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Kerran kahdessa vuodessa Upinniemen ankkurijäsenet kokoontuvat yhteiseen 
tapaamiseen, jonka yhteydessä pidetään myös ankkurijäsenten yleiskokous. 
Yleiskokouksessa valitaan toimikunta seuraavaksi 2- vuotiskaudeksi hoitamaan yhteisiä 
asioita kotivaruskunnan ja emoyhdistyksen, Upinniemen Päällystöyhdistyksen suuntaan. 
Tapahtuman tärkeää antia on myös tuttujen kerääminen yhteen vaihtamaan kuulumisia. 
 
Näissä merkeissä ankkurijäsenet, kuka avecin kera, kuka ilman, kokoontuivat perjantaina 
puolilta päivin 26.8.2016 varuskuntaravintola Ankkurin luokse. Tukikohtatoimistolle 
etukäteen toimitetusta listastakin puuttui yksi nimi (perinnettä tämäkin), mutta Rami saatiin 
ajoissa portista läpi toimiston henkilöstön myötämielisellä avustuksella. 
 

 
 
 
Tervetulotoivomusten ja 
lakritsivelvollisuuksien jälkeen siirryttiin 
tarkastamaan nykymaailman mukaiset 
ruokailujärjestykset tämän päivän 
armeijassa. Henkilökuntasali täyttyikin 37 
tarkastajasta, jotka totesivat ruuan laadun, 
järjestyksen ja riittävyyden pysyneen omia 
aikoja vastaavina. 
 
 
 

 
Rannikkoprikaati oli ystävällisesti antanut käyttöömme elokuvasalinsa, jossa yhdistyksen 
puheenjohtaja kapteeniluutnantti Kari Korhonen avasi tilaisuuden ja kertoi yhdistyksen 
tilanteesta sekä palveluksessa olevien jäsenten määrästä ja palvelustehtävistä. 
Jäsenmäärä oli pudonnut jo alle sadan, minkä vanhemmat, yli kahden ja puolensadan 
jäsenmäärän muistaneet panivat merkille. Aika tekee tehtäväänsä tässäkin suhteessa. 
V- ja A- palkkaluokkiin tottuneet panivat ilahtuneena merkille, että uudessa 
palkkausjärjestelmässä jäsenemme ovat näyttäneen pärjänneen hyvin, tehtävien 
painottuessa järjestelmän yläpäähän. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rannikkoprikaatin keskisuomalaistuneen esikuntapäällikkö komentaja Kari Huhtalan 
johdolla tutustuimme Rannikkoprikaatin kokoonpanoon ja sen tehtäviin. Kaikkihan oli 
jälleen muuttunut, mutta tutun oloisesti historiakin pilkisti uudessa esiin. Monettakohan 
kertaa ympyrä ehtii vielä sulkeutua meidän aikanamme? Kiitoksena keskustelua 
herättäneestä esityksestä niin prikaatille, kuin sen esittelijällekin luovutettiin historiikkimme. 
Toivottavasti se auttaa esikuntapäällikköä edes hieman ymmärtämään nykyisiä alaisiaan. 
 
Viimeisenä virallisena osuutena päivästä olikin jäljellä enää ankkurijäsenten yleiskokous. 
Se aloitettiin perinteisesti muistamalla pois nukkuneita ankkurijäseniämme. 
Puheenjohtajan ja kokouksen sihteerin Matti Tanskasen johdolla toimintakertomukset ja 
seuraavan kauden toimintasuunnitelma käytiin varsin sujuvasti läpi. Uutena 
tavoitteenamme on tehostaa yhteistoimintaa naapurikuntien EVP- miesten kanssa. Uusi 
toimikunta valittiin ja tätä kirjoitettaessa sille on jo pidetty tykkisulkeiset: paikkaa vaihda – 
tehtävä ilmoita. 
 

 
 
 
Todennäköisesti olemassa olevien 
yhdistysten kauneimmalle saunapaikalle 
siirryttiin pakollisen sotilaskotipysähdyksen 
kautta, josta saimme mukaamme sinne 
ennen yleiskokousta siirtyneet avecit.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Matti Kurjen ankkureiden paikallaan pitämissä 
maisemissa nautimme vielä yhdet, saunoimme ja 
uskaliain kävi myös koeponnistamassa saunan 
uuden laiturin sekä tarkastamassa sen alusen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kahden vuoden päästä uudestaan. 
 


