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Hyvä Linnake-lehden lukija 

Ensiksi haluaisin kiittää lukijakuntaa harvinaisesta herkusta, palautteesta. Lehden toimitus on 
vihdoinkin alkanut saada pitkään peräänkuulutettua postia ja soittoja. Tämä osoittaa, että 
lehteä todellakin luetaan. Samalla haluan toivottaa lehden uudet lukijat tervetulleiksi tämän 
perinteikkään julkaisun pari in. 

Muutoksen kesä 98 

Kuten jokainen on voinut tiedotusvälineistä lukea, tuulee yksikön nurkissa keväinen tornado 
kohti uutta, suurempaa ja tehokkaampaa joukko-osastoa. Haluaisinkin käyttää puheenvuoron 
muutoksen hallinnasta. · 

Kantahenkilökunnan tasolla muutokseen valmistaudutaan sotilaallisella järjestelmällisyydellä, 
mutta vaikka varusmiehen arki ja rutiinit eivät suuresti heilu suuntaan tai toiseen, muutos 
henkisellä tasolla on sitäkin suurempi. Yhdistymishetkellä palvelevat varusmiehet käyvät läpi 
melkoisen myllytyksen, jokainen meistä muistaa varusmiesaikansa ja yksikön merkityksen -
sen puolesta oltiin valmiita vaikka ... melkein mihin. Uusi saapumiserä pääsee helpommalla, 
saapuvathan he yhteen ja samaan joukko-osastoon. Myös kantahenkilökunnan pinnan pi
tuutta muutokset luonnollisesti kokeilevat, toimintojen yhdistämisellä on usein omat rationali
soivat seurauksensa. Nämä jännitteet molemminpuolin huomioimalla selvitään siirtymävai
heesta mahdollisimman pienillä häiriöillä. 

Positiivista voi varmasti löytää esimerkiksi Porkkalan varuskunnan ympäriltä - nokittelu kivellä 
kököttävien ja lautalla kelluvien sotilaiden välillä, tai keskustelu maailman kalleimman tykkila
vetin ja heikoimmin liikkuvan panssarivaunun kyseenalaisesta kunniasta siirtynee vähintään
kin ystävällisempään äänenväriin. 

Tärkeää ei olekaan erojen hakeminen, vaan suurimman yhteisen nimittäjän löytäminen. Ran
nikkotykistön ja laivaston roolit ovat loppujenlopuksi vain saman kolikon kaksi eri puolta, 
tavoite on sama, keinovalikoima samankaltainen ja toimintaympäristö yhtenevä. Lopputulosta 
voitaisiinkin kutsua pankkitermillä järkiliitto. Elementtinä meri ja saaristo hallitsee uuden yksi
kön kaikkia toimintoja. 

Varusmiehille toivoisin mahdollisuutta Go muutoinkin täyteläisellä) peruskoulutuskaudella päästä 
lyhyesti tutustumaan molempiin palvelus-päälinjoihin, tämä osaltaan lisää yhteenkuuluvuu
den tunnetta, uudessa yksikössä tehtävä löytyy tykin , raketin, tms. ääreltä, varustettuna 
laivalla tai ilman. 

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön, kiltojen, toimintaan muutos tullee myös heijastumaan 
tavalla tai toisell_a. Täälläkin on tärkeää muistaa yhteinen tavoite ja hakea enemmän yhteisiä 
nimittäjiä kuin eroavaisuuksia. Pahimmassa tapauksessa tämä arvokas yhteistyömuoto re
servin ja joukko-osaston välillä, tai eri reserviläisyksiköiden välillä, saattaa saada hitaasti 
paranevia haavoja - eikä kiltojen jäsenistö ole ainakaan liian runsaslukuinen apuharvennet
tavaksi. Yhteistyö kiltojen kesken ja aktiivinen tiedottaminen yksiköstä ulospäin poistaa turhia 
MuTu -päätelmiä. 

Linnake-lehti tulee säilymään kiinnekohtana varusmiehille, kantahenkilöstölle ja sidosryhmille. 
Tulevaisuuden Linnake-lehti on koko uuden joukko-osaston lehti, joka tarjoaa tietoa armeijas
ta ja yhteiskunnasta varusmiehille, ja varusmiesten arjesta kantahenkilökunnalle ja kotirinta
malle. Linnake-lehti kasvaa ympäristönsä mukaisesti tulevaisuuden varusmiehen äänenkan
nattajaksi. Lehden identiteetti perustuu voimakkaasti nimen ympärille, keskustelu aiheesta 
kuulema-n mukaan on jo alkanut. Kaksi päälinjaa tulee hakematta mieleen; kuinka lehden 
nykyinen identiteetti sopii uuteen kokonaisuuteen, ja kuinka suuri painoarvo halutaan antaa 
perinteille, onhan tällä julkaisulla jo kohtuullisen kunnioitettava elämänkaari takanaan, ja toi
vottavasti elinkaaren lakikohta vielä edessäpäin. 

Seuraava alokasmatrikkeli tehdään jo laajennettuna versiona ja AUK-matrikkelin laajentamis
ta tutkitaan. Palveluspaikka ja -tehtävä esittelyjä pyritään laajentamaan ja tapahtuvista muu
toksista päivitetään tilanne - pyrkimyksenä valottaa taustoja enemmän kuin uutisoida seura
uksia . 

Muutostuulessa 

Olli Lampinen 
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Pääkaupunginseudun rannikon puolustajat 

Rannikon puolustajat on ollut oikea nimitys rannikkotykistössä palveleville koko itsenäisyytemme ajan . Se tulee olemaan oikea 
nimitys myös tulevaisuudessa, rakennemuutoksen jälkeen. Rannikon puolustajia tulee olemaan ja rannikon puolustajia tullaan 
tarvitsemaan. 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti tullaan itsenäisenä joukko-osastona lopettamaan kesäkuun viimeisenä päivänä, mutta sen 
tehtävä tulee jatkamaan joukko-osastona Suomenlahden Meripuolustusalue ja paikallisella tasalla joukkoyksikkö, jonka nimi on 
Suomenlinnan Rannikkopatteristo. 

Vuoden vaihteessa on rykmentissä viimeistelty sen historiaa painokuntoon. Työtä ovat jo useamman vuoden ajan tehneet 
everstiluutnantti Urho Myllyniemi ja everstiluutnantti Eino Räihä. Eino Räihän sairastuttua vakavasti viime syksynä jouduttiin 
uuteen tilanteeseen, jossa avuksi saatiin mm.rykmentin entisiä esikuntapäälliköitä. Kiitän jo nyt alkuperäisiä kirjoittajia ja hei
dän lisäkseen erityisesti everstiluutnantti Teuvo Rönkköstä, joka on tehnyt hänelle tyypillistä huolellista työtä kirjan viimeistelys
sä. Kaikista vaikeuksista huolimatta saanemme historiikin painetuksi ja myyntiin rykmentin vuosipäivään , toukokuun 12. päi
vään mennessä. 

Rykmenttiin talvella palvelukseen tulleiden varusmiesten fyysinen kunto oli ensimmäisten testausten perusteella minulle yllä
tys. Parhaassa iässä olevien nuorten miesten ja naisten Cooperin testin keskiarvo oli vain 2461 metriä . Vain runsaat viisi 
prosenttia alokkaista juoksi kiitettävän tuloksen eli yli 3000 metriä ja runsaat 14 prosenttia sai tuloksen huono eli ei päässyt 
edes 2200 metriä. Tulos on huolestuttava. Valitettavasti vuotta aiemmin palvelukseen tulleiden kunto oli samanlainen. Heidän 
Cooperin keskiarvo oli 2490 metriä . Kesän 1997 saapumiserän keskiarvo oli 2648 metriä eli merkittävästi parempi. Onko siis 
syy talvisaapumiserän huonoissa olosuhteissa vai todella talvella palvelukseen tulevien varusmiesten huonossa kunnossa. 
Uskon, että kysymys on huonosta kunnosta. 

Alokaskoulutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota fyysisen kunnon kohottamiseen ja huonon kuntotuloksen ensimmäisessä 
saavuttaneille annettiin lisäkoulutusta iltaisin . Kahdeksan viikkoa kestäneen peruskoulutuskauden lopussa juostu toinen testi 
antoi jo huomattavasti myönteisemmän kuvan. Tulos oli parantunut noin 200 metriä, kiitettävän tai hyvän tuloksen sai 71 pro
senttia ja vain runsaat kolme prosenttia jäi luokkaan huono. Toisen kuntotestin tulokset perustuvat vain yhden yksikön tuloksiin , 
mutta ovat suuntaa antavia myös koko rykmentin puitteissa . 

Talven saapumiserän jokseenkin pienehköstä otoksesta voi tulla siihen tulokseen, että suomalaisten nuorten kunto ei ole hyvä, 
mutta kuntoa voidaan nopeasti parantaa paljonkin. Puolustusvoimien lakisääteinen tehtävä on edistää kansalaisten ruumiillista 
kuntoa kohottavaa toimintaa. Tärkeämpää kuin saada aikaan varusmiesaikana merkittävä kunnon parannus on luoda liikuntaa 
kohtaan myönteinen suhtautuminen. Ensi kesänä aloitettava uusi koulutusjärjestelmä painottaa liikunnan merkitystä varus
mieskoulutuksessa. Nykyistä lyhyempi koulutusaika asettaa entistä suurempia vaatimuksia tapahtuvalle muutokselle. 

Rykmentin komentaja Eversti Hanna Strang 
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Sota-ajan perinnepäivä Isosaaren linnakkeella 18.3.1998 

Helmikuun alkupäivinä tiedustelin koulutusupseeriltamme linnakkeen kantaa järjestää ns.sota-ajan iltamat jonakin iltana va
rusmiehillemme sotilaskodissamme. Ilokseni sain erittäin myönteisen vastaanoton ehdotukseeni ja koulutusupseerimme sa
noi käyttävänsä yhden kokonaisen päivän tähän aiheeseen, viikko-ohjelmassa se menisi kansalaiskasvatuksen nimellä. 

Keskiviikko 18. maaliskuuta valkeni lumipyryisenä ja varusmiehemme saivat aamupäivällä pientä tuntua Suomen talveen 
pelastautumiskoulutuksessa hiihtämällä kukin vuorollaan avantoon päällikkömme näyttäessä ensimmäisenä esimerkkiä. Saunan 
ja lounaan jälkeen klo 13 alkoi sota-ajan päivämme harmain muovin pimennetyssä sekä naamioverkoin ja kuusin koristellussa 
liikuntasalissa. Linnakkeen päällikön kapteeni Peter Söderlundin tervehdyssanojen jälkeen seurasi puolisen tuntia tietoa ja 
taustaa tiestä talvi- ja jatkosotaan varapäällikkömme ja koulutusupseerimme yliluutnantti Tuomo Meron kertomana. Sotahisto
rian "luennon" jälkeen heijastui salin seinälle videotykillä vanha kunnon Tuntematon sotilas -elokuva, jota katsottiin telttapatjo
jen päällä istuen kahdessa jaksossa tupakka- ja happihyppelyntauon keskeyttäessä sen hetkiseksi välillä. Elokuvan jälkeen 
saimme nähdä ja kuulla kotkalaisen Liisa Kososen puolituntisen esityksen nimeltään Tuntematon totta. Esitys kertoi runoin, 
puheenvuorojen ja äänitehosteiden keinoin kolmesta eri lotasta, jotka olivat olleet evakuointitehtävissä, kenttäsairaalassa ja 
ilmavalvontatehtävissä rintamalla sodan aikaan. 

Vänrikki näyttää mallisuorituksen. 

Ohjelmalliset iltamamme aloitimme klo 18 sotilaskodissa, joka oli muuttanut muotoaan aikakauteen sopivaksi. Tuolit ja pöydät 
oli kannettu pois ja tilalle oli tuotu puupenkit, joilla lähes pari sataa henkeä käsittävä yleisö sai istua kuin rintamalla ikään 
viihdytysjoukkojen tullessa maastoon. Kuuset toivat metsän tuoksun saliin ja naamioverkot peittivät flipperit, limsa-automaatitja 
muut nykyajan vempaimet pois näkyvistä. 

Yhteen nurkkaukseen olimme sisustaneet sodanaikaisen kodin, jossa ruskealla paperilla tapetoidulla seinällä sängyn yläpuolel
la komeili suuri Suomen kartta vuoden -39 rajoilla. Vanha ryijy ja seinäkello saivat omat paikkansa sisustuksessa, samoin 
rintamalta lähetetyt kellastuneet kortit. Pianon yläpuolella roikkui ylipäällikön päiväkäsky vuodelta 1944 ja itse Mannerheim 
valvoi koko illan toimintaamme omalta kunniapaikaltaan. Pienellä pyöreällä pöydällä käsinkirjaillun liinan päällä oli kupariastias
sa sinivalkoinen kukkakimppu ja kummankin puolen kimppua valokuvat muistuttaen sota-ajasta lähes 60 vuotta sitten. Toisessa 
kuvassa lotta-pukuinen nuori nainen seisoi morsiamena vakavailmeisen luutnantin rinnalla , toisessa sotilaspastori ja hänen 
hymyilevä vaimonsa pitivät sylissä esikoistaan, joka sai nimensäkin, Viena, isänsä tuomana Vienan Karjalasta. Suurin osa 
näistä ja muistakin sota-ajan rekvisiitoista oli löytynyt lottapukuisen illan naispuolisen juontajan kodin kätköistä, jossa niitä 
säilytetään edelleen muistoina isovanhempien uhrauksista yhteisen isänmaamme edestä. 
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lltamamme alkoivat lottapukuisen ja m-36 asepuvussa olevan rannikkotykistön ker
santin laulaessa duettona Elämää juoksuhaudoissa, jonka aikana siirryimme aikaan , 
jonka vain enää isoisämme ja isoäitimme muistavat. Merivalvojat, tuliasemamies-

Ylennykset 

kurssilaiset, huolto ja valmius-patteri sekä kantahenkilökuntaan kuuluvat saivat mi- Everatlluutnantlksl 
tellä tietojaan Suomen historiasta alkaen Suomen sodasta aina jatkosotaan saakka. 
Aika kulki kilpailussa eteenpäin musiikin ja laulujen myötä, joista osasta löytyivät 
suoraan vastaukset kysymyksiin , osa oli vain osviittana kuhunkin kyseessä olevaan 1.4.1998 
tapahtumiin . Kilpailu oli erittäin tasaväkinen ja korkeatasoiset vastaukset yllättivät ja 
ilahduttivat lottapukuista kilpailun laatijaa. TAS-linja voitti hiuksenhienosti merival-
vojat sekä valmiuspatterin ja huollon joukkueet kouluttajien jättäytyessä neljännek-
si. 

Lähes tunnin mittaisen aivonystyröitä vaatineen rupeaman jälkeen oli vuorossa väli
aika. Biljardipöytämme oli saanut valkoiset liinat peitokseen ja päässyt seisovaksi
pöydäksi ja 200 karjalanpiirakkaa, ruisleipää ja patonkia sekä perinteiset piparkakut 
ja kaurakeksit odottivat taistelijoita tauolle. Palan painikkeeksi oli tarjolla kahvia ja 
teetä ja vanhasta maitotonkasta sai ammentaa kauhalla raikasta lähdevettä ( Sprite'a). 
Ruoka oli hyvää, sitä olisi ilmeisesti juuri riittävästi ja järjestyskin oli kutakuinkin kii
tettävä. 

Kun paikat penkeillä oli jälleen löydetty, jatkui ohjelma toiminnallisella osuudella. 
Neljä eri joukkuetta kisasivat punkan petauksessa, tuohisormuksen teossa, tanssis
sa (valssi, jenkka, foxtrot, humppa ja tango) sekä esittivät valitsemansa serenaadin 
joukkueensa daamille. Kokelaat kajauttivat komeasti Kalliolle, kukkulalle korkeassa 
polviasennossa, ryhmänjohtajien valinta oli rippikoulussa opittu Tuu mun vaimok
sein. Tykkimiehille lauloikin heidän joukkueensa naispuolinen kilpailija eli ylikersant
ti Ojala Jos sais kerran reissullansa nättiä poikaa halata ja opistoupseerioppilas 
Ahava toi kaikkien kuultavaksi aivan yksin Beatlesin Close your eyes and l'II kiss 
you. Tykkimiesten tanssitaito -tai pikemminkin tanssityyli -hurmasi katselijat ja hei
dän joukkueensa sai voitostaan kahdet kahviliput muiden saadessa tyytyä yhteen 
KL:ään (muussa muodossahan kooällät ovat aika harvinaisia saarellamme .. . ) 

Valot sammuivat ja kynttilät syttyivät pianon päälle ryhmänjohtajien ja yhden koke
laan asettuessa laulamaan vanhan sota-ajan rakastetuimpiin lauluihin luukuvan Ko
din kynttilät. liian päätteeksi varusmiespappimme kokelas Aappo Laitinen ja Upin
niemestä alokaspaikkaansa meitä vielä tuoksi illaksi ilahduttamaan tullut varusmies
diakoni matruusi Pauli Syrjö pitivät lyhyen iltahartauden. 

Ilta onnistui yli odotusten ja sydäntäni lämmittivät yksittäisten varusmiesten kiitokset 
onnistuneesta illanvietosta vielä seuraavanakin päivinä sekä kantahenkilökunnan 
myönteinen palaute kansalaiskasvatuksemme vapaammasta osuudesta. 

Erityisen lämpöiset kiitokset haluan antaa lääkintäpuolemme varusmiehille Juhalle, 
Markolle, Minnalle ja San nalle (eli virallisemmin: korpraali Sihto, tykkimiehet Katajis
to ja Kaijan ranta sekä alikersantti Heikkilä) suunnittelu-, valmistelu- ja järjestelyavusta 
sekä henkisestä tuesta. Kiitokset kannustuksesta ansaitsevat myös kasarmimme 
kahden kulma huoneen haltijat eli päällikkömme ja varapäällikkömme; ilman heidän 
myötävaikutustaan olisin tuskin uskaltanut alkaa koko päivää suunnitellakaan. 

rkkuli Koponen 

Lottapuvussa esiintynyt Isosaaren sotilaskotiemäntä 
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UHOV 
Kuivasaari ja sen järeä tykkivanhus 

Kuivasaari oli yksityisomistuksessa aina vuoteen 1896, jolloin se pakkolunastettiin" Korkealle Kruunulle sotilaallista 
käyttöä varten". Saaren linnoittaminen aloitettiin vuonna 1911 ja se saatiin lähes valmiiksi Maailmansodan syttyessä 
1914. Tuolloin rakennettuun kasemattirakennelmaan oli asennettu 254/45 Durlacher tykkipatteri. Kun saksalaiset 
nousivat maihin Hangossa 1918, Kuivasaaren miehittäjät pakenivat laivalla Pietariin. Linnakkeen laitteet jäivät ehjik
si. 

Järeä 12" Obuhov Kuivasaareen. 

20-luvun lopulla tehtiin esitys järeän tykin asentamista Kuivasaareen. Vuonna 1930 hankkeelle " näytettiin vihreää 
valoa" ja järeän tornin pystyttäminen aloitettiin vuosikymmenen alussa. Paikaksi valittiin yksi D-tykin alusta. 
Työt saatiin valmiiksi Rykmentin vuosipäiväksi 12.5.1935, jolloin tykki vihittiin. Ampumakuntoon tykki saatiin kesällä 

1935, jolloin sillä suoritettiin kalusto- ja harjoitusammuntoja 

Tykkimies virittämässa latausautomaattia. 

Tykki varikolle 

Sodan jälkeen joulukuussa 1944 Liittoutuneiden Valvontakomissio vaati yllättäen, että Rt:n kiinteät, yli 120mm 
kaliiperiset tykit on evakuoitava Porkkalan alueen itäpuolelta. Näin Kuivasaari 12 " tykki siirrettiin vaatimusten 
perusteella Parolan varikolle. Saaren 1 0 "tykit oli siirretty jo vuosina 1939 ja 1940 Saarenpäähän. 
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Paluu " kotiin " 

Pariisin rauhansopimus 1948 vapautti Suomen liittoutuneiden valvontakomission antamista erillisrajoituksista. Aika 
kuitenkin kului kunnes vuonna 1959 tehtiin periaatepäätös tykkien palauttamisesta omille paikoilleen lsosaareen ja 
Kuivasaareen. 1961 tykit olivat taas ampumakunnossa ja niillä ammuttiinkin vuosien- 1961-1973 välisenä aikana. 
Tämän jälkeen ei tykeillä ole ammuttu kovia laukauksia ja A-tarvikkeetkin evakuoitiin pois 1980-luvun alkupuolella. 

Tykki kunnostetaan entiselleen 

1980-luvun alussa tykkiä pidettiin vielä ulkoisesti kunnossa vaikkakaan sen laitteita ei käytetty. Kuivasaari oli tuolloin 
suosittu esittelypaikka Rykmentin vieraille. Saaressahan oli 100 TK patteri ja RADAL ammunnanlaskin, jotka olivat 
RT:n moderneinta kalustoa. 130 TK:n ja RAVAL:n valmisttua vierailut siirtyivät lsosaareen. Tykkivanhus poistettiin 
sodanajan kalustosta ja luovutettiin Sotamuseolle. Tuolloin lopetettiin myös tykin huoltaminen. Vuonna 1989 Ryk
mentin komentaja Eversti Asko Kilpinen teki aloitteen, jonka ajatuksena oli, että tykki kunnostetaan museokäyttöön ja 
rappeutuminen pysäytetään. Projektin vetämisestä päävastuun otti Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ja projektin 
johtoon astui Pekka Ahtola. Pian syntyi ajatus siitä, että tykillä ammuttaisiin kunnialaukaukset Suomen täyttäessä 75 
vuotta. Työ tehtiin pääosin talkootyönä vapaaehtoisvoimin. Rykmentti tuki projektia kuljetuksilla, muonitushuollolla 
sekä antamalla asiantuntija-apua. Santahaminan korjaamon, Asevarikko S:n ( Panssarivarikko) ja PLM rakennustoi
miston panos oli myös merkittävä. Taloudellista ja materiaalista tukea antoivat myös lukuisat yritykset, yhteisöt sekä 
yksityishenkilöt. Työ palkittiin viimein, kun vuoden 1992 itsenäisyyspäivän saluuttiammuntaa varten järjestettiin koe
ammunta 22.10. Ammunnan suoritti Rannikkotykistön Koeampuma-asema majuri Seppo Kaipian johdolla. Tykkimie
histönä oli Rykmentin taisteluvälinehenkilöstön vahvistama koeampumahenkilöstö lisättynä vanhoilla järeän tykin 
asiantuntijoilla. Ammunnan koeluontoisuudesta johtuen tilaisuuteen ei voitu päästää yleisöä. Ammuntaa seurasi ryk
mentin komentajan kanssa muutama kiltalainen sekä puolustusvoimien ja killan viralliset valokuvaajat. Ammunta 
toteutettiin ns. vesilaukauksina. Vesilaukauksessa käytetään ammuksien sijasta vettä (n . 5001 }, joka aiheuttaa put
keen vastaavan paineen ja rekyylin kuin oikean ammuksen ampuminen . Koeammunnat onnistuivat kohtalaisesti ja 
tykki todettiin olevan valmis itsenäisyyspäivän kunnialaukauksiin, jotka sitten onnistuivatkin odotetusti. 
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Entisöintityöt jatkuvat 

Järeän tykin entisöintitöitä jatkettiin ja mm. vuonna 1993 se sai naamiomaalauksen pintaansa. Vuoden 1994 lopulla 
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta katsoi, että Kuivasaari-projektissa oli.§.1 siirryttävä ylläpitovaiheeseen, vaikka osa 
suunnitelluista töistä oli kesken. Avovesiaikaan tykkiä sekä muuta museoaluetta kunnostettiin ja korjailtiin sekä esi
teltiin erilaisille ryhmille. Vuoden 1997 alussa heräsi taas ajatus kunnialaukauksien ampumisesta itsenäiselle 80 
vuotiaalle Suomelle. Hanke sai tuulta purjeisiin ja tykkivanhus huollettiin saluuttilaukauksia varten. Lokakuussa saa
ressa pidettiin pienimuotoinen kiltalaisista koostunut kertaharjoitusjoukko, jonka päätteeksi Koeampumalaitos ampui 
kaksi saluuttilaukausta. Näistä laukauksia oli seuraamassa suuri joukko lehdistöä sekä rykmentin henkilökuntaa. 
Itsenäisyyspäivän kunnialaukaukset saivat paljon julkisuutta ja tykki on tullut tutuksi Suomen kansalle tiedotusvälinei
den kautta. 

Teknisiä tietoja 

Tykkiryhmän kokoonpano vuonna 1961 oli tykinjohtaja ja 37 tykkimiestä 

Kaliiperi 305mm 

Putken pituus 15 850 mm 

Putken ja lukon paino 52 tonnia 

Tietoja A-tarvikkeista 

Kranaatin paino 453-470 kg ( tyypistä riippuen ) 

Panoksen paino 148-156 kg 

Lähtönopeus 570-860 km/h 

Kantama vaihtelee 29,7 ja 42,9 km:n välillä . 
Tykkitornin halkileikkaus 

Anu Vuorinen 
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Rönnskär 

Muuttolintujen seurassa 

Rönnskärin lintuasema on perustettu 1961. Paikaksi valittiin muuttolintujen valtaväylä Porkkalan niemen uloimmassa 
saaristossa ja Suomenlahden kapeimmassa kohdassa. Rönnskärillä toimi tuolloin Porkkalan luotsiasema. Peruste
tun lintuaseman käyttöön saatiin parakki joka toimii edelleenkin lintuasemarakennuksena. Lintuaseman perustamis
ta ajaneen Göran Bergmanin visioissa asemalla yksi päätehtävä oli arktisten lintujen muuton laskenta. Bergman oli 
kiinnostunut erityisesti Allin ja Mustalinnun kevätmuutosta ja muuton vuorokausirytmistä . Hän oli myös tutustunut 
lintuasemantoimintaan mm. Ottenbyn lintuasemalla. 

Asema oli 60-luvulla kohtuullisesti miehitettynä, mm. Pertti Saurola työryhmineen syventyi kevätarktikan saloihin . 
1960-luvun lopussa toiminta alkoi muuttokausina painottua verkkorengastukseen .. Varsinkin massarengastukseen 
erikoistuneen Timo Tallgrenin tulo asemanhoitajaksi Kari Vepsäläisen tilalle johti rengastustoiminnan suosimiseen. 
Perustamisvuonna oli asemalle rakennettu Helgoland-fälla, mutta pyynti tapahtui valtaosin verkoilla. 1970-luvulla 
jopa silloin asemasta vastannut SLY teki päätöksen, että Rönskillä rengastetaan ja Porkkalan kärjessä staijataan! 

Varsinkin 70-luvun lopulta ja 1980-luvun alulta on varsin kattavat ja pitkäaikaiset verkkopyyntiaineistot. Parhaimpana 
vuotena 1980 rengastettiin yhteensä 15750 lintua. lisäksi pyydystetyistä linnuista kerättiin runsaasti biometriikkaa. 
80-luvun alussa rengastustoimintaa rajoitettiin Rengastustoimiston toimesta. Sen jälkeen rengastusotiminta on ollut 
katkonaista ja painottunut syyspyyntiin . Pitkäaikaiseen toimintaan kykeneviä rengastajia on ollut vaikea saada. 

1980-luvulla myös muutonhavainnointia aloitettiin suorittaa systemaattisemmin. 1990-luvulla aseman pääpaino on 
ollut juuri havainnoinnissa. Varsin hyödyllisiä ovat olleet monet pitkät havannointijaksot joita viime vuosina on ollut. 
Havainnointia on helpottanut vanhan staijausbunkkerin viereen rakenneUu torni. 1980-luvun alussa otettiin käyttöön 
vakiohavainnointi, joka on nykyisin neljä tuntia auringonnoususta. 

1970-luvun puolivälissä valmistui uusi luotsiasema Porkkalan niemelle ja Rönnskär siirtyi puolustusvoimien hallin
taan. Samalla luvaton maihinnousu saareen kiellettiin . Lintuasema sai kuitenkin luvan jatkaa toimintaa. Aluksi saa
ressa oli varusmiehiä valvomassa saarta, mutta nykyisin lintuaseman henkilökunta on osallistunut maihinnousun 
valvontaan. 

Yhteistyö puolustusvoimien kanssa on toiminut esimerkillisen hyvin. Armeija on kiitettävästi osallistunut lintuasema
rakennuksen ylläpitoon. Lintuasemalle on saatu armeijan puolelta sähköt ja puhelin . Lisäksi saari on muutenkin 
pidetty hyvässä kunnossa, esimerkiksi saunankiuas on uusittu ja kaivot ovat kunnostettu. Lintuasemalle tervetullut 
uutuus on uusi " talvilaituri " vanhan öljysäiliön viereen. Nyt asemalle on helpompi päästä talvi- ja kelirikkoaikaan. 
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Rönnskär 

Lintuasema sijaitsee kauniin luonnon keskellä. 

RENGASTUSTOIMINTA 

Kaikenkaikkiaan Rönnskärillä on rengastettu yli 170 000 lintua ja 184 eri lajia. Löytöjä on kertynyt monta mapillista. 
Nykyisin ei löytöjä tosin keräänny niin runsaasti kuin toiminnan alkuvaiheessa. Runsaimmat rengastuslajit ovat olleet 
Punarinta 23000, Pajulintu 21000 ja Hippiäinen 16500. Nykyisin vakioverkkojen määrä on 8 ja lisäverkkoja on yleen
sä ollut käytössä 6-10. 

Rönnskär on hyvä paikka seurata verkkorengastuksella yömuuttavien pikkulintujen muuttoa. Mantereen läheisyys 
tasoittaa lintujen putoamista saareen eivätkä sääolosuhteet painotu lintumäärissä niin selvästi kuin merelliseimmillä 
saarilla . Pyydystetyistä linnuista määritetään ikä ja sukupuoli mahdollisimman tarkasti. Muuton ajoittumisen erot eri 
ikä- ja sukupuoliluokilla saadaan verkkorengastuksella selville suoraan samoin kuin lintujen vaihtuvuus. Lintujen 
kunto saadaan selville tarkastamalla lintujen keräämä rasva. Lintumäärien vuosittaiseen vaihteluun vaikuttaa mm. 
sääolot ja pyyntiteho. mutta selvät kannanvaihtelut näkyvät verrattaessa pitkäaikaisia pyyntitilastoja. Rengastusai
neiston perusteella vähentyneitä lajeja ovat mm. Käenpiika, Leppälintu sekä Pikkulepinkäinen. Runsastuneita lajeja 
ovat taas mm. Sinitiainen, Punatulkku ja Satakieli. Talitiaisen rengastusmäärät ovat selvästi laskeneet, mutta syynä 
lienee lajin muuttunut muuttokäyttäytyminen. Muutonhavainnoinnin perusteella vähentyneitä lajeja ovat mm. Sinisuo
haukka, Ampuhaukka, Keltavästäräkki ja Peltosirkku. Runsaammin nykyisin nähtäviä lajeja ovat mm. Merimetso, 
Allihaahka , Merikotka sekä Viherpeippo. 
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Rönnskär 
SAARISTOLINNUSTO 

Rönnskärin ympärillä on varsin elinvoimainen saaristolinnusto. Alue on hyvin säilynyt hyvin vaikkakin veneliikenne 
on nykyisin erittäin vilkasta. Osa alueesta kuuluu Galjonsgrundin luonnonsuojelualueeseen ja osa on Puolustusvoi
mien aluetta , jolle maihinnousu on kiellettyä. 

Ympäröivän alueen pesimälinnuston systemaattinen laskenta aloitettiin vuonna 1977. Tietoja pesimälinnustosta on 
kuitenkin 60-luvukta asti. Alueen selvästi runsaimman pesimälinnun Haahkan pesät on vuosittain käyty läpi ja mah
dollisimman suuri osa emoista pyydystetty. Viime kesänä vanhin pyydetty Haahkamamma oli rengastettu 1978 ja 
sille oli ikää kertynyt 19 vuotta pyydystämisestä. Rönnskärillä on myös osallistuttu Riista-ja Kalatalouden tutkimuslai
toksen organisoimaan kolmevuotiseen tutkimukseen, jossa on selvitetty poikaistuotantoon liittyviä tekijöitä. 

Saaristolinnusto muuttuu jatkuvasti. Viimeisin dramaattisin muutos on Selkälokin vähentyminen vuoden 1985 80 
parista viime kesän kolmeen pariin . Kalalokki on alueella vähentynyt huomattavasti 60-luvulta , mutta vähentyminen 
on viime vuosina laskenut. Harmaalokin voittokulku katkesi 90-luvun taitteessa ja siitä lähtien parimäärät ovat vuosit
tain pienentyneet. Uhanalainen Räyskä pesii neljän parin voimin . 

Uusia pesimälajeja 80 -luvulla olivat Merihanhi , Kanadanhanhi sekä Kyhmyjoutsen. Meri hanhi on kuulunut vanhas
taan alueen pesimälinnustoon, mutta se oli kymmeniä vuosia kateissa tehokkaan metsästyksen johdosta. 1990-
luvulla uusia tulijoita ovat olleet Valkoposkihanhi , Harmaasorsa ja Harmaahaikara. Nähtäväksi jää ehtiikö Merimetso 
kotiutua 90-luvulla alueelle. Lisäksi Tringa on suunnitellut alueelle Merikotkalle tekopesää. Merikotka katosi alueen 
pesimälinnustosta vuosisadan alussa. 

Harmaahaikaran poikaset ja innokkaita lintuharrastajia. 
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Rönnskär 
TYÖ VAATII TEKIJÄNSÄ 

Vuonna 1996 asemalla toimi yhteensä 72 lintuharrastajaa, suurin osa heistä Helsingin seudulta. Pääosin toiminnasta 
on viime vuosien ajan vastannut 10-15 aktiivisen henkilön ryhmä. Aktiivirengastajia heistä on alle puolet. Pula ren
gastajista onkin vaikea ongelma. Myös aktiivisten havainnoitsijoiden ydinryhmän pienuus aiheuttaa toimintaan katko
naisuutta. Erityisesti kaivattaisiin henkilöitä, jotka voisivat toimia pitkiä jaksoja kerrallaan . Valitettavasti palkkaa ei 
voida maksaa, mutta kohtuullista päivärahaa kuitenkin . 

Havainnoinnista ja rengastuksesta on kertynyt vuosien varrella mittava aineisto. Aineiston laajuus onkin suurin syy 
ettei sitä ole pystytty tehokkaasti hyödyntämään. Vanhojen havaintojen talletus mikrolle on aloitettu. Asemalla ovat 
käytännön ongelmat hidastaneet tietojen suoraa syöttöä mikrolle, mutta tähän ehdottomasti mennään. Rengastustie
dot saad.aan nykyisin Rengastustoimistolta sähköisessä muodossa. 

Rönnskärillä on saatavissa vuosikertomuksia vuodesta 197 4 lähtien. Niihin on kerätty rengastustiedot vuodesta 197 4 
lähtien. Niihin on kerätty rengastustiedot, havainnot lajeittain ja tietoa toiminnasta. Tarkoituksena on tehdä yhteenve
dot saaristolinnustosta, rengastus-ja löytöaineistosta sekä havainnoinnin tuloksista, kun koko aseman aineisto saa
daan koottua. 

Nykyisin lintuasemaa hallinnoi Rönnskärin Lintuaseman Tuki r.y. Yhdistyksessä ovat edustettuina Kirkkonummen 
kunta, Kirkkonummen Ympäristöyhdistys sekä Tringa. Lisäksi yhdistyksen kokouksissa on ollut myös Puolustusvoi
mien edustaja. 

Rönnskär on sotilasaluetta ja sinne vaaditaan kulkulupa. Luvan anominen kestää kolme päivää ja luvat anoo ase
manhoitaja. Vaivattomimmin saarelle pääsee armeijan yhteysaluksella Upinniemestä. 

Sotilasalueesta johtuen Rönnskärillä ei ole juuri turisteja häiritsemässä lintuasemaelämää. Asema on hyvin varustel
tu. Sähköt löytyy ja Radio City kuuluu hyvin. Pahin puute on TV:n kaukosäätimen puuttuminen. 

Miehittäjältä vaaditaan hyvää lintujen tunnistustaitoa ja kykyä sopeutua lintuasemaelämään. Pitkät miehitysjaksot 
ovat ensisijaisen tärkeitä, mutta viikonloppuretkeilijätkin ovat tärkeitä ja tervetulleita. Vastapanoksi Rönnskär tarjoaa 
hyvin varustetut, rauhalliset ja luonnonkauniit puitteet tehdä pitkäjännitteistä työtä muuttolintujen seurassa. 

kkalkonen 

12 1 LINNAKE 1 

Alokas1~1atri kkel i 
1/98 

1 LINNAKE 1 13 



Alokasmatrikkeli 

Sotilasvala 
Suomenlinnan Rannikkorykmentin uudet alokkaat, jotka astuivat palvelukseen tammikuussa, vannoivat sotilasvalansa 13.2 

Espoossa. Valaan osallistuivat Porkkalan Rannikkopatteristosta 1. ja 2. patterit sekä Isosaaren linnake. Tulevia 
tykkimiehiä oli paikalla noin 300. Kirpeään pakkasiltaan kentän laidalle oli kerääntynyt runsas joukko omaisia, ystäviä 
sekä muuta yleisöä. 

Valan esilukijana toimi Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Leena Luhtanen. Esilukijana on 
toiminut perinteisesti yhteiskunnallisessa asemassa oleva henkilö, koska Puolustusvoimat ovat osa Suomen yhteis
kuntajärjestelmää. Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja Eversti Hanno Strang kertoi puheessaan tuleville 
tykki miehille valasta ja sen todellisesta merkityksestä, sillä viime sotiemme aikana moni mies lunasti valansa hengel
lään. Silloin syntyi käsite" kaveria ei jätetä". Tämä käsite on vieläkin ajankohtainen. Puheensa lopuksi Eversti Hanno 
Strang ylensi alokkaat tykki miehiksi toivoen, että he kantaisivat perinteistä nimeä kunnialla. 

Valan vannomisen jälkeen oli vuorossa ohimarssi, jota seurasi tien varteen kerääntynyt runsas joukko asiasta kiin
nostunutta yleisöä. Marssi sujui sotilaallisen vakuuttavasti. 

Valan ja ohimarssin jälkeen tuoreet tykkimiehet luovuttivat aseensa suuntaen kulkunsa hyvin ansaitulle valalomalle. 

Eversti Hanno Strang huomautti puheessaan yleisen asevelvollisuuden olevan ainoa tapa ylläpitää riittäviä asevoimia 
pienin taloudellisin voimavaroin alueellisesti laajan maamme puolustamiseksi. Uusi saapumiserä 1 /98 jatkaa tätä 
perinnettä puolustaen rannikkoamme tykkimiehinä. 

ro Wihuri 
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Alokasmatrikkeli 

Omaistenpäivä Upinniemessä 

Upinniemessä järjestettiin 13.2.1998 1. ja 2. patterin alokkaiden omaisille tutustumispäivä armeijan toimintaan. Näh
tävää ja kuultavaa oli järjestetty koko päiväksi, joka huipentui Espoon valatilaisuuteen. Päivän aikana omaiset saivat 
hyvän kuvan tämän päivän armeijasta, sillä nähtävillä oli kalustoa esimerkiksi aseita sekä taistelunäytös, jossa savua 
ei säästelty. Myös majoitus-välineistöä oli nähtävillä. Tilaisuuden hengen mukaisesti omaisille tarjoiltiin armeijan kes
toklassikkoa eli hernekeittoa pannukakun kera. 

Omaisille oli myös järjestetty armeijaa esitteleviä luentoja. Paikalla olivat kantahenkilökunnan lisäksi varusmiestoimi
kunta, joka omalta osaltaan jakoi tietoa varusmiespalveluksesta omaisille keskustellen heidän kanssaan ajankohtai
sista asioista. 

Päivä oli antoisa. Omaiset saivat ajankohtaista sekä asiantuntevaa informaatiota siitä armeijasta, jossa heidän jälki
kasvunsa suorittaa kansalaisvelvollisuuttaan. Päivän lopuksi uudet, juuri ylennetetyt tykkimiehet, siirtyivät omaisten
sa seurassa valalomille keräämään voimia uusia haasteita varten. 
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Alokasmatrikkeli Alokasmatrikkeli 

Isosaari Isosaari 

.. 
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Alokasmatrikkeli Alokasmatrikkeli 

1. Patteri 1. Patteri 

,, 

;::-- ~ 
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Alokasmatrikkeli Alokasmatrikkeli 

2. Patteri 2. Patteri 
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Alokasmatrikkeli Alokasmatrikkeli 

Toimiva muonitus on leirin onnistumisen edellytys 

TULIASEMAAN!!! 

Mallikelpoinen tuliasema Syndalenin leirillä. 
Taistelunäytös Upinniemen omaistenpäivänä 
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Alokasmatrikkeli 

Matkani alokkaasta tykkimieheksi 

Viime vuoden joulukuussa alkoi se suuri odotus ja valmistautuminen inttiä varten. Tukka lähti ja rahan tulo loppui. 
Elämästä oli saatava kaikki ilo irti parissa viikossa. Pian koittaisi se hetki, jota on pelonsekaisella kunnioituksella . 
kutsunnoista saakka odotettu. 

Vihdoin tiistaina 13.1.1998 odotus oli päättynyt. Astuin palvelukseen Santahaminan portista kello 15.30 hymyssä 
suin , eikä hymy kadonnut vielä Pasissakaan matkalla kohti varusvarastoa. " lnttihän on helppo nakki ! ", ajattelin . 
Vielä samana iltana sai alkunsa legendaarinen RUK-tupa, meidän tupamme, jonka nimesimme asettamiemme tavoit
teiden mukaan. Vaalimme parhaamme mukaan korkeaa moraalia ja tarkoituksenamme oli valikoitua saapumiserän 
parhaimmistoon. · 

Ensimmäisten viikkojen aikana kävimme läpi ihmisen kehitysvaiheet aivan uudessa valossa. Uskomattoman lyhyessä 
ajassa opimme ensin ryömimään, sitten nostamaan päätä ja konttaamaan. Motoristen taitojemme kehittyessä nou
simme pystyyn seisomaan ja jopa kävelemäär:i tahdissa. Tähän asti kaikki oli ollut suhteellisen helppoa. Seuraava 
suuri kehityskynnys oli juoksemaan oppiminen, jota harjoittelimme melkein joka päivä. Aloitimme harjoittelun varovas
ti hiipimisellä, jonka jälkeen lisäsimme vähitellen vauhtia kävelystä juoksuksi. Vaikeinta juoksemisessa oli pystyssä 
pysyminen ja valitettavan usein mallikkaasti alkanut juoksu päättyi muutaman askeleen päästä maahan syöksymi
seen. Tätä harjoiteltiin, kunnes jokainen meistä hallitsi nopean järjestäytymisen aina parasta mahdollista vauhtia. 
Aamulenkeillä alkanut ha~oitus huipentui kahdentoista minuutin yhtämittaiseen juoksuun, jonka tavoitteena oli juosta 
mahdollisimman pitkälle kaatumatta kertaakaan. 

Motoristen taitojen ohella harjoittelimme myös sotilaallista käyttäytymistä. Opimme tervehtimään esimiehiämme ja 
vähitellen käyttämään valmiita lauseita toimintamme ohjaamiseen. Onnistumisen kokemuksia tuottaneet lauseet oli
vat harjoitelluimpia. Suosituin lause oli ehkä:" Herra luutnantti, alokas OmaNimi valmiina kuittaamaan päivärahat". 
Koulutuksen loppuvaiheessa saimme jo käyttää omia lauseita asioittemme ilmoittamiseen! 

24 1 LINNAKE 1 

Alokasmatrikkeli 

Pian olisi edessä alokasleiri, josta olimme saaneet jo esimakua alokasyönä. Leirin tarkoituksena oli kerrata opittuja 
taitoja ja harjoitella toimintaa käytännössä. Meitä oli peloteltu ensimmäisestä päivästä lähtien , kuinka vaativa leiri 
Syndalenissa tulisi olemaan. Saimme kuulla etukäteen kuinka siellä joka paikka on hiekan vallassa ja kuinka ryynättäi
siin läpi yön. Lisää motivaatiota meille antoi kolmen viikon kiinnioloputki , jonka loppuun leiri sijoittui. 

Pikkuhiljaa Syndalenin leiri läheni, kunnes koitti se päivä, jolloin aloitimme leirivalmistelut. Kaikki leirille mukaan otet
tava oli pakattava huolella reppuun ja taisteluvyöhön. Oma ennen niin särmä kaappi alkoi tuntua yhtäkkiä kovin vajaalta 
ja sekavalta. 

Leirin ensimmäinen päivä sujui yli odotusten. Aika sujui rattoisasti teltan pystytyksessä, naamioinnissa ja poteroitten 
kaivuussa. Tähän mennessä touhu vaikutti enemmän partioleiriltä kuin sotaharjoitukselta. Innoissani odotin tulevaa 
yötä ja makuu pussin lämpöä. Höyhensaarille sai kuitenkin heittää hyvästit parin tunnin unen jälkeen, kun saimme 
riemulla rynnätä poteroihin huutamaan" LAUKAUS! LAUKAUS! .. . " kerta toisensa jälkeen. Seuraavina öinä saimme 
sentään tunnelmaa kohottamaan räkäpäitä. 

Ruokailut olivat aina piristäviä tapahtumia, joista parhaiten mieleen jäi kolmannen päivän iltapala. Tällä kertaa näkkärin, 
ruisleivän ja juuston lisäksi tarjolla oli myös kaakaota! Otin annokseni ja aloin pimeässä hapuilemaan kohti ruokapaik
kaa. Niinhän siinä tietysti sitten kävi, että astuin jonkun vanhaan poteroon ja sinne lensi kaakaot sun muut vanhat 
einekset. No, jäi pakkiini onneksi yksi ruisleipä. 

Nyt alokasaika on onnellisesti takanapäin. Rukkituvastamme jopa yksi alokas ylsi tavoitteeseemme ja pääsi reserviup
seerikouluun. Syndalenin leirinkin aiheuttamista traumoista alkaa vähitellen toipua. Jos leiristä ei jäänyt kovin ruusuista 
kuvaa, niin onpahan ainakin jotakin, jolla pelotella tulevia alokkaita. 

J ha Westerberg 
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TOS-asiamiehen 1>alsta 

Keväinen tervehdys teille kaikille isänmaan puolustajille. Tämä onkin viimeinen kirjoitukseni tähän Linnake-lehteen , koska 
siirryn reserviin armon päivänä 25.4.1998. Mutta eipä hätä kuitenkaan ole tämän näköinen, koska seuraajanani toimii seuraa
vat kuusi kuukautta Tykkimies Eero Heinänen. 

Kevään 1998 yhteishaku tul i ja meni. Valitettavasti kovinkaan moni varusmies ei ainakaan minun kauttani osallistunut siihen -
toivottavasti heillä on jo opiskelupaikka. Vaikka yhteishaku olisikin jäänyt väliin hyvästä tiedotuksesta huolimatta, niin se ei ole 
luonnollisestikaan ainoa keinoa päästä pulpetin ääreen. Yliopistojen ja muiden tiedekorkeakoulujen hakuaika umpeutuu useim
pien tiedekuntien osalta toukokuun aikana. Joten kaikki Teidän , jotka haluatte eri tiedekuntien hakuoppaita -ja kaavakkeita on 
suositeltavaa ottaa yhteyttä RTTK:n toimistoon . Monien tiedekuntien opukset löytyvät jo meiltä ja lisää hankintaan kysynnän 
mukaan. Kannattaa muistaa myös mahdollisuus opiskella kursseja kesäyliopistossa tai avoimessa korkeakoulussa. 

Työpaikkalistojen hankkimisessa on ilmennyt RTTK:sta riippumattomia haittatekijöitä. Ennen saimme työvoimatoimistoista aina 
listat avoimista työpalkoista, mutta nykyään emme, koska heidän ATK-järjestelmästänsä ei saa tulostuksia! Kuitenkin listoja 
avoimista kesätyöpaikoista olemme saaneet. Avoimia kesätyöpaikkoja onkin ollut kohtuullisen paljon ja työvoimatoimiston 
virkailija kertoi , että viime vuonna uusia paikkoja ilmestyi aivan toukokuun loppuun asti. Yritykset ovat kenties sitten vain 
odottaneet sankkaa työhakemusten tulvaa ja hätääntyneet aivan viime hetkellä kesäharjoittelijoiden puuttuessa. Suurinta osaa 
avoimista työpaikoista ei kuitenkaan ilmoita työvoimatoimistoon , joten kannattaa olla aktiivinen (TOS-asiamies auttaa työhake
musten teossa) .. 

Näin lopuksi haluan antaa muutaman henkilökohtaisen neuvon varusmiespalvelusta !opetteleville taistelijoille. Ensinnäkin , 
hakekaa opiskelupaikkaa. Sanonta "opiskeleminen kannattaa aina" pitää varsin hyvin paikkaansa, sillä kisa työpaikoista on 
mennyt kovaksi ja koulutus helpottaa työllistymistä . Toiseksi, etsikää työpaikkaa itsellenne. On kannattavaa yrittää saada 
omaa koulutusta vastaavaa työtä, mutta jos sitä ei löydy niin älkää nirsoilko. Ottakaa vastaan sitä työtä mitä saatte sillä 
hinnalla, mikä siitä maksetaan. Kyllä ura myöhemmin urkenee kunhan ensin hankkii kokemusta ja pääsee näyttämään kykyn
sä!!! 

Menestyksekästä jatkoa! 

ni Nikkinen 
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Virkaanastuva TOS-asiamies 

Lepo! Uuden TOS-asiamiehenne nimi on sitten seu
raavat 6 aurinkoista kuukautta on Eero Heinänen. Olen 
27-vuotias Hensingissä asustava lakimies, joten ky
nää ja terävää kieltä olen saanut käyttää taisteluissa 
siviilirintamalla. 

TOS-asiamiehen tehtäviin kuuluu perinteisesti varus
miesten avittaminen kaikissa talous-, opinto- ja työ
asiaoissa. Lisäksi varusmiesten oikeudelliset kysymyk
set tulevat olemaan osa vastuualuettani. Kaikki kes
kustelut asiasta kuin asiasta ovat ehdottoman luotta
muksellisia, joten liian arkaluonteista asiaa ei olekaan, 
mistä ei voisi olla yhteydessä meihin . 

Opintoasioiden tiimoilta voidaan todeta, että kevään 
yhteishaku on nyt auttamattomasti oh i, joten toivotta
vasti kaikki asiasta kiinnostuneet hoitivat asiansa ai
kanaan. Tällä hetkellä ajankohtaisimmat asiat erityi
sesti kesäkuun alussa kotiutuville ovat pääasiallisesti 
toukokuussa päättyvät hakuajat yliopistoihin ja kesä
työpaikkojen hanskaaminen. Tulemme lähettämään yksikköedustajiemme kautta yksiköihin viikottain työvoimatoimistosta saatuja 
ilmoituksia avoimista kesätyöpaikoista.Yliopistoihin pyrkijöiden olisi hyvä viimeistään tässä vaiheessa varmistaa oman tiede
kunnan hakuaika, jottei sisäänpääsy tyssäisi jo heti alkuunsa. Yhden neuvon voin kaikille kokeisiin menijöille antaa. Vanha 
sanonta "kertaus on opintojen äiti" pitää erittäin hyvin paikkansa myös yliopistojen pääsykoita varten . Samma på finska eli 
kertaa koko kuulusteltava alue kerran nopeasti läpi kahden viimeisen päivän aikana. 
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Virkaan astuva 
Linnake-lehden 
toimittaja 

Linnake-lehden toimittamisesta seuraa
vien kahden numeron ajan vastaa Juha 
Westerberg , tykkimies mallia 1/98. Toi
mintani RTTK:ssa pyörii suurimmaksi 
osaksi varusmiesten tiedotuslehden, 
Linnake-lehden , ympärillä . Lopun työ
ajastani vietän auttamalla toimikuntam
me muissa tehtävissä. 

Lehti on tänä vuonna suuren myllerryk
sen keskellä. Etsiessämme paikkaa 
muuttuvassa organisaatiossa tarvitsem
me myös teidän apuanne. Kaikenlaiset 
palautteet, juttuideat, kommentit, valo
kuvat, piirrokset ja hengentuotokset ovat 
ehdottoman tervetulleita! Vain näin 
voimme entistä paremmin muuntautua 
vastaamaan lukijoittemme toiveita . 
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VMTK-päivät Turussa 

Valtakunnallliset VMTK-päivät pidettiin Turussa Heikkilän kasarmi
alueella Varsinais-Suomen llmatorjuntarykmentissä. Päivien ajankoh
ta oli 24.- 26.2.1998. Päivien valmisteluryhmä kokoontui palkalle 23.2. 

Valtakunnallisten VMTK-päivien pää
tehtävänä oli käsitellä VMTK-yleisoh
jeiden 44 §:n 2-4 momentin mukaises
sa yleiskokouksessa noin 80 aloitet
ta, jotka varusmieh.et olivat tehneet. 
Tavoitteeseen päästiin ja suurin osa 
aloitteista pääsi jatkokäsittelyyn Pää
esikuntaa n, josta aloitteiden käsittely 
jatkuu eri ministeriöissä ja sitä kautta 
pääsevät kohti Eduskunnan istunto
ja. 

Aloitteita käsiteltiin viidessä eri työryh
mässä: 

1) Puolustusvoimien ul
kopuoliset sosiaalista
loudelliset asiat: 

Työryhmän 1. aloitteista merkittävim
piä olivat Sotilasavustukseen ja toi
meentulotukeen liittyvät asiat. (Nykyi
sen Sotilasavustuksen todettiin vä
hentävän varusmiehen motivaatiota 
tehdä itselleen pieniä lisäansioita, 
koska varusmiehen reaaliansiot eivät 
kasva työmäärästä riippumatta soti
lasavustuksen vähentyessä samassa 
suhteessa bruttotulojen määrän kans
sa. Toimeentulotukea koskevilla aloit
teilla pyrittiin tasapuolistamaan toi
meentulotuen myöntämisperusteita, 
koska tällä hetkellä kaikki kunnat ei
vät toimeentulotukea myönnä.) 

2) Puolustusvoimien si
säiset sosiaalistaloudel
liset asiat: 

Työryhmän 2. aloitteista merkittävim
piä muutoksia haettiin varusmiehen 
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päivärahoihin, litteroiden määrään, 
varusmiehen siviiliopintoasiohin sekä 
hygienia asioihin. ( Mm 6 kk palve
lusajalla minimipäiväraha haluttiin ko
rottaa 25 mk, koska uuden päivära
ha-korotuksen jälkeenkin varusmie
hen päiväraha tulee olemaan nykyi
nen 19 mk ensimmäiset 6 kuukautta, 
joten todettiin ettei parannusta mini
mipäivärahaan ole tapahtunut. Opin
to asioissa kiinnitettiin huomiota sii
hen, pitääkö varusmiehen käyttää 
loma päiviään pääsykoetilaisuuksiin, 
vai onko mahdollista suorittaa pääsy
koetilaisuudet komennuksina tai pal
velusvapaina. Hygieniaan liityvässä 
keskustelussa todettiin, että varus
miesten terveydentila sekä yleinen 
viihtyvyys kärsii huomattavasti.) 

3) VMTK-työ ja sen ke
hittäminen 

Työryhman 3. aloiteet koskivat VMTK
toimihenkilöiden täyspäiväistämistä, 
8-ajoluvan myöntämistä toimihenki
löille sekä erilaisia hankkeita, kuten 
internet. (Toimihenkilöiden täyspäi
väistäminen todettiin olevan tärkeää 
niissä joukko-osastoissa, missä toimi
henkilöt ovat vielä osa-aikaisia . 
VMTK-toimihenkilöille katsottiin tar
peelliseksi Puolustusvoimien 8-ajolu
pa. Todettiin, ettei 8-ajoluvasta olisi 
ainakaan mitään haittaa toimihenki
löille, eikä se myöskään tuottaisi suu
rempia kustannuksia Pv:lle. VMTK:lle 
katsottiin tärkeäksi saada mm. inter
net-yhteys, E-mail sekä 0-linja toimin
nan nopeuttamiseksi.) 

VMTK-päivillä eri puheenjohtajat ottivat mittaa toisistaan. 

Kuvaaja Sami Aronen. 
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4) Varusmiespalveluk
seen ja vapaa-aikaan 
liittyvät asiat 

Työryhmän 4. aloitteet käsittelivät va
rusmiesten vapaa-ajan kursseja, jat
kokoulutukseen liittyviä asioita, kou
lutushaarainfoa, pakkipussienkäyt
töä , iltavapaiden mahdollisuuksia 
sekä yölomien virallistamista ja 
myöntämisperusteiden määrittämis
tä. ( Vapaa-ajan kurssit ja omaa pal
velustehtävää kehitäävät ylimääräi
set kurssit katsottiin tärkeäksi varus
miehen motivaation kasvattamisek
si ja etujen mukaisiksi. Varusmiehil
le katsottiin olevan myös tärkeää saa
da vaikuttaa enemmän omaan jatko
koulutukseensa varusmiespalveluk-
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sen aikana. Koulutushaarainfoa ha
luttiin aikaisempaan vaiheeseen P
kautta. Pakkipussien käyttö haluttiin 
mahdollistaa kaikissa joukko-osas
toissa, pakkipussien käytön katsottiin 
olevan jo pelkästään varusmiehen hy
gieniatason säilyttämisen kannalta 
tärkeää. Perusteltiin , että esimerkik
si talvisin kovalla pakkasella ei pak
kia pysty tarpeeksi hyvin pesemään 
sekä joillakin leireillä tulee hälytyksiä 
kesken ruokailun eikä pakkia ehdi pe
semään ennen seuraavaa ruokailua, 
joten joutuisi syömään samasta pa
kista toisen kerran. lltavapaamahdol
lisuus haluttiin kaikkiin varuskuntiin 
vähintään kerran viikossa. Yöloman 
virallistaminen ja sen myöntämispe
rusteiden määrittäminen katsottiin 
tarpeelliseksi, koska yöloman todel
tiin kasvattavan palvelusmotivaatio
ta.) 

VMTK-päivistä yleensä: 

5) Varusmiesten loma
asiat 

Työryhmän 5. aloitteet koskivat suu
relta osin kuntoisuuslomia, HL-päiviä 
ja matka-ajan pidennyksiä . ( Kun
toisuuslomien myöntämisperusteita 
toivottiin yhtenäistettäväksi. Painotet
tiin, että kuntoisuuslomia pitäisi myön
tää enemmän jo pelkistä hyvistä yri
tyksistä eikä vain yleisesti parhaista 
suorituksista. HL-päiviä katsottiin ole
van liian vähän tulevan palvelusjärjes
telmän astuessa voimaan. 6. kuukau
den palvelusajalla tulee olemaan yh
teensä kuusi HL-päivää, joista jokai
nen tulee olemaan ns. pakollisia eli 
yksikön itse määrämiä HL-päiviä yk
sikön haluamina ajankohtina. Matka
ajan pidennykset haluttiin tasapuolis
taa. Tällä hetkellä eri joukko-osastois
sa ja joukko-osastojen sisällä on sil
miinpistäviä eroja matka-ajan piden
nysten myöntämisperusteissa.) 

Päivillä kävi näiden kolmenpäivän aikana noin pari sataa vierasta . Vieraita oli 
myös ulkomailta, mm. Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Ulkomaisten vierai
den lisäksi päivillä vieraili useita virkamiehiä. Mm. päivät avasi 25.2 klo. 9.30 
Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kenraalimajuri Antti Simola.Koska päi
vien päätehtävänä oli käsitellä varusmiesten tekemiä aloitteita, oli päivillä läsnä 
suuri määrä tutkijoita ja eri alojen asiantuntijoita . Päivien oikeudellinen asian
tuntija oli Eduskunnan oikeusasiamies Lauri Lehtimaja. Myös KELAita ja Työ
voimatoimistosta saatiin asiantuntemus paikalle Puolustusvoimien ulkopuo
lisiin sosiaalistaloudellisiin asioihin. VMTK-päiville osallistui myös VMTK-oh
jaajia sekä sosiaalikuraattoreita, joille oli erikseen järjestetty koulutusta . Päi
vien anti oli lopputulokseltaan todella hyvä. Aloitteet saatiin käsiteltyä, mikä 
tietenkin oli tärkeintä. Järjestelyiltään päivät onnistuivat erinomaisesti. Päivi
en järjestelyistä vastasi VSltr, Pääesikunnan sosiaalipäällikkö Aaro Aitamä
ki, Pääesikunnan asevelvollisuusosaston toimistoupseeri Majuri Lars Ranta
nen sekä VMTK-sihteeri Tero Niemi. 

Livson 
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Polttopullon historiaa 
Molotovin cocktail eli polttopullo on lasinen viinipullo, jonka ympärillä on rautalankaa, joilla on sidottu kaksi sytystikkua pullon 
ympärille . Pullon sisältönä on mustaa " tököttiä ". 

Molotovin cocktailin historia juontaa juurensa hyvin pitkälle menneisyyteen: mm.Kreikkalainen tuli oli eräs sen sovellutus. Sitä 
käytettiin Konstantinopolin puolustuksessa turkkilaispiirittäjiä vastaan 1400 -luvun puolivälissä. Tulipalot, joita ammuttiin kata
pultin avulla mm. puisiin laivoihin, olivat tehokkaita aseita siihen aikaan. 

Espanjan sisällissota 1930 -luvun puolivälissä toi polttopullon seuraavan kerran tehokkaasti esille. Olut-, viini -tai virvoitusjuo
mapullo oli täytetty bensiinillä ja suljettu . Se heitettiin kohteeseen, joka oli panssarivaunu tai muu tuhottava moottoriajoneuvo. 
Pullo särkyi ja bensii_ni valui kohteen päälle. Hetken päästä tehtiin toinen heitto. Keppi, johon oli kiedottu bensiinillä kostutettuja 
räsyjä sytytettiin palamaan ja heitettiin polttopullon perässä samaan kohteeseen, mikä syttyi välittömästi ja tuhoutui. Heittopai
noksi keppiin sidottiin yleensä kiviä. Onnistuminen oli sattumanvaraista, koska kyseessä oli kaksi , samaan kohteeseen tähdät
tyä heittoa. 

Kokemukset näistä oli peritty Italialaisilta, jotka olivat Abessiinian sodassa käyttäneet näitä alkeellisia polttopulloja. Espanjalai
set kehittivät edelleen polttopulloja siten, että he sitoivat bensiinipullojen kaulaan bensiinillä kostutettuja räsyjä, jotka ennen 
heittoa palamaan. Näin päästiin samaan tulokseen yhdellä heitolla ja paremmalla varmuudellä. 

Suomalaisesta kehittelytyöstä kirjoittaa everstiluutnantti Komsi " Hakku "-lehdessä vuodelta 1957 seuraavasti : Keväällä 
vuonna 1937 Korian pioneeripataljoonan kapteeni Eero Kuittinen ( jatkosodassa majuri.) ryhtyi tutkimaan ja pohtimaan Espan
jassa saatuja kokemuksia panssarivaunu-torjunnassa käytetyistä polttopulloista. Hän totesi, että polttopullo on tehokas ase 
vain yhdellä heittokerralla. Kokeita suoritti hänen ystävänsä kauppias Väinö Hannulan kanssa viinapulloilla, joiden kaulaan oli 
sidottu bensiinillä kostutettua trasselia. 

Ase toimi hyvin eli 100 % syttyminen ja jonkinlainen tehokin saavuttettiin . Soihtu kuitenkin paljasti heittäjän ja heittopisteen. 
Seos osoittautui liian ohueksi ja sitä kehiteltiin sitkeämmäksi, jotta se kiinnittyisi kohteeseen paremmin . 

Kapteeni Kuittinen ryhtyi kehittelemään sytyttimiä, polttopulloa ja sen sisältöä . Myöskin ampullisytyttimet olivat näissä kokeissa 
mukana. Lasipullon sisälle laitettiin erillinen lasiampulli, jöka sisälsi sytysnestettä. Oli varottava tarkoin , ettei ampulli särkynyt 
kuljetuksen ym. liikuttelun aikana, vasta myöhemmin hoksattiin, että ampullitja varsinaiset polttopullot voitiin kuljettaa erikseen 
ja yhdistää vasta käyttöpaikalla 
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PLUS-palvelu illa otat kaiken hyödyn 

irti puhelimestasi. Muutamal la näp
päilyllä saat kotipuhelimeesi: 

Kotivastaajan. l iman lisälaitetta 

toimiva vastaaja omassa puhelimes

sas1. 
Soitonsilrrot. Puhelut siirtyvät 

kätevästi matkapuhelimeesi tai loma

möki lle. 
Puhelu tulossa -palvelun. 
Äänimerkki ilmoittaa linjal lesi jonot

tavasta puhelusta. 

Lisätietoja PLUS-palveluista saat 
maksutta numerosta 0800-9-4109. 

~HPY 
• FINNET-YHTIÖT 
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Sytyttimen kehittely jatkui. Kauppias 
Hannulalla oli suhteita Lahden tulitikku
tehtaaseen, mistä saatiin 12 cm pitkiä ns. 
myrskytikkuja Ne kiinnitettiin rautalangal
la ja eristysnauhalla pullon sivuille. Ti
kuissa oleva " rikki " paloi noin 60 se
kuntia. Insinööri Salomaa Lahden tulitik
kutehtaalta oli myös mukana näissä jat
ko-kokeissa ja näin sytytinmalli oli saa
nut ratkaisunsa toimivalla tavalla. 

Pullot toimitti Riihimäen Lasitehdas. Nii
den toimittajana oli reserviupseerikoke
las Jaakko Adolf Mikael Kolehmainen eli 
Riihimäen Lasi oli omistajansa edusta
mana hankkeessa mukana hyvin voi
makkaasti jo tässä vaiheessa. Kokeita 
tehtiin myös pulloilla, joiden kylkiin oli 
tehty urat tikkuja varten. Näissä pullois
sa tikut paloivat kuitenkin liian nopeasti. 
Paloaika oli urattomaan pulloon verrat
tuna vain kolmannes eli noin 20 sekun
tia. 

Seuraavaksi he kokeilivat sisällön seok
sia palokokeissa. Suomalaiskansallinen 
seos, viina oli ensimmäinen kokeiltujen 
aineiden joukossa, samoin terva sitke
än tartunnan antajana sekä petroli. Ter
van osuus oli noin 20 ei viinapullollista 
kohti. Tämä cocktail olikin erittäin juovut
tava panssarivaunuille sikäli, että niillä 
saatiin aikaan kiinnittyminen ja palote
hoa riittävästi. 

Everstiluutnantti Komsi kirjoitti, että ensi 
kertoja näitä pulloja käytettiin talvisodas
sa joulukuun alussa Summassa panssa
rintorjunnassa. Jo ensimmäisenä päivä
nä tuhottiin näillä kolme panssarivaunua 
ja Sudenojankylässä samana päivänä 
vielä kaksi vaunua. Tulikasteessa tuli to
distettua, että tehoa löytyi. 

Viipurin lähellä Sorvalissa oli noin 40 
naista täyttämässä pulloja. Toimintaa 
johti riihimäkeläinen rakennusmestari , 
vänrikki Kauko Lehtinen toisen armeija
kunnan komentajan, kenraaliluutnantti 
Harald Öhqvistin käskystä. Pullot ladot
tiin olutkoreihin ja lähetettiin taistelujou
koille. 

LINNAKE 

Talvisodassa polttopullo kohosi merkittä
väksi aseeksi panssarintorjunnassa, kos
ka tykkejä ja miinoja ei ollut käytettävis
sä riittävästi. Improvisoidut, tehokkaat ja 
oikein käytetyt aseet, kuten polttopullo, 
oli hyvä lisä panssaritorjunnassa, välivai
heessa ainoa. 

Suomen Sotamuseon tietojen mukaan 
talvisotaan osallistui vihollisen puolella 
3000 panssarivaunua, joista suunnilleen 
puolet tapasivat kohtalonsa, tuhottuina 
tai sotasaaliina. Tarkkaa tietoa siitä, kuin
ka monta tuhottiin polttopulloilla, ei ole. 
Arvattavasti niitä oli useita satoja. 

Tlkun alla 
eristysnau
haa kAk.si 
leveytti. 

Tikkusytyti.n 
Ylä.side 
Rautalanka 

Eristysnauha 

A.13.ride 

Jatkosodassa 1941-44 polttopullot olivat 
vielä taisteluvälinevahvuudessa mukana, 
mutta niiden kehitys oli vähäinen . Pans
sarivaunuja oli kehitetty nopeammiksi ja 
turvallisemmiksi , joten polttopullojen teho 
ei ollut riittävä . 

Myöhemmin polttopullojen muunnosta 
käytettiin ns. sokaisupulloina. 

v. 1934 ja sen jälkeen käytössä 
ollut 500 ml:n viinapullo 
P 465 g TT 500 g Y 550 g 
Korkeus 265 mm 
Halkaisija 0 68 mm 
Kierre 0 30 mm 
Nousu 4.5 mm 
Kieneen pituus 1.75 kierrosta 
Valmiscus puoliautomaani- ja 
automaanikoneilla 
Muotit valurautaa 
Korkki alumiinia. sinenikapseli , 
myöhemmin bakeliittia 
liiviste korkkia 

Sisältö 
Erilaisia palavia seoksia 
- bensiiniä + tervaa 
- bensiinin ja petrolin sekoitus 
+ tervaa 

- jätespriin ja petrolin sekoitus 
+ tervaa 

Terva lisäsi seoksen savunmuodos
cusca ja sitkcynä sekä paransi tantu
vuutca 
Käynö panssarivaunun wrjuncaan 

Käyttötapa 
- tikku sytyteniin raapaisemalla 
- heino lähellä kohteeseen 
- osumakohdaksi tähdäniin panssari-
vaunun moonorin ilmanonoaukko tai 
muu sellainen kohta. mistä neste va
lui vaunun sisään 
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Alkon Rajamäen tehtaiden historiassa 1888-1963 kerrotaan myös 1939 "poikkeuksellisen toiminnan vuosista". Alkossa herätti 
huomiota, kun puolustusministeri tilasi useasti muutaman sadan kappaleen erän tyhjiä viinapulloja, niiden koreja ja sulkimia. 
Tämä tapahtui muutamaa viikkoa ennen talvisodan alkamista. Rajamäen diplomi-insinööri Matti Inkinen oli komennettu puo
lustusministeriön palvelukseen ja hän tiedusteli eräässä neuvottelussa kansliapäällikkö, kenraaliluutnantti Oleniukselta ja 
sotatalouspäällikkö Grandellilta, että mitä näillä pulloilla tehdään. Herrat kertoivat, että niistä tehdään polttopulloja, mitkä ovat 
lähes ainoita panssarintorjuntavälineitä ja etä niillä on saavutettu hyviä tuloksia. 

Ongelmana oli , ettei pulloja voitu toimittaa kentälle riittävästi , koska työ armeijan laitoksissa oli käsin tehtynä hidasta. Inkinen 
ilmoittikin , että Alkolla on seisomassa useita pullotuskoneita, jotka pystyisivät täyttämään kymmeniätuhansia pulloja päivässä. 

Tästä seurasikin , että puolustusministeriö toimi nopeasti. Kun Inkinen neuvottelun jälkeen palasi työpöytänsä ääreen Alkon 
pääkonttoriin, ilmestyi puolustusministeriöstä eversti Starck, joka ilmoitti, että Inkisen on lähdettävä heti puolustusministeri 
Niukkasen puheille. Ministeri esitteli polttopullon piirustukset ja kysyi, voiko Alko ryhtyä täyttämään polttopulloja nopeasti. 
Tähän Inkinen kertoi, että koreja, pulloja, täytteitä ja sulkimia on riittämiin, mutta niitten käytöstä päättä Alkon johtokunta. 
Niukkanen ilmoitti , ettei ole aikaa neuvotteluun ja määräsi Inkisen vastuuseen polttopullojen pikaisesta täyttämisestä. Määrä
ys oli, että 40 000 toimivaa polttopulloa toimitetaan välittömästi rintamalle. Inkinen palkkasi lähes 100 työntekijää, pääasiassa 
naisia, täyttämään yötäpäivää polttopulloja, jotka täytettiin pääasiassa spriin, bensiinin ja tervan seoksella. Pullot kapseloitiin 
ja sytytystikut kiinnitettiin . Alihankintaa oli delegoitu myös Riihimäelle. Vuorelan mäelle Tenstin puusepäntehtaalla teipattiin 
sytystikkuja pulloihin, työvuorojen ollessa kello 16:sta 21 :een. Valmistuksen aikana kehiteltiin nesteitten koostumusta ja sytyt
timiä edelleen. Talvisodan aikana Rajamäellä pullotettiin yksin 500 000 pulloa " molotovin cocktailia ". Mitä sitten pienissä 
pullottamoissa ja rintamilla pullotettiin, ei ole tarkemmin tiedossa. 

Inkinen on vahvistunut tapahtumat omissa muistiinpanoissaan. 

Rajamäki saa osakseen huomiota myös vihollisen puolelta polttopulloistaan. Kun näitä ensimmäisen kerran pullotettiin ja 
kapseloitiin , luki päällä teksti Alko Rajamäki. Moskovan Tiltu kertoi Suomen radiossa, että" katsotaan, montako polttopulloa 
siellä Rajamäessä vielä tehdään". 

Kun teksti kapseleista luovuttiin ensimmäisen Rajamäep pommituksen jälkeen, kuului radiosta tuttu Moskovan Tiltun ääni, 
että " minähän sanoin, että pian se loppui polttopullojen teko Rajamäessä". 

Rajamäelle tehtiin seitsemän ilmahyökkäystä ja tehtaan alueelle pudotettiin lähes 300 pommia. Talvisodan aikana pommituk
sien tulos oli aika heikko: henkilötappioita ei ollut lainkaan, muutama rakennus tuhoutui, mutta pullotus jatkui. Tehtaalla toimi 
oma ilmapuolustus: itse ostetut kaksi 40 mm IT-tykkiä, joiden ansiosta vihollisen pommitustarkkuus ilmeisesti häiriintyi. 

Suurvallat huomioivat myös Suomen talvisodan polttopullot. Englanti ja Neuvostoliitto olivat kiinnostuneita polttopulloista . 
Molemmat maat testasivat ja kehittivät omaa polttopulloa. Lisäksi amerikkalaiset tutkijat huomioivat molotovin cocktailin 
talvisodan panssaritorjunnassa. Amerikkalaiset huomioivat, että suomalaisten panssaritorjuntamiesten tappiot olivat suuret, 
silti vapaaehtoisista ei ollut puutteita. 

ko O. Toivonen 
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Sääasema 

Ohutta yläpilveä 
Moni meistä on kuunnellut radiosta ja lukenut lehdistä sääennustuksia 

Ne ovat pitkäaikaisen tutkimustyön tuloksia. Myös puolustusvoimat osallis
tuu tähän työhön, sillä Isosaaressa palvelee neljä varusmiestä säähän liitty
vien ilmiöiden kimpussa. Isosaaressa sijaitseva sääasema on yksi viidestä 
puolustusvoimien ylläpitämästä sääasemasta. Muita asemia ovat Utö, Rank
ki, Niinisalo sekä Russarö. 

Isosaaren sääasema tarjoaa siellä palveleville varusmiehille mielenkiintoi
sen palvelusympäristön. Säämiehen työ on vaativaa ja tarkkaa, mutta sa
malla hyvin palkitsevaa. Sain tilaisuuden tutustua Isosaaren sääaseman toi
mintaan päivän ajan. Oppaina toimivat alikersantti liro Keskiväli sekä tykki
mies Taisto Pulkkis. 

Tkm Pulkkis luotaa säätä puolustusvoimien käyttöön 

Isosaaren sääasemalla. 
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Sääasema 

Piirtävä ilmanpainemittari antaa tärkeää tietoa sääennustuksia varten. 

Isosaaren sääasema palvelee samanaikaisesti sekä puolustusvoimia että ilmatieteenlaitosta. 

Puolustusvoimia asema palvelee säänluotauskontin avulla. Kontti vastaanottaa säähavaintopallon lähettämät il
manpaine-, lämpötila-, ja ilmankosteustiedot ja laskee tuulen nopeuden ja suunnan. Nämä tiedot ovat hyvin tarpeel
lisia esim . tykeillä ammuttaessa, sillä sää vaikuttaa osumatarkkuuteen. Puolustusvoimien tarpeet ovat etusijalla 
säämiehien toiminnassa. 

Aseman toinen tärkeä tehtävä on synoptisten sääsanomien tekeminen ilmatieteenlaitoksen käyttöön. Sanomat ovat 
sääennustuksien perusta ja ne lähetetään kolmen tunnin välein. Niissä kerrotaan esimerkiksi tuulen nopeus ja 
suunta, lämpötila, näkyvyys sekä ilmanpaine, joka on tärkein tieto. Sääasema tekee yhteistyötä merivalvojien kans
sa näkyvyyttä määriteltäessä. Aamuin ja illoin lähetetään laajennettu sääsanoma josta ilmenee perustietojen lisäksi 
sademäärät, lumenpaksuus sekä päivän ja yön ylimmät ja alimmat lämpötilat. 

Yksi varusmies kerrallaan toimii sääpäivystäjänä. Hänen tehtävänä on sääsanomien teko ja sään yleinen tarkkailu 
koko päivystysvuoron ajan, joka on 24 tuntia. Alikersantti Keskivälin mukaan viikonloppuisin päivystäjän työ on 
raskasta, sillä hän toimii tällöin yksinään kolmen vuorokauden ajan. Yöunet jäävät lyhyiksi ja katkonaisiksi. 

Sääasemalla on varsin paljon erilaisia laitteita esimerkiksi tietokoneita sekä piirtomittareita, joiden toiminnasta vas
taavat varusmiehet, näinollen he huoltavat itse laitteensa. Laitteet ovat säähavainnoinnissa apuna. 

Säämiesten toiminta on vastuullista. Heidän täytyy koko ajan tarkkailla säätä ja laitteistoa. Mahdolliset virheet saat
tavat vaikuttaa sääennustuksiin haitallisesti. Isosaaren säämiehet ovat osoittaneet tarkkaavaisuuttaan, sillä vuo
denvaihteen ilmatieteenlaitoksen virhetilastossa heillä oli vähiten virheitä sotilassääasemista. 

Isosaaren säämiesten palvelus olosuhteet poikkeavat muista varusmiehistä. He asuvat sääasemalla ja ovat käy
tännössä koko ajan siellä muodostaen oman yhdyskunnan. Sääasema on kahden huoneen koppi, josta löytyy sää
välineistön ohella tarvittavat varusteet asumiseen. Tilat ovat neljälle varusmiehelle suhteellisen pienet. 
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Sääasema 

Säämiehiltä vaaditaan palvelustehtävän luonteesta johtuen varsin paljon. Matematiikan hallitseminen on suotavaa. 
Englantiakin tarvitaan, sillä osa apumateriaalista on englanninkielistä. Oma kiinnostus on säätä kohtaan on ensiar
voisen tärkeää, koska palvelustehtävät eivät luonnistu, jos motivaatio ei ole kohdallaan. Myös kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn edellytetään. Tykkimies Pulkkiksen mukaan hyvä säämies on "särmä taistelija". 

Alikersantti Keskivälin mukaan sää miesten työ on itsenäistä ja vastuullista, mutta samalla palkitsevaa. Oma käden
jälki näkyy ja kuuluu ilmatieteenlaitoksen sääennustuksissa. Koulutushaarajaossa säämiesten paikat ovat kysyttyjä. 
Varsinainen koulutus annetaan Niinisalossa. Miehistön koulutus kestää kuusi viikkoa ja sääaliupseerikurssi 12 viik
koa. Koulutus antaa perusteet säämiehen työlle, mutta harjoitus ja käytäntö valmistavat lopullisesti säämiehen, joka 
pystyy toimimaan niin sodan kuin rauhan ajan tehtävissä. 

ro Wihuri 

Sääsähkeet lähetetään kolmen tunnin välein ilmatieteenlaitok
selle. 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

Kilta ja RTTK 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillan tärkeänä yhteistyökumppanina on RTTK. Toimikunnalla ja killalla on yhteinen 
tavoite; varusmiesten hyvän palveluksen kannustaminen ja edesauttaminen. Tätä yhteistä työtä RTTK ja kilta teke
vät monella saralla. 

Kilta palkitsee 

Jokaisen varusmiehen eniten odottama päivä saapuu ajallaan. Tänä kotiuttamisajankohtana kilta on viimeisen ker
ran mukana varusmiehen päivässä. Kilta palkitsee jokaisesta saapumiserästä varusmiehen kotiuttamisjuhlassa mus
talla baretillaan, joka oikeuttaa samalla vuoden ilmaiseen jäsenyyteen killassa. Näin tuore reserviläinen saa kotiinsa 
rannikkonpuolustaja lehden, kiltauutisia, muita lehtiä sekä tietysti pääsee osalliseksi lukuisiin tapahtuminen ja ret
kiin. Myös Järvön kiltamaja sekä Kajanuksen sauna ovat kiltalaisten käytössä. 

Jouluaattona moni varusmies joutuu olemaan palveluksessa. Kilta ja RTTK on pyrkinyt muistamaan näitä nuoria 
miehiä ja naisia pienellä lahjalla, joka viime jouluna oli Viking Linen risteilylahjakortti. Joskus lahja on ollut myös 
elokuva lippu. 

Saunailtoja Kajanuksella ja tutustumisla Kuivasaaren museotykkiin 

Killan entisöimät Kajanuksen sauna ja Kuivasaaren tykkivanhus ovat mielenkiintoisia paikkoja käydä. Kajanuksen 
sauna lämpenee varusmiehille aina, kun näin sovitaan. Mukaan tarvitaan vain killan edustaja sekä tusinan verran 
varusmiehiä. Saunailta Porkkalan eteläkärjessä on ihan mukavaa vaihtelua kasarmi-illoille. 

Kukin saapumiserä on pyritty käyttämään Kuivasaaren järeällä tykillä. Puolen päivän mittainen reissu Kuivasaareen 
saunomisineen ja makkaranpaistoineen on tuttu jo usealle sadalle viime vuosina kotiutuneelle reserviläiselle. Sekä 

Kuivasaaren retkessä että Kajanuksen saunaillassa tärkeä osuus on RTTK:lla. Toimikunta toimii yhteyselimenä yksi
köiden ja killan välillä. Uutena ideana kesällä 1998 kilta kutsuu Mäkiluodon varusmiehiä Järvöön saunomaan. 
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Suomenlinnan rannikkotykistökilta ry. 

Urhellutapahtumla ja tavarahankintoja 

RTTK yksikköedustajineen tekee tärkeää työtä huolehtiessaan yksiköiden vapaa-ajantiloista. Kilta pyrkii silloin tällöin 
avustamaan tavarahankinnoissa. Viimeksi tuli hankittua sohvakalusto Upinniemeen. Takavuosina kilta hankki kirjas
toja linnakkeille, jotta varusmiehille riittäisi lukemista. 

Kilta on järjestäynyt myös salibandyturnauksia ja keilailuiltoja varusmiehille. Tapiolan keilahallissa on varusmiehille 
on aina tilaa, kun vaan ennalta sovitaan RTTK:n kanssa. Jos tekee mieli keiloja kaatamaan, niin yhteyttä RTTK: hon. 

RTTK Ja varusmiehet avainasemassa 

Jotta tapahtumia järjestettäisiin, vaatii se aina aloitteen ja innokkaita lähtijöitä. Kilta pyrkii aina silloin tällöin itse 
järjestämään saunailtoja , mutta jos aloitteen tulessa varusmiehiltä tilaisuus on helpompi järjestää. Joten ei muuta 
kuin ryhmä kokoon ja soitto RTTK:lle , niin kyllä me yhdessä kehitämme jotakin iltojen piristykseksi. 
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a Pyyskänen 

Biljardin peluu on yksi suosituimpia vapaa-ajan viet
totapoja varusmiesten keskuudessa. 
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Kevättä 

RSKV 

1998 
RSKY on poikkeuksellinen sotilaskotiyhdistys. Sen kotipaikka on Helsinki, mutta sen osastoja on 7 paikkakunnalla, minkä 
vuoksi Yhdistyksen hallinnointijärjestelmä on byrokraattisempi kuin yleensä sotilaskotiyhdistyksessä. Tammikuun puolivälissä 
osastot pitivät paikalliset kokouksensa valmistellakseen varsinaisen vuosikokouksen aineistot: toimintakertomukset, tuloslas
kelmat ja suunnitelmat alkavalle kaudelle sekä valitsevat johtokuntiinsa henkilöt, joiden kanssa asiointi kentällä tapahtuu. SIRR:n 
alueella toimii Suomenlinnan paikallisosasto, jonka monivuotinen puheenjohtaja Eija Sipiläinen hoitaa toista iseksi toimistopääl
likön sijaisuutta yhdistyksen toimistossa. Hänen apunaan on 9 hengen johtokunta, joka hoitaa jäsenasioita, taloutta, koulutusta, 
tarjoilu- ym. kahvitustehtäviä, ohjelma- ja tempaus- sekä myyjäisjaostoina eriytyviä rahankeruu- ja viihdytystapahtumia puhut
tamakaan liikkuvan sotilaskodin ja päivystävien sisarten värväystehtävästä. Paikallisosastoista valitut edustajat muodostajat 
myös Yhdistyksen hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 6 varsinaista ja kaksi varajäsentä sekä puolustusvoimien 
edustaja ns. vihreä veli. Maaliskuun 8. päivänä Kotkassa Kyminlinnan paikallisosaston puheenjohtaja Ulla Varjola uudelleen 
tehtävään . Varapuheenjohtajana jatkaa Marja Sipi ja yhteysupseeriksi Merovoimat nimesi komentajan Kai Varsion. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys on menneiden vuosikymmenien aikana kokenut sekä hyviä että huonoja vuosia ja mukautunut 
puolustusvoimissa tapahtuneisiin muutoksiin. Vaikka sotilaskotiyhdistyksen tehtävä ei olekaan voiton tuottaminen, on sen olen
nainen päämäärä pysyä toimintakykyisenä tehtävässään, joka on ollut ja tulee olemaan maan maanpuolustuskoulutuksessa 
palvelevan suomalaisen miehen tai naisen hyvinvointi. Siihen tarvitaan palkattuja kotien hoitajia, leipureita ja apulaisia -tällä 
hetkellä 30 -mutta myös vapaaehtoisia päivystäjiä ja lomittajia, joista muodostuu kiinteitä työyhteisöjä eri puolille rannikkoam
me. Sotilaskotiyhdistys on liikeyritys, jonka ajanmukainen johtaminen edellyttää paitsi asiantuntemista myös antaumusta va
paaehtoiseen tehtävään. Työ on toistaiseksi löytänyt tekijänsä ja kestänyt monet karikot, muistakaamme vain sodan ja sen 
jälkeisen niukkuuden ajat, kun sisaret harrastivat uskaltamatta siitä julkisesti puhua. 

Sotilaskotisisaret kesäretkellä 

RSKY valmistautuu juhlimaan vanhimpien sotilaskotiyhdistysten rinnalla 80 -vuotista olemassaoloaan. Yhdistysten syntymään 
on aina kuulunut innostusta ja tunteen paloa, suuria aatteita ja arvokkaita tavoitteita. 80 vuotta on kulunut itsenäisen Suomen 
historiaa. Siihen vaikuttaneita henkilöitä oli myös Katri Bergholm, syntyjään Ignatius, viisaan valtiomiehen ja oppineen hyvin 
kasvatettu tytär, aristokraatti, joka omalla esimerkillään viritti naisissa halun luoda niiden nuorten miesten ympärille kodinomai
sen miljöön, jotka rakensivat silloin vielä sekasortoista isänmaata. Kelta-vihreä nauha joidenkin sisarten rinnuksessa kertoo 
merkittävistä ansioista, jotka on palkittu Katri Bergholm-mitalilla. RSKY:n ensimmäinen kokoonpano oli muutamien rouvien 
ryhmä, joka paketoi 2000 joulupakettia meren luodoilla palveleville miehille, se aloittikin 1918 Saaristosotilaiden joululahjako
miteana, rekisteröityi 1920 Rannikkosotilaiden huoltoyhdistyksenä ja muutti nimensä 1958 Rannikkosotilaskoti yhdistykseksi. 
Yhdistys on ollut myös Sotilaskotiliiton ( per.1923) jäsen vuodesta 1927 lähtien. 

Vuosikokouksessa 1998 istuttiin niin kuin aina ennenkin ; nyt oli kuitenkin muutosta ilmassa, kun puhuttiin alkaneen kauden 
tapahtumista. Rt ja Meriv ovat toisilleen tutut menneiltä ajoilta: silloin erottiin ja nyt tullaan yhteen. Mikä muuttuu? Enimmäk
seen kai ihmiset vaihtavat paikkaa ja asiat säilyvät - niin kuin rannikon puolustus ja Rannikkosotilaskotiyhdistys. Vihreän veljen 
johdatuksella uskomme selviytyvämme. Tapaamme kuten ennenkin Isosaaressa, Mäkiluodossa ja MeriSK:ssa. 
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Sarjakuvaa tukee Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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