimintaa 
hätätilanteissa. 
Fyysisen kunnon ylläpitämisen sekä 

omien heikkouksien voittamisen nä
kee Johanna myös mielenkiintoise
na haasteena. 
Naisen tulevaisuudesta armeijan si
sällä on Johannalla selkeä mieliku
va. Hän on varma siitä, että nainen 
tulee hoitamaan asioita armeijassa 
paremminkin kuin mies ja perustelee 
väitettään naisten tunneperäisellä 
ajattelutavalla. Itse hän aikoo edetä 
armeijassa niin pitkälle kuin on mah
dollista. 
Koulutukseltaan tietoliikenteeseen 
suuntautunut markkinointimerkonomi 
ei pidä varusmiespalvelusta taloudel
lisesti kannattavana, mutta si lti kut
sumus armeijan tehtäviin on kova. 
Lukuisia urheilulajeja harrastava Jo
hanna on kiinnostunut armeijan l<ou
lutuksen monipuolisuudesta ja koros
taa kovan kunnon ylläpitämisen tär
keyttä. Lihaskulttuurin dominoivaa 
asemaa armeijassa hän ei pelkää 
vaan ennemminkin kokee sen posi
tiiviseksi ja motivoivaksi tekijäksi pal
veluksen kannalta. 
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VALTA VAIHTUU ... 
Santahaminan sotilaskodin pienessä ikkunattomassa huoneessa sijaitsee 
rykmenttimme varusmiesten edunvalvontakeskus. Sitä kutsutaan sotilaallisesti 
Rannikkotykkimiestoimikunnaksi, joka on varusmiestoimikunnan kaltainen 
kolmejäseninen yhteisö. Suomenlinnan Rannikkorykmentin varusmies
toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, työ,-opinto ja sosiaaliasiamies sekä Linna
ke-lehden toimittaja, jonka käden jälkeä tämäkin lehti on valtaosin. 

Vuoden 1 / 95 saapumiserän toimikunta koostuu siviilitaustoihinsa nähden hy
vin erilaisista ihmisistä. 

Ensimmäisenä kerrottakoon hieman taustaa toimikuntamme keulakuvasta, pu
heenjohtaja, kers.Petri Kaikkosesta. Hän syntyi samana vuonna kuin kaikki 
muutkin toimikunnan edustajat, Kekkosen vuonna 1975. Jo heti synnyttyään 
Petri erottui selvästi ikätovereistaan. Hän oli huomattavasti muita kookkaampi 
eikä välittänyt tavallisista lasten leikeistä. Usein vanhemmat löysivät pikku Petrin 
syventyneenä televisiolähetyksiin, joissa maailman suuret johtajat pitivät 
hurmoshenkisiä puheitaan. Esikuvinaan Kekkonen ja Brezhnev hän nousi no
peasti perheensä talouden johtoon, jossa asiat hoidettiin hänen päänsä mukaan 
ilman,että kukaan pystyi siihen vaikuttamaan. Koulussa Petri jatkoi niin henkistä 
kuin fyysistä kasvuaan ja saavutti nopeasti miehen iän. Varusmiespalveluksensa 
Petri Kaikkonen aloitti 2.patterilla, alokkaana kuten kaikki muutkin. Ennen 
RTTK:n puheenjohtajaksi siirtymistään hän suoritti TAS-aliupseerikurssin sekä 
kaksi viikkoa kestävän toimisto-au koulutuksen. 

T yö,-opinto,ja-sosiaaliasiamies tkm Tero Tolsa on toimikunnan ainoa virallinen 
paljasjalkainen stadilainen. Sörkan katuja koko elämänsä kolunnut nuorukainen 
on muokannut tulevaisuuden suunnitelmansa lähiössä, raskaiden teollisuus
koneiden pauhatessa divarin pölyisen sarjakuvanurkkauksen siimeksessä. 
Hänen intohimonsa kohteina ovat tietokoneet, kissat (erityisesti lyhytkarvaiset), 
cyber-todellisuutta kuvaavat scifi-sarjakuvat ja kirjat. Tämä nuori, mielipiteilleen 
uskollinen ateisti ja toisinajattelija aloitti RTTK:n tehtävät alokaskautenaan 
alokasedustajana Isosaaren linnakkeella. Sieltä hänet komennettiin kuukauden 
kestävälle lääkintämieskurssille Lahteen, jossa hänelle opetettiin täydelliset 
lääkintämiehen tiedot ja taidot. Melkein heti kurssin päätyttyä Tero Tolsa pääsi 
aloittamaan Santahaminan toimistossa haastavan tehtävän TOS-asiamiehenä. 

Linnake-lehteä toimittaa tkm Toni Leinvuo. Hänen lapsuutensa kasvuolosuhteet 
olivat innostavat mutta köyhät. Lelunsa hän joutui aina tekemään itse - samoin 
musiikin, jota ei ollut mahdollista edes kuunnella. Kun perhe vihdoin sai han
kittua radion ruokarahoista säästämällä, sai Toni kuulla ensimmäistä kertaa elä
mässään vertaiseltaan kuulostavaa artistia. Elviksestä tuli heti T onin suuri esi
kuva. Lelujen rakentelu ei kuitenkaan intensiivisestä Elviksenä olemisesta huo
limatta loppunut, vaan siitä kehittyi todellinen pakkomielle. Kaikki tarvikkeet ja 
materiaalit mitä Toni eteensä vain sai, hän käytti jonkun esineensä valmistami
seen. Kun tarvikkeet loppuivat, rakensi hän ajatuksissaan tai piirtämällä ajatuk
siaan paperille. Loppujen lopuksi Toni teki tulevaisuuden kannalta vaikean va
linnan ryhtymällä teolliseksi muotoilijaksi Elvikseksi ryhtymisen sijasta. Armei
jan harmaisiin Toni Leinvuo siirtyi 1.patterille, josta hänet valittiin haastattelun 
perusteella Rannikkotykkimiestoimikuntaan Linnake-lehden toimittajaksi. 
Lääkintämieskurssin käyminen kuului asiaan samalla tavalla T onille kuin toimi
kunnan TOS-asiamiehelle Tero T olsalle. Siellä he tutustuivatkin ja etenivät yh
dessä samaa reittiä Santahaminassa sijaitsevaan RTTK:n toimistoon. 
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Kimmo Kalervo 
yliluutnantti 
28 V 
naimaton toistaiseksi 
esikunta, koulutustoimisto 
lumilautailu ja sen opettaminen, 
suunnistus, nyrkkeily, surffaus, 
bodaus, metsästys ja Mr.-kilpailut 

Varusmiespalveluksensa Kimmo Kalervo suoritti v. 1986 Vekarajärvellä sekä Haminassa, 
jossa hän kävi RU-kurssin. Kadettikouluun hän meni miltei heti kotiuduttuaan v. 1987 kah
den päivän reservissä olon jälkeen. Kolmen vuoden sotilaallisen koulutuksen 
suuntautumisvaihtoehdoista hän valitsi RT-linjan , ja pääsi heti valmistuttuaan töihin Porkka
lan Rannikkopatteristoon . Oltuaan siellä tasan yhden vuoden Kalervo päätti palata hetkeksi 
siviilimaailmaan. Yhteensä kolmen vuoden opinto- ja virkavapaan loputtua hän siirtyi takaisin 
Suomenlinnan Rannikkorykmenttiin. Merivoimien kapteenikurssin jälkeen hän asettui nykyi
seen sijoituspaikkaansa, Santahaminan koulutustoimistoon. 
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... 

Tekemistä riittää 

Siviilikoulutukseltaan Kalervo on yo-markki
nointi- sekä ulkomaankauppamerkonomi . 
Kahden merkonomitutkinnon suorittamisesta 
on ollut hyötyä, mutta samalla se on ollut myös 
este muiden tulevaisuuden haaveiden toteu
tumiselle. " Silloin kun opintovapaani alkoi eli 
vuonna 90 niin pyrin kauppaoppilaitoksen li
säksi myös poliisikouluun. Pääsin poliisi
kouluun, mutta valitsin kauppaoppilaitoksen. 
En voi sanoa että kaduttaa vaikka olenkin vie
lä kiinnostunut poliisin hommista". 
Tällä hetkellä Kimmo Kalervo elää erittäin 
kiireistä elämää. Päivittäisen työnsä ohella hän 
hoitelee kaverin kanssa perustamansa firman 
asioita, tekee ajoittain miesmallin hommia sekä 
samalla opiskelee avoimessa yliopistossa 
tietojenkäsittelyoppia. Hän kävi tämän vuoden 
kesänä myös "oikean yliopiston" pääsy
kokeissa, mutta ei saanut kasaan sisäänpää
syyn vaadittavaa pistemäärää. Tulevana ke
väänä Kalervo aikookin varata itselleen enem
män aikaa pääsykokeisiin lukemista varten. 

Mikä ihmeen Mr.? 

Mr. Finland-kilpailuihin Kimmo Kalervo päätyi 
aivan sattumalta. Kaksi vuotta sitten, talvella 
hänen ollessaan Ruka-tunturilla opettamassa 
lumilautailua, joutui hän julkisen painostuksen 
uhriksi. Paikallisen hotellin johtajan vaimo ja 
erinäinen määrä naisia olivat sitä mieltä, että 
Kimmon on osallistuttava hotellissa pidettä
viin Mr. Finland-osakilpailuihin, taikka he vie
vät hänet väkisin. "Ensin sanoin, etten todel
lakaan lähde, mutta heti seuraavana päivänä 
sama joukko oli hakenut vahvistuksekseen 
suunnilleen kaikki tunturin naiset. Silloin oli yk
sinkertaisesti pakko osallistua. 
Ruka-tunturilla pidetyn osakilpailun järjestäjä 
otti seuraavana vuonna yhteyttä ja pyysi mu
kaan sen vuoden talven kiertueelle". Parin 
osakilpailun jälkeen Kalervo valittiin varsinai
seen Mr. Finland-kilpailuun jossa hän sijoittui 
hienosti toiseksi. 
Mr.-kilpailuissa pärjääminen merkitsee hänelle 
ensisjaisesti miesmallin töiden lisääntymistä. 
Hän kertoo, että mallin työt ovat ihanteellinen 
tapa ansaita rahaa opiskelun ohella, koska 
vähän aikaa vievistä esiintymisistä ja kuvauk-

sista maksetaan melko hyvin. "Lukemiseen 
jää enemmän aikaa, kun on mahdollisuus 
tienata yhdessä viikonlopussa saman verran 
rahaa, kuin mitä tienaisi tavallisessa hommas
sa viikossa". 
Mr. Finland-kilpailun toinen sja oikeuttaa myös 
suoraan pääsyyn pohjoismaiden 
arvostetuimpaan miesmallikilpailuun, Mr. 
Scandinavia-kilpailuun, jonka pääpalkintona 
on vuoden sopimus mallitoimisto Paparazzin 
kanssa. 
Mr.-ehdokkaalta vaaditaan esiintymistaitoa, 
kykyä olla joustava sekä tiettyjä ulkonäöllisiä 
ominaisuuksia. Mitoiltaan 52 on ihanne, sillä 
malli ei saa olla liian lihaksikas eikä liian laiha. 
"Kun esiintyy paijon, kuten minäkin viikottain, 
tu lee sellaista lavakarismaa. Se on 
esiintymistaitoa, eli sitä, että osaa tehdä mah
dollisimman hyvän vaikutuksen yleisöön. Mies
mallilla on oltava myös jonkinlaista 
organisointitaitoa, koska usein muotishow/ 
kuvaus-luontoisessa tapahtumassa joutuu itse 
suunnittelemaan mitä päälleen pukee ~hyessä 
ajassa"-,Kimmo selvittää. 
Kalervon työkavereiden ja ystävien keskuu
dessa kannustus Mr.-kisoihin on ollut yllättä
vän suurta. 
Yleensä naisten suhtautuminen vaihtelee. 
"No, naisia on erilaisia. Jotkut kiinnostuu jo 
pelkästään siitä että on ollut joissain Mr.-kil
pailuissa, kun taas joihinkin se ei vaikuta pät
kääkään. Mielestäni se ei saisi vaikuttaakaan, 
koska ihan sama ihminen sitä on ennen kisaa 
tai kisan jälkeen". 

Tulevaisuus 

Tulevaisuuden suunnitelmia Kimmo Kalervolla 
on useita, eivätkä ne rajoitu pelkästään puo
lustusvoimien sisäisiin tavoitteisiin. "Oman fir
man toimintaa pitäisi laajentaa, mahdollinen 
esiupseerikurssi on jo sovittu vuodelle 1997. 
Siihen vuoteen saakka tulen varmaan olemaan 
koulutustoimistossa. Ensi keväänä aion lukea 
itseni sisään Helsingin yl iopistoon ja aloittaa 
opiskeluni heti .Aikuiseksi en aio silti vieläkään 
kasvaa, vaan aion pysyä samanlaisena iki
nuorena, kuin mitä olen tällä hetkellä! 

"Ensin sanoin 

etten todella

kaan lähde, mut

ta heti seuraava

na päivänä sa

mainen joukko 

oli hakenut vah

vistukseksi suun

nilleen kaikki tun

turin naiset. Sil

loin oli yksinker

tai s esti pakko 

osallistua." 
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Kotiutuneiden 
varusmiesten tilanne 

parantunut 
Tilanne ei silti ole valoisa. 
Maa-ja ilmavoimien 2/94 saapumiserässä 22.8.1994 astui palvelukseen 
n. 13 000 miestä, joista 1 455 varusmiestä 12 joukko-osastosta vastasi 
työllisyys- ja koulutustilannetta koskeneeseen kyselyyn. Otoksen suuruus 
on siis noin 11 .0% koko saapumiserästä. 
Nyt suoritetun kyselyn tuloksista voidaan päätellä taloudellisen laman 
olevan helpottumassa verrattuna edelliseltä saapumiserältä saatuihin 
tuloksiin, joiden mukaan 61.3% miehistä kotiutui ilman työ- tai 
opiskelupaikkaa. Nyt kotiutuneen erän kohdalla luku on 44.3%. 
Eri kotiutumisajankohtien suhdeluvut eroavat toisistaan varsin paljon. 240 
vuorokautta palvelleiden työttömyysaste oli 52.0%, 285 vuorokautta 
palvelleiden 46.6% ja 330 vuorokautta palvelleiden 35.8%. Luvut ovat 
selvästi pienempiä verrattuina edellisen saapumiserän vastaaviin arvoihin, 
jotka olivat 59.3 %, 72.8% ja 58.8%. 

Nykytilanteessa siviilissä saadulla koulutuksella näyttää olevan merkitystä 
työpaikan saamisessa sikäli, että korkeakoulututkinnon suorittaneiden 
työttömyysluku oli nyt 33.3%, kun vastaava luku edellisen saapumiserän 
osalla oli 4 7. 7%. Ylioppilastutkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli nyt 
39.2%, kun se saapumiserää aiemmin oli 61.1 %. Opistotasoisen 
tutkinnon suorittaneiden varusmiesten työttömyysaste oli selvästi suurin , 
55.2%, kun se helmikuussa 1995 oli 53.5%. 
Alueellisesti alhaisimmat työttömyysluvut 34.6% olivat Vaasan läänin 
alueelta tulleiden varusmiesten keskuudesta. Edellisen saapumiserän 
vastaava luku oli 51 .2%. 
Korkein luku, 63.4%, oli Kainuusta olevien varusmiesten keskuudessa, 
kun se helmikuussa -95 oli 91 .2%. 
Ruotsinkielisistä varusmiehistä saapumiserästä 2/ 94 kotiutui työttömänä 
41.1 %. Vastaava luku helmikuussa -95 oli 57.6%. 

evtek kierroksen edellä 

Insinööriksi ammattikorkeakoulussa 
automaatiotekniikka, biotekniikka, computer engineering, l VIS-tekniikka, 
maanmittaustekniikka, pintakäsittelytekniikka, prosessitekm7kka, 
tietotekniikka, viestintätekniikka 
Tekniikan tåydennyskoulutusta osaamisalueiltamme. 

ESPOON - VANTAAN 
TEKNILLINEN 
AMMATTIKORKEAKOULU 

Espoon toimintayksikkö Vantaan toimintayksikkö 
Vanha maantie 6, 02600 ESPOO Leiritie 1 , 01600 VANTAA 
puh (90) 511 9850 puh (90) 511 9947 
puh. palv. (0600-0-3232) 2,85 mk/min+ppm 
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1 Rf~menlissä la~aMuu 

Rykmentissä 1 
18 Linnake 

pahtuu 

NATON SOTILAS
JOHTAJA SOTA
MARSALKKA SIR 
RICHARD VINCENT 
VIERAILI ISOSAA
RESSA. 
26.08-95 saapui lsosaareen joukko kansainvälisesti merkittäviä henki
löitä. NATO:n korkeimman sotilasjohtajan, sotamarsalkka sir Richard 
Vincentin sekä muiden NATO:n edustajien lisäksi paikalla olivat myös 
Suomen puolustusvoimien komentaja kenraali Gustav Hägglund sekä 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja eversti Ossi Kettunen. 
Harvinaislaatuisille vieraille oli järjestetty näytösluontoista ohjelmaa, jon
ka avulla luotiin kuvaa Isosaaren sotilaallisesta asemasta. Saarelle oli 
tilattu linja-auto vieraiden kuljettamiseksi eri kohteiden välillä. 
Vierailu alkoi klo.10.25, kun yliluutnantti teki ilmoituksen kenraalille Iso
saaren venelaiturilla. Samalla hän kätteli hyväntuulista sotamarsalkkaa 
ja ohjasi hänet seurueinensa linja-autoon kiertoajelua varten. 
Matka kohti sulkeiskenttää alkoi asiaankuuluvaan tapaan 
englanninkielisellä tutustuttamispuheella saareen . Bussin keskusradion 
kautta yliluutnantti esitteli ensin itsensä sekä toivotti läsnäolijat tervetul
leiksi. 
Ensimäisellä rastilla saimme seurata taisteluha~oitusta ylikersantti Ko
ron johdolla. Sotilaan sydäntä lähellä oleva rynnäkkön pauhu hiveli jokai
sen kuuloaan suojaamattoman korvia yhtämittaisen, lähes ehtymättömältä 
tuntuvan panosmeren voimin. Esityksen jälkeen nousimme takaisin bussiin 
noin 10.45, missä yliluutnantti jatkoi puhettaan. Hän kertoi mm. fakta
tietoa tykeistä ja niihin läheisesti liittyvistä asioista. Saavuttuamme peril
le määränpäähän esiteltiin NATO:n edustajille hieman myös suomalais
ta sotilaskotitoimintaa, ja tarjottiin halukkaille ulkotiloissa kahvileipää 
virvokkeiden kera. 
Sitten olikin jo vuorossa viimeinen näytös eli tykkiammuntaa 130 mm 
kanuunalla viiden kilometrin päässä olevaan liikkuvaan maaliin. Kaikki 
siirtyivät katokseen, josta oli mahdollisuus seurata tykistötulen osumia 
kiikareilla. Etuoikeuden kiikareilla katseluun sai tietysti sotamarsalkka 
itse, mutta kaikeksi epäonnekseen hän ei saanut nähdä ainuttakaan 
lautan sirpaletta, sillä yksikään kuudesta ammuksesta ei osunut maaliinsa. 
Lähemmin sotamarsalkka pääsi tutustumaan tykistöammunnnan jaloon 
taitoon keskustelussa aidojen tykkimiehiesten kanssa kokelas Tähtisen 
pitämän tykkiesittelyn jälkeen. 

Päivän päätteeksi, ennen kuin sir Richard Vincent luovutettiin merivoi
mien hoiviin Rauma-luokan ohjusveneeseen, hän kiitti eversti Ossi 
Kettusta ja ojensi läksiäislahjan muistoksi onnistuneesta vierailusta. 
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, R~~menlissä la~aMuu 
Varusmiehenä laivastovierailulla 
Pärnussa 

Santahaminan venemiesten työtahdissa tule
va laivastovierailu alkoi tuntua jo viikkoja ennen 
matkalle lähtöä. Laituriin monta kuukautta 
kiinnittyneenä ollut kuljetusalus (KA) Vaarlahti 
piti saada edustuskuntoon. 
Aluksessa oli telakan jäljiltä vielä runsaasti koh
tia, joista ruoste oli raaputettava ja päälle 
sudittava kolme kerrosta maalia. Tämän jälkeen 
kaikki aluksen ulkopinnat pohjaa ja vesirajaa 
lukuunottamatta oli vielä maalattava 
naamioitivärillä. Lopuksi laiva vielä varustettiin · 
vierailua varten kaikella mahdollisella tavaralla. 
Luonnollisesti laiva olisi muutenkin kunnostet
tu, mutta matkan takia aikataulu oli tiukempi ja 
mitä lähemmäksi lähtöpä~ä tuli, sitä pidemmälle 
iltaan työpäivät laivalla venyivät. 
Helpotuksemme olikin suuri, kun lähtöhetki vii
mein koitti torstaina 10.8 klo 09. 

Menomatkalla saimme tutustua palvelukseen 
varsinaisella sota-aluksella, mikä oli suurimmalle 
osalle seitsemästä veneen kuljettajasta sekä yh
destä laivakokista koostuvalle miehistölle uut
ta. Matka muodostui ruori- ja konevahdin li
säksi aluksen siivous- ja viimeistelytöistä, sekä 
palo- ja pelastusharjoituksesta, joka siirtyi myö
häiseen iltaan Suomenlahdella vallinneen ko
van tuulen takia. Aallot saivat miehistön jäsenet 
yhtä lukuunottamatta merisairaiksi ja näin ol
len myös lähes toimintakyvyttömiksi useiksi 
tunneiksi. Onneksi reittimme kulki Hiidenmaan 
ja mantereen välistä, sillä muuten menomatka 
olisi kestänyt huomattavasti nyt kulunutta vuo
rokautta kauemmin. 

Kiinnityimme Pärnun satamaan perjantaina klo 09. Aamu
päivällä aluksella ei ollut paljoakaan tekemistä siivousta ja 
kansivahtia lukuunottamatta. Kansivahdin tehtäviin kuului 
kannella seisominen puosunpilli kaulassa, johon piti puhal
taa luutnantin tai sitä korkea-arvoisemman upseerin astu
essa laivaan tai siitä pois. Klo 15.30 pääsi vapaavahti eli 
neljä meistä iltavapaalle takarajanaan 04.00. Vahtivuorossa 
olleista kaksi meni tarjoilutehtäviin miinalautta Porkkalaan, 
joka oli mukanamme vierailulla, ja kaksi jäi vuorottelemaan 
kansivahdissa oloa. 

Vapaalla olleet kävivät tutustumassa Pärnuun ja erityisesti 
sen ravintolakulttuuriin sekä mahdollisuuksien puitteissa vi
rolaiseen naiskauneuteen. Olimme kaikki vaihtaneet kruu
nuja 200 markalla, mutta vapaavahtilaiset saivat pian huo
mata, miten vaikeaa rahojen tuhlaaminen oli. Alkoholiin, 
tupakkaan ja taksilla ajeluun ei rahaa saanut kulumaan 
juuri ollenkaan ja muuta ostettavaa oli vaikea löytää erityi
sesti illalla, jolloin vapaa-aikaa oli. Rillutteluun Pärnu kuiten
kin soveltui hyvin juuri halpuutensa sekä runsaan 
ravintolatarjontansa ansiosta. Erityisesti Sunset-klubi, iso ja 
stadilaisittainkin hienosti sisustettu disko pääsi suosioomme, 
sillä hämmästyttävän suuri osa täynnä olleen ravintolan nais
puolisista asiakkaista oli todellisia silmän iloja .. 
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Lauantaina aluksen huolellisen siivouksen jälkeen pääsim
me kokkeja ja kansivahtia lukuunottamatta opastetulle kier
toajelu lie kaupunkiin. Opas oli hyvä ja kaupunki 
ränsistyneenäkin kaunis, joten ajelu muodostui väsymyk
sestä huolimatta miellyttäväksi. Ajelun jälkeen Vaarlahti oli 
yleisölle avoinna kaksi ja puoli tuntia, jona aikana tehtä
vänämme oli vahtia vierailijoita, sekä tarvittaessa vastailla 
näiden esittämiin kysymyksiin. 
Aluksella kävi yli 1500 ihmistä, joten tarkkaavaisuutta ei 
saanut päästää herpaantumaan. Haastavaa oli myös yrit
tää arvata mitä mahtoikaan paikallinen asukas eestinkieli
sillä kysymyksellään oikein tarkoittaa. Toivottavasti ei tullut 
annettua kovin montaa väärää myöntävää vastausta. 

Yleisötilaisuuden jälkeen vapaa-aikaamme 
verotti jalkapallo-ottelu virolaisista varusmie
histä koottua joukkuetta vastaan. Odotimme 
leikkimielistä pallon potkiskelua ja 
hämmästyksemme olikin suuri, kun urheilu
kentällä meitä odotti viralliseen asuun pukeu
tunut tuomari, kaksi linjamiestä, sekä useam
man tusinan suuruinen katsojajoukko. Hä
visimme ottelun 5-1 ottamatta sen suurem
pia murheita asiasta. Ottelun jälkeen seitse
mältä pääsi lauantain vapaavahti vuorostaan 
kaupungille juopumaan vahtivuorolaisten neu
vot eväänään . 

Sunnuntaina ohjelmaan kuului jälleen alus
esittely, jonka jälkeen pääsimme kaikki kansi
vahtia lukuunottamatta pikaisesti käymään 
Pämun torilla, jossa ostettavaa olisi ollut, mutta 
aikaa ostosten suorittamiseen oli lähestyvän 
lähtöhetken takia n. 15 min. lrrotuimme 
Pärnun satamasta 13.45 runsaan yleisö
määrän saattelemana. Kotimatka kului pakol
lisia rutiineja lukuunottamatta matkan rasituk
sista toipumiseen. Onneksi aallokkoa ei juuri
kaan ollut, joten nukkuminenkin onnistui mo
nen lähes kokonaan valvotun yön jälkeen. 
Santahaminaan kiinnityimme maanantaina 
klo 09. 

Koska olimme Pärnun satamassa vain 2 vrk 
ja ohjelma oli tiivis, jäi kaupungilla viettämämme 
aika väkisinkin vähäiseksi, mikä luonnollisesti 
harmitti meitä. Matka toi kuitenkin arkeen ter
vetullutta vaihtelua ja oli niin hyvine kuin 
huonoine puolineen arvokas ja mieleenpainu
va kokemus. 

Kokenut & kirjoittanut alik. Timo Nieminen 
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1 RfKmenlissä la~anluu 

Isosaaren omaistenpäivä 

Sunnuntaina 16.07. 1995 vietettiin Isosaaren linnakkeella 2/ 95 
saapumiserän alokkaiden sekä heidän ryhmänjohtajiensa omaisten päivää. 

Linnakkeen erikoislaatuisiin olosuhteisiin pääsi tutustumaan noin 140 
alokkaan, parinkymmenen ryhmänjohtajan ja kokelaan omaiset. Isosaaren 
varusmiehillä ei ole vuosiin ollut mahdollisuutta näyttää omaisilleen palvelus
paikkansa olosuhteita. Tapahtuman erikoislaatuisuutta korostaa se, että 
omaiset näkivät tutut alokaansa jo ensimmäisen palvelusviikkonsa lopussa. 
Pä~än ohjelma alkoi aluskuijetuksella Santahaminan päälaiturilta Kuninkaan
salmen kautta kohti linnaketta. Linnakkeella omaiset ohjattiin kasarmille, 
jossa linnakkeen päällikkö piti puheen ja näytti linnakkeesta kertovan 
m ultimedia-esityksen. 
Päällikön puheenvuoron jälkeen omaiset ohjattiin kasarmin pihalle odotta
maan "omia poikiaan". Ja kohta sieltä tultiin . Monen äidin ja tyttöystävän 
kauhuksi oma aio kas sinkosi pää kolmantena jalkana joukon mukana yksi-

kön ulkojärjestymispaikalle. Ensimmäisen viikon tapahtumat olivat tehneet 
tehtävänsä ja monille tuotti ongelmia löytää poikaansa kaikkien "harmaiden" 
joukosta. 
Päivän ohjelma jatkui taistelunäytöksellä, varuste-esittelyllä ja monilla erilai
silla ase- ja kalustoesittelyillä. Aamupäivän kuluessa oli mahdollista käydä 
nauttimassa hernekeittoa ja pannukakkua. Myös sotilaskoti oli varautunut 
väen paijouteen ja järjestänyt toisen tarjoilu pisteen ulos, kirkkaasti ja lämpi
mästi paistavan auringon alle. 
Monille omaisille juuri sen oman alokkaan kaapin ja punkan näkeminen oli 
juuri "se" tärkeä asia. Myös palveluspaikan olosuhteiden ja tunnelman näke
minen koettiin tärkeäksi. 
Kuten kaikki kiinnostava ja mukava yleensä, myös tämäkin vierailu loppui 
aikanaan. Monien kannustuspuheiden ja ruokapussien jaon jälkeen omai
set siirtyivät takaisin laiturille ja sieltä kohti siviilin värikästä elämää. 
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Ylennykset Suomenlinnan Rannikkorykmentissä 

Yliluutnantiksi: luutnantti Juha Aarre Hakala 4.6.95 
luutnantti Markku Jarmo Paatelainen 4.6.95 

Teknikkoyliluutnantiksi: teknikkoluutnantti Harri Tapani Suokas 4.6.95 

Talousyliluutnantiksi: talous luutnantti Hannu Erkki Tapani Tölli 4.695 

Luutnantiksi: vänrikki Ari Tapani Immonen 4.6.95 
vänrikki Teemu Iisakki Kujanpää 4.6.95 
vänrikki Juha Olavi Kursi 4.6.95 

lnsinööriluutnantiksi: kersantti Jarmo Antero Lith 1.7.95 

Hyvä Huoltopatteri (HPtri)!!!!!! 

Yksiköiden välinen sählyturnaus pidettiin Santahaminassa 1 2.06. 1995. 
Pelaajia saapui neljästä yksiköstä, Santahaminan huoltopatterilta, lsosaaresta, Mäkiluodosta sekä Upinniemen 2. 
Patterilta. 
Ottelun sponsoroi RT-kilta, jonka läsnäolo henkilöityi killan puheenjohtajaan Mika Pyyskäseen. Samainen henkilö 
toimi myös pelin virallisena valvojana sekä tuomitsijana. 
Pelin kulku tapahtui kahdessa osassa. Aluksi kaikki joukkueet pelasivat kerran jokaista osannottajayksikköä vas
taan, jonka jälkeen eniten pelejä voittaneet kaksi joukkuetta valittiin finaaliin. Mäkiluodon sekä Upinniemen joukku
eet joutuivat tyytymään tappioonsa, kun Isosaari ja Santahamina pääsivät parhaimpina kilpailemaan viimeiseen 
loppuerään Suomenlinnan rannikkorykmentin sählymestaruudesta. 
Yleisen särmän sotilaallisesta toiminnasta kuuluisa kuninkaalinen Huoltopatteri vei loistavien pelaajiensa ansiosta 
mestaruuden ja lunasti komean kiertopalkinnoin. Santahamir:,a voitti Isosaaren maalein 3-1. 
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