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A S E M A M M E J A O S U U T E M M E 

P U O L U S T U S V O I M I S S A 
— Eversti R A a l t o n e n — 

Kuluvan vuoden maaliskuun ensimmäisenä päivänä astui voimaan uusi puolustus-
laitosasetus, joka aselajimme osalta sisälsi huomattavia muutoksia. Rannikkotykistö 
määrättiin tykistön tarkastajan alaiseksi ja Pääesikuntaan perustettiin kenttä- ja ran-
nikkotykistöä koskevien aselajiasioiden hoitoa varten yhteinen, tykistön tarkastajan 
johdossa toimiva tykistöosasto. — Kun viimeisetkin rannikkotykistön joukko-osastot 
noin vuosi sitten liitettiin divisiooniin voimme todeta, että neljäkymmentä vuotta ja 
kaksi sotaa valinnut ja tehtävänsä hyvin hoitanut rannikonpuolustusjärjestelmä on 
siirtynyt historiaan. On ymmärrettävää, että moni rannikkotykistössä palveleva on saat-
tanut olla tämän johdosta yllättynyt. Tiedämme että sodissa kehitys johti siihen, että 
rannikkotykistön lisäksi rannikon puolustus vaati muitakin saaristotaisteluun koulutet-
tuja aselajeja, kuten rannikkojalkaväkeä, viesti- ja pioneeriyksikköjä, moottoroituja 
rtpatteristoja jne. Pidimme rannikkojoukkojen tarvetta sodissa saatujen kokemusten 
perusteella luonnollisena. Sotien jälkeen teimme monta rannikkojoukkojen perustamista 
koskevaa esitystä, mutta totesimme, että ne eivät saaneet muitten kannatusta. Etsies-
sämme syitä tähän, voimme ensiksikin todeta, että esityksemme olisi johtanut maavoi-
miemme jakaantumiseen kahtia kenttä- ja rannikkojoukkoihin. Maavoimien koulutuk-
sellinen yhtenäisyys merkitsee kuitenkin enemmän kuin saaristotaistelun edellyttämät 
erikoiskoulutetut joukot. Toisena syynä on rannikkorintaman merkityksen jatkuva kas-
vaminen. Se on noussut saman arvoiseksi maarintaman kanssa ja sodassa saattaa syn-
tyä tilanteita, joissa "kenttäjoukot" joutuvat osallistumaan rannikon puolustukseen siitä-
kin huolimatta, että käytettävissä olisi erikoiskoulutuksen saaneita rannikkojoukkoja. 
Meidän on tunnustettava nämä tosiasiat. Saaristo ei ole enää "meidän heiniämme" ja 
jalkaväki kutsumaton kuokkavieras, vaan tervetullut aseveli rannikkojemme ja saaris-
tomme puolustamiseksi. 

Monia on myös askarruttanut kenttä- ja rannikkotykistön yhteistoiminta. Molemmat 
tykistöt ovat vuosikymmeniä kulkeneet omaa tietään ja saavuttaneet erinomaisia tulok-
sia, jotka on huomattu ja tunnustettu myös maan rajojen ulkopuolella. Eristäytyminen 
ei kuitenkaan ole ollut yksinomaan onneksi, sillä se on vahvasti rajoittanut kummankin 
tykistön käyttöä. Yhteinen johto lähentää pakosta tykistöjä toisiinsa. Pyrkimyksenä ja 
tavoitteena tulee olla mahdollisuus vähäisen tykistömme keskitettyyn käyttöön. Tämä ei 
suinkaan ole luonnoton tai mahdoton tavoite, vaikka kysymyksessä onkin liikemaaliin 
ampuvan tykistön yhteistoiminta. Ammunnan tekijät ballistisessa, topografisessa ja ka-
lustollisessa valmistelussa ovat samat. Vain mittaus- ja. tuliasematoiminnassa samoin 
kuin ampumamenetelmissä on eroavaisuuksia. Ne ovat kuitenkin hallittavissa. Muis-
tettakoon, että P2-menetelmämme on kenttätykistön menetelmä ja että suurin osa am-
muntojamme on nk. maa-ammuntoja. Yhdistävänä renkaana eri tykistöjen välillä on 
lisäksi jo nyt moottoroitu rannikkotykistö. —> 



M E R I P U O L U S T U K S E N T A R K A S T A J A N T E R V E H D Y S 
Helsinki 29. 2. 1960 
Meripuolustuksen tarkastajan viran lakatessa 29. 2. ja Pääesikunnan uuden orga-
nisaation tullessa voimaan 1. 3. esitän parhaat kiitokseni kaikille niille, jotka käs-
kynalaisinani, aseteitse tai muun virkasuhteen perusteella ovat joutuneet yhteistyö-
hön kanssani ja jotka ovat tukeneet työtäni toimiessani meripuolustuksen tarkas-
tajana neljän vuoden ajan. 
Meripuolustuksen johdon järjestely ja sen sopeuttaminen alueellisen puolustuksen 
johdon ja pääesikunnan (ylijohdon) järjestelyyn on vaikeasti ratkaistava kysymys. 
On useita ratkaisumahdollisuuksia, joilla kullakin on omat etu- ja haittapuolensa. 
Näin ollen voidaan näistä kysymyksistä olla perustellusti eri mieltä, mutta kaikkia 
vaatimuksia tyydyttävää ihanneratkaisua voidaan tuskin löytää. Kun nyt on ase-
tuksella määrätty uuteen johdon järjestelyyn siirtyminen, kehoitan kaikkia meri-
puolustuksen johtavissa asemissa toimivia tukemaan tämän järjestelyn toimeenpanoa. 
Sitä edellyttää puolustuksemme ja sen johtosuhteiden jatkuva kehittäminen. 
Toivotan menestystä meripuolustuksemme kokonaisuuden puitteissa ja työn iloa kai-
kille meripuolustuksen piirissä työskenteleville. 

Meripuolustuksen tarkastaja 
Kenraalimajuri M J M i e t t i n e n 

V ) 
—> Asemamme ja osuutemme puolustusvoimissa on nyt aikaisempaan verrattuna yk-
sinkertaisempi ja selvempi. Olemme tykistöä, jonka päätehtävänä on saaristossa ja ran-
nikolla taistelevien maa- ja merivoimien tukeminen. Tämä suo meille paremmat mah-
dollisuudet oman tykistömme kehittämiseen. Kaikilla elämän aloilla tapahtuvaa vilkasta 
kehitystä on seurattava ja käytettävä hyväksi. Esimerkkinä mainittakoon, että laitureis-
ta riippumaton, matalakulkuinen moottorilautta suo aivan toiset mahdollisuudet ty-
kistön siirtoihin saaristossa kuin proomukuljetus, samoin kuin jatkuvasti lisääntyvä ja 
paraneva tiestö rannikolla ja sisäsaaristossa edistää liikkuvuutta maissa. Tykistömme 
liikkuvuuden lisääminen on meille ensiarvoisen tärkeää ja siksi se on otettava ase-
lajimme kehittämisessä aina huomioon. Rannikkotaktiikan ja ampumatekniikan aloilla 
on kehitys ollut kuluneina vuosina vilkasta. Sitähän todistavat vasta valmistuneet ohje-
säännötkin. Kehitys jatkukoon vilkkaana, koska työtä on paljon. Erikoisen ilahduttavaa 
on todeta, että aselajimme kehittäminen ei ole kahden tai kolmen miehen varassa kuten 
ennen sotia, vaan tässä työssä on innokkaasti ja tuloksellisesti ollut mukana koko up-
seeristomme. Joukko-osastoissamme on tehty arvokasta luomistyötä, ja siellä onkin moni 
hyvä aloite ja aate syntynyt. 

Monivuotinen palvelus linnakkeilla on perehdyttänyt meidät ainutlaatuiseen saa-
ristoomme ja siellä käytävään taisteluun. Olemme tykkimiehiä, mutta myös saaristo-
taistelun asiantuntijoita yhä tärkeämmäksi käyvällä rannikkorintamalla. Siksi monen 
meikäläisen pessimistiset ajatukset aselajimme tulevaisuudesta ovat vailla todellisuus-
pohjaa. Meidän osuutemme puolustusvoimissa ei suinkaan tule vähenemään vaan päinvas-
toin kasvamaan. 
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S O T I L A S K O T I T Y Ö T Ä R A N N I K K O J O U K O I S S A 
— E l l i K a j a t s a l o — 

R a n n i k k o s o t i l a s k o t i y h -
d i s t y s (ent. Rannikkosotilaiden Huolto-
yhdistys) on tehnyt sotilaskotityötä jo noin 
42 vuotta rannikkojemme saarilla sijaitsevilla 
linnakkeilla. Periaatteena työssä on ollut viih-
dytyksen järjestäminen vaikeissa olosuhteissa 
toimiville rannikkojemme vartijoille. Pitkän 
olemassalonsa aikana on yhdistyksen toimin-
nassa ollut mitä erilaisimpia työkausia. 

Vaikka sotilaskotitoiminnan aikaansaaminen 
yksinäisillä linnakkeilla olikin alussa siviili-
väestön tuen, ja työhön tarvittavien raken-
nusten puuttumisen vuoksi erittäin vaikeaa, 
saatiin kuitenkin kahden ensimmäisen vuosi-
kymmenen aikana vähitellen sotilaskodit pysty-
tetyksi kaikille rannikkojoukkojen sijoitus-
paikoille. 

Työssään sai yhdistys alusta alkaen kor-
vaamatonta apua eri kansalaisryhmiltä ja jouk-
ko-osastojen komentajilta. Erityisesti helpotti 
työtä yhdistyksen jo v. 1924 saama valtionapu. 

V. 1938 oli yhdistyksellä toiminnassa 19 soti-
laskotia ja paikallisosastot viidellä paikka-
kunnalla. 

Sotien aikana lisääntyi toimipaikkojen luku 
nopeasti. Helmikuussa 1940 oli jo yhteensä 168 
toimipaikkaa, joista sodan päättyessä menetet-
tiin 106. V. 1941 alussa oli toiminnassa 83 
varsinaista sotilaskotia ja korkeimmillaan nii-
den määrä oli saman vuoden lopulla, jolloin 
toiminnassa oli yhteensä 564 toimipaikkaa, 
joista kiinteitä sotilaskoteja oli 351. Samassa 
suhteessa kasvoi myös yhdistyksen jäsenmäärä, 
mikä vuonna 1941 nousi kaksinkertaiseksi, ol-
len silloin n. 1200. Sotavuosien jälkeen laski 
sotilaskotien luku luonnollisesti pian sotien 
edelliselle tasolle ja samoin myös sisarten lu-
kumäärä entiseen vahvuuteensa. 

Jäsenmäärä on tällä hetkellä 430. Vuoden 
alussa oli rannikkojoukkojen alueella toimin-
nassa 15 vakinaista sotilaskotia ja 3 leirikotia. 

Edellä kerrottu laaja toiminta sotien aikana 
ei olisi ollut mahdollista yksistään yhdistyksen 

varoilla, mutta kun yhdistyksen työ tuli tun-
netuksi se sai yksityisiltä ja liikkkeiltä lah-
joituksina sekä tavaraa että rahaa sekä Helsin-
gistä että paikallisosastoista. Tarvittaessa saa-
tiin myös aina tukea ja apua joukkojen ko-
mentajilta, talous- ja valistusupseereilta sekä 
sotilaspapeilta. 

Rauhan aikanakin on yhdistyksen toiminta 
monessa suhteessa erikoisolosuhteitten vuoksi 
varsin hankalaa ja vaikeata, eikä sitä voida 
verrata mantereella ja erikoisesti kaupun-
geissa olevien suurien sotilaskotien toimintaan. 
Niiden suunnitelmia ja hankintoja eivät esim. 
luonnonvoimat yleensä kykene estämään, mikä 
taas rannikon olosuhteissa tapahtuu usein. 

Tavaran, erikoisesti helposti vanhenevan ja 
pilaantuvan kuljetus tuottaa vaikeuksia ja 
aiheuttaa usein tappioita ja ylimääräisiä ku-
luja. Emäntien saanti ja heidän viihtyvyy-
tensä järjestäminen on vaikeata koska man-
tereelta ei juuri mielellään lähdetä "saarelle 
merelliselle", jossa emännällä muitten vai-
keuksien lisäksi on usein vielä seuran puu-
tekin. Vaikeuksia tuottaa myös emäntien lo-
mauttaminen, koska sijaisia on hankala jär-
jestää. 

Miesvahvuus kotia kohden on melko pieni 
ja kotien kannattavuus monasti kyseenalaista. 
Esim. Hangon alueella on yhdellä patteristolla 
kolme kotia käytettävänään. Samoin myös 
henkisen virkistyksen järjestäminen varsinkin 
talven aikana kohtaa usein voittamattomia 
esteitä. 

Että Rannikkosotilaskotiyhdistykselle on ollut 
mahdollista ylläpitää monia pieniäkin soti-
laskoteja, johtuu myös em hyvästä yhteis-
työstä joukko-osastojen komentajien sekä va-
rusmiestenkin kanssa. Myös yhdistyksen us-
kolliset jäsenet ovat tehneet uhrautuvaa työtä 
sekä rauhan että sodan aikana. Yhteinen kes-
kitetty taloudenhoito on helpottanut työtä suo-
rastaan ratkaisevasti. 

RA N N I K O N P U O L U S T U S T I E T O U T T A L E V I T T Ä M Ä Ä N 
Historiateoksen aiheuttamien suurten talou-

dellisten rasitusten takia on yhdistyksen johto-
kunta luopunut Vuosikirja 1960 julkaisemisesta. 
Edistääkseen kuitenkin rannikonpuolustuskysy-
mysten tuntemusta puolustusvoimissa, on yh-
distyksen johtokunta päättänyt ryhtyä kokoa-
maan ja toimittamaan eri sotilasjulkaisuille 
rannikonpuolustusta käsitteleviä kirjoituksia. 

Sen tähden johtokunta pyytää kaikkia jä-
seniä, joilla on hallussaan laatimiaan sen ai-
heisia julkaisemattomia esitelmiä, alustuksia 
tai tutkielmia, lähettämään ne evl V V u o -
r e l a l l e osoitteella Suomenlinna VaaRPsto. 

Kaikki sotakoulujen kursseilla ja varuskun-
ta- yms upseeriluennoiksi laaditut työt ovat 
käyttökelpoisia. Johtokunnan julkaisujaosto tut-
kii ne sekä tarvittaessa korjailee julkaisukel-
poisiksi, joten kenenkään ei tarvitse pelätä, 
ettei hänen työnsä olisi käyttökelpoinen. 

Julkaisupalkkio toimitetaan luonnollisesti 
kirjoittajalle. 

Varsinkin nuoremman upseeripolven, joka 
on käynyt viime vuosina runsaasti kursseja, 
toivotaan tart tuvan tuumasta toimeen. 

3 



E V E R S T I T O I V O R E P O N E N T Ä Y T T Ä Ä 60 V U O T T A 9. 7. 60 

Suomenlinnan upseerikerhossa paljastettiin 12. 5. SlRtR:n komentajan eversti 
T Reposen muotokuva. Evl T Knuuttila piti tilaisuudessa seuraavan puheen 

Arvoisat kutsuvieraat ja Suomenlinnan jouk-
kojen edustajat. 

SIRtR :n puolesta lausun teidät sydämelli-
sesti tervetulleeksi tähän vuosipäivämme päi-
väjuhlatilaisuuteen, joka on omistettu rykmen-
tinkomentajamme, eversti Toivo R e p o s e n 
kunniaksi. Meille tuottaa erityistä mielipahaa 
se, että kohtalon oikusta kunniavieraamme 
joutui sairaalaan juuri täksi komentajakauten-
sa viimeiseksi vuosipäiväksi, jonka me suun-
nittelimme hänelle erääksi ansiokkaan sotilas-
uransa merkkipäiväksi. 

Eversti Reponen otti tämän rykmentin vas-
taan kevällä 1953, puolustuslaitoksen uudelleen-
järjestelyn juuri tultua toimeenpannuksi. Ran-
nikkotykistön kohdalla se merkitsi siirtymistä 
merivoimista maavoimiin. Aluksi rykmentti oli 
suoraan PE:n alaisena, kunnes vuosi sitten lii-
tettiin 2. D:n joukkoihin. Uutta oli myöskin 
rannikko jalkaväen perustaminen. Perinteellinen 
linnoitusrykmentti muuttui eräänlaiseksi pie-
noisrannikkoyhtymäksi. Rykmentin komenta-
jalle alistettiin lisäksi eräissä suhteissa nykyi-
nen VaaRP:sto ja RtKoeAs. Hän toimi samalla 
Suomenlinnan linnoituspiirin päällikkönä mitä 
erilaisimpine tehtävineen. Kaikki nämä lukui-
sat tehtävät ovat omiaan tekemään komen-
ta jan viran raskaaksi ja hajoittamaan pääteh-
tävää — koulutuksen johtamista ja toiminta-
valmiuden ylläpitoa. 

En ole oikea henkilö arvioimaan miten täy-
dellisesti kaikki eri puolet ovat tulleet hoide-
tuksi, mutta sen voinen väittää, että eversti 
Reponen on virkauransa aikana, niin rauhan 
kuin sodankin aikana, toiminut sellaisissa teh-
tävissä, jotka ovat antaneet hänelle suuren pä-
tevyyden edistää yhteistoimintaa muiden ase-
lajien kanssa. 

Hänen lähes 41 vuotta kestäneen ansiokkaan 
sotilasuransa kuvaaminen ei kuulu varsinaisesti 
tähän tilaisuuteen. Siksi pyrin luonnehtimaan 
ev Reposta aselajinsa edustajana ja ihmisenä. 

Minulla on koko ajan ollut se tunne, että hän 
on hallinnut tämän alan täysin antaen tukea 
koulutuksen suunnittelussa, erilaisten näkö-
kohtien esittämisessä ylemmille johtoportaille 
ja karsien pois epäoleellisen. Rykmentin kan-
tahenkilökunnan koulutus on suunnattu ylei-
seen saaristotaistelutoimintaan siinä määrin, 
että eräät piintyneimmät "tykkimiehet" ovat 
suorastaan paheksuneet sitä, täysin aiheetto-
masti, sillä tälläkin kertaa kaikki rt :n tykistö-
ammuntojen kiertopalkinnot koristavat ryk-
mentin palkintohyllyjä. Varmasti rykmentin 
komentaja tuntee tyydytystä luovuttaessaan 
nämä perinteet seuraajalleen. 

Luonteenomaista kaikille hänen virkatoimil-
leen on ollut kiihkottomuus, tyyni harkinta ja 

rauhallisuus. En ole havainnut hänen kos-
kaan korottaneen ääntään, vaan ansaitut moit-
teet on jaettu muuten mieliin jäävällä tavalla. 

Eversti Reponen on suorittanut erittäin mer-
kittävän työn aselajinsa ohjesääntöjen ja his-
torian kirjoittajana. Lisäksi hän on kirjoittanut 
RtUYrn julkaisemiin kirjoihin useinkin niiden 
tärkeimmän luvun. 

Eräänlaisena yhteenvetona hänen kirjallisesta 
kyvystään ja aselajin käytön tuntemuksesta 
on todettava, että ellei hän ole johonkin julkai-
suun itse kirjoittanut, niin on häntä käytet-
ty muiden kirjoitusten arvostelijana. 

Upseerien yhdistystoiminnassa on hänen ky-
kyjään käytetty hyväksi. Mm hän on kuulunut 
useana vuonna Kadettikunnan hallitukseen sen 
varapuheenjohtajana ja toiminut RtUY:n pu-
heenjohtajana. 

Hän on pyrkinyt aina luomaan hyvät yhtey-
det reservin upseereihin, täällä Helsingissä sen 
voivat todistaa ns. "Johtorenkaan" upseerit. 

Konkreettisena osoituksena eversti Reposen 
nauttimasta yleisestä arvonannosta on tämä 
muotokuva, jonka nyt paljastamme. 

Sen ovat lahjoittaneet SIRtR, VaaRPsto, 
MeriSK, Suomenlinnan upseerikerho ja "Joh-
torengas". 

Muotokuvan on onnistuneesti maalannut tai-
teilija Matti Taskinen, jolle pyydän lausua 
lahjoittajien parhaimmat kiitokset. 

Lahjoit tajat luovuttavat taulun SIRtR:n omai-
suudeksi. Rykmentti pyytää Suomenlinnan up-
seerikerhoa säilyttämään sitä rykmentin aikai-
sempien komentajien muotokuvien yhteydessä. 

Rykmentti on kiitollinen kaikille lahjoitta-
jille ja on ylpeä siitä, että arvokkaita perin-
teitä on näin voitu jatkaa. Olen vakuuttunut 
siitä, että eversti Reponen on ansainnut tämän 
huomionosoituksen ja että hänen muotokuvan-
sa liittyy aikaisempien, ansioituneitten komen-
tajien joukkoon Suomenlinnan kehityksen 
täysipainoisena edustajana. 
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