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Kansi E,IGlk'uvasta Voittamaton ykkönen 
(S Fuller. USA 1980) SEA-kuva 

Päätoimittajan tervehdys 
Olen mukana rykmentin ja jääkäreiden välisessä ystävyysotte
lussa valitsemassa parasta pelaajaa. Ottelun tuoksinassa erot
tuu molemmista joukkueista yksilöitä , mutta tulosta syntyy vain 
yhteispelillä. Ottelu näyttää selkeästi sen vähemmän huomioi
dun puolen kiekosta - ei voimalla vaan ajatuksella ! Perustuu
han ketjun voima sen väliseen ajatuksenlukukykyyn ja uhrautu
vaisuuteen. 

Mutta mitä tästä opimme, vai opimmeko mitään? 
Sanoinhan aluksi , että kyseessä on ystävyysottelu . Puolus

tusvoimille annetun tehtävän täyttämiseksi tulee kaikkien puo
lustushaarojen joukkojen olla homogeeninen, uhrautuvaisuuteen 
ja ennakointiin kykenevä ryhmä , joka tottelee pilkulleen sille an
nettuja määräyksiä. 

Ystävyys? 
Joukko-osastohenki on periaatteessa positiivinen asia , mut

ta olen usein miettinyt onko leimautuminen mennyt liian pitkälle. 
Tosin entisaikojen joukko-osastojen välisiä ei harrasteta lööp
peihin asti , mutta jokapäiväinen naljailu on muuttunut entistä sil
miinpistävämmäksi. Kysymys kuuluu : Unohtuuko tämä tosi pai
kan edessä vai muuttuuko vain taso; ei me mitään, mutta kun ne 
muut...Hengenvaarallinen yhdistelmä, sanoisin. 

Ottelun päätyttyä ovat pelaajat ryhmittyneet perinteiseen yh
teiskuvaan. Olen valmiina jakamaan parhaan pelaajan palkin
non ja kiittämään pelaajia, mutta kuva ei ole täydellinen - puolet 
pelaajista puuttuvat. Rykmentin joukkue on siirtynyt suihkuun -
muutamaa kunniakasta poikkeusta lukuunottamatta. 

Lopuksi haluan kiittää jokaista pelaajaa mukavasta pelistä , 
taistelutahdosta ja yhteishengestä - niin pitkälle kun sitä ri itti. 
Onhan kyseessä sentään ystävyysottelu . 

Syysterveisin 

Päätoimittaja Olli Lampinen 
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Arvoisat lukijat, 

Vuosi 1996 alkaa kääntyä historian puolelle. Va ikka vielä ei olekaan 
aika tehdä johtopäätöksiä ja analyysejä, näyttää si ltä , että Rykmen

tin vuosi on ollut onnistunut ja työntäyteinen. Rykmentti on täyttänyt teh
tävänsä pääkaupunkiseudun puolustuksessa hyvin. Sidosryhmämme ovat 
työskennelleet rinnallamme ja tukeneet meitä uhrautuvasti ja tänäkin 
vuonna suorastaan esimerkillisesti. 

Rykmentin elämä sykkii varusmieskoulutuksen tahdissa. Se muodos
taa elämän keskeisen rytmin . Varusmiesten motivaatiota on viime aikoi
na tutkittu ja tutkimusten tuloksia tulkittu hyvin monella tavalla ja tasolla . 
Ihmisen työmotivaatio koostuu hyvin monesta tekijästä; työviihtyisyys , 
palkka, omat toiveet ja niiden täyttyminen , ponnistelun ja siinä onnistu
misen tuoma tyytyväisyys sekä yleensä terve, luonnollinen halu tehdä 
työnsä kunnolla . Kun yleensä on tutkittu työtyytyvä isyyteen vaikuttavia 
tekijöitä palkkaus ei ole ollut kaikkein suurin tekijä. "Aidan seipäänä ole
minen" ei kiinnosta ihmisiä , vaikka siitä maksettaisiinkin hyvin . Ihminen 
haluaa työskennellä kapasiteettinsa ylärajoilla ja voittaa itsensä ja siten 
saavuttaa mielihyvää ponnistelujensa tulosten kautta . Työtehtävien tu
lee olla varsinkin henkisesti mielekkäitä . 

Myös varusmiehen koulutustapahtumaa tulee lähestyä tältä kannal
ta . Kokeneet kouluttajat ovat usein todenneet, että varusmies haluaa 
kunnollista , raskastakin ja vaativaa koulutusta , jossa kunto kohoaa ja 
kouluttaja ja koulutettavat voivat yhdessä tuntea hyvin menneen suori
tuksen tai koulutusvaiheen tuoman onnistumisen ilon. Sen pitää olla myös 
henkisesti antavaa , eikä junnaavaa toistoa . Tiedämme hyvin , että puu
duttava vartiopalvelus, työtehtävät tai "päivystysnakit" tuovat tullessaan 
vääjäämättä ikävystymistä ja palvelusmotivaation laskua. Meidän tulee 
kuitenkin muistaa , että asevarastotkin on vartioitava ja kalustoa ja mate
riaalia huollettava. Linnoitteita on kehitettävä ja korjattava. Jos me kai
ken sen ostaisimme ulkopuolisilta tuottajilta , tulisi puolustusbudjetin nu
meroiden olla aivan jotain muuta mitä ne nyt osoittavat. 

Kun ajattelemme käytettävissä olevia toimintamenovarojamme, kes
kustelut palvelusajan lyhentämisestä ja koulutustasosta ja -vaatimuksis
ta eivät kohtaa . Olemme jo joutuneet lisääntyneen vapaa-ajan ja leirien 
kustannusten kohoamisen vuoksi lyhentämään leiriaikoja, ja jos vielä jou
tuisimme lyhentämään palvelusaikaakin , vaikutus koulutustasoon olisi 
molempien tekijöiden kautta huonontava. Samalla valvonta- ja ylläpito
tehtävät sekä koulutuksen kokonaisuuden järjestelyn mielekkyys rikkoon
tuisi . Puolustusvoimien koko perusstruktuuri on luotu varusmiesten kou
lutuksen rytmin ja myös heidän antamansa työpalveluksen varaan . 

Sodassa ei ulkoluvulla ja nippelitekniikalla pärjätä. Kun on taisteltu 
viikkoja kiivaasti tulee silti osata suunnata tykki piirun tarkkuudella tai 
johtaa tulta oikein. Tällöin tarvitaan rutiinin tuomaa tasoa suorituksiin . On 
pystyttävä "unissaankin" toimimaan oikein . Tällainen suorituksen taso 
voidaan hankkia vain riittävillä toistoilla ja pitkien harjoitusten kautta. Tämä 
kaikki ei luonnollisestikaan poista tarvetta koko ajan kehittää koulutuk
seen uusia menetelmiä, korjata huonoja koulutusohjelmia sekä ostaa si
mulaattoreita ja muuta koulutusmateriaal ia. Koulutuksen laadukas tulos 
on meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme. 

Rykmentin komentaja 
Eversti Ossi Kettunen 
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Suomenlinnan Rannikkotykistökilta 

annil<on 
. uolustajain 

a1va 24.8.1 

Teksti ja kuvat Anu Vuorinen 
Suomenlinnan RT-killan tiedottaja 

Rt-kiltojen vuotuinen suurtapaaminen saatiin viettää tänä vuonna 
tuulisessa, mutta kesäisen lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. 
Neljällä Suomenlinnan Rannikkorykmentin aluksella ja kahdella 
siviilivesibussilla siirtyi lähes 400 päinen juhlayleisö Helsingin 
edustan Kuivasaaren linnakkeelle. Saareen saapumisen jälkeen, 
Suomenlinnan Rannikkotykistökillan puheenjohtajan Mika Pyyskäsen 
lausuttua tervetuliaissanat, nautittiin tulokahvit ja siirryttiin "Järeän 
tykin kallioille" seuraamaan kovapanosammuntoja . 

Kovapanosammunnat 
Edellisenä päivänä 23.8. aloitti 11 Suomenlinnan Ran

nikkotykistökillan jäsentä vapaaehtoisen kertausharjoituksen 
Isosaaren linnakkeen päällikön kapteeni Pekka Varjosen joh
dolla . Kahden päivän harjoituksessa opetettiin reserviläisil
le valmiuden kohottamista , linnakkeen taistelua sekä torni
tykki- ja kranaatinheitinaseen käsittelyä . Pääopetustavoit
teena oli aseiden käytön hallitseminen siten , että reserviläi
set kykenevät oikeisiin ja tarkkoihin kovapanosammuntoi
hin taistelukalustolla . 

Yleisön asettuessa katselupaikoilleen ammutti in ensin 
kovapanosammunta 100 TK:lla . Yhdeksän laukauksen jäl
keen reserviläiset miehittivät eteläkärjen kallioille asemiin 
laitetut kranaatinheittimet ja suorittivat kranaatinheitinam
munnan . 

Huomionosoitukset 
Rannikonpuolustajain kilta myönsi , Rannikonpuolusta

jainkillan ansiomitalin prikaatikenraali Asko Kilpiselle sekä 
eversti Ossi Kettuselle. Uudenmaan kiltapiirin puheenjohta-

ja Jouni Grönroos jakoi maanpuolustusmitalit hopeisten sol
kien kera Jyri Hagmanille, Kimmo Kinokselle ja Sami Hal
meelle . Pronssisen soljen kera maanpuolustusmitalin sai
vat Jukka Toukkari ja Pekka Mäkelä . Viimeisenä Suomen
linnan Rannikkotykistökilta jakoi omana huomionosoitukse
naan barettimerkit seuraavasti : 1 luokan barettimerkin sai
vat Ove Enqvist, Mauri Harju, Eero Mäkelä, Hasse Rekola, 
Petri Telaranta ja Kimmo Ylitalo . II luokan barettimerkin sai
vat Esa Piisilä, Esko Toivonen, lipi Grönroos ja Tauno Tetri . 

Vapaata ohjelmaa 
Makoisan hernekeiton ja pannukakun jälkeen yleisö sai 

tutustua erilaisiin mielenkiintoisiin kohteisiin . Tarjolla oli ase
esittely 7:llä rastilla . Näissä tutustuttiin kiväärikaliiperisiin 
aseisiin , it-aseisiin sekä jalkaväkimiinoihin . Kilta esitteli 
omaa toimintaansa valokuvanäyttelyssä . Rannikkojääkäri
en kilta oli edustettuna omassa teltassaan ja Rannikon Puo
lustaja-lehti esitteli julkaisutoimintaansa. Museoalueen kaikki 
tykit olivat vapaasti katseltavissa . 
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Kranaatinheitinryhmä toiminnassa Kuivasaaren eteläkärjen 
kallioilla 

Kilpailutoimintaa 
Joukkuekilpailuun oli Rykmenttimme oman joukkueen 

lisäksi kutsuttu varusmiesjoukkueet eri rannikkotykistö
joukko-osastoista. Kilpailussa tehtävinä olivat "Sergei"
tykin vetäminen , ilmakivääriammunta ja käsikranaatin 
heitto . Vauhdikkaan kilpailun voitti Vaasan Rannikkopat
teriston joukkue, toiseksi kiri Turun Rannikkorykmentti ja 
kolmanneksi Kotkan Rannikkopatteristo . Liekö vierasko
reutta kun oma joukkueemme piti perää. 

Iltajuhla Isosaaressa 
Loppuiltapäivästä siirtyi osa juhlayleisöstä Isosaaren 

iltajuhlaan muiden aloittaessa kotimatkan mantereelle . 
Isosaaressa oli Päällystöyhdistyksen kerholle valmistet
tu maittava illallinen, joka nautittiin kauniin ilta-auringon 
kilossa . Tanssimusiikista vastasi loistavasti soittava Ka
ruselli-yhtye ja ilta vietettiinkin iloisesti tanssin ja yhdes
säolon merkeissä. liian hämärtyessä juijlayleisö siirtyi yh
teysalus Vaarlahdella mantereelle ja näin oli yksi Ranni
kon Puolustajain päivä vietetty . ■ 

Rykmentissä tapahtuu 

lokakuu - joulukuu 
19.10. Kotiuttamispäivä 285 vrk palvelleet 

22.-23.10. Veljesmarssi 

29.11. AUK 11/96 päättyy 

loka-marras LMPA:n salibandyturnaus 

29.-30.11 . Sotilasurheiluliiton salibandyn loppu
turnaus Santahaminassa 

3.12. Kotiuttamispäivä 330 vrk palvelleet 

6.12. Itsenäisyyspäivä 

9.1 . RUK 11/96 päättyy 

Yiennykset ja virkanimitykset 

Kapteeniksi 
1.8.1996 

Yliluutnantiksi 
1 .10.1996 

Yliluutnantti 
Rami Helander 

Teknikkoluutnantiksi 
1.9.1996 

Alikersantti 
Jari Simpura 

Opistoupseerin ylempään 
virkaan 1.8.1996 

Luutnantti 
Matti Sainio 

Sotilasansiomitali 4.9 .1996 

Sotilasammattihenkilö 
Riitta Ahola 

Luutnantti 
Juha Martin 

Linnake 
onnittelee! 

Linnake 5 



uu ee 
varusmies palvelus 

Huumeet eivät sovi varusmiespalvelukseen - kuten eivät 
muuhunkaan aitoon elämään. Pilvessä se1kkaileva taistelija
pari on yihollistakin vaarallisempi. Puolustusvoimissa tiedos
tetaan huumeiden käytön yleistyminen ja vaikutukset varus
miespalvelukseen . Jo yksin turvallisuustekijöiden vuoksi 
huumeiden käyttäjät eivät voi suorittaa asepalvelustaan. 
Huumausaineiden käyttöön liittyvät sairaudet, rikollisuus ja 
väkivalta ovat myös todellisia ongelmia. Rykmentti tiedottaa 
varusmiehiä huumeiden vaaroista yhteistyössä huumepolii
sin ja puolustusvoimain terveydenhuoltotyön kanssa. 

Huumeinfoa 
Perinteeksi muodostunut huumeinfo 

järjestettiin alokaspattereilla 12.-13 .8. 
Lääketieteellisen näkökulman aiheeseen 
toi keskussotilassairaalan psykiatrian 
osaston erikoislääkäri Markus Henriks
son. Vanhempi rikoskonstaapeli Juha Ha
kola esitelmöi aiheesta huumepoliisin kan
nalta . Hän myös väritti kertomaansa ra
juin käytännön esimerkein vastatessaan 
varusmiesten kysymyksiin. 

Kasvava ongelma 
-"Puolustusvoimain kannalta huumausai
neongelma on kasvava, muttei hallitsema
ton ", toteaa keskussotilassairaalan psy
kiatrian osaston erikoislääkäri Markus 
Henriksson. 
-"Useat käyttäjät odottavat täysin epäre
alistisesti pääsevänsä palvelusaikanaan 
eroon riippuvuudestaan. Odotukset pe
rustuvat irtautumiseen kaveriporukasta ja 
tutuista diilereistä ", selittää Henriksson. 
-"Vaikeat huumeidenkäyttäjät eivät yleen
sä tulekaan palvelukseen, koska heidät 
luokitellaan E-luokkaan tai vapautetaan jo 
kutsunnassa. "Henrikssonin mukaan moni 
käyttäjä kuitenkin salaa riippuvuutensa. 
Etelä-Suomessa 1-3% alokkaiksi tulevis
ta kärsii huumeriippuvuudesta . Alokkaina 
aloittaneista varusmiespalveluksensa 
keskeyttää koko Suomessa noin 7%, jois
ta 4% mielenterveydellisistä syistä . 

-"Näistä keskeyttämisistä on huumeilla 
joka kymmenennessä tapauksessa mer
kittävä osuus. Eteläisen Suomen varus
kunnissa jopa joka viidennen keskeyttä-

misen taustalta löytyy huumeriippuvuus." 
Pääasiallisena keskeyttämisen syynä ei 
useinkaan ole itse huumeriippuvuus, vaan 
siitä johtuvat persoonallisuuden- ja mie
lenhäiriöt tai fyysiset sairaudet. 

Varusmiesten huumausainekokeilujen 
laajuutta ja yleisyyttä on tutkittu jo kauan. 
Kokeilijoiden määrä kääntyi 1980-luvun lo
pulla voimakkaaseen kasvuun . Vuoden 
1992 varusmiehistä (otos 800 miestä; So
tilasterveydenhuolto) noin 17% sanoi ko
keilleensa ainakin kerran huumeita ja joka 
kymmenes 2-10 kertaa. 

Ammattirikollisuutta 
"Huumekytäksi" itseään nimittänyt Hakola 

kertoi huumausainerikollisuuden kasvaneen 
viime vuosina nopeasti . Etenkin törkeät huu
mausainerikokset ovat viime vuosina monin
kertaistLJneet. Huumerikollisuus on kansain
välistä , ammattimaista ja organisoitua piilori
kollisuutta . Käytännössä vain 10% rikoksista 
tulee poliisin tietoon. Laittomista aineista ta
kavarikoidaan arviolta vain murto-osa, 2-5%. 
-"Helsingin katukaupassa pyörii poliisin arvi
on mukaan 100 kiloa hasista viikossa ", ku
vaili Hakola kyseisen kaupan suuruutta. "Li
säksi 75% kaikista rikoksista kiinnijääneistä 
on syyllistynyt myös huumausainerikoksiin!" 

Hasiksesta heroiiniin 
-"Huumerikollisten elämään liittyy kiristys
tä, varkauksia, velkoja, ryöstöjä ja väki
valtaa. Huumeiden käyttöä rahoitetaan 
aluksi näpistyksillä myöhemmin rahalai
tosryöstöillä. Kavereita löytyy parin vuo-

Juha Hakolaa kuunneltiin mielenkiinnolla 
kysymyksiä esittäen. 

den välein autojen tavarasäiliöistä henget
töminä. Kyseessä on yleensä huumaus
ainerikos. " Elämä huumausaineiden 
kanssa on kovaa, raadollista ja lyhyt. 
-"Vuonna 1972 tehtiin haastattelututkimus 
120:lle huumausainerikoksista epäillylle 
koululaiselle. Kaksikymmentä vuotta myö
hemmin sama otos tutkittiin uudelleen ja 
todettiin : 52 oli selvinnyt kuiville, 24 oli 
kuollut ja loput joutuneet poliisin kanssa 
tekemisiin tai sairastuneet psyykkisesti. 
Tämä on hyvin kuvaavaa kehitystä." 
-"Hasiksen käyttäjät siirtyvät ennenpitkää 
yhä vaarallisempiin aineisiin; 70-/uvulla 
ongelmana oli LSD, nykyään huolestut
taa poltettavan heroiinin yleistyminen?" 
-"Mihin poliisi perustaa tämän väitteen
sä?", yleisön joukosta kysyttiin . 
-"Poliisin kanssa on vuosittain tekemisis-
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sä noin 10000 kovien huumeiden vakio
käyttäjää. He sanovat aloittaneensa ha
siksella ", Hakola totesi . "Satunnaiskäyttä
jien määrää on vaikea arvioida. Hasiksen 
käyttö on huimasti yleistynyt, etenkin 
nuorten keskuudessa. Kuinka moni näis
tä nuorista on kymmenen vuoden kulut
tua kovien huumausaineiden käyttäjä?" 

Maitojunalla RUK:sta 
-"Hasiksen satunnaisostaja, nuori RU
oppilas, joka jäi kiinni huumausainerikok
sesta, palautettiin Haminasta yksikköön
sä 330 vrk palvelevaksi jääkäriksi. Hänellä 
ei ole enää mahdollisuuksia hakea halua
maansa valtion oppilaitokseen. Kiinnijää
misensä jälkeen kaveri ei ole sanoman
sa mukaan polttanut." Huumausainerikok
sesta kiinnijäämisellä on aina vakavia 
seurauksia . Tosin huumeet itse aiheutta
vat korvaamattomampia vahinkoja. 
-"Miksei huumeita tarjota laillisesti kaikil
le haluaville ?", kysytti in yleisöstä. 
-"Voisimmeko sitten koskaan olla varmoja 
onko meidät leikkaava kirurgi tai lastemme 
hoitaja huumeiden vaikutuksen alainen?", 
Hakola vastasi. Eettisesti huumausaineiden 
julkinen , valvottukin jakaminen ja käyttämi
nen on ristiriitaista. Yhteiskunnan rakentei
siin laillistaminen vaikuttaisi varmasti hyvin 
negatiivisesti. Lopuksi kertaus: 

Huumausaine ... 
... on aine, joka aiheuttaa psyykkistä ja fyy
sistä riippuvuutta! 
.. . on aine tai valmiste, joka on mainittu 
Suomea sitovassa kansainvälisessä yleis
sopimuksessa! 
... on asetuksella määritelty aine, jolla on 
huumaava tai siihen rinnastettava vaikutus! 
.. . aiheuttaa aivojen tai aivotoimintojen häiri
öitä. Vaikuttavat aineet (esim. tetrahydrocan
nabinol) varastoituvat keskushermostoon ei
vätkä pilkkoudu ja poistu elimistöstä. ■ 

Lisätietoja ja apua tarjoavat: 
Helsingin poliisilaitos, Huumerikosyksikkö 
p.1895701 
HYKS-huumevieroitusyksikkö 
p.4715482 8.00-16.00 
p.4715488 16.00- 8.00 
Myös varuskuntalääkäreillä on vaitiolovelvollisuus. 
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Skottilaista 

narkkariarkea 
,rainspotting, teattereissa pyörivä brittiläinen menestysfilmi ,kertoo 
/ Edinburghin nuorten narkkarien arkipäivästä . Nuoret pakenevat 

lähiön elämänmallia heroiinihorrokseen. Avioerojen .asuntolainojen , 
työn ja työttömyyden ainoa vaihtoehto löytyy lorvailusta . Elokuvan 
keskeishenkilö Renton (Ewan McGregor) horjuu rappion ja elämän 
välillä pettäen itsensä ja lopulta ystävänsäkin . Silti elokuvan loppu on 
toiveikas: pettäessään koko porukan Renton katkaisee siteensä ottaen 
lentävän lähdön itsenäisyyteen. 
Toimettomuus elokuvan aiheena on vaikea saada toimimaan . Se jää 
helposti kaukaiseksi , vain pientä katsojakuntaa kiinnostavaksi . Trains
potting , lahjakkaan, nuoren elokuvantekijän , Danny Bay/en toinen 
elokuva on poikkeus. Kuten Fellinin Vetelehtijät (1 vitelloni , 1953), 
Boylen narkkiskuvauskin viettelee katsojat älyllään . Elokuva maailmas
ta , jossa ei tapahdu mitään , rakentuu irrallisten kohtausten kautta 
jänteväksi kokonaisuudeksi . Boyle onnistuu vaikeassa aiheessaan 
juuri uskaltaessaan pehmentää sitä ratkiriemukkaalla komedialla , jossa 
mielentilat näyttäytyvät kuvallisina fantasioina. Musta huumori ja 
absurdi käsittelytapa osuu oikeampaan kuin synkistely; raadollisuutta 
ja kuolemaa löytyy aiheessa tarpeeksi , jotta sitä täytyisi ryhtyä allevi i
vaamaan. 
TRAINSPOTTING, ohjaus Danny Boyle, käsikirjoitus John Hodge -
lrvine Welshin romaanista, kuvaus Brian Tufano, pääosissa Ewan 
McGregor, Ewen Bremner, Johnny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert 
Carlyle ja Kelly MacDonald. Tuotanto Andrew MacDonald I Channel 
Four Films. Kesto 94 min. ■ 
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SIRR:n palveluspaikat, osa IV 

-sos r1 -
Pääkaupungin puolustuksen lukko 
Isosaari (vuoteen 1919 Stora 

Mjölö) on SIR R :n suurin linnakesaari 
sijaiten vajaat neljä kilometria Santa
haminan kärjestä etelään. Saari on 
kolmion mallinen, liki yhden neliöki
lometrin kokoinen ja suurimmaksi 
osaksi havumetsän peittämä. Sen 
etelärannat ovat kallioisia, pohjois
ranta osittain hietikkoa. 

Linnoittamisen historiaa 
Varhaisimmat tiedot lsosaaresta ovat 

30-vuotisen sodan ajalta (1618-1648), 
jolloin joukko Saksan taiste lukentille mat
kalla olleita suomalaisia nousi kapinaan 
ja rantautui saarelle muutamaksi viikok
si. Krimin sodan aikana vuonna 1855 saari 
oli englantilaisen laivaston tukikohtana. 
Täl tä ajalta on saarella muistona Santa
haminan patteriston tulituksessa kuolleen 
englantilaisen merimiehen hauta. 

Kalastajat asuttivat saaren todennä
köisesti ensimmäisinä 1800-luvulla. Ve
näläiset aloittivat linnoitustyöt v .1912 
tsaari Nikolai II aloitteesta. Tarkoitukse
na oli toteuttaa ns. Pietari Suuren meri
linnoitussuunnitelmaa Pietarin turvaksi . 
Ensimmäisen maailmansodan vauhditta
mina nelitykkiset 11 -, 10- ja 6-tuumaiset 
patterit valmistuivat v.1915 mennessä. 
Maailmansodan aikana aseistusta saarel
la lisättiin . Helsingin edustaa hallitseva
na saarena lsosaarelle tuli tärkeä asema 
rakennetussa linnoitusketjussa. 

It senä isyyden a ika 
Valkoisten suunnitellessa Helsingin 

valtausta 1918 huolestui Mannerheim 
vahvasta tykistösaaresta . Niinpä pien i 
joukko soluttautui saarelle väärennetyin 
luvin tehden tykit vaarattomiksi ja pääkau
pungin valtaamisen helpommaksi. Sisäl
lissodan jälkeen Isosaari toimi punaisten 
rangaistussiirtolana . Osa puutteellisissa 
oloissa menehtyneistä vangeista on hau
dattu saarelle. Ministeri Emil Skogin aloit-

0 

teesta pystytettiin 50-luvulla hautapaikan 
lähelle punaisten muistomerkki. 

Toukokuun 12. vuonna 1918 perus
tettiin Suomenlinnan linnoitustykistö. Alo
kaskoulutusta on linnakkeella annettu 
vuodesta 1918. Pääkaupunkiseudun ran
nikonpuolustuksesta edelleen vastaavan 
joukko-osastomme nimi on vaihtunut use
asti. Vuodesta 1990 se on ollut Suomen
linnan Rannikkorykmentti . 

Isosaaren 10-tuumaisen patterin ra
dalla toimi 20-luvulta alkaen jopa oma 
veturi. Merikuljetuksista huolehtivat aluk
si moottoripurjeveneet. Ensimmäinen ka
sarmi oli lähellä nykyistä laituria. Sotilas
koti valmistui v.1926 ja uusi ruokala 
v.1933. 

Talvi- ja Jatkosota 
Taistelutoiminta saarella II Maailman

sodan aikana oli varsin rauhallista . Talvi
sodan aikana ainoat laukaukset ammut
tiin sodan alkuaikoina ilmatorjuntasyistä. 
Jatkosodassa Isosaari kuului 1. Rannik-

N 

+ 
Isosaari 

Kartan paikann imet: 

1. Kasarmi 7. Kokkoniemi 
2. Ruokala 8. Rikama 
3. Sa irastupa 9. Hoorin kasematti 
4. Sauna 10. Laituri 

500 m 
5. Kansakoulu 
6. Peninniemi 

11 . Ampumarata 
12. Jyrkkäniemi 

koprikaatin Isosaaren linnakkeistoon ja 
siellä palveli noin 800 miestä. Kuusituu
mainen patteri osallistui helmikuussa 
1944 sulkuammuntaan Helsingin suur
pommituksia torjuttaessa . Kaksi miestä 
sai surmansa ja muutama haavoittui Iso
saaressa pommitusten uhreina. Aineelli
set tappiot olivat huomattavat. 

Sotien jälkeen olot olivat kehnot. Kai
kesta oli pulaa , kasarmi oli vetoinen ja 
kylmä ja itse saarelaiset asuivat pienissä 
puumökeissä , joita ei enää ole. Saaren 
idylliin kuuluivat hevoshaat, kasvimaat ja 
lammaskatraat. Veden jakelu suoritettiin 
hevosen vetämästä vesitynnyristä. 

Sodan j ä lkeen 
Uusi kasarmi saarelle valmistui vuon

na 1957 ja henkilökunnan uudet asunnot 
pääosin 1960-luvulla. Tykkikalusto saa
rella on muuttunut useasti . Pääkalustona 
50-luvulla oli sotien aikainen 6-tuuman 
patteri kaksine tykkeineen. Pääkalusto on 
sittemmin uusittu kahdesti ; ensin vuosi-
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Säämiehenä Isosaaressa toimiva tkm Silf
verberg tarkastelee säähavaintokojun si
sältämiä lämpötila- ja kosteusmittareita. 

na 1956-58 ja uudestaan 1980-luvulla . 
Saarella on ollut Ku ivasaaren tapaan 12" 
tykkejä, jotka Ranska lahjoitti. 

Isosaari oli jo ennen toista maailman
sotaa rannikkotykistömme edelläkävijä. 
Talvi- ja jatkosodassa se täytti tehtävän
sä pelkällä olemassaolollaan. Koulutus on 
jatkunut taukoamatta koko sotiemme jäl
keisen ajan . Nykyisten tehtävien vaatimat 
ulkoiset puitteet linnakkeelle luotiin 1950-
, 60- ja 70-luvuilla . Isosaari ja Ku ivasaari 
ovat viime vuosikymmeninä jälleen olleet 
rann ikkotykistön kokeilukenttinä ja kehi
tyksen edelläkävijöinä. Saarissa on kokeil
tu esim. rannikkotykistön ammuslaskinta , 
uusia tykkejä ja muuta kalustoa. Isosaari 
on pääkaupungin suojana ehkäpä rannik
kotykistömme tärkein linnake. Sitä onkin 
sanottu Helsingin turvall isimmaksi asuma
lähiöksi. ■ 

Päällikön 
tervehdys 

Kapteeni Pekka Varjonen 

Saaremme sija itsee pääkaupunki
seudun edustalla 10 km: n päässä 

presidentinlinnasta, etelärajalle on mat
kaa n. 20 km ja Viron rannikolle 60 km. 
Alueeltamme löytyy ri ittävästi valvon
ta- ja tulivoimaa. Sijaintimme on todel
la keskeinen ja lisäksemme muutkin 
voivat hyvällä ja turvall isella"mielellä pu
hua pääkaupunkiseudun puolustuksen 
lukosta , jota ei avata ilman Isosaaren 
linnakkeen (ml Ku ivasaari) lupaa. 

Isosaaren linnake
Valmius- ja koulutusyksikkö 

Koulutuspuolella Isosaaressa jär
jestetään kahdesti vuodessa, tammi- ja 
heinäkuussa peruskoulutuskausi, jois
sa saapumiserävahvuus on 130-150 
miestä tai naista; saapumiserästä 1/97 
alkaen koulutamme nimittäin myös nai
sia. Neljässä alokasjaoksessa anne
taan koulutussuunnitelman mukaisesti 
nousujohteista , asiallista ja kovaa soti
laskoulutusta. Tavoitteena on tuottaa 
taistel ijan perustiedot ja -ta idot osaa
via sotilaita. 
Erityiskoulutuskaudella koulutamme 
joukkotuotantovelvoitteiden mukaisesti 
esim. rann ikkojalkaväkitaistelijoita , tu
liasemamiehiä, meritulenjohtomiehiä. 
Myös komento- ja huoltoalan miehille 
pidetään yleissotilaallista, taistelu-, ase
ja ampumakoulutusta vähintään kerran 
viikossa. 
Joukkokoulutuskaudella järjestetään 
harjoituksia ja leirejä, joissa SA-joukko 
toimii kokonaisuutena omissa tehtävis
sään . Viimeistään viimeisen palvelus
kuukauden aikana kerrotaan jokaisel
le sodan ajan tehtävä. 

Henkilökunnan jatkokoulutusta järjeste
tään säännöllisesti esim. valmiusasioi
den osalta. Valmiusvelvoitte ita koulute
taan ja testataan sekä palo- ja pelas
tusa lan asioita harjoitellaan viikoitta in. 
Valmiusosastossa suoritetaan erilaista 
valvontaa viidessä eri toimipisteessä. 
Haluamme tode llakin tietää ja pysyä 
ajan tasa lla valvonta -alueellamme, 
merellä, maalla tai ilmassa tapahtuvis
ta asioista. 
Komento- ja huolto-osasto vastaa kai
kista henkilöstö-, huolto-, materiaalihal
linto-, sotavarustus- ja ki inteistöhallin
toasioista, jotka koskettavat lsosaarta . 
Meillähän löytyy "oma" muonituskes
kus, varusvarasto, sairastupa, kuljetus
kalusto ja esim. rann ikkosääasema . 

Toimivat yhteydet sidosryhmiin 
Linnakkeella ollaan yhteistoimin

nassa monen erilaisen osapuolen , ku
ten Helsingin kaupungin , Rannikkoso
tilaskotiyhd istyksen , Ran nikkotykki
miestoimikunnan , Teknillisen Korkea
koulun ja Rannikkotykistökillan kanssa . 
Tietenkin myös saaren omat kerhot ja 
yhd istykset sekä sosiaalitoiminta yhd is
tävät meitä kaikkia virka-ajan ulkopuo
lellakin. Tehokuuden salaisuus on ny
kyään usein yhteistoiminta . Toimin
taamme käy vuosittain tutustumassa n. 
1500 ihmistä erilaisten vierailuryhmien 
mukana. Puolustusvoimain toiminto
koodi 38 (edustaminen) on varsin tuttu 
asia linnakkeen henkilökunnalle. 

Jos olet suomalainen, reipas ja 
rehti, tule palvelukseen lsosaareen 
niin koulutamme sinusta vielä pa
remman ihmisen ja sotilaan. 
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Isosaaressa tapahtuu 

Linnakkeelle oma 
yksikköviiri 

30 .8 .1996 sai Isosaaren linnake oman 
yksikköviirinsä . Luovutus tapahtui juhlalli 
sin menoin auringonpaisteisessa säässä . 
Yksikköviirin luovutusta ja koulun 50-
vuotisjuhl ia oli saapunut läsnäolollaan 
kunnioittamaan n. 100 kutsuvierasta. 

Teksti ja kuva Anu Vuorinen 

J oukotjärjestyivät Isosaaren kasarmin pihalle klo 12.45. Kap
teeni Pekka Varjonen ilmoitti joukot Rykmentin komentaja, 

eversti Ossi Kettuselle klo 13.00. Sotilassoittokunta soitti Ryk
mentin kunniamarssin , jonka jälkeen Suomenlinnan Rannikkoty
kistökillan puheenjohtaja Mika Pyyskänen luovutti yksikköviirin 
kapteeni Varjoselle. Hän luovutti viirin edelleen lippuvartiolle. 

Sotilaspastori Hietasen pitämän kenttähartauden jälkeen 
eversti Kettunen piti puheen. Lopuksi kapteeni Varjonen esitteli 
viirin ja viirihanketta tukeneille jaettiin pöytästandaarit. Tämän 
jälkeen juhlayleisöllä oli mahdollisuus pistäytyä sotilaskodissa 
tai tutustua nykyiseen asekalustoon kasarmin alakerran käytä
vällä . Kello 14.00 alkoi koulun juhla kasarmin juhlasalissa. ■ 

Viirin heraldinen selitys: 
Viirin on suunnitellut heraldikko Harri Rantanen. 
"Isosaaren linnakkeen yksikkölipun symboliikka on raken
nettu linnakkeen tehtävästä ja osin historiasta. Valkoi
nen peili,jossa Helsingin kaupungin vaakuna, kuvaaman
tereen ja pääkaupungin koskemattomuutta, mistä valvon
nallaan ja valmiudellaan vastaa Isosaaren linnake. Mer
ta kuvaavassa sinisessä kentässä päätunnuskuvana ole
vat tykinputket ovat linnakkeen aseistuksen tunnuksena. 
Tykinputkien päällä oleva punavaruksinen kukko on van
ha valvonnan symboli, joka tässä tapauksessa kuvaa 
myös saaren koulua ja koulutettua, hallittua ja kontrolloi
tua voimankäyttöä. Havut kuvaavat saaren historiaa." 

Koulun -vuotisjuhla 
Teksti Tuula Reponen 

Saaren sotilas- ja siviilielämä nivoutuivat toisiinsa varsin luon
tevalla tavalla Isosaaren koulun 50-vuotisjuhlassa. Sotilaat 

univormuissaan ja sotilassoittokunta toivat juhlaan ryhtiä ja ar
vokkuutta, entiset opettajat, koulu huoltajat ja oppilaat lämpöä 
ja iloisuutta . Näinhän se on aina ollut Isosaaressa, koulu ja ar
meija käsikädessä, ilman ristiriitoja . 

Koulun johtokunnan puheenjohtajan Risto Pakarisen terve
tulosanojen jälkeen koululaiset lausuivat kalevalaisen vieraan
tervehdyksen . Ala-asteella on tällä hetkellä 5 oppilasta. Pelko 
koulun lakkauttamisesta kuulsi juhlapuheista. Jos koulu lakkaa 
eivät lasten äänet enää kaiu saaressa. Yhteisö ilman lapsia on 
kovin keinotekoinen . Sotilaspastori Heimo Hietasen hartaiden 
sanojen jälkeen kuultiin katsaus koululaitoksen nykytilaan kun 
opetustoimenjohtaja Turja toi koululautakunnan terveiset. 

50-vuotias koulu sai myös historiikin . Varsin edustavan ja 
kattavan kirjan on tehnyt Anu Vuorinen. Tietoa ja muistelmia ja 
ennen kaikkea herkullisia valokuvia matkan varrelta . Monella
kaan koululla ei ole vastaavaa. Erikoinen koulu - erikoinen kirja. 

Lopuksi sana oli vapaa ja tilaisuutta käyttivät mm. eversti 
Kettunen ja koulun entinen opettaja Leena Kokoi. Myös Helena 
Mäntylä, koulun ensimmäinen opettaja , nykyinen taiteilija , piti 
riemastuttavan puheen , jonka lopuksi ojensi opettaja Matti Piis
palle maalaamansa taulun ripustettavak9i koulun seinälle. Tau
lu kuvaa merinäköalaa , innoituksena tietysti Isosaari. Tekijän
sä näköinen taulu aivan hehkuu värejä. 

Virallisen osuuden lopuksi siirryttiin kasarmilta koululle syö
mään oikein kenttäkeittimessä tehtyä hernekeittoa. Mikään ei 
voita armeijan rokkaa! Maiskis! Sitä tunnelmaa mikä koululla oli 
on vaikea kuvailla. Ilon ja jälleennäkemisen riemun taustalla oli 
hienoinen haikeus. Joka puolelta kuului :"muistatko kun .... , muis
tatko sitä ... , muistatko ... ???" Monta muisteloa tuli julki ja monta 
jäi vielä sanomatta. Monta tuttua tuli vastaan ja kovin monta 
tutunnäköistä. Teki mieli mennä kysymään: "Kuka sinä olet? 
Tunnetaanko me?" Lapsista oli tullut aikuisia. Aika loppui kes
ken ja liian nopeasti tuli jäähyväisten aika. Viimeiset vilkutukset 
ja halaukset laiturilla ja juhla oli ohi . Jäi tunne, että otettaisiin
kos tämä kohta uudestaan vähän paremmalla ajalla . ■ 

KOULU TUULTEN ARMOILLA 
Isosaaren koulu 1946-1 996 

Isosaaren koulun historiikki julkaistiin 30.8.1996 

~ Kirjan hinta 50 mk ~ 
Tilaa Isosaaren koululta 

Puh. 161 5451 
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Alokasd isco ke 3. 7. 
Toistasataa tulevaa alokasta oli saapu

nut paikalle viettämään viimeistä vapaa
ta keskiviikkoiltaansa. Helsingin varusmies
toimikunnat olivat järjestäneet illan suositus
sa yökerhossa, ollen itse paikalla vastaamas
sa kysymyksiin . 

-"Onks Isosaaressa rankkaa?" 
-"Pääseeks 'sieltä usein lomille ?" 
-"Millasta on ykköspatterilla?" 
-"Millaset hiukset pitäs olla?" 

Ainakin viimeiseen kysymykseen sai vasta
uksen heti. limainen parturipalvelu toteutti 
miesten toiveet lyhyestä vielä lyhyempään 
hiusmalliin . Osa jäi vielä sukimaan kutrejaan 
kun tasauskoneiden akuista loppui virta ja 
tytöiltä työaika. 

Se ensimmäinen ilta ti 9. 7. 

Palvelukseen ilmoittautuminen - nyt se alkaa! 

Mikäs raanu se tämä olikaan??? 

Palvelus alkoi kuin veitsellä leikaten. Mie
het saapuivat klo 18.00 mennessä yk

siköihinsä tiistai-iltana 9.7.1996. Alkumetreil
tä tutustuttiin herroihin Alikersantti ja Kokelas. 

-"Istutaan asennossa! Selkää suoraksi, 
rintaa rottingille!" 

Ilmoittautumisen jälkeen kuitattiin vauhdilla 
käyttöön useampikin vaatekerta , joiden so
pivuutta yhdessä ihailtiin. Varusteiden tarkas
tuksessa käytiin läpi jokainen tavara ja sen 
nimi. 

-"Sukat harmaat, pitkät, kolme paria. Syy
ligit, kaksi paria .. .ja säkkiin!" 

Niitä sitten kukin taistelija yritti kaikkien tai
teen sääntöjen ja ryhmänjohtajien opastuk
sen mukaan mahduttaa kaappiinsa. Joku 
särmäsi jo pinkkoja toisten vielä ihmetelles
sä elämänmuutosen täydellisyyttä . Vähitel
len päästiin nukkumaan. Ruudullisissa pin
koissa kiersi jo jossain sininen raita. 
Ja pian aamu valkeni merellisissä maisemis
sa. Se ensimmäinen aamu. Miehet nukkui
vat vielä , mutta käytäviltä kuului jo 
rapinaa ..... PATTERISSA HERÄTYYYYSI 
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Alokasleirit 5.-9.8. 

Mallisyöksy! 

Poteroiden kaivaminen kuului kuvioon. 

Lepohetki 
Ruokaa jonotettiin ilmasuojassa. 

Alokasleiri oli hikinen rasti . Upinniemen 
patterit suunnistivat Hangon Syndale

niin . lsosaarelaiset pysyttelivät tutkimassa 
omaa saartaan pintaa syvemmältä. Elokui
nen poutajakso kulutti vesivarastoja, taiste
luharjoitukset pinnaa ja marssiminen jalkoi
hin rakkoja . Hieno hiekka tunkeutui vaattei
siin miehistön kaivautuessa poteroihinsa. 

Lisäksi opeteltiin ryhmän ja joukkueen 
toimintaa hyökkäyksessä , ensiaputaitoja 
sekä miinojen vaikutuksia räjähdenäytökses
sä . 

Marssien, rastikoulutuksen ja taisteluhar
joitusten välissä tankattiin kenttäkeittiön an
timia. Vapaa hetket kuluivat varusteiden huol
lon jälkeen levätessä. 

Tuliasemaan! 

Alokas Ebelingin pedikyyri! 
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Vala & vakuutus to 15.8. 

Rykmentin komentaja tarkasti joukot. 

Ohimarssi suoritettiin harjoituskentän vieritse kulkevalla puistotiellä. 

Omaisten päivät 

Alikersantti Mielonen esitteli naisväelle kenttäkeittimen toimintaa. 

Sotilasvalan tai juhlallisen vakuutuksen 
alokkaat antoivat Upinniemessä aurin

koisena torstaina. Vala järjestettiin kasarmin 
harjoituskentällä, juhlallinen vakuutustilai
suus sotilaskodissa . Rykmentin komentaja 
eversti Ossi Kettunen tarkasti kentälle saa
puneet joukot, jotka hän valan jälkeen suori
tettavassa ohimarssissa otti vastaan. 

"Vala yhdistää meidät vielä tänäänkin 
' sotiemme aikaan sekä ympärillämme ole

vaan yhteiskuntaan", totesi everti Kettunen 
esiteltyään valan kaavan esilukijana toimi
neen sotaveteraanin ja Keltaisen Rykmen
tin perinnetoimikunnan puheenjohtajan Paa
vo Toivosen . Keltainen Rykmentti taisteli so
dissamme kiivaasti mm. Viipurinlahdella 

"Voittoisa sota tarvitsee sankareita, mut-

ta sotaa eivät ratkaise yksittäiset soturit, sen 

ratkaisee joukko, joukon jokaisen jäsenen 

toiminta. Joukko saa henkisen kestokykyn

sä yhteenkuuluvuudesta, joka muodostuu jo 

rauhan aikana; ystävyydestä ja tuesta toinen 

toistamme kohtaan . Vala velvoittaa meitä 

siihen, sen merkitys on samanlainen niin 

sodan kuin rauhankin aikana." 

Näin rykmenttimme komentaja opasti 
nuoria tykkimiehiä, joiden kehui , Suomen 
nuorison edustajina, kestävän maailmanlaa
juisesti ottaenkin kriittisimmän tarkastelun. 

0 maiset tutustuivat nuorten taistelijoiden 
palvelusolosuhteisiin alokasaikana jär

jestettyjen vierailupäivien yhteydessä. Isosaa
ren linnakkeella päivä järjestyi heti alokaskau
den ensimmäiseksi sunnuntaiksi , 14.7., Upin
niemessä valapäivänä juhlallisuuksien jälkeen. 

Vieraille esiteltiin rykmentin toimintaa ja 
rannikkotykistöä aselajina sekä asekalustoa 
ja joukkosidontapaikan toimintaa. Jokainen 
halukas saattoi mittauttaa verenpaineensa 
lääkintäkoulutuksen saaneilla varusmiehillä. 
Menu ·sisälsi tuttua hernerokkaa ja vanikkaa. 

Yleissotilaallisen koulutuksen esittelyyn 
kuului taistelu- ja sulkeisnäytökset. Isosaa
ressa päivän päätti Sotilaspastori Hietasen 
liturgoima tulojumalanpalvelus . 

14 Alokasmatrikkeli 11/96 Linnake 

1.Ptri ja 2.Ptri, Upinniemi 

PatjeriSJA 
nera ,,,, 

•••• 
kajahti korviaraastavasti kovaäänisistä kello 5:30 heinäkuun kymmenennen 
päivän aamuna. Edellisenä iltana olimme harvakseltaan astuneet palveluk
seen Suomenlinnan Rannikkorykmentin 1. ja 2. patterille Upinniemeen, kui
tanneet varusteemme varusvarastolta ja, ihme ja kumma, saaneet varusteem
me mahdutetuksi niin pieniltä tuntuneisiin kaappeihimme. Aikaisen herätyk
sen aiheuttamasta ensishokista yli päästyämme aloimme vääntämään ja kään
tämään päiväpunkkiamme alikersanttien ohjauksessa. 

Päivä päivältä varusmiehen perustehtävät, aamu- ja iltatoimet, punkkien ja 
kaappien särmääminen , tervehtiminen yms. alkoivat sujua lähes rutiinilla ja 
olimme valmiita siirtymään todellisten taistelijan taitojen harjoittelemiseen. 
Ensimmäisissä tetsausharjoituksissa tutustuimme kaatosateessa Upinniemen 
maastoon , kiviin ja kantoihin , todella maanläheisesti. Rynnäkkökiväärin pauk
keeseen totuttuamme aloimme suorastaan odottaa aina seuraavaa ampuma
ratapäivää , varsinkin kun napalmista päästiin vanhojen perunoiden loputtua . 

Hilan "sissileirillä" totuttelimme metsäelämän saloihin sekä tietysti yöllis iin ki
pinä ja vartiovuoroihin . Hila toimi kuitenkin vain harjoituksena oikeaa viiden 
päivän alokasleiriä , Syndalenin hiekkarantalomaa, varten . Syndalenissa jo
kainen pääsi kaivamaan ihan ikioman poteron , johon siirtymistä suoja-ase
mista sitten harjoiteltiinkin toden teolla sekä päivisin , että myöskin yöllisissä 
hälytyksissä. Hyökkäyksen harjoittelu paukkupatruunoita käyttäen sai joka 
taistelija-alokkaan syöksymään ja vyöryttämään vihollisen poteroita lähes api
nan raivolla . 

Sotilasvalan ja tykkimiehiksi "ylentämisen" jälkeen pian tulikin sitten eteen het
ki , jolloin porukan oli hajottava uusille poluille . Peruskoulutuskausi muokkasi 
meistä yhtenäisen , hyvähenkisen joukon ja tupa- sekä jaoskaverit tulivat niin 
tutuiksi ja läheisiksi , että eron hetkellä olo oli todella haikea. 

Tykkimies Sami Ahvenniemi 
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1.Ptri, Upinniemi 

1.Jaos 

2.Jaos 

Ylärivi : Haavisto, Arvela, Hapuoja, Huttunen, Hyytiäinen, Fäldt, Sepänmaa, Haimelin, 
Hasunen, Hares, Kiiskinen 

2. rivi : Ahonen , Allamo, Holmsten, Hellen , Heinonen , Honkanen, Haapakorpi , 
Hohenthal, Hurme 

3. rivi: Flink, Annala , Halttunen, Ahola , Inkinen, Ahvenniemi , Aalto , El Kreksh i, Haili 

Alarivi : alik Välkki , ouopp Blom, ylil Danielsson, vänr Merenlahti, alik Heino 

Ylärivi : Karjalainen, Holmberg, Kivinen , Rajakallio , Kangas , Kääriä , Leppämäki , 
Kalske, Kosonen, Nieminen, Kolehmainen , Kanerva 

2. rivi: Ojala , Hiltunen , Jalovaara, Kreander, Jokela , Laila , Laaninen , Kärki , 
Lemmetty, Lehikoinen , Keinänen 

3. rivi : Kauhanen , Kauppinen , Kuosa , Karttunen , Liekola , Laine, Suonpää 

Alarivi : alik Rouhiainen , kok Nylund, vänr Kekkonen, alik Lukander 
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3.Jaos 

4.Jaos 

Ylärivi : Pynnönen, Oljakka, Michelsson, Ranta , Mäki, Noschis, Mitjonen, Maikki, 
Mikkola, Nevalainen, Pammo, Saarinen 

2. rivi : Otava , Syrjänen, Rantala , Nuutinen , Pesonen , Penttinen , Kolehmainen , 
Pitkänen, Niinimäki, Reunama 

3. rivi : Paavilainen, Mäkelä , Lyhty , Pasanen, Nissinen, Pesola , Ravolainen 

Alarivi: alik Ekholm , ylik Ruskovuo , ylil Vierula , ylik Poskiparta , alik Heikonen, 
alik Katz 

Ylärivi: Uurinmäki, Stenborg , Taakala, Urrila, Eskelinen, Saarikallio, Sandin , Vukusic', 
Vuollet, Ristola , Virtanen 

2. rivi : Ärväs, Turunen , Vänninmaja , Smura, Siivonen, Utriainen, Saarinen, Sorvali , 
Salokangas 

3. rivi : Vierimaa, Vähäkangas , Salovaara , Riekkinen , Timonen , Somera, Silvo , 
Viranko 

,Alarivi : alik Malkakorpi, kok Silander, vänr Pulliainen , vänr Kuosmanen , alik Luusua 
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2.Ptri, Upinniemi 

1.Jaos 

2.Jaos 

Ylärivi : Anttonen , Pesonen, Mukkala , Rantanen , Hyökki , Kolehmainen , Lönnberg , 
Peili , Stråhlman 

2. rivi : Varila , Saarinen, Airaksinen , Kainulainen , Sohlström, Virekoski , Korhonen , 
Vuori, Salo 

3. rivi : Ylärakkola , Holopainen , Hassinen, Nieminen , Oksanen , Myntti , Uima , 
Jauhiainen 

Alarivi : alik Bothas, kok Pyysing , ylik Rönnqvist, alik Pirtamo, alik Henriksson 

Ylärivi : Mämmi, Hakala, Kortelainen , Kuusisto , Hissa, Aronen , Sorri , Virtanen , 
Haanpää, Liikkanen, Ahti, Kivi 

2. rivi: Rantanen , Kääriäinen , Jormanainen , Oikarinen , Ruohonen , Mukula , 
Lehmuskallio, Östman, Savolainen, Riskala, Kalliojärvi 

3. rivi : Kujansuu , Karppinen , Hautaniemi, Flinkman, Vähäsalo, Similä , Mattila , 
Nissinen, Porttinen, Virolainen , Andergård 

Alarivi: alik Lauren , alik Huovinen , ylik Hannonen , vänr Laxen , kok Rokka , 
alik Pursiainen 
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3.Jaos 

Ylärivi: Huuhtanen, Orell , Parkkonen , Kas ittula , Jalkanen, Haavisto, Antikainen , 
Lumme, Kari , Laakso, Saarinen, Reunanen 

2. rivi : Haltia , Puurunen, Härkönen, Rannisto, Heiskanen, Kulonpalo, Mikkonen, 
Oksanen, Vanhanen , Kettunen , Grönberg, Rusula 

3. rivi : Korhonen , Niemi, Tuomi, Nurminen, Pesonen, Sohlman , Hallavo, Lakkala, 
Robles-Nordling 

Alarivi : alik Kunttu , al ik Savolainen, ylik Kujala, ylil Heino, alik Oinonen, alik Granberg 
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Isosaari 

''Minä olen ojentanut 'lykki--
111ies Tötterströ,niä 3 päi-
vällä poistu,niskieltoa ••• •• 

Nämä linnakkeen päällikön sanat havahduttivat unisimmankin uuden alokkaan 
kovaan todellisuuteen keskiviikkoaamun lipunnostossa 10.7.1996 klo 8.00. 
Olemme vihdoin armeijassa. Täällä tehdään kuten käsketään . Täällä ei höl
möillä . Tänne on tultu , jotta meistä tehdään sotilaita . Miehiä . 

Ensimmäiset pitkät päivät olivat varmasti useimmille raskaita sekä henkisesti 
että fyysisesti ; aamusta iltamyöhään opeteltiin kuinka punkka tehdään , kuinka 
sininen kiertää punkassa, kuinka tervehditään , miten pukeudutaan eri tilantei
siin ja tapahtumiin ja kuinka käytetään portaikon laitoja. Vastasyntyneet opet
televat ensin ryömimään , sitten konttaamaan ja lopulta kävelemään ja puhu
maan. Meidät opetettiin ensin järjestymään , sitten marssimaan , juoksemaan 
tahdissa ja lopulta myös laulamaan juoksumarssin aikana. Kehitystä! Ja vasta 
näiden jälkeen opimme ryömimään . 

Eristäytyminen oli toisille meistä rankempaa kuin toisille. Osalle Helsingin silu
etin näkyminen lsosaareen oli lohduttavaa, osalle ei todellakaan . Pehmen
nystä tähän toi jo ensimmäisenä viikonloppuna järjestetty omaistenpäivä. Sit
temmin olemme alokasaikana saaneet rikastuttaa kokemustemme arkkua 
käsittämättömällä määrällä ikimuistoisia asioita, kuten ihastuttavalla 
kolmi(?)äänisellä aamuherätyksellä, hikisillä aamulenkeillä ja tetsauskeikoilla 
ympäri saarta , poteroiden kaivamisella ("alokas te , vielä 20cm lisää") , valmius
patterin häröilyllä iltavahvuuslaskennassa ja mukavilla hetkillä rantasauna n 
kuistilla . 

Saapumiserämme puoliintumisajaksi todettiin lopulta 6 viikkoa , jolloin jakau
duimme Tykki- ja Tj-linjoihin . Tuvissakin meni joidenkin mielestä arvojärjestys 
uusiksi kun osa siirtyi tulenJOHT AJA-linjalle, loppujen jäädessä "T AS-miehik
si" . Tosin osa Tj-linjalaisista kuuntelee lopun vuotta Silja Festivalin mielenkiin
toisia potkuriääniä ... 

Yhtä kaikki , Isosaaressa vietetty alokaskausi on varmasti ollut meille kaikille 
ainutlaatuista ja unohtumatonta aikaa joka mielessä. Uskonkin, että myös 
harmillisemmat kokemukset muuttuvat ajan mittaan mielissämme hauskoiksi 
jutuiksi , joita muistellaan vuosienkin perästä vanhojen inttikavereiden kanssa . 
Itselleni erityisen mukavana asiana on mieleen jäänyt Isosaaren kaunis saa
ristoluonto metsämansikkaketoineen ja ympäröivine aurinkoisine merineen . 

Tykkimies Juhana Lehtipuu 

Ps. Lopputiraus Linnakehuumoria : 
-Mikä on jokaisen rannikkotykkimiehen eniten kaipaama lemmikkikoira? 
-No tietysti Röttwäileri! 
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1.Jaos 

2.Jaos 

Ylärivi : Hujala, liramo, Ahola, Ikonen, Aropaltio, Harsu, Abdrahim, Eklund, Gröhn, 
Aropuu, Hilvo, Hiltunen 

2. rivi : Huotari, Hellman, Harjuoja, Holopainen, Hopearuoho, Gerkman, Arjamo, 
Aromaa, Friman, Ahmed, Björkstäkt 

3. rivi : Gustafsson, Blom, Hakala, Grönholm, Honkanen, Grönlund, Hartikainen, 
Eskola , Hellström, Bui 

Alarivi : alik Hellström, kok Manner, ylik Pönkänen, alik Rautiainen , alik Henriksson 

Ylärivi: Lehtipuu, Koskela , Lammi, Jalonen , Ikonen, Kal iva , Lahtivirta , Kassem, 
Lahtinen, Kemilä, Järvi 

2. rivi : Kallio, Lautala, Koskelainen, Jarnamo, Juurakko, Kondo, Korhonen , Lanki, 
Kivirinta , Koistinen , Inkinen 

3. rivi : lljin , Laine, Lehikoinen, Jäppinen, Laitinen, Jeney, Lahti 

,Alarivi : alik Halttunen, alik Pietiläinen, kok Hägg, alik Koskinen 
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Isosaari 

3.Jaos 

4.Jaos 

Ylärivi: Niemistö, Rikala , Lönnqvist, Rannus , Minkkinen, Pääkkönen, Rinnetmäk i, 
Pyöttiälä, Ranta, Pousi , Puurula 

2. rivi : Mattila, Laine, Pispa , Rantala , Mensonen , Raja la, Pennanen , Penttilä , 
Mäenpää 

3. rivi : Nikkanen, Punkka, Nuutinen, Palomäki, Lindholm, Mustonen 

Alarivi : alik Vuorikoski, kok Tammilehto, vänr Tynkkynen , al ik Lehto 

Ylärivi: Sepponen, Rusanen , Virtala, Toivanen , Siivola, Uljas, Tuominen , Villanen, 
Toikkanen , Vihervaara , Seppä 

2. rivi : Tolvanen , Valo, Valtonen , Saarinen , Räty , Rosendahl , Vuolle , Toivonen , 
Vakkuri 

3. rivi : Tikkanen, Soininen, Ruokolainen, Tenetz, Talja , Tuomainen, Veckman , Salmi 

Alarivi : alik Wikman , alik Tivinen , vänr Salmela , kok Nikkanen, alik Santanen 
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"Elokuva kertoo jotakin kestävää 

elämän hauraudesta ja kuolemisen 

sattumanvaraisuudesta . Mikä muu 

voisikaan olla sotaelokuvan aihe?" 

Peter von Bagh 

Tuntematon sota 
valkokankaalla 

realistinen kuvaus 

Parhaat sotakuvaukset ovat järjestelmällisesti tehneet ohjaa
jat, joilla on ollut omia kokemuksia sodasta (Fuller, Hawks, 

Renoir, Rossellini , Stone). Jo 1925 elokuvat kuten Vidorin Suuri 
paraati (The Big Parade) ja Walsh in What Price Glory muuttivat 
Hollywoodinkin romanttista sodankuvaa realistisemmaksi . Up
seerien näkökulma vaihtui tavallisen rivitaistelijan kokemuksiin . 

Veteraanilentäjä William Wellman in ohjaama Wings (1928) 
oli mykän kauden elokuva, jonka ilmasotakohtaukset ovat edel
leen vaikuttavimpia elokuvan historiassa. George Lucasin ker
rotaan sommitelleen Tähtien sota-trilogiansa avaruustaistelut 
juuri näiden kohtausten mukaan. Wellmanin kuuluisin elokuva 
on silti toisen maailmansodan tunnetuimman sotakirjeenvaihta
jan reportaasikirjoihin perustuva kuvaus amerikkalaiskomppani
an etenemisestä Tunisiasta Sisilian kautta kohti Roomaa. So
takirjeenvaihtaja (Story of G.I. Joe, 1945) on puolidokumentaa
riseen tyyliin tehty Tuntemattoman sotilaan amerikkalaisvasti
ne. Monet ohjaajat pitävät sitä kaikkien aikojen sotaelokuvana. 

Myös Hqward Hawks palveli ilmavoimissa ensimmäisen 
maailmansodan aikana. Hänen ensimmäisen äänielokuvansa, 
Öinen eskaaderi (The Dawn Patrol , 1930), ytimenä on hurja
päisten brittilentäjien toveruus ja yhteishenki ensimmäisen maa
ilmansodan Ranskassa. Tuhon ja kuoleman ilmapiiri hahmot
tuu teoksessa stoalaisesti . lima on kohtalomme (Air Force, 
1943), Hawksin lentoelokuvista viimeinen , kertoo B-17-pommit
tajan ja sen miehistön vaiheista Tyynentneren sodassa. Se on 
hienoimpia toisen maailmansodan kuvauksista , päähenkilönsä 
kehitystarina ja kertomus individualismin voittamisesta. 

Palveluksensa vapaa-aikoina varus
miehet katsovat kymmeniä elokuvia , jot
ka ovat paitsi ajanvietettä myös pakoa 
kasarmin harmaudesta. Yhteinen katso
miskokemus kasvattaa tarinoiden mer
kitystä . Erityisen kiinnostavia ovat armei
ja- ja sotakuvaukset, joita verrataan omiin 
kokemuksiin ja mielikuviin . Miltä sota tai 
armeija sitten näyttää valkokankaalla? 
Realistiset kuvaukset näyttävät olevan 
elokuvakirjallisuudessa harvinaisempia 
kuin tylsää spektaakkelikaavaa ja yltiö
patrioottista uhoa sekoittava kaupallinen 
tuotanto, joka jopa ihailee väkivaltaa ja 
ylistää epätodellisia sankareitaan. Tutus
tumisen sotaan elokuvissa teemme eri 
lajityyppien esimerkkien kautta . 

Samuel Fuller, kuuden merkittävän sotaelokuvan (mm. 
Teräskypärä, 1951, Hyökkäys Burmassa, 1962) ohjaaja , taiste
li itse Toisen Maailmansodan aikana Pohjois-Afrikassa ja Eu
roopassa. Fullerin ehkä merkittävin elokuva, Voittamaton Yk
könen (The Big Red One, 1980), perustuu hänen omiin koke
muksiinsa ensimmäisen jalkaväkidivisioonan joukoissa. Se on 
Fullerille ominaista korutonta , suoraa kuvakerrontaa . Fuller tii
vistää omien sotakuviensa ytimen :"Sota on vanhin ammateis
ta, ei prostituutio. Se on yhtä tärkeä kuin hengittäminen. Siinä 
ei ole mitään hohtoa, ei mitään herkkätunteista. Se on yksinker
taisesti verinen ja banaali." Fuller haluaa välittää tunnun siitä, 
että vain idiootti voi haluta sotaa. Hänelle sota on selviytymis
taistelua , jossa ihmiset muuttuvat helposti eläimiksi . 

Tuntemattoman sotilaan (Laine, 1955) näkökulma on inhi
millisempi. Miesten elämänhalu kuolemanvaaran edessä ilme
nee huumorin kautta. Huumorin keskeisyys olikin ainutlaatuista 
jo Väinö Linnan realistisessa sotatarinassa (1954). "Huumori 
on Linnalle filosofinen seikka, maailman ydinainetta, jota vas-
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ten murhenäytelmän syvyys mitataan, ymmärretään ja aistitaan" 
(von Bagh). Laineen elokuvaversiossa huumori on enemmän 
mauste. Sitä ei enää synny elokuvan visuaalisin keinoin , vaan 
se on jo kertomukseen sisäänrakennettuna. Elokuvasta puuttu
vat romaanin filosofiset kerrokset kuten tappamisen oikeutus ja 
velvoite tai isänmaan käsite . Sen sijaan Laine on mestarillinen 
esitellessään suuren joukon yksilöllisiä hahmoja . Romaania 
sovinnaisempanakin sodan kuvauksena se on aidoimpia ja rik
kaimpia elokuvia . Mollbergin ristikkäisen tulkinnan (1985) an
siosta Linnan romaanin riippumattomuus korostuu . 

parodia 
"Elokuva, joka todenteolla näyttää sotaa ja taisteluja, ylistää 

melkein väistämättä sotaa - ellei kysymys sitten ole parodiasta, ku
ten Chaplinin Kivääri olalle vie, Renoirin Tire au flanc, Marx-veljes
ten Duck Soup, Chaplinin Diktaatorijne." Francois Truffaut 

Chaplinin Diktaatori (1940), hänen ensimmäinen äänielokuvan
sa, onkin ainutlaatuinen sekä elokuvan historiassa, että Chap

linin omassa tuotannossa . Kun Länsirintamalta ei mitään uutta 
(1930, Milestone) tai Suuri illuusio (1937, Renoir) esittivät vetoo
muksen uuden sodan mahdollisuutta vastaan asettuen turvallises
ti kulttuurihistorian puolelle, käytti Chaplin naurua aseena määrä
tietoisemmin kuin kukaan yhtä vakavassa tilanteessa . Diktaatto
rissa elokuva astui osaksi maailmanhistoriaa ja vaikutti siihen pilk
kaamalla kolmatta valtakuntaa ja Hitlerin "roolihahmoa", joka sel
västikin oli varastanut olennaisia piirteitään Chaplinin pikkukulku
rilta. "Tosin Herr Hitlerissä kulkurin pohja/tomista kengistä on tullut 
sotilassaappaat, muodottomista pöksyistä ratsastushousut, kepis
tä ratsupiiska, knallista sotilas/akki. Kulkurista on tullut SA-mies, 
vain viikset ovat samat", kirjoitti The Spectator-lehti kyseisten kuu-

luisuuksien lähes yhtäaikaisten 50-vuotispäivien aikaan. Chaplin 
oli vakuuttunut kulkurin myytin olevan Hitlerin myyttiä voimakkaam
man. Hän tiesi Hitlerin matkivan tahtomattaan kulkuria . Chaplinille 
siis riitti se, että hän muistutti maailmalle tekijänoikeuksistaan viik
siin ja näin riisui naamion diktaattorilta . Huolimatta elokuvapiirien 
vastustuksesta Chaplin aloitti elokuvansa hahmottelemisen jo en
nen sotaa vuonna 1938. "Hitlerille piti nauraa. Jos olisin tiennyt 
Saksan keskitysleirien todellisista kauhuista, en olisi pystynyt te
kemään Diktaattoria. En olisi voinut laskea leikkiä natsien murhan
himoisesta mielenvikaisuudesta. Olen kuitenkin päättänyt tehdä 
naurettavaksi "puhtaan" arjalaisen rodun mystisen sanahelinän. 
Aivan kuin tuollaista rotupuhtautta edes voisi olla Australian alku
asukkaiden ulkopuolella!" (Chaplin) . 

Sodan mielettömyyden esittäminen elokuvassa näyttääkin 
onnistuvan hyvin juuri parodian ja ironian välityksellä . Ernst 
Lubitschin satiiri Ollako vai eikö olla (To Be Or Nol To Be, USA 
1942) kuvaa Gestapoa esittävää varsovalaista näyttelijäseuru
etta. Ymmärtääkseen elokuvan huumorin syvyyden on muistet
tava sen valmistuneen toisen maailmansodan aikana tuottaji
naan juutalaisia , joiden sukulaisia tuhottiin keskitysleireillä . Mel 
Brooks tuotti uudelleenfilmatisoinnin vuonna 1983. 

Omaperäisen ohjaajan, Stanley Kubrickin, musta komedia 
Tohtori Outo/empi (Dr. Strangelove, 1964) parodioi kylmän sodan 
asevarustelua ansiokkaasti. Kubrick lähestyy sotivan ihmisen mie
lettömyyttä absurdin komiikan keinoin. Peter Sellers tekee loista
van kolmoisroolin tässä kyynisen pessimistin elokuvassa. 

Robert Altmanin Vietnamin-sodan vastaisen kulttielokuvan 
M*A *S*H (USA 1970) tapahtumat sijoittuvat Korean sotaan , 
mutta kritiikin kärki suuntautuu sotaakäyvän USA:n maailman
politiikkaan. Kenttäsairaalan lääkintäryhmää seuraava filmi voitti 
Cannes ' in kultaisen palmun ja synnytti suositun TVsarjan . 

'Wiener Schnffzel, Lager Beer und Sauerkraut. Demokratia shtunk! Ubertad shtunk! Freie Sprachen shtunk!" 

Linnake 25 



Vietnam 

Vietnamin sota ja sen seuraukset ovatkin olleet viime vuosi
kymmenien amerikkalaisen sotaelokuvan keskeistä aiheis

toa. Kaikkien aikojen Vietnam elokuva, Emile de Antonion pää
teos Sian vuosi (1969), kartoittaa sodan historiaa Ranskan mie
hityskaudelta , 1940-luvulta alkaen . Elokuvassa saavat äänen
sä kuuluviin tutkijat ja valtiomiehet, sodan vastustajat ja sota
päälliköt. "De Antonio ei tyydy koosteeseen kuvamassasta. Kom
mentaarista pidättyen hän luo symposiumin, jossa äänet ja nä
kökulmat pääsevät esiin omilla ehdoillaan. Luottamus katsojan 
älyyn ja arvostelukykyyn on poikkeuksellinen." (Alanen) 

Michael Cimino kehittelee Kauriinmetsästäjässään (The Deer 
Hunter, 1978) sankari-käsitettä sodan jälkeiselle Amerikalle-mie
lekkäästä näkökulmasta. Sisäiseltä rakenteeltaan kolmeen osaan 
jakautuva eepos on kuvaus Vietnamin sodan vaikutuksesta penn
sylvanialaisen terästeollisuuskeskuksen ihmisiin. 

Francis Ford Coppolan Ilmestyskirja Nyt(1979) oli valmis
teilla kymmenen vuotta. Ohjaaja rakensi elokuvalleen lopulta 
oopperamaisen ilmaisutyylin. "Coppolan kuvaama mieletön sota 
on amerikkalaista luxussotaa, teknologista sotaa ja absurdia 
sotaa psykedeelisenä rock-oopperana. "(Alanen) Surffia ja na
palmia rakastava everstiluutnantti Kilgore, rockilla ja pilvellä 
huumatut, hemmotellut jenkkisotilaat, raa 'asti tapetut siviilit ja 
playboyn puputytöt esiintyvät näytelmän sivurooleissa kaptee
ni Willardin matkatessa yhä syvemmälle viidakon sydämeen 
etsimään kannibalistista eversti Kurzia . Coppola riskeerasi 30 
miljoonan dollarin surrealistiseen spektaakkeliin koko omaisuu
tensa ja pääsi kaikkien yllätykseksi omilleen. 

Oliver Stonen Vietnam-elokuvat ovat vahvasti omakohtai
sia . Niissä on itse eletyn tuntu . Hänen kansainvälinen läpimur
tonsa oli keskenkasvu isista, eturintaman sotilaista kertova Pla
toon (1986). Syntynyt 4. heinäkuuta (1989) on jatkoa Platoonil
le. Se näyttää ydindraaman syyt ja seuraukset, tuoden keskeltä 
aloitettuun näytelmään ensimmäisen ja viimeisen näytöksen. 
Syntynyt 4. heinäkuuta on Stonen Jumalainen näytelmä, pää
henkilönsä kehityskertomus lapsuuden idealismista sotilassai
raalan helvetin ja invaliditeetin katkeran todellisuuden kautta 
poliittiseen tiedostamiseen ja toimintaan . Stonen sotaelokuvien 
tehokkuus on mustavalkoisissa vastakkainasetteluissa ja kär
jistetyissä iskulauseissa. Stonen sotatrilogian ensimmäinen ja 
monien mielestä paras elokuva, Salvador (1985), on todellis iin 
henkilöihin ja tapahtumiin perustuva kuvaus El Salvadorin so
dasta ja Yhdysvaltain osavastuusta siihen. Elokuvan keskeis
tajunnaksi ohjaaja on valinnut huijarimaisen kuvajournalistin , 
kaikkien aikojen inhottavimman antisankarin , joka kasvaa kau
hujen keskellä selvitellessään samalla omia ihmissuhteitaan. 
Myös elokuvat Tulen alla (Under The Fire 1983, Spottiswoode) 
ja Kunnian kentät (Killing Fields 1984, Joffe) ovat onnistuneita 
journalistisotaelokuvia. 

armeija 

Parhaat armeijakuvaukset tarkastelevat onnistuneesti kun
nian , velvollisuuden ja oikeudenmukaisuuden käsitteitä . 

Niissä pureudutaan vallankäytön ja käskyjen moraaliin sekä so
tilaskoulutuksen ja todellisten taistelujen väliseen jännitteeseen. 

Rob Reinerin , takavuosien Perhe on pahin-sarjan Läski
pään , ohjaus Kunnian miehiä (a Few Good Men, 1992) on lop
pua kohti tihentyvä oikeussalidraama armeijan käskyjen mo
raalista ja niiden sokeasta noudattamisesta oikeudenmukaisuu
den kustannuksella . Jack Nicholson tekee yhden parhaista roo
leistaan vallan turmelemana komentajana , joka salaa totuuden 
simputukseen kuolleiden sotilaiden kuolemasta . 

Kunnian miehet-elokuvan ironinen suomenkielinen nimi muis
tuttaa mieliin Kubrickin antimilitaristisen elokuvan Kunnian polut 
(Paths of Glory, 1957). Ensimmäisessä maailmansodassa Rans
kan armeijan kenraali lähettää miehensä mahdottomalle komen
nukselle ja sen epäonnistuessa määrää heistä kolme teloitettavik
si. Kirk Douglasin esittämä eversti puolustaa pelkuruudesta syy
tettyjä miehiään armeijan mieletöntä teknokratiaa uhmaten. Kyl
mällä, täsmällisellä kehittelyllä Kubrick luo voimakkaan vaikutuk
sen. Tyytymättä yleiseen hurskasteluun sodan mielettömyydestä 
hän tarkentaa katseen armeijan toimintaan ja sodan koneistoon. 

Kubrickin viimeisin ohjaustyö Full Metal Jacket (1987) am
mentaa jo moneen kertaan käytetystä Vietnam-aiheesta . Meri
jalkaväen sotilaitten paineensietokykyä koetellaan alkupuolen 
peruskoulutuksessa yli sietorajan . Julman kersantin otteissa 
pedakogiikka ja psykologia lentävät romukoppaan. Koulutuk
sen tarkoituksenmukaisuus arvioidaan todellisissa taisteluissa 
yhtä julmasti . Kubrick kehittelee elokuvassa hänelle tyypillistä 
epäinhimillistymisen teemaa. 

Armeijaa on käsitelty tietysti monissa sotilasfarsseissa, joi
ta Suomessakin tuotettiin runsaasti 40- ja 50-luvuilla . Yleensä 
kasarmi ja palvelusohjesääntö tarjoavat vain komedian ulkoi
set puitteet käsikirjoituksen punoessa omia koukeroitaan. Uu
simmat lajityypin edustajat, Uunot ja Körmyt, kehittelevät tuttu
ja juonikuvioita. Sotilasfarssit on alunperinkin tarkoitettu kevyiksi 
ja tehty naurettaviksi. Sodanaikainen tuotantokoneisto eri maissa 
käyttikin siksi juuri sotilasfarsseja propagandansa välineinä. 

arkielämän näkökulma 

Edellä mainituissa elokuvissa on sotaa ja armeijaa käsitelty 
lähinnä sotilaan näkökulmasta . Sota ei kuitenkaan tunne 

sivullisia. Puolustuskyvyttömän siviiliväestön osa sodassa on 
kaikkein lohduttomin. Rene Clementin elokuva Kielletyt leikit 
(Les Jeux interdits, 1952) kuvaa aidosti lasten herkän maail
man sopeutumisen sodan kovaan ilmapiiriin. Elokuvan Paulet
te ja Michelle alkavat leikkiä ladossa kiellettyjä leikkejään pe
rustaessaan salaisen eläinten hautausmaan. He käsittelevät jo
kapäiväistä kuoleman läheisyyttä ainoalla tuntemallaan tavalla , 
leikin kautta. Viisivuotiaan orpotytön ikävä saa kyyneleet ka
ru immankin kersantin silmiin. 

Roberto Rossellinin trilogia , Rooma avoin kaupunki (1945), 
Paisa (1946) ja Saksa vuonna nolla (1947) kuvaa tuhottua Eu
rooppaa sodan jälkeen. Rooma avoin kaupunki oli uuden italia
laisen elokuvan läpimurtoteos, joka aloitti vapautuksen ja jäl
leenrakennuksen koulukunnan - neorealismin. Sitä alettiin ku
vata heti Rooman vapautuksen jälkeen kesäkuussa 1944 mus
tasta pörssistä ostetulle halvalle raakafilmille . Kuvat sodan run
telemilta kaupungin kaduilta , amatöörien käyttö ammattinäytte
lijöiden rinnalla sekä käsikirjoituksen improvisointi tekevät elo
kuvasta poikkeavan . Teos on sekoitus uutiskatsausta ja melo
draamaa, farssia ja tragediaa. Siinä purkautuu koko sodanai
kainen maailma. Rossellinille realismi merkitsi totuuden taiteel
lista muotoa, ei sepitteitä eikä ennakkoluuloja vaan asioiden 
olemusta ja ihmisiä sellaisina kuin he ovat. Elokuvan ilmaisu 
löytyi kun totuus sai hahmon. Tämän elokuvan kautta Italian 
kansa käsitteli elettyä painajaistaan . 

Andrzej Wajdan Tuhkaa ja timanttia (Popiol i diament, 1958) 
kuvaa ensimmäistä sodanjälkeistä päivää pikkukaupungissa 
toukokuussa 1945. Tappaminen ei päättynytkään sodan loppu
essa. Elokuvan kuuluisia kuvia ovat ylösalaisin kääntynyt ris
tiinnaulitun kuva kirkossa ja kaatuneiden vastarintatovereiden 
muistoksi tuleen sytytetyt viinalasit. Teos on Wajdan romantti
sen tyylin kiteytymä ja kaikkien aikojen puolalaisia elokuvia. 
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vankileirit 

Ensimmäisenä mieleen nousee kuva siltatöihin marssivasta so
tilasjoukosta viheltämässä tuttua sävelmää (Eversti Bogey

marssi). Kwai-joen silta (1957) yhdistää poikkeuksellisessa sota
elokuvassa terävää psykologiaa ja vivahteikasta ironiaa komeisiin 
toimintajaksoihin. Kun toisessa maailmansodassa japanilaisten 
vangeiksi joutuneet brittisotilaat rakentavat suurta siltaa eversti 
Nicholsonin johdolla, suunnittelee amerikkalainen partisaani Shears 
sen tuhoamista. Nicholsonille sillan rakentaminen on moraalinen 
harjoitus ja kunnia-asia. Vasta lopun taistelukohtauksessa Nichol
sonin silmät avautuvat ja hänen kannattelemansa rakenteet sortu
vat yhdessä sillan kanssa . "Ohjaaja David Lean osoitti, miten intii
misyys, älyllisyys ja musta huumori voidaan yhdistää kalliiseen spek
taakkeliin. " (Alanen) John Sturgesin Suuri pakoretki (The Great 
Escape, 1963) ja Nagisa Oshiman Merry Christmas Mr. Lawren
ce (1983) ovat myös maininnan arvoisia sotavankien kuvauksia. 

Keskitysleirit ilmentävät ihmisen pahuutta pimeimmillään. Ne 
ovat todellisuutta tämänkin päivän sodissa. Mikään elokuva ei 
voi saavuttaa leireillä tuhottujen ihmisten kärsimyksiä. Ensimmäi
nen suuri keskitysleirielokuva Ken tästä käy (Ostatni etap, 1949) 
tehtiin nimenomaan eloonjääneiden vankien vaatimuksesta: "et
tei meitä unohdettaisi". Sen ohjasi leirin ainoa elokuvantekijä, 
Wanda Jakubowska, aidoilla tapahtumapaikoilla Auschwitzissa. 
Jakubowska ei ollut juutalainen, jolloin uhrien monikansallisuus 
korostuu hänen teoksessaan. Kaikki pääosanesittäjät ovat nai
sia. Teoksen aiheita ovat vankien solidaarisuus ja poliittinen vas
tarinta. Visuaalisestikin korkeatasoinen esitys vetää vertoja Ste
ven Spielbergin Schindlerin listalle (1993). Sen ohjaaja esittelee 
tarua ihmeellisemmän tosikertomuksen ristiriitaisesta tehtailijas
ta , josta kasvaa sodan olosuhteissa omantunnon ihminen ja ih
meidentekijä. Järkyttävä aineisto on hahmotettu hillityllä otteella 
stereotyyppejä kaihtaen . Edellämainittujen lisäksi on mainittava 
keskitysleirikuvaukset Matkustaja (Pasazerka 1963, Munk), Shoah 
(1985, Lanzmann) ja ennen kaikkea Alain Resnainin Yö ja usva 
(Nuit et Brouillard 1956), jota Francois Truffaut pitää suurimpana 
koskaan tehtynä elokuvana . Hänen mukaansa "tehokas sotaelo
kuva alkaakin usein vasta sodan jälkeen kun jäljellä on vain rau
nioita ja tuhoa ". ■ 

.. 

muita mainittavia sodan kuvia : 

Kansakunnan synty (D.W.Griffith , USA 1915) 
Kenraal i (B.Keaton , USA 1927) 
Jäähyväiset aseille (F.Borzage, USA 1932) 
Kuoleman pataljoona (J.Duvivier, Ranska 1935) 
He antoivat kaikkensa (J .Ford, USA 1945) 
Kosto Burmassa (R.Walsh, USA 1945) 
La Bataille du rail (R.Clement, Ranska 1945) 
Kunnian kentällä (J .Huston, USA 1951) 
Täältä ikuisuuteen (F.Zinnemann, USA 1953) 
Burmalainen harppu (K. lchikawa, Japani 1956) 
Katkera voitto (N. Ray, Ranska 1957) 
Kurjet lentävät (M.Kalatozov, NL 1957) 
Ningen no joken I-VI (M .Kobayashi , Japani 1957) 
Nobi - Tulet tasangolla (K.lchikawa, Japani 1959) 
Balladi sotilaasta (G. Tsuhrai , NL 1959) 
Hiroshima rakastettuni (A.Resnais, Ranska 1959) 
Navaronen tykit (J .L.Thompson, USA 1961 ) 
Ei paluuta (A. Tarkovski, NL 1962) 
Arabian Lawrence (D.Lean, Englanti1962) 
Karabinieerit (J-L.Godard, Ranska 1963) 
Kuningas ja isänmaa (J .Losey , Englanti 1964) 
Miehet ilman toivoa (M.Jancs6, Unkari 1965) 
Taistelu Algeriasta (G.Pontegorvo, Algeria/Italia 1966) 
Tuntemattomat sankarit (J-P.Melville, Ranska 1969) 
Kagemusha - varjokenraali (A.Kurosawa, Japani 1980) 
Sarraounia (M.Hondo, Burkina Faso/Ranska 1986) 
Glory (E.Zwick, USA 1989) 

1 

artikkelin kirjallisuutta: 

Elokuvan ilokirja, P. von Bagh 
Elämää suuremmat elokuvat 1, P. von 
Bagh, OTAVA 1989 
The Great War Films, L. J. Quirk, 
CITADEL PRESS 1994 
The Film Encyclopedia, E. Katz, 
HARPER PERENNIAL 1994 
Filmihullu 2/90 
Leonard Maltin -s 1996 Movie & Video 
Guide, A SIGNET BOOK 1995 
MMM - elokuvaopas; A. Alanen , 
OTAVA 1995 
Murheenkryyneistä miehiä, K. Laine, 
SETS 1994 
Suomen kansallisfilmografia, osa 5, 
toim. K. Uusitalo, VALTION PAINA-
TUSKESKUS 1989 
The War Film, 1. Butler, BARNES/ 
TANTIVY 1974 
War Movies, J.Hyams, 
GALLERY BOOKS 1984 
War Movies, B.Garland, 
FACTS ON FILE 1987 
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RTTK 

Palloilukauden päätös 
Rykmentin jalkapalloturnaus pelattiin Upinniemessä aurinkoisena tiistaipäivänä 

2.7.1996. Isosaaren linnakkeen ja Huoltopatterin kahden joukkueen lisäksi mukana 
oli yhdistetty joukkue 1. ja 2. Pattereilta . Mäkiluoto ei osallistunut tykistöharjoituksen 
vuoksi. Sarjan voitti tappiottomalla pelillä pallotaitureita pursunnut Huoltopatterin kak
kosjoukkue. Turnauksen maalikunkku, alikersantti Parviainen , heilutti verkkoa kuu
desti. Liikunnallinen päivä toi mukavaa vaihtelua viikko-ohjelmaan juuri ennen uusien 
alokkaiden saapumista . ■ 

Sarjataulukko: 
HPtri 2. 3 0 0 6 15 - 7 
lsos lke 1 1 1 3 7 -10 
Patterit 102 2 7-5 
HPtri 1. 0 1 2 1 8 -15 

Tiukkaa vääntöä! 

Välillä paikkailtiin koipia. 

Lätkäkauden avaus 
Parhaimpien kesähelteiden porottaes

sa vetivät Santahaminan molemmat ryk
mentit jääkiekkovarusteet ylleen korkatak
seen pelikauden. Rannikkotykkimies- ja 
Jääkäritoimikunta järjestivät SIRR:n ja 
Kaartin Jääkärirykmentin välisen yhteen
oton tiistaina 27.8.1996 Hernesaaren jää
hallissa. Mukana oli niin varusmiehiä kuin 
kantahenkilökuntaakin. 

Ottelu eteni tasaisissa numeroissa kol
mannen erän puoliväliin asti . Tällöin jää
kärit heittivät isomman vaihteen päälle ja 
nakuttivat lyhyessä ajassa taululle lähes 

Ryhmäkuvassa pelin jälkeen. 

rökäletappionumerot 16-7. Pistepörssin 
voittivat jääkäri Salutskij ja alikersantti 
Lähdeaho 4 pisteellä (3+1 ). Rykmenttim
me kunniaa piti yllä alikersantti Parviai
nen 3 pisteellä (2+1 ). 

Ottelun parhaana palkittiin SIRR:n 
maalivahti kokelas Hänninen Isosaaren 
linnakkeelta. Suomenlinnan Rannikkoty
kistökillan edustajana palkinnon luovutta
nut Olli Lampinen totesi perusteluina va
linnalle: "liman antaumuksella pelannut
ta maalivahtia ei tulostaulun kahden nu
meron näyttö olisi riittänyt!" ■ 

Lampinen palkitsee Hännisen. 
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1.Ptrin brasilialaisvahvistus 

Mikko Jokiaho lensi alokkaaksi 1 . Pat
terille Brasilian eteläisimmästä maakun- ' 

nasta - Rio Grande do Sulista . Hän pakkasi 
11 Brasilian vuoden jälkeen laukkunsa ja 
muutti vaimonsa Kathyen ja 2-vuotiaan Ka/
vin-poikansa kanssa vuodeksi Suomeen . 
Matkaan hyiselle Hyvinkäälle lämpimästä, 1 .5 
milj . asukkaan Porto Alegresta, lähdettiin en
nen viime joulua seikkailumielellä. LINNAKE 
kyseli 28-vuotiaan korpraalin vaikutelmia va-
rusmiespalvelu ksen loppu metreillä . Joki aho mittasi verenpainetta Pattereiden omaistenpäivänä. 

Etelän kauniit tytötkö saivat sinut lähte
mään Brasiliaan? 

-Lähdin Brasiliaan peruskoulun jäl
keen vuodeksi, maassa työskentelevän 
isäni luokse. Jäin kuitenkin Brasiliassa lu
kioon ja myöhemmin yliopistoon, jonka 
työni keskeytti. Sittemmin tapasin myös 
vaimoni, eikä paluuta enää ollut. 

Mutta armeijapa sai sinutkin palaamaan? 

-Kyllä ... Olin itseasiassa jo unohtanut 
koko asian, mutta pari vuotta sitten aiko
essani matkalle en saanutkaan passiani 
uusittua. Vaimoni oli enemmän innoissaan 
lähtemään kuin minä, joka aavistin mitä 
tuleman piti. Vuoden mittaisessa seikkai
lussamme asevelvollisuuteni suorittami
seen yhdistyy halu nähdä sukulaisiamme 
ja näyttää pojallemme hänen isänsä maa
ta. Arvostan Suomen kansalaisuutta niin 
paljon etten halua menettää sitä. 

Mitä ystäväsi Brasiliassa ajattelivat asiasta? 
-Brasilialaiset arvostavat paljon eu

rooppalaista kulttuuria ja hyvinvointia, jo
ten he pitivät ajatuksesta. 

Millaiseksi olet kokenut palveluksesi? 
-Kokonaisuutena olen saanut hyvän 

käsityksen Suomen maanpuolustukses
ta, josta minulla ei aikaisemmin ollut mi
tään käsitystä. Ajattelin palveluksen ole
van ehkä helpompaa kuin se on ollut. 
Kokemieni vaikeuksien takia olen välillä 
turhautunut ja harkinnut jopa keskeyttä
mistä. Tosin nyt on niin vähän jäljellä, et
tei ongelmia enää ajattele. 

Mitä vaikeuksia olet kohdannut? 
-Vaikeaa byrokratiaa niin siviilipuolel

la kuin armeijassa. Perheen käytännön 
asioiden hoitaminen täältä on ollut vaike
aa. Anoin, ensimmäisen kerran jo Brasili
asta, palveluspaikkani siirtoa Riihimäel-

le, perheeni lähelle, mutta tuloksetta. 

Mitä hyvää olet saanut puolustusvoimissa? 
-Lahdessa suorittamani lääkintämies

kurssi oli hyvin järjestetty ja mielenkiintoi
nen. Sain hyvät ensiaputiedot ja -taidot. 

Palaatteko takaisin Brasiliaan? 
-Ehdottomasti! Elämä on Brasiliassa ... 

Vaimoni voisi jäädä Suomeen. Hän arvos
taa Suomen sosiaaliturvaa ja turvallisuutta 
yleensäkin ... Mutta minä haluan takaisin Bra
siliaan, jossa oma yritykseni on jo alussa. 

Mitä kaipaat eniten Brasiliasta? 
-Brasilialaista siviilielämää tottakai; 

kaunista luontoa, hyvää ilmaa ja hiekka
rantojen lämpöä! 

Entä mitä kaivannet Suomesta? 
-Sukulaisten lisäksi ehkäpä suoma

laista rehellisyyttä . Täällä voi elää rehelli
sesti ja pärjätä hyvin. 

Armeijataidot testissä Hyrylässä 
Aatamin asuiset miehet nousevat jär

vestä aamuaurigon ensisäteiden 
kanssa. Kyseessä ei ole suomalaisen elo
kuvan näytös vaan Hyrylän Armeijataito
kilpailujen yöosuuden viimeinen rasti , ve
sistön ylitys. Kaksipäiväisessä kisassa 23.-
24.7 testattiin sotilastaitoja, -tietoja ja älyä. 
Ensimmäinen osuus, tiistai-illasta keskiviik
koaamuun , sisälsi tehtäviä maastossa, toi
sena päivänä kilpailtiin Tuusulan urheilu
keskuksen kentällä yleisön edessä. 

Kilpaan osallistuivat yhdeksän joukko
osaston edustusryhmät Läntiseltä Maan
puolustusalueelta . Päivät olivat Helsingin 
ilmatorjuntarykmentin varusmiestoimikun
nan puheenjohtajan , korpraali Tuomas 
Erkkilän idea, perustuen kymmenen vuot-

ta sitten TV-2 :ssa pyörineeseen SA-INT
Pojat kansan urhokkaat-kilpailuun. 

-"Vesistönylitysrasti oli hyvä tehtävä, 
mutta jos puhutaan armeijataitokilpailuis
ta tulisi vastaavankaltaisia, sotilaallisia 
tehtäviä olla enemmän!", kritisoi rykment
timme joukkue tehtävien luonnetta. Vän
rikki Pulliaisen johdolla 1. ja 2. Patterin 
ryhmänjohtajista koettuun joukkueeseen 
kuuluivat alikersantit Lukander, Orivuori, 
Pirtama, ja Savolainen. Voiton otti koti
edun hyödyntänyt HelltR:n joukkue ennen 
Varsinais-Suomen llmatorj untarykmenttiä 
ja Hämeen Rykmenttiä . Oman Rykment
timme joukkue otti yhdeksännen sijan. 

-''Jonkunhan täytyy pitää perää, jotta lai
va kääntyy!", totesi vänrikki Pulliainen. ■ 

... Ja eikun teltta kasaan samantien kun se 
saatiin pystytettyä 
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Perinneyhdistys r.y. 

Kuninkaansaaren soutu 
Yksi perinneyhdistyksen kesän päätapahtumista on 

Kuninkaansaaren soutu, jossa toimipisteittäin muodos
tetut viisihenkiset joukkueet mittelevät paremmudesta 
sotilassoutuveneellä. Soutureitti Kuninkaansaaren laitu
rista Vallisaaren miinalaituriin soudetaan tavallisesti elo
kuun toiseksiviimeisenä lauantaina; tänä vuonna yhteen
sattumien vuoksi tosin viimeisenä. 

Teksti ja kuvat maj Hannu Rantanen 
Perinneyhdistys r.y. :n puheenjohtaja 

Perinneyhdistyksen majalle Kuninkaansaareen kokoontui noin 60 yh
distyksen jäsenJä perheineen viettämään iltapäivää kisailun ja yh

dessäolon merkeissä. Vaikka Kuninkaansaareen olisi mahtunut yli 400 
Rykmenttiläisestä suurempikin joukko, saatiin nytkin soudun ohella vie
tyä läpi useita mukavia lajeja kuten ilmakivääri ja tikan heitto, sekä per
heen nuorimmille renkaan heitto ja onginta . Joka sarjassa jaettiin hyviä 
palkintoja , joista kiitos lahjoittajille ja toimintaa tukeneille. Emännät oli
vat valmistaneet herkullisia voileipiä ja maukasta hernekeittoa. Grillissä 
paistettiin ohukaisia ja omia makkaroita. Niin talon antimet kuin myytä-
vät virvokkeetkin tekivät kauppansa. Keittiössä jo useampana vuonna 
häärineet emännät tunsivat vieraidensa tarpeet. 

Kuninkaansaaren soudun-96 mestariksi souti Santahaminan ko~aa
mon joukkue: Tarja Tuomista, Tom Aalto, Teuvo Nevalainen, Reima Tuo
mista ja Timo Ylitalo. Toiseksi tullut Porkkalan Rannikkopatteristo voitti 
Perinneyhdistyksen hallituksen joukkuetta sekunnilla. 

Kolmanneksi soutanut perinneyhdistyksen hal
lituksen joukkue 

Päivän kohokohta soudun lisäksi oli poliisiveneen saapuminen Ku
ninkaansaaren laituriin . Kaikkien mukanaolleiden kesken arvottiin lai
varisteilyjä . Arvonnan virallisiksi valvojiksi majuri Hannu Rantala oli pyy
tänyt vanhemmat konstaapeli!, Juhani Kontin ja Heikki Kosken Helsin
gin venepoliisista . Heidän valvonnassaan onnettarena toiminut rouva 
Kettunen nosti voittoarvat. Risteilyn Tukholmaan kahdelle , arvo 2500mk, 
voitti varastomestari Teuvo Nevalainen Huoltokeskuksesta. Toisena 
palkintona jaetun 500mk:n fiteerauskeittimen sai Mika Nevalainen. Kaksi 
20-tunnin tähtiristeilyä , arvoltaan a ·soomk, voittivat majuri Hasse Re
kola Rannikkotykistökoululta ja rouva Tuula Vilokkinen . ■ Majuri Hannu Rantala toivottaa kaikki tervetulleiksi. 

Mikä on perinneyhdistys? 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin pe

rinneyhdistys r.y. vaalii Rykmenttim
me perinteitä sekä ylläpitää ja kehittää vir
kistystoimintaa. Laajalle toiminta-alueell
emme, Ahvenkoskelta lnkooseen, levit
täytyneen joukko-osastomme yhteenkuu
luvuuden tunne on lisääntynyt aikana, jol
loin työskentelemme vähällä henkilöstöl
lä runsaiden tehtävien parissa. 

Yhteenku_uluvuus ja yhteishenki koe
taan kuuluvaksi "juhlapuheterminologi
aan". Perinneyhdistys on jo toistakym
mentä vuotta toiminut osoittaakseen sen 
koskevan kaikkia rykmenttiläisiä . Nykyi
nen yhdistyksen puheenjohtaja , majuri 
Hannu Rantala, ihmettelee edelleenkin 
vähäistä osanottoa tilaisuuksiin ja osirf 
jopa nuivaa suhtautumista toimintaan , 
ymmärtäen toki muun harrastus- ja järjes-

tötoiminnan kilpailevan vapaa-ajasta. 
Perinneyhdistyksen toisena tehtävä

nä on perinteen ja sen esineistön vaali
minen sekä joukko-osaston historian tal
lentaminen . Rykmentin vuosipäivänä 
12.5. ja läksiäistilaisuuksissa, yhdistys 
palkitsee jäseniään perinne-esinein. Yh
distyksemme on kaikkien rykmenttiläisten. 

Lisäksi Perinneyhdistys tarjoaa mah
dollisuuden lomailla tai viettää viikonlop
pua Kuninkaansaaren majalla Helsingin 
edustalla? 

Olethan perinneyhdistyksen jäsen. 
Jos et ole - vielä ehdit liittyä! Uutena jouk
koyksikkönä SIRR:iin on muodostettu 
Santahaminan huoltokeskus. Perinneyh
distys toivottaa uudet rykmenttiläiset läm
pimästi tervetulleiksi tilaisuuksiinsa ja 
mukaan toimintaansa . 

KUNINKAANSMREN SOUTUA JA PE
RI N N EYHD I STYKSEN TOIMINTAA 
OVAT VUONNA 1996 TUKENEET: 

UPM KYMMENE OY VIKING LINE OY 

SARLIN OY LIIKELAHJATALO REKILÄ OY 

TERÄSMÄNTY OY A-LEHDET SALMEN TILA 

KS-HUOLTO OY LAATURUUVI OY 

VIRTASEN MAALITEHTAAN MYYN

TIPISTE - JUHANA SALMENPOHJA 

MARITIM OY SANOMAN NUPNAU OY 

SISU TRAKTOR OY SISU AUTO OY 

WURTH OY TERÄS LVI OY SHELL OY 

LAATU LAAKERI OY TERÄST ARVI K E OY 

NUKKEVALMISTUS SINIKKA KUISMIN 

T:MI MAC LAUKKANEN CASTRADE OY 
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RSKY. 

Tunnustus vaapaehtoisesta 
maanpuolustustyöstä 
Ritarimalja on vuosittain kiertävä tun

nustuspalkinto, jonka Mannerheim
ristin ritarit ovat luovuttaneet Sotilaskoti
liitolle arvokkaasta työstä maanpuolustuk
sen hyväksi. Talousneuvos Pauli Talvion 
lahjoittama Malja jaettiin ensimmäisen 
kerran 1990. Nyt malja on luovutettu seit
semännen kerran kunniakirjoineen - tällä 
kertaa Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
(RSKY:n) sisarelle, Riitta Kiviselle . 

Riitta Kivinen on esimerkillinen sisar. 
Hänessä yhdistyvät kahden sukupolven 
osallistumisperinne ja yhteiskunnallinen 
vastuuntunto. Niinpä 25.5.1996 hän sai 
Ritarimaljan tunnustuksena tekemästään 
arvokkaasta työstä maanpuolustuksem
me hyväksi tuottaen samalla iloa ja kun
niaa kaikille rannikon sisarille. 

Riitta Kivinen on kiitoksensa ansain
nut tehtyään raskaan työn ja pitäessään 
aina yllä hyvää henkeä liikutellessaan 
meitä reippaasti vääpelin lailla erilaisilla 
harjoitusleireillä . Erityisesti hänen sisar
uraansa on ollut kruunaamassa suuri so
taharjoitus Kymi 96, jossa hän sotilasko
tipäällikkönä hoiti kunnialla toiminnan 
suunnittelun ja käytännön toteutuksen . 

Riitan työ alkoi 1973 Valkealan soti
laskotiyhdistyksessä, josta hän siirtyi 1980 
RSKY:n Kyminlinnan paikallisosastoon . 
Tänään Riitta on koko RSKY:n lsk-pääl
likkö ja Kyminlinnan paikallisosaston pu
heenjohtaja. Me muut sisaret olemme yl
peitä osaavasta ja tekevästä Riitasta. jon
ka läsnäollessa asiat hoituvat. ■ 

Teksti ja kuva Eeva Viljanen, ·varapuheenjohtaja 
RSKY, Suomenlinnan paikallisosasto 
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