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K E H I T T Y V Ä R A N N I K K O T Y K I S T Ö 

Kuluneena syksynä täytti ensin 18. 10. Merisotakoulu 40 vuotta ja sitten 
1. 11. vietti Rannikkotykistökoulu ensimmäistä vuosijuhlaansa. Molemmat ta-
pahtumat olivat rannikkotykistön sotakouluopetuksen merkkipäiviä. Toimihan 
Merisotakoulu myös rannikkotykistön opinahjona perustamisestaan aina vuo-
den 1963 loppuun. Tällöin rannikkotykkimiehet lähetetti in Suomenlinnasta 
Santahaminaan Tykistökoulun suojiin, jonne perustetti in rannikkotykistöosas-
to. Näin alkanut, lähes kuusivuotinen Tykistökouluvaihe päättyi syksyllä 
1969, jol loin Rannikkotykistökoulu aloitti rannikkotykistön tarkastajan alai-
sena itsenäisen eriasteisen sotakouluopetuksensa. 

Vuoden 1963 lopulla tapahtunut laivaston ja rannikkotykistön sotakoulu-
opetuksen eroaminen pohjautui meripuolustuksen tarkastajan viran lakkaut-
tamiseen keväällä 1960, joka sinetöi laivaston ja rannikkotykistön jäämisen 
eril leen eri puolustushaaroihin. Tämän vuoksi todett i in pian tarpeell iseksi 
tutkia miten rannikon puolustuksen kri isiajan johtosuhteet pitäisi nyt jär-
jestää, jotta erityisesti laivaston ja rannikkotykistön toiminta saataisiin tar-
koituksenmukaisesti koordinoitua yhteistä tehtävää, Suomen rannikon puo-
lustamista ja meriyhteyksien suojaamista, palvelemaan. Perusteellisten tutki-
musten jälkeen päädytti in täl löin yhteisesikuntaan, rannikkoalueen esikuntaan. 
Näin lähti alkupuolella vuotta 1965 sitten alkuun se kehitys, joka johti ensin 
rannikkotykistön tarkastajan viran perustamiseen 1. 1. 1967 ja sitten Ran-
nikkotykistökoulun syntymiseen syksyllä 1969. 

Oltakoonpa em muutosten tarpeell isuudesta mitä mieltä hyvänsä on tässä 
yhteydessä aiheellista kuitenkin muistaa, että vuoden 1960 tapahtumia edel-
täneet ratkaisut tehtiin vastoin rannikkotykistöaselaj in johdon kantaa. Vuoden 
1967 ja 1969 tapahtumat olivat taasen merkittävältä osalta tuloksena rannik-
kotykistöaselaj in johdon määrätietoisesta työskentelystä. Kun samalla to-
teamme, että 1960-luvun alkupuolella monella alalla pysähtynyt rannikko-
tykistön kehitys on vi ime vuosina kääntynyt vireään nousuun, on rannikko-
tykistö näin rauhanaikaisellakin toiminnallaan osoittanut olevansa edelleenkin 
se "toisel la jalallaan maalla ja toisella merellä seisova runkoaselaj i" , jonka 
varaan koko pitkän rannikkomme puolustus vi ime sodissa onnistuneesti 
rakentui. Tämän vuoksi tul isi nyt alkaneen kehityksen saada jatkua, jotta 
se koituisi koko maanpuolustuksemme parhaaksi. 

Rannikon Puolustaja toivottaa lukijoilleen 

H Y V Ä Ä J O U L U A JA O N N E L L I S T A U U T T A V U O T T A 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A T 

Vuoden 1970 lähestyessä loppuaan osoitan tervehdykseni jokaiselle ran-
nikon puolustajalle, niin varusmiespalvelustaan suorittavil le kuin vakinaisessa 
palveluksessa sekä reservissä oleville. 

Päättyvä vuosi on ollut aikakir joihin merkittävä. Onhan rannikkomme 
uudelleen linnoittamisessa sekä rannikon asejärjestelmien uusimisessa pääs-
ty hyvään alkuun. Aselaj imme itsenäinen aselajikoulu, Rannikkotykistökoulu, 
on täyttänyt ensimmäisen vuotensa ja saanut oman lippunsa symboolikseen. 
Myöskin ki inteistöohjelma lupaa kehitystä siellä, missä puutteet ovat tuntu-
vimmat. 

Kiltatoiminta on päättyvän vuoden aikana ollut vi lkasta ja rannikon puo-
lustajain yhteishenki on edelleen säilynyt hyvänä ja luottavaisena. Sama 
koskee RtUY:n ja "Johtorenkaan" toimintaa. 

Erikoismaininta kuuluu luonnollisesti soti laskotisisari l lemme, jotka aikaan-
ja vaivojaan säästämättä ovat tehneet suurta työtä luodessaan ja ylläpitäes-
sään vi ihtyvyyttä siellä, missä ympäristö muutoin ei ole aina ystäväll inen 
mahtavan meren ja karujen kall ioiden keskellä. 

Me rannikon puolustajat toteamme, että tehtävämme on ja pysyy meille 
kaikil le kirkkaana ja selvänä. Tehtävämme on valvoa ja vastata siitä, ettei 

valtakuntamme pitkän rannikko- ja saaristovyöhykkeen koskemattomuutta 
loukata. 

Kun uskomme ja luotamme omiin mahdoll isuuksiimme, niin meihinkin 
luotetaan ja työtämme arvostetaan. 

Kiitän kaikkia rannikon puolustajia työstänne päättyvän vuoden aikana ja 
toivotan Teille Jokaiselle 

RAUHALLISTA JOULUA JA 
HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti 

Eero Veranen 
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Kenraaliluutnantti Jorma Järventaus 

R A N N I K O N P U O L U S T U S JA S U O M E N 
T U R V A L L I S U U S P O L I T I I K KA 

Eurooppa on poliittisesti ja strategisesti kiin-
teä kokonaisuus. Yhdenkään eurooppalaisen 
valtion turvallisuuspoliittisia kysymyksiä ei voi-
da käsitellä irrallisena. Nato —- Varsovan liitto 
ja niiden välialueilla sijaitsevat puolueettomat 
valtiot ovat se perusasetelma, johon myös Suo-
men turvallisuuspoliittiset toimenpiteet on sijoi-
tettava. 

Turvallisuuspolitiikka koostuu kahdesta osa-
tekijästä: ulkopolitiikasta ja maanpuolustustoi-
menpiteistä. Suomen turvallisuuspoliittisissa toi-
menpiteissä ulkopolitiikalla on ensiarvoisen 
tärkeä merkitys. Sen avulla luodaan perusta 
puolueettomuuspolitiikkamme menestymisen 
kannalta välttämättömälle kansainväliselle luot-
tamukselle. Syyllistymme kuitenkin itsepetok-
seen, jos kuvittelemme, että turvallisuuspoliitti-
set kysymykset olisivat ratkaistavissa pelkäs-
tään ulkopoliittisin keinoin. Onko Suomi todella 
puolueeton ja kykeneekö toimimaan puolueet-
tomuusasemamme edellyttämällä tavalla ovat 
kysymyksiä, joiden kärkevyys lisääntyy, mikäli 
poliittinen jännitys Euroopassa jälleen kasvaisi. 

Tosiasia, että kriisin kärjistyessä suurvallat 
asennoituvat puolueettomiin maihin vain omien 
poliittisten ja strategisten etujensa mukaisesti 
ei todisteluja kaivanne. Historia on valitetta-
vasti opettanut puolueettomille valtiolle, ettei 
niiltä sodan syttyessä kysytä, haluavatko ne 
pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuo-
lella vai eivät. Sotaakäyvät ottavat huomioon 
ainoastaan ne toimenpiteet, joita puolueettomat 
maat ovat tehneet puolueettomuutensa säilyttä-
miseksi kaikissa olosuhteissa. Poliittisten toi-
menpiteiden menestys riippuu silloin ratkaise-
vasti puolueettoman valtion sotilaallisista mah-
dollisuuksista. Turvallisuuspolitiikan painopis-
te siirtyy tällöin auttamattomasti sen toisen 
osatekijän, sotilaallisen maanpuolustusvalmiu-
den puolelle. 

Puolueettomuuden suojaksi tarvittavan soti-
laallisen maanpuolustuskyvyn tulisi olla oikeas-
sa suhteessa maatamme vastaan mahdollisesti 
kohdistuvan uhan suuruuteen. Maamme uhan-
alaisuus on kuitenkin siinä määrin riippuvainen 

kulloinkin vallitsevan poliittisen ja sotilaalli-
sen tilanteen yksityiskohdista, ettei sitä ennalta 
voida täsmällisesti arvioida. Vastakkaisasetel-
ma Nato — Varsovan liitto, puolueettomat 
Ruotsi ja Suomi sekä Suomen solmima yya-
sopimus ovat ne sotilaspoliittiset realiteetit, joi-
den varaan turvallisuuspoliittiset analyysi on 
lähinnä rakennettava. 

Ruotsin noudattamalla puolueettomuuspolitii-
kalla on välitön vaikutus maamme mahdolli-
seen uhanalaisuuteen. Jos Ruotsi luopuisi pe-
rinteellisestä puolueettomuudestaan ja liittyisi 
jäseneksi Natoon tai sallisi kauttakulkuoikeuden 
lännen asevoimille, lisääntyisi Suomen aluetta 
ja ennen muuta maamme rannikkoja vastaan 
kohdistuva hyökkäysuhka. Neuvostoliiton kan-
nalta status quon muuttaminen Skandinaviassa 
merkitsisi Naton hyökkäysmahdollisuuksien li-
sääntymistä myös Neuvostoliittoa vastaan. 
Moskovassa jouduttaisiin tällöin kysymään, ky-
keneekö Suomi omin voimin torjumaan lännes-
tä tapahtuvat hyökkäykset, vai onko Neuvosto-
liiton asetuttava heti Suomen rinnalle. 

Neuvostoliiton poliittisella ja sotilaallisella 
johdolla on hyvät tiedot Suomesta. Neuvosto-
johtajat ovat tunnettuja pyrkimyksistään ja ky-
vystään arvostella tilanteita tosiasioiden perus-
teella. On sen vuoksi ilmeistä, että vaikka Neu-
vostoliiton taholla luotettaisiinkin Suomen tah-
toon torjua mahdollinen hyökkääjä, niin huo-
mioonottaen laiminlyöntimme sotilaallisen puo-
lustusvalmiutemme kehittämisessä siellä tuskin 
uskottaisiin kykyymme selviytyä yksin. 

Suomessa on aihetta tyydytyksellä todeta 
Ruotsin puolueettomuuspolitiikan vakavuus ja 
sen tukena vahva sotilaallinen puolustuskyky. 
Myös Suomen puolueettomuus lisää Ruotsin 
turvallisuutta. Suomen ja Ruotsin puolueetto-
muuden toistensa turvallisuuteen vaikuttava 
vastavuoroisuus on sekä mielenkiintoinen että 
tärkeä tosiasia. Naton on strategisissa tilanteen-
arvioinneissaan otettava huomioon, että hyök-
käys Ruotsiin merkitsisi Suomen ajautumista 
Varsovan liittoon. Samoin Neuvostoliiton agg-
ressiivisuus Suomen suunnalla työntäisi Ruotsin 
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asevoimat Naton rintamaan. Nämä seurausvai-
kutukset toimivat eräänlaisina ukkosenjohdatti-
mina. 

Tarkastelemalla geopoliittisen asemamme 
strategista merkitystä Naton ja Varsovan liiton 
kannalta Ruotsin ollessa puolueettomana voim-
me edes jonkinlaisella varmuudella arvioida 
maatamme kohtaan kriisiolosuhteissa kohdistu-
van uhan suuruuden. Vaikka Suomen alueen 
haltuuotto ei kummankaan osapuolen sotatoi-
mien kannalta olisi välttämätöntä, on selvää, 
että kriisin kärjistyessä molempien sotilasliit-
toumien mielenkiinto maatamme kohtaan li-
sääntyy. On näet muistettava, että vaikka 
alueemme käyttöä sotilasliittoutumien taholla 
ei pidettäisikään tarpeellisena, tar joaa maamme 
kuitenkin niin paljon strategista liikkumatilaa, 
ettei tätä etua enempää Nato kuin Varsovan 
liittokaan haluaisi luovuttaa vastustajalleen. 
Epäluulo vastapuolen aikomuksia kohtaan on 
siis eräs uhanalaisuuteemme vaikuttava tekijä. 

Nykyisen sosilaspoliittisen tilanteen vallitessa 
on Etelä- ja Pohjois-Suomella Suomen turvalli-
suuspolitiikassa strategisesti keskeisin merkitys. 
Kun tämän kirjoituksen päätarkoituksena on 
käsitellä rannikkopuolustuksemme merkitystä 
turvallisuuspolitikassamme, en puutu sotilaalli-
sesti tärkeän Pohjois-Suomen alueen puolustus-
kysymyksiin, vaan tarkastelen lähinnä Etelä-
Suomen ja sen yhteydessä erityisesti pitkien 
rannikkojemme puolustusstrategista merkitystä 
Naton ja Varsovan liiton välisen sodan taustaa 
vasten. 

Neuvostoliitolla on nykyisin Itämerellä stra-
tegisesti meren herruus. Sen Itämeren laivasto 
—- eräiden tietojen mukaan peräti 750 erilaista 
alusta — on voimakas, ja operaatiokelpoisuutta 
lisää vielä pitkän rannikon ja lukuisten sata-
mien antama tuki. Neuvostoliiton asema Itä-
meren piirissä on niin edullinen, ettei Suomen 
aluevesien ja satamien käyttö sotatapauksessa 
sitä sanottavastikaan parantaisi. Neuvostoliiton 
kannalta ei sen vuoksi tunnu tarkoituksenmu-
kaiselta loukata Suomen puolueettomuutta. So-
tien jälkeen maittemme välillä vakiintunut kes-
kinäinen luottamus on poliittisesti myös Neu-
vostoliitolle siksi arvokas tekijä, ettei sitä kan-
nata mitätöidä vähäisten sotilaallisten etujen 
vuoksi. Näin ainakin sellaisessa tapauksessa, 
että Neuvostoliitto voi luottaa Suomen tahtoon 
ja kykyyn huolehtia puolueettomuudestaan niin 
tehokkaasti, ettei sotilaallisen tilanteen nopea 
muuttuminen Skandinaviassa ole mahdollista. 

Naton kannalta Itämeren alueella käytävissä 
sotatoimissa Suomen alueen haltuunsaamisella 
olisi sitä vastoin jo huomattavasti suurempi 
merkitys. Laivasto- ja lentotukikohtien valtaa-
minen rannikoiltamme parantaisi huomattavas-
ti Naton meristrategista asemaa Itämeren piiris-
sä, joten kysymys kannattaako Natomaiden ryh-
tyä tavoittelemaan näitä etuja, riippuu ennen 
muuta niiden saamiseksi tarvittavista uhrauk-
sista. Mikäli Ruotsi on säilyttänyt puolueetto-
muutensa, ovat Naton asevoimien mahdollisuu-
det vallata tukikohtia Etelä-Suomen alueelta 

suhteellisen vähäiset. Neuvostoliiton merivoi-
mien vahvuudesta johtuen ainakin alkuvaiheis-
sa jouduttaisiin turvautumaan lähinnä ilma- ja 
maahanlaskujoukkojen käyttöön. 

Suomen puolustusstrategisia kysymyksiä tut-
kittaessa alueemme uhanalaisuutta lieventävät 
tekijät on luonnollisesti aihetta kir jata mitä 
suurimmalla mielihyvällä. Samalla on kuiten-
kin muistettava, että uhanalaisuuden suuruus 
samoinkuin mahdollisuutemme säilyä kansain-
välisen kriisin aikana sivustakatsojan osassa 
riippuvat toimenpiteistä, jotka olemme teh-
neet kriisitilanteen varalta jo rauhan aikana. 
Puolueettomuusasemamme edellyttää, ettei 
vähäisintäkään osaa alueestamme luovuteta so-
taakäyvien käyttöön. Tämä merkitsee mm., 
että meidän on kyettävä aikaansaamaan sel-
lainen torjuntavoima rannikoillemme, että 
Neuvostoliitto kriisin tapahtuessa arvioi sen 
kyllin voimakkaaksi torjumaan lännestä mah-
dollisesti tulevat hyökkäykset. 

Rannikon puolustuksessa on kysymys yh-
distyneiden operaatioiden torjumisesta. Se mer-
kitsee, että torjuntavalmius ja -kyky on perus-
tettava eri puolustushaarojen ja aselajien yh-
teistoiminnan varaan. Hyökkäyksen sattuessa 
joudutaan maihinnousu- ja maahanlaskuhyök-
käykset torjumaan samanaikaisesti. Taistelua 
käydään siis syvällä alueella. Torjunnan on-
nistumisen kannalta ensimmäiset hetket ja tun-
nit ovat ratkaisevan tärkeitä. Vastatoimenpi-
teiden huipentuma, vastahyökkäys, on kaikilla 
taistelualueilla kyettävä käynnistämään, ennen-
kuin hyökkääjä ehtii saada operaatiovapauden 
edellyttämän tilan haltuunsa. 

Jotta siis kykenisimme säilyttämään puolu-
eettomuutemme olosuhteissa, jolloin Itämeri ja 
siihen liittyvät merialueet ovat joutuneet sota-
toimen piiriin, olisi rannikon puolustuksemme 
oltava edellä esitettyjen vaatimusten tasalla. 
Toisin sanoen meri- ja ilmavalvonnan pitäisi 
olla niin tehokasta, ettei yllätyshyökkäys ole 
mahdollinen, vaan uhanalaisilla rannikonalueil-
la voitaisiin hälytys saada ajoissa, jotta torjun-
ta olisi valmiina vihollisen aloittaessa hyök-
käyksensä. Paikallisen torjunnan puolestaan pi-
täisi kyetä kuluttamaan vihollista ja rajoitta-
maan sen liikkeitä niin, että ratkaiseviin vasta-
toimenpiteisiin jäisi kylliksi aikaa. Torjunnan 
onnistuminen ei riipu yksinomaan puolusta-
jan käytössä olevien voimien määrästä, vaan 
ennen kaikkea koko torjuntakoneiston toimin-
nan tehokkuudesta. Korkea tehon aste puoles-
taan on saavutettavissa vain huolellisten en-
nakkovalmistelujen ja hiotun yhteistoiminnan 
avulla. 

Sotilaallisen maanpuolustusvalmiuden aikaan-
saaminen ja ylläpitäminen on vuosi vuodelta 
tullut pienille valtioille yhä vaikeammaksi. Ny-
kyaikaisen tekniikan luomat sotakoneet ovat 
kalliita ja usein jo sarjavalmistukseen ehties-
sään vanhentuneita. Pienten valtioiden on tä-
män vuoksi kasvavassa määrin pyrittävä et-
simään sellaisia puolustusstrategisia ratkaisu-
ja, jotka takaavat suhteellisesti parhaan tur-
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vallisuuden pienin mahdollisin kustannuksin. 
Rannikon puolustukseen sovellettuna tämä pe-
riaate merkitsee mm. että torjunnan rungon 
muodostavat runsaat merisulutteet ja tulivoi-
maiset, jo valmiit linnakkeet sekä liikkuvat ty-
kistö- ja ohjusyksiköt. 

Meillä ei valitettavasti ole mahdollisuuksia 
ylläpitää sellaisia laivasto voimia, joille valvon-
tatehtävien lisäksi voitaisiin antaa varsinaisia 
torjuntatehtäviä. Ainakin toistaiseksi hankinnat 
tulisi keskittää varsinaisen rannikonpuolustuk-
sen lujittamiseen siten, että torjuntatulen ulot-
tuvuutta, voimaa, tarkkuuta ja tulenantoval-

miutta kehitettäessä ei unohdettaisi myöskään 
torjunnan kannalta välttämättömän toisen ele-
mentin, elävän iskuvoiman osuutta torjunnan 
kokonaisuude ss a. 

Suomen joutuminen lännestä tapahtuvan 
hyökkäyksen kohteeksi tuntuu tällä hetkellä 
etäiseltä ja epätodennäköiseltä mahdollisuudel-
ta. Turvallisuuspoliittisessa tilanteenarvioinnis-
sa on kuitenkin otetava huomioon kaikki mah-
dollisuudet. Siksi rannikkojemme puolustusval-
miuden tehostaminen on osa turvallisuuspoli-
tiikkaamme. Se on tekijä, jolla on vaikutusta 
mitattaessa maamme uhanalaisuutta kriisin ai-
kana. 

M E R I S O T A K O U L U T Ä Y T T I 40 V U O T T A 

Merisotakoulu täytti 40 vuotta sunnuntaina 
18. 10. Juhlallisuudet alkoivat seppeleenlaskul-
la Hietaniemen sankarihaudoille. Merisota-
koulun uusitun lipun naulaustilaisuus oli kou-
lulla aamupäivällä ja sankaritaulujen paljas-
tus sen jälkeen. Onnitteluja tuli runsaasti mm. 
reserviläisjärjestöiltä. Ohimarssi alkoi klo 13.30 
ja sen jälkeen päiväjuhla. Juhlallisuudet päät-
tyivät veljesillallisiin Porkkalan varuskunta-
kerholla. 

Tämän päivän Merisotakoulu jakaantuu seu-
raaviin osastoihin: 

Kadettiosasto toimii kolmena vuosikurssina, 
joista kaksi opiskelee Merisotakoulussa nuorim-
man kurssin ollessa alkuosan opintovuotta Ka-
dettikoulun yhteydessä. Oppilasvahvuus Meri-
sotakolussa 18. 

Reserviupseeriosasto jakautuu kahteen tai 
kolmeen linjaan. Kurssi pannaan toimeen kah-
desti vuodessa. Kesäkurssiin sisältyy n. yh-
den kuukauden laivapalvelusjakso. Tänään kou-
lussa on meneillään miina- ja sukellusveneen-
torjuntalinjat oppilasvahvuuden ollessa 52. 

Aliupseeriosastolla järjestetään vuosittain pe-
ruskurssin II jakson yleismerisotilaallinen yleis-
koulutus ja III jakson merisotilaallisen erikois-
koulutuksen opetus. Oppilasvahvuus meneil-
lään olevalla II:lla jaksolla on 17 oppilasta. 

Upseerien jatkokursseina on järjestetty yli-
upseeri-, kapteeni- ja esiupseerikursseja. Me-
neillään olevalla kapteenikurssilla on oppilaita 
kaikkiaan 16. 

Maamme aseellisen puolustuskyvyn päämää-
ränä on tukea ja täydentää turvallisuuspolitii-
kan ensisijaista välinettä, ulkopolitiikkaa. 

Maanpuolustuksemme tulee vaikuttaa sotaa 
ennalta ehkäisevästi lisäämällä luottamusta 
meidän puolueettomuuttamme ja sen pysyvyyt-
tä kohtaan, totesi puolustusministeri Kristian 
G e s t r i n Merisotakoulun 40-vuotisjuhlassa 
pitämänsä puheen loppuosassa. Ministeri jat-
koi: 

Pohdittaessa sellaista puolustusjärjestelmää, 
jolla tämän päämäärän saavuttamiseen voidaan 
parhaiten myötävaikuttaa, voitaneen yhtyä soti-
lasjohtomme usein esittämään käsitykseen, 
että tärkeintä on luoda toimintakykyinen koko-
naisuus. Minkään puolustushaaran tai aselajin 
osuus ei täten voi olla itsetarkoitus eikä mi-
tään puolustuksen sektoria voida laiminlyödä 
toisten hyväksi. 

Esitettyjen varsin perusteltujen näkemys-
ten mukaan näyttävät teknis-taloudelliset 
seikat aiheuttavan sen, että pääosa varsi-
naisesta taistelukyvystä voidaan meillä luoda 
maavoimien alalla. Sen sijaan alueemme ja il-
matilamme välttämätön valvonta sekä alue-
loukkausten ehkäiseminen niin rauhan aikana 
kuin kriisitilanteissakin asettavat vaatimuksia 
erityisesti ilma- ja meripuolustuksen suoritus-
kyvylle. Merivoimien tehtäviin vaikuttavat li-
säksi tarve ylläpitää ja suojata elintärkeät me-
riyhteytemme ulkomaille samoin kuin ne kan-
sainvälisten sopimustemme toimenpiteet, jotka 
saattavat liittyä demilitarisoituun Ahvenanmaa-
han. Lyhyesti voidaan sanoa, että vaikkakaan 
puolustusponnistelumme eivät painopisteisesti 
suuntaudukaan merelliselle sektorille, meripuo-
lustuksemme osuus puolustuisjärjestelmässäm-
me on turvallisuuspolitiikan onnistumisen kan-
nalta olennaisen tärkeä. Haluttua kokonais-
vaikutusta ei voida saavuttaa ilman, että myös 
meripuolustuksen hyväksi käytetään jatkuvasti 
kohtuullinen osa puolustussijoituksista. 
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Insinöörieverstiluutnantti L Lehtonen 

E L E K T R O N I S E N S O D A N K Ä Y N N I N M E R K I T Y S 
T Ä M Ä N P Ä I V Ä N R A N N I K K O T Y K I S T Ö S S Ä 

1. Elektroninen sodankäynti 

Maalien nopeudet ja hajaryhmitys asettavat 
tämän päivän rannikkotykistön asejärjestelmil-
le suuret vaatimukset. Tehokkaan torjunnan 
edellyttämä tulen tarkkuus ja tulen käytön 
joustavuus ovat saavutettavissa vain käyttä-
mällä mittaus-, tietojenkäsittely- ja tietojenvä-
litystoiminnoissa elektronisia välineitä. Tästä 
syystä elektroniikan osuus asejärjestelmissä 
kasvamistaan kasvaa. Samalla tavoin voidaan 
todeta, että tämän päivän rannikkotykistön 
vastustaja, nykyaikainen sota-alus tai lentoko-
ne, on mitä suurimmassa määrin riippuvainen 
elektronisista välineistä. Näinollen rannikkoty-
kistön taistelulle on leimaa antavana varsin 
voimakas "elektronisuus". 

Toisaalta elektroniset välineet, erikoisesti 
sähkömagneettisen säteilyn vapaaseen etenemi-
seen perustuvat laitteet, kuten esim. tutkat, 
radiot, suuntaradiot jne. ovat ase- ja valvonta-
järjestelmien heikkoja kohtia: niitä voidaan 
järjestelmien ulkopuolelta h ä i r i t ä ; niiden 
lähetteitä voidaan sopivin vastaanottimin sie-
pata ja tällä tavoin suorittaa järjestelmien tek-
nisiin ominaisuuksiin, niiden käyttöön ja nii-
den piirissä tapahtuvaan toimintaan kohdistu-
vaa t i e d u s t e l u a . Häirintä, pelkästään jo 
tieto häirinnän teknisistä mahdollisuuksista, 
pakottaa elektronisten välineiden suunnitteli-
jat ja käyttäjät toimenpiteisiin häirinnän vai-
kutuksen vähentämiseksi, h ä i r i n n ä n e s -
t ä m i s e k s i . 

Vaikka nykyaikainen sotilaallinen toiminta 
kokonaisuudessaan suuressa määrin perustuu 
elektronisten välineiden käyttöön, niinkuin 
edellä rannikkotykistön osalta todettiin, on 
nimitys e l e k t r o n i n e n s o d a n k ä y n t i 
omistettu pelkästään sille sodankäynnin koko-
naiskuvaan liittyvälle toiminnalle, jonka osina 
ovat: 
— elektroninen tiedustelu, 
— elektroninen häirintä ja 
— elektronisen häirinnän estäminen (häirin-

nän vaikutuksen vähentäminen). 

2. Teknisiä ja toiminnallisia perusteita 

A. E l e k t r o n i n e n t i e d u s t e l u 
Elektronisen tiedustelun teknisenä perustoi-

mintana on elektronisten välineiden lähettei-
den sieppaaminen sopivien vastaanotinjärjes-
telmien avulla. Useissa tapauksissa lähete on 
suunnattu kapeaan sektoriin tai avaruuskul-
maan (tutkat, suuntaradiot). Tästä huolimatta 
tiedustelu on mahdollista myös säteilysektorin 
tai -avaruuskulman ulkopuolellakin johtuen 
suuntaavien antennien säteilykuvioissa aina 
esiintyvistä sivu- ja takakeiloista (kuva 1). 

Tiedustelun ulottuvuus näihin suuntiin on 
luonnollisesti pienempi, mutta se on arvioita-
vissa, kun tiedetään, kuinka paljon näihin si-
vusuuntiin tehoa säteilee pääsuntaan (pääkei-
laan) verrattuna. 

Elektronisen tiedustelun kohteet voidaan ja-
kaa kahteen pääryhmään, nimittäin 
— viestivälineisiin (radiot, suuntaradiot) ja 
— muihin sähkömagneettisen säteilyn käyt-

töön perustuviin välineisiin (tutkat, navi-
gaatio välineet, ohjusten ohjausjärjestelmät 
jne). Tähän perustuen koko elektronisen 
tiedustelun alue, (josta englanninkielisessä 
terminologiassa usein käytetään lyhennettä 
SIGINT) jaetaan osa-alueisiin: 

IEDUSTELUALUS K* 'ALISILLA VESILLÄ 

VASTAANOTI 

h j i M i ^ r g g g 
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— kuuntelutiedusteluun (engl. COMINT) ja 
— ns. elektroniseen mittaustiedusteluun (engl. 

ELINT). 
Sähkömagneettisessa spektrissä eli taajuus-

asteikossa sekä kuuntelutiedustelun että elek-
tronisen mittaustiedustelun kohteet sijaitsevat 
laajalla alueella. Tavanomaisen radiotaajuus-
alueen lisäksi on jo nykyään ja tulevaisuudes-
sa ilmeisesti yhä voimakkaammin otettava 
huomioon myöskin infrapuna- ja laser-sovel-
lutusten taajuusalueet. 

Tähänastisessa tarkastelussa olemme pitäneet 
elektronista tiedustelua osana elektronista so-
dankäyntiä, jossa mielessä sitä tarvitaan esim. 
häirintätoimenpiteiden ohj aamiseen. Toisaalta 
elektronista tiedustelua voidaan tarkastella 
myöskin osana tiedustelun kokonaiskenttää, 
tiedustelulajina muiden tiedustelulajien rinnal-
la. Tätä yhteyttä on pyritty havainnollista-
maan kuvassa 2. Havaitaan, että teknisten tie-

Strateginen tiedustelu Taktinen tiedustelu 

Kuuntelu- El mittaus- Ku .ntelu- El' mittaus-
tiedustelu tiedustelu tiedustelu tiedustelu 

Muut tiedustelu- Luut tiedustelu-
la^it \ lajit 

Saatavat tiedot 

Tekn tiedot Joper tiedot Tekn tiedot Oper tiedot 
Tekninen tascJOrganisaatioi 
yleensä. jJohtosuhteet 
Teloi välin ,, h l t 
o m i n a i s u u d e t . » ^ . 
As e j är j es t e l 4 aat t e e t 
mien suori- i 
tusarvot. i 

Välineiden 
tunnistami-' 
nen, taa-
juudet 

Välineiden 
(yksikköjen 
ja järjestel 
mien) toimir 
ta 

Ryhmitys 

I r hietojen hyväksikäytön mahJo. 
11 4 4 

" T 
.lisuudet i 

i 
Omien el vä-
lineiden ja 
järjestelmi-
en suunnitt. 
Häirintäväli-
neiden ja 
-menetelmien 
suunnittelu 

Operatiivi-
nen suunnit-
telu. 

Häirinnän 
ohjaaminen 

Taktinen 
suuni: ittelu. 
Asevaikutuk-
sen maalin-
osoitus . 
Väistötoimen-
piteet . 

tojen lisäksi elektronisen tiedustelun avulla 
saadaan myös toiminnallisia, operatiivisia tie-
toja, sekä strategisen että taktisen tiedustelun 
tasoilla. Kuuntelutiedustelun osalta tämä on 
ilman muuta selvää; varsinkin siinä tapauk-
sessa, että salakirjoitus- ja / ta i peittämismene-
telmät pystytään avaamaan, on saatava tieto-
määrä hyvinkin suuri. 

Myös elektronisen mittaustiedustelun avulla 
saadaan toiminnallisia tietoja. Kuhunkin ase-
järjestelmään ja toimivaan yksikköön, esim. 
alus- ja lentokonetyyppiin kuuluu luonteen-

omainen yhdistelmänsä elektronisia välineitä. 
Jos nämä välineet voidaan tunnistaa, elektro-
nista mittaustiedustelua hyväksikäyttäen, saa-
daan myös näiden välineiden "taustana" oleva 
järjestelmä tunnistetuksi, ja sen esiintymisestä, 
toiminnasta ja sijainnista voidaan tehdä yleistä 
tiedustelukuvaa täydentäviä johtopäätöksiä. 
Tunnistamiseen tarvittava perustietous saa-
daan luonnollisesti pitkän ajan kuluessa, eri 
tiedustelulajien tuloksia vertaamalla ja yhdis-
tämällä, osana strategisen tiedustelun tulok-
sia. Elektronisen sodankäynnin kannalta on 
toisaalta todettava, että sen valmisteluun ja 
suoritukseen (häirintä, häirinnän esto) tarvi-
taan muidenkin tiedustelulajien, esim. tähys-
tys-, valokuvaus-, ja asiamiestiedustelun avul-
la saatavia tietoja. 
Elektronisen tiedustelun tekniseen suoritus-
prosessiin sisältyy: 
— lähetteiden etsintä, 
—- lähetteisiin sisältyvän teknisen ja toimin-

nallisen tiedon analysointi ja mittaaminen 
sekä siihen perustuva välineiden, järjestel-
mien ja toimivien yksiköiden tunnistami-
nen, sekä 

— tiedustelun kohteena olevien välineiden 
paikantaminen. 

E t s i n t ä ä on suoritettava lähinnä 
— suunnan ja 
—• taajuuden suhteen, jolloin 
h a v a i t s e m i s e n t o d e n n ä k ö i s y y -

t e e n vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
—- vastaanottimen hetkellisen kaistan leveys ja 

siinä mielessä vastaanottimen toimintape-
riaate (esimerkkejä: laajakaistavastaanotin, 
hitaasti viritettävä panoraamavastaanotin, 
pyyhkäisevä vastaanotin), 

— antennin keilan leveys (ääritapaukset: ym-
pärisäteilevä antenni, kapeakeilainen suun-
ta-antenni), sekä 

—• lähetteen esiintymisen ajoittainen luonne 
(lyhyt viestitys, tutkan antennin pyörimi-
sestä johtuva lähetteen jaksoittaisuus). 
Strategis-teknisessä tiedustelussa on etsintä 

taajuussuunnassa ulotettava periaatteessa spek-
trin koko alueelle, taktisessa tiedustelussa voi-
daan usein rajoittua tiettyihin, tunnettuihin 
taajuusalueisiin. 

Tiedustelun u l o t t u v u u s riippuu 
— radioaaltojen etenemisominaisuuksista ja 
— vastaanotinjärjestelmän herkkyydestä. 

Rannikkotykistön kannalta tärkeillä taajuus-
alueilla (VHF-alue ja sitä suuremmat taajuu-
det) säteilyn eteneminen alkaa olla lähes suo-
raviivaista, ja siinä mielessä radiohorisontti 
muodostaa erään ulottuvuutta rajoit tavan teki-
jän. Normaaleissa sääolosuhteissa radiohori-
sonttietäisyys on n. 10 % optista horisontti-
etäisyyttä pitempi. Pienitehoisten lähetteiden 
osalta radiohorisontti muodostaa nimenomaan 
tiedustelun ulottuvuuden rajan. Pienitehoisia 
lähetteitä tässä mielessä ovat esim. VHF-
alueen puheradioiden lähetteet. Sensijaan tut -
kien lähetystehot ovat yleensä niin suuria, että 
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ns. sironta-1 kajasteilmiön ansiosta niiden lä-
hetteet ovat siepattavissa radiohorisontin ta-
kanakin. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että 
tiedusteluvastaanottimella varustettu alus voi 
vastaanottaa tutkan lähetettä ollessaan vielä 
kyseisen tutkan kantaman ulkopuolella; suuri-
tehoiseen valvontatutkaan (10 cm aaitoalue) 
on tiedustelu maanpinnalta ulotettavissa 200— 
300 km:n etäisyydelle. Myös suuntaradioiden 
lähetteet saattavat niiden voimakkaan suun-
taavuuden ansiosta olla kuultavissa jänteen 
jatkeella huomattavasti horisontin takana. 

A n a l y s o i n t i i n j a t u n n i s t a m i s e e n 
liittyvät kuuntelutiedustelussa 
— liikenteen ja verkkojen tutkiminen (taa-

juudet ml) sekä 
—• sanomien sisällön selvittäminen. 
Elektronisessa mittaustiedustelussa vastaavasti 
määritetään ja mitataan 
—- taajuus, 
—• modulaatiotapa ja siihen liittyvät suureet 

(esim. tutkien pulssinpituudet ja toistotaa-
juudet), sekä 

—- keilausominaisuudet ja säteilykuvio. 

P a i k a n t a m i n e n tapahtuu leikkausmit-
tauksen avulla. Tällöin paikantamisen tark-
kuus riippuu suuntimistarkkuudesta ja koh-
teen sijainnista leikkauskannan suhteen. Leik-
kausmittauksen oleellisena edellytyksenä on 
kohteen tunnistaminen, niinkuin optisessakin 
leikkausmittauksessa: Suuntimistarkkuus riip-
puu taajuudesta ja käytettävissä olevien an-
tennien teknisistä ominaisuuksista. Suunta-
antenneja ja ns. maksimisuuntimista käytet-
täessä (VHF-alueella ja sitä suuremmilla taa-
juuksilla tyypillinen menetelmä, erikoisesti 
elektronisessa mittaustiedustelussa), on suun-
timistarkkuus suuruusluokkaa ± (10°—50°) 
(VHF-a lue ) . . . ± (1°—2°) (3 cm aaitoalue). 
Parempien suuntimistarkkuusarvojen saavut-
taminen on teknisesti mahdollista; vastapaino-
na ovat esim. antennien koon, painon ja hin-
nan kasvaminen. 

Elektoronisen tiedustelun, erikoisesti elektroni-
sen mittaustiedustelun k a l u s t o j ä r j e s t e l -
m i e n ominaisuudet ja kokoonpano riippuvat 
käyttötarkoituksesta ja tiedustelun tavoitteis-
ta. Teknisesti joudutaan tekemään kompro-
misseja esim. 
— taajuuden mittaustarkkuuden ja vastaanot-

timen hetkellisen kaistaleveyden (havait-
semistodennäköisyyden), tai 

—• suunnan mittaustarkkuuden ja vastaanotto-
sektorin leveyden (havaitsemistodennäköi-
syyden) suhteen. Kompromisseihin pakot-
tavina tekijöinä ovat esim. hinta, paino, ko-
ko ja tehontarve. 

Strategis-teknisen tiedustelun välineet ovat 
yleensä herkkiä, monipuolisin analysointi- ja 
rekisteröintilaittein varustettuja järjestelmiä, 
joita käytetään kiinteinä, tahi aluksiin tai len-
tokoneisiin asennettuina. Taktisen elektronisen 
tiedustelun välineet ovat usein rajoitettuun 
tarkoitukseen valmistettuja, yksikkökohtaisia 

(esim. alus tai leko) välineitä, ..iirein esim. 
yksinkertaisia tutkauksen i l m a i s i m i a . 
Joissakin tapauksissa taktisilta välineiltä vaa-
ditaan lähetteiden ilmaisun lisäksi esim. hyvää 
taajuudenmittaustarkkuutta (häirinnän oh-
jaukseen tarkoitetut vastaanottimet) tai suun-
nanmittaustarkkuutta (rynnäköinnin tms. ase-
vaikutuksen maalinosoitukseen tarkoitetut vas-
taanottimet). Yksinkertaisen, esim. alukseen 
soveltuvan tutkauksen ilmaisimen lohkokaavio, 
on esitetty kuvassa 3. 

6-keilainen 
antenni j ärj e s-
telmä 

Suunnan 
näyttö-
merkki-
lamput 

Indikointi 
ja analy-
sointi 

A 

B. E l e k t r o n i n e n h ä i r i n t ä . 
Häirintä (engl. ECM, Electronic Coun-• 

termeasures), on hetkelliseen asevaikutukseen 
verrattavaa toimintaa, jonka perimmäisenä 
tavoitteena on varsinaista asevaikutusta täy-
dentäen vastustajan lamauttaminen ja sen 
aseellisen potentiaalin vähentäminen. Häirintä.. 
on myöskin alueellisesti helposti ulotettavissa 
laajemmalle kuin varsinainen asevaikutus. 
Häirinnän tavoitteeseen voidaan pyrkiä joko 

t l tf 
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—• peittämällä häir i t tävän laitteen hyötylähete 
häirintäilmiön alle (ns. p e i t t ä v ä h ä i -
r i n t ä ) tai 

— synnyttämällä harhalähettei tä tms., jotka 
muistut tavat häir i t tävän laitteen hyötylähe-
tet tä ( H a r h a u t t a v a h ä i r i n t ä ) . 

Pei t tävän häir innän välitön vaikutus koh-
distuu itse elektroniseen välineeseen, kun taas 
harhaut tava häir intä vaikut taa koko järjestel-
mään (esim. kyllästämällä sen tietoja käsit-
televän osan). Eroavaisuutena on myös se, että 
peit tävän häir innän olemassaolo on laitteelta 
heti havaittavissa, kun taas harhaut tava häi-
r intä ei luonteensa mukaisesti välittömästi 
paljastu. 

Häir innän tekniset menetelmät, r i ippumatta 
siitä, pyri täänkö niiden avulla peit tävään vai 
harhaut tavaan vaikutukseen, voidaan jakaa 

— aktiivisiin ja 
—• passiivisiin menetelmiin. 
Aktiivisilla menetelmillä tarkoitetaan häirin-

tävaikutuksen aikaansaamista elektronisesti, 
tarkoitusta var ten suunnitellun häir intälähett i -
men avulla. Passiivisiin menetelmiin luetaan 
erilaisten sähkömagneettista säteilyä heijasta-
vien aineiden ja välineiden käyt täminen häi-
r intävaikutuksen synnyttämiseen. Passiiviset 
menetelmät tulevat siis kyseeseen lähinnä tu t -
kiin kohdistuvina menetelminä. Yhteenveto 
häirintämenetelmien luokittelussa on kuvas-
sa 4. 

Tyypillisin aktiivisen peit tävän häir innän 
muoto on häir i t tävän laitteen taajuudel la lä-
hetet tävä kohina. Kohteena voi olla yhtä hy-
vin viestiväline kuin tutkakin. Kohinahäir in-
nän vaikutusta tu tkan kuvaputkel la esittää 
kuva 5. 

kuva 5 

kuva 4 
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I 
Peittävä 
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I 
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tainen 

I 
Aktiivinen 

Pulssi 
(satunn 
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I 
1 
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Harhauttava 
I 
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(valvtkat), 
etseur annan 
harhauttami-
nen (tjtkat) 
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I 

Peittävä 
I 

Kulmaseur 
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minen (tj-
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Silppu 
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Tutkiin voidaan kohdistaa aktiivista ha r -
haut tavaa häirintää ns. toistohäirintää, joka 
erityisen hyvin soveltuu automaattisesti maa -
lia seuraavan tu tkan häir intään (kuva 6). 

MAALI KAI KU | | M | | HARHAUTTAVA KAIKU 

Viestivälineisiin kohdistuvaa harhaut tavaa ak-
tiivista häirintää on luonnollisesti ha rhau t ta -
vien sanomien lähettäminen häir i t tävän ver-
kon taajuuksilla. Harhaut tavaan häir intään 
tarvi taan yleensä vähemmän tehoa kuin peit-
tävään häirintään, jossa sekä taa juuden että 
a jan suhteen pyri tään hyötylähteen "voitta-
miseen". Sensijaan harhauttavassa häirinnässä 
on häiri t tävän välineen tekniset ominaisuudet 
tunnet tava erittäin hyvin; tämä asettaa omat 
vaatimuksensa häirintää tukevalle tieduste-
lulle. 

Aktiivisen häir innän u l o t t u v u u t e e n 
vaikuttavat : 
—• tehotiheyssuhteet (tehotiheys = kokonais-

teho/kaistaleveys), 
—• antennin suuntausominaisuudet (sekä häi-

r innän kohteen että häir intälähett imen), 
— yhteysvälit ja niiden laadusta ri ippuva sä-

teilyn vaimenemisen luonne (vapaa tila, 
vesialue, metsämaasto), sekä 

—• tu tkan suhteen lisäksi se seikka, et tä tu t -
kan oma lähete joutuu kulkemaan välin 
tutka-—maali kahteen kertaan, kun taas 
häirintälähete kulkee tämän välin vain yh -
teen kertaan, tämä periaatteellinen ilmiö 
suosii suurelta etäisyydeltä tapahtuvaa 
tu tkan häirintää. 

Tutkan passiivisen häir innän menetelmistä 
on tunnetuin ns. silppuhäirintä, jota voidaan 
käyt tää sekä peittävässä et tä harhauttavassa 
mielessä (kuva 7). Silppu voi olla suikaleiksi 
leikattua metallifoliota tai metalloi tuja lasi-
kuituneulasia. 

C. H ä i r i n n ä n e s t o 
Häir innän eston (engl. ECCM, Electronic 

Counter-Countermeasures) menetelmät voi-
daan jakaa 
— teknisiin ja 
—• järjestelmäteknisi in ja taktisiin menetel-

miin. 
Tutkan osalta häir innän esto-ominaisuuksien 

sisällyttäminen sen ominaisuuksiin on osa tu t -
kan suunnittelua, ja häir innän eston vaat i-
mukset vaikut tavat moniin sen "tavanomaisiin" 
parametreihin, esim. tehoon. Näinollen tu tkan 
ominaisuuksien parantaminen häir innän eston 
kannal ta myöhemmässä vaiheessa on varsin 
rajoitetussa määrin mahdollista. 

Teknisistä häirinnänestomenetelmistä ovat 
tärkeimpiä: 
— tehon lisääminen, 
—• nopea taajuudenvaihto (tutkalla ns. hyp-

pytaajuus) , 
—- suuntaavien antennien käyt täminen ( tut-

kalla antennin säteilykuvion sivu- ja taka-
keilojen tason pienentäminen), 

—• vastaanottimen kyllästymisen estämiseen 
tähtäävät toimenpiteet, 

— vastaanottimeen sisältyvät erilaiset ns. häi-
riönpoistopiirit, sekä 

— erilaisten koodien ja epäsäännöllisyyksien 
sisällyttäminen hyötylähetteeseen. 

kuva 7 

( ja tkuu siv. 15) 

Badar 

Radar 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N E N S I M M Ä I N E N 

V U O S I P Ä I V Ä — PERI N T E I T Ä JA J U H L A A 

Yleiskuva vuosipäivän päiväjuhlasta. 

12 12 

Marraskuun ensimmäistä päivää vietettiin 
Santahaminassa nuoren aselajikoulumme juhlan 
merkeissä. Juhlallisuudet aloitettiin puolelta 
päivin päiväjuhlana ja juhlamieltä riitti i l tajuh-
lan iloisena yhdessäolona vielä seuraavankin 
päivän puolelle. 
""Asiallisen juhlavaksi sisustettu harjoitushalli 
oli päiväjuhlan pitopaikkana onnistunut — jo 
senkin vuoksi, että ensimmäinen vuosi Rannik-
kotykistökoulussa on ollut nimenomaan tar-
mokkaan uurastuksen aikaa. Valtakunnan sota-
lippu, harjoitustykit ja valot ainoina koristei-
naan harjoitushalli oli juhlava ympäristö kou-
lun vastavalmistuneen lipun naulaamisBeremo-
nialle. Oman lipun naulaus kun oli päiväjuhlan 
kohokohta. 

Tervehdys- ja lipunnaulauspuheessaan Ran-
nikko tykistökoulun johtaja everstiluutnantti P 
Elomaa totesi ilolla runsaan kutsuvierasjoukon 
edustavuuden. Puolustusvoimain ylintä johtoa 
edusti koulutuspäällikkö, kenraaliluutnantti P 
Halttu ja vain yhteensattuma esti puolustus-
ministeri Kristian Gestriniä saapumasta. 

Rannikkotykistökoulun perustamisvaiheessa 
runsas vuosi sitten oli nähtävissä eräitä tärkei-
tä kysymyksiä, joiden ratkaiseminen tulisi 
oleellisesti vaikuttamaan koulun toimintaan. 
Puheessaan evl Elomaa totesi näistä seuraa-
vaa: 

"Huoltokoululta vapautunut ru-kurssin ma-
joitukseen suunniteltu kasarmirakennus luovu-
tettiin RtK:lle syyskuussa. Huhtikuun alussa 
voitiin välttämättömien korjaustöiden valmis-
tuttua aloittaa Ru-kurssi 133 ensimmäisenä 
RtK:n omissa tiloissa toimeenpantuna ru-kurs-
sina. Täten oli RtK lopullisesti irroittautunut 
Meri-SK:ta. 

Harjoitushalli oli koulun perustamispäivänä 
vasta suunnitteluvaiheessa. Ensisijaisesti insevl 
Heimburgerin taitavan ja tehokkaan työsken-
telyn tuloksena, koskien sekä hallin suunnitte-
lua että määrärahavallin murtamista, päästiin 
hallin perustamistyöt aloittamaan jo lokakuus-
sa -69 ja uusi, ajanmukainen, tosin laitteistol-
taan vielä osittain keskeneräinen halli luovu-
tettiin koulun käyttöön kesäkuussa -70. Edel-
lytykset tehokkaalle aselajikoulutukselle oli 
luotu. 

Koulutusajan säästämiseksi ja huoltojärjes-
telyn helpottamiseksi pyrittiin hankkimaan en-
tistä enemmän tykistöllistä jalansijaa RtK:n 
hallinnassa olevan Miessaaren lisäksi myös San-
tahaminasta. Varuskunnan taisteluampumarata-
alueeseen liitetyllä RtK:n harjoituspatterialu-
eella kiinnitettiin ensimmäiset pultit kallioon 
viime vuoden marraskuussa ja ensimmäiset 
ammunnat Santahaminan Isosaaresta suoritet-
tiin tämän vuoden helmikuussa. 

Vuosikymmeniä rappeutuneen Miessaaren lei-
rialueen alennustila on myös vähitellen kor-
jautumassa. Välttämättömät ylläpito- ja kor-
jaustyöt on saatu kesällä käyntiin. ESSl:n 
myöntämän määrärahan turvin on Miessaareen 
lähiviikkoina valmistumassa leirikäyttöön tar-
koitettu uusi johtolarakennus. 

Edellä esitetystä lienee käynyt selville, että 
kaikki ne suuren luokan kysymykset, mitkä 
meitä vuosi sitten huolestuttivat,: ovat saaneet 
tai saamassa myönteisen ratkaisun. Tähän on 
vaikuttanut suuressa määrin se myötämielinen 
suhtautuminen ja varaukseton tuki, jota olem-
me saaneet kokea niin ylempien johtoportaiden, 
hyvien naapureiden kuin moniaisten yhteisöjen 
ja yksityisten henkilöidenkin taholta". 

Puheensa jatkossa evl Elomaa käsitteli kou-
lun lipun, vuosipäivän, kunniamarssin sekä 
joukko-osastotunnuksen suunnittelu-, valmiste-
lu- ja vahvistamisvaiheita seuraavasti: 

"RtK:n perinteiden tultua näin vahvistetuiksi 
voimme katsoa koulun tässäkin suhteessa saa-
vuttaneen ensimmäiseen vuosipäiväänsä men-
nessä vakiintuneen aseman muiden rt:n jouk-
ko-osastojen ja sotakoulujen joukossa. 

Valmistautuessamme nyt naulaamaan uljaan 
leijonalippumme pyydän esittää koulun kun-
nioittavat kiitokset 

— lipun lahjoittajille (Rpkilta, RSKY, "Joh-
torengas", NMKY, RtUY, Rt:n alipäällys-
tökunta ja Ru-oppilaskunta) 

— lipun suunnittelijalle, taiteilija B O Hei-
noselle 

— Sotahistorialliselle laitokselle asiantuntija-
avusta 

— lipun valmistajalle, rva Annikki Neuvo-
selle. 

Erityisesti haluan tässä yhteydessä kiittää 
edeltäjiämme Merisotakoulua ja Tykistökoulua 
siitä arvokkaasta perinnöstä, jonka ne ovat vaa-
littavaksemme j ättäneet". 

Lipun naulaukseen osallistuivat puolustuslai-
toksen, sotilasläänin ja aselajien korkeimman 

Lippua naulaamassa RSKY:n pja nti S-L Hin-
tikka. Taustalla ESSl:n komentaja kenrm K 
Halmevaara. 



johdon edustajat, lipun lahjoittaneiden yhteisö-
jen johtohenkilöt, aselajien evp-johto kenraali-
luutnantti Valven johdolla, eversti Rintanen, 
kommodori Haikala ja eversti Tervasmäki pe-
rinteiden edustajina, kaupunginjohtaja Loima-
ranta ja eversti Jarkka, Santahaminan joukko-
osastojen komentajat sekä rtjoukko-osastojen 
komentajat. Heidän jälkeensä astuivat koulun 
oman väen edustajat, ml kurssit, lyömään nau-
lansa. Viimeisen naulan löi evl Elomaa, jonka 
jälkeen lipun lahjoittajien edustajana professori 
Vähäkallio toivotti uudelle lipulle ja sen hal-
tijoille menestystä ja onnea. 

Kenrl Halttu toi puheenvuorossaan koulutus-
esikunnan terveiset ja onnittelut todeten sa-
malla RtK:n ensimmäisen vuoden osoittavan 
"kuopuksen" elinvoimaa ja tarmokkuutta. 
Kenrm Halmevaara ilmaisi tyytyväisyytensä 
RtK:n sijoittamisesta ESSl:n alueelle, jonka 
uhanalaisimman osan •— rannikon — puolusta-
miseen näin koulutetaan ammattihenkilöstöä 
oman läänin alueella. 

Rt:n tarkastaja eversti Veranen lupasi pu-
heenvuorossaan koululle seuraavaan vuosipäi-
vään mennessä opetusvälineistöön liitettäväksi 
uusimpia ase- ja tulenjohtovälineitä. Edelleen 
hän korosti viimeaikaisen kehityksen koululle 
asettamia vaatimuksia johtajakoulutuksessa, 
sillä rannikkotykistö on edelleen ja korostetusti 
"etulinjassa". 

Sodanaikainen merivoimien komentaja, ken-
raaliluutnantti Valve ilmaisi tyytyväisyytensä 

siitä, että eriasteisia kursseja nykyisellään voi-
daan läpiviedä samoissa tiloissa ja samalla opet-
tajavoimalla. Erityisesti hän tervehti maavoi-
mien herännyttä kiinnostusta rannikon ja saa-
riston puolustuksen järjestämiseen muistuttaen 
samalla, etteivät puhtaat maarintaman sotatoi-
met puolestaan saisi jäädä RtKrlta vieraiksi. 

Onnitteluadressein olivat muistaneet juhlivaa 
koulua puolustusministerin tervehdyksen ohel-
la myös KadK, TaisK, TykK, SähköTeknK, 
KaartP sekä kaikki rtjoukko-osastot. 

Päiväjuhla päätettiin RtK:n kunniamarssiin, 
jonka jälkeen kutsuvieraat kahvitettiin oman 
väen nauttiessa juhlalounaan. 

Kaiken kaikkiaan päiväjuhla onnistuneena 
jäi läsnäolleiden mieliin Rannikko-tykistökoulun 
ensimmäisen toimintavuoden komeana huipen-
tumana. 

Illan hämärryttyä kokoontuivat juhlivan kou-
lun henkilökunta ja kurssien edustajat rouvi-
neen Santahaminan aliupseerikerholle. Siellä 
vietettiin vuosipäivän iltajuhlaan liittyen taloa 
pitkään palvelleen sotilasmestari Vesa Lehden 
läksiäisiä asianmukaisin menoin, joista ei ty-
kinlaukaustakaan puuttunut. Iloista tunnelmaa 
riitti seuraavan vuorokauden puolelle tanssin 
ja vapaan seurustelun merkeissä. Ja koskapa oli 
kyseessä tykistöllisen sotilasopetuslaitoksen 
juhla, juhlimista jatkettiin Miessaaressa syys-
leirillä erikaliiperisten aseiden ammunnoin vie-
lä toista viikkoa. 

SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI 
Vaasa 

HOVISEPÄT 
VAASA 

MONTININ KIRJAKAUPPA 

Vaasa 

MONTINS BOKHANDEL 

Vasa 

PUKUTEOLLISUUS OY AB 
Vaasa 

OY AINO LINDEMAN AB 
Vaasa 

VARATTU 
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(jatkoa siv. 11) 

Järjestelmäteknisistä ja taktisista menetel-
mistä mainittakoon 
— tutkien käyttäminen järjestelmänä siten, 

että jonkin tutkan joutuessa häirinnän alai-
seksi muut voivat ainakin osittain sen kor-
vata, 

— aktiivisen häirinnän lähteen suuntiminen 
tutkien avulla (vrt kuva 5) ja siihen pe-
rustuva paikantaminen, 

—• laitteiden käyttöaikojen rajoittaminen, 
— nopeat ryhmityksen muutokset ja 
— erilaisten harhauttavien lähetteiden käyttä-

minen. 

3. Elektroninen sodankäynti rannikkotykistön 
taistelussa 
Pyrittäessä luomaan realistista kuvaa elekt-

ronisen sodankäynnin osuudesta, edellä käsi-
teltyä teoreettista taustaa vasten, on luonnol-
lisesti tunnettava sekä rannikkotykistön omat 
että sen vastustajan elektroniset välineet ja 
niiden käyttöperiaatteet taistelun eri vaiheis-
sa. Eräänä lähtökohtana on myöskin histo-
rian esimerkkien tarkastelu. 

Normandian maihinnousu, joka ilmeisesti 
edustaa eräänlaista maihinnousutoimen hui-
pentumaa, edustaa sitä myös elektronisen so-
dankäynnin kannalta. Pääpiirteitä tässä mie-
lessä olivat 
—• kauan ennen maihinnousua aloitettu puo-

lustajan tutkien paikantaminen; tutkaverk-
ko oli erittäin tiheä, keskimääräinen väli-
matka (iv-, it:n t j - ja mvtutkat yhteensä) 
maihinnousurannikolla oli n. 2,5 km; pai-
kantamista varten kehitettiin tarkka suun-
timisjärjestelmä, joka toimi Englannissa, 

— tutka-asemien tuhoaminen pommituksin jo 
ennen maihinnousua; huhtikuussa 1944 oli 
jo 80 % tutkista tuhottu, 

—- maihinnousuun liittyvä valtava häirintävoi-
ma sekä viestiyhteyksien että mahdollises-
ti tuhoamatta jääneiden tutkien lamautta-
miseksi; aluksissa ja lentokoneissa oli yh-
teensä n. 700 erilaista häirintälähetintä, se-
kä 

— Calais'n alueella suoritettu harhautusope-
raatio: silppua pudottavien lentokoneiden 
ja heijastimin varustettujen hinaajien avul-
la muodostettiin 8x8 mpk2 käsittävä har-
hautus-"laivasto-osasto". 

Kaavamainen kuva elektronisen sodankäyn-
nin osuudesta maihinnousun eri vaiheissa voi-
si v i h o l l i s e n toiminnan kannalta olla seu-
raavanlainen: 

— tiedusteluvaiheessa vihollinen käyttää 
elektronisen tiedustelun menetelmiä muiden 
tiedustelulajien rinnalla paikantaen puolusta-
jan elektronisia välineitä, sekä selvittäen nii-
den teknisiä ominaisuuksia ja käyttöperiaat-
teita; häirinnän esiintyminen tässä vaiheessa 
on vähemmän todennäköistä. 

— merikuljetusvaiheessa vihollinen toden-
näköisesti aloittaa häirinnän puolustajan tut-
kia, sekä valvonta- ja komentoyhteyksiä vas-
taan viimeistään silloin, kun se muutenkin 
paljastuisi, 

— maihinsyöksyvaiheessa ilmeisesti sivu-
suunnilla olevien tutkien häirintä jatkuisi, 
peittävänä tai harhauttavana; viestiyhteyksien 
häirinnässä vihollisen on otettava huomioon 
omien samoilla taajuuksilla toimivien yhteyk-
sien häiriintymisvaara, samoinkuin kuuntelu-
tiedustelun vaatimukset; toisaalta vihollisen 
voimakas radiotoiminta aiheuttaa joka tapauk-
sessa runsaasti häiriötä puolustajan samoilla 
taajuusalueilla toimivissa verkoissa. 

P u o l u s t a j a n toimenpiteinä voitaisiin 
vastaavasti nähdä: 

— kaikissa vaiheissa tapahtuva elektroninen 
tiedustelu, sekä kuuntelu että elektroninen 
mittaustiedustelu, hyökkääjän suunnitelmien, 
toiminnan, voimien ja ryhmityksen selvittämi-
seksi muuta valvontaa ja tiedustelua täyden-
täen, 

— vihollisen navigointia ja johtamista vai-
keuttava elektroninen häirintä erikoisesti me-
rikuljetus- ja maihinsyöksyvaiheiden aikana, 
sekä 

—- häirinnän estomenetelmien käyttäminen 
ja kaikkiin mahdollisiin varamenetelmiin tur-
vautuminen toiminnan jatkamiseksi omien 
elektronisten välineiden häirinnästä huolimat-
ta. 

4. Yhdistelmä 
Edellä oleva esitys on varsin kaavamainen 

kuva siitä, mikä on m a h d o l l i s u u k s i e n 
rajoissa. Yksityiskohtainen tilanteenarviointi 
edellyttää laskennallista analyysiä ja teknii-
kan kehityksen jatkuvaa seuraamista. Elektro-
nisen sodankäynnin alueella pidetään salatta-
vuusastetta erittäin korkeana, mutta laskel-
mien oleellisena perustana olevat luonnon ja 
fysiikan lait ovat muuttumattomat ja kaikkien 
tiedossa. 

Sodankäynti kokonaisuudessaan on peli, jos-
sa kumpikin osapuoli pyrkii löytämään vas-
tustajansa heikot kohdat. Tämä on lähtökohta 
ryhdyttäessä arvioimaan elektronisen sodan-
käynnin osuutta taistelun kokonaiskentässä. 

KARI SIMOLA 
Rauma 
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S Y K S Y N K U U L U M I S E T 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Talven tulo oli vähällä yllättää rykmentin 
aikana, jolloin oli parhaillaan tärkeitä tehtäviä 
ja komennuksia käynnissä. Onneksemme sen-
tään pakkasherra antoi vielä myöten ja näinol-
len saatiin suorittaa tarpeelliset kuljetukset 
melkein koko rykmentin aluskapasiteettia käyt-
täen. Isosaari sai onnellisesti perimänsä, vies-
timiehet saivat jatkaa mittauksiaan ja asemie-
het saivat kalustonsa liikkumaan. 

KotRPsto oli vuorossa toimia yhteisen syys-
leirin isäntänä, 1.—9. 10. Rykmentin joukot 
saapuivat Kirkonmaahan myrskyisän merimat-
kan jälkeen eikä ollut ihme, että monen tykki -
miehen ja kouluttajienkin polvet notkuivat hei-
dän astuessaan Kirkonmaan tukevalle kamaral-
le. Rykmentin joukot miehittivät Kirkonmaan 
kvptrin lähipuolustusosineen sekä myrskyn 
laannuttua erillisen meri-tj-aseman Vahakaril-
la. Tykistöllinen toiminta oli varsin tuloksel-
lista ja leirin aikana saatiin nähdä monia näyt-
teitä meriammuntoja. Kilpaihiammunnassa ei 
sensijaan rykmentillä ollut onni myötä ja am-
munnan teholuku jäikin keskinkertaiseksi. Sen-
sijaan urheilurintamalla rykmentimaastojuok-
sujoukkue oli suvereeni ja samoin lentopal-
lossa joukkueemme saavutti voiton kotkalaisten 
ankarasta vastuksesta huolimatta. Jalkapallo-
joukkueemme kärsi tosin tappion, mutta olihan 
kotkalaisilla tut tu tuomari. Tasoihin puntit kui-
tenkin menivät, kun KotRPston henkilökunnan 
joukkue nuiji rykmentin henkilökunnan jouk-
kueeen. 

Kaikenkaikkiaan rykmentti kiittää Ahven-
kosken itäpuolisia isäntiään erittäin onnistu-
neesta leiristä. 

Samanaikaisesti kun rykmentin muut joukot 
taistelivat Kotkan alueella osallistui RAuK suu-
reen Art järven sotaan. 28. 9,-—3. 10. Perustettu 
torjuntapataljoona oli koottu RAuK/TurRtR:n, 
RAuK/SlRtR:n ja KaartP:n muodostamista 
torjunta- ja jääkärikomppanioista. Pataljoona 
osallistui taistelutoimiin varsin menestykselli-
sesti ja nämä taistelutoimet antoivat koulutta-
jille kuin mukana olleille varusmiehille arvok-
kaita kokemuksia torjuntapatalj oonan käytöstä 
ja siihen liittyvistä vaikeuksista. 

RauK:n toimintaa on haitannut vaikea sai-
rastilanne, joka on aiheuttanut n 20 oppilaan 
opintojen keskeyttämisen. Tämä on osittain 
johtunut Isosaaren ruokalan kunnostuksesta, 
jonka takia ruokailu jouduttiin suorittamaan 
myöhäiseen syksyyn saakka kenttäolosuhteissa. 
Lisäksi täysipainoista koulutusta on vaikeutta-

nut uuden työaikalain soveltamisesta aiheutu-
neet seurannaisilmiöt. Ilta- ja yöharjoituksia 
ei ole voitu koulutussuunnitelman edellyttä-
mässä laajuudessa viedä läpi, joka seikka ei 
voi olla jättämättä jälkeä koulutustuloksiin. 
RAuK:n ampumaohjelmisto saatiin kuitenkin 
vietyä suunnitelmien mukaan läpi ja vuoden 
kiintiöstä ei jäänyt ampumatta kuin kolme 
nallipettoa. 

HENKILÖTIETOJA 

Palvelukseen tulot 
— Kersantti V Leppäaho vakin toimeen 1. 10. 
— Kersantti E Lihtola vakin toimeen 1. 10. 
— Kersantti P Hell vakin toimeen 16. 11. 

Erot 
Tasavallan presidentti on myöntänyt eron 

luutnantti K Kakkoselle 9. 10. 
Pääesikunnan päällikön sijainen kenrl L Su-

tela on myöntänyt eron sotilasteknikko A Pel-
tomaalle 8. 11. 
— V-kersantti R Tapaninen ero 15. 10. 
— Kersantti S Aaltonen ero 31. 10. 
— Kersantti J Murto ero 31. 11. 
YK komennukset 

Luutnantti U T Kinnunen on komennettu 
YK:n sotilastarkkailijaksi Suezille 5. 11. 

Rannikon Puolustajain Killan plaketilla on 
palkittu 13. 10. 
— I Psto Korpr H Malmberg 
-— II Psto Korpr M Virtanen 
— EPtri Tkm V Kaipainen 

OY HARTWALL AB 

Panimo Bock Bryggeri 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

R A N N I K K O T Y KI S T O N 
K O E A M P U M A - A S E M A 

Syksyn päätapahtuma TurRtRrssä oli syyslei-
ri, joka tällä kertaa pidettiin yhdessä hanko-
laisten kanssa Utön — Bokullan alueella 1.— 
9. 10. Oman mielenkiintoisen lisänsä antoi täl-
läkin kertaa, kuten yleensäkin syysleirillä, sää. 
Tuuli puhalteli jo menokuljetusvaiheessa 6—7 
boforin voimalla ja jatkoi samalla voimalla päi-
västä toiseen leiriläisten hartaista tyyntymistoi-
veista huolimatta. Välillä myrskyävää merta 
uhmaten saatiin kuitenkin joukot meritulen-
johtoryhmiä myöten vähitellen toimipaikoilleen 
ja ammunnat alkuun, vaikka maalinveto useim-
pina päivinä olikin mahdotonta. Leirisuunnitel-
massa olleet lähes sata ammuntaa ammuttiin 
yksi toisensa jälkeen. Vain kilpailuammunnat 
olivat enää ampumatta. Viimeisen leiripäivän 
valjetessa puhalsi tuuli entistäkin kiivaammin, 
mutta siitä huolimatta päätettiin yrittää. Hur-
jasti hyppiviin maalilauttoihin ampuivat kum-
pikin leiriyksikkö melkein samainaikasesti on-
nistuneen ammunnan. Havaintojen teko möyry-
ävällä merellä oli vaikeaa varmasti muillakin 
kuin TurRtR:n maaliupseerilla, joka piti toisella 
kädellä piiruharavaa ja toisella kädellä jaloista 
kiinni laidalla roikkuvaa huonovointista ajan-
määrittäjää. 

TurRtR:n Aliupseerikoulu osallistui syksyllä 
Etelä-Suomen Syyssotaharjoitukseen torjunta-
komppaniana SlRtR:n perustamassa Torjunta-
pataljoona 20:ssa. 

Uudet aliupseerioppilaat päättivät koulunsa 
20. 11. 

Turun Varuskunnassa tapahtui lokakuun 
alussa muutoksia Heikkilän kasarmin raken-
nustöiden tultua valmiiksi. TurRtR:n esikunnan 
naapuriin muuttivat TurltPsto, 2.ErAutoK sekä 
Soittokunta. 

Rykmentin kantahenkilökunnan aktiivisesta 
jatkokoulutuksesta pääsee osalliseksi 5 upseeria 
ja 10 aliupseeria. Se aiheuttanee pieniä järjes-
telyvaikeuksia talvikuukausiksi, mutta tietoi-
suus siitä, että rykmentillä on vuoden ku-
luttua käytettävissä entistä ammattitaitoisem-
paa henkilökuntaa, antaa uutta uskoa maamme 
ydinalueen rannikon puolustukseen. 

VAASAN KENKÄTEHDAS OY 
Vaasa 

Rannikkolinnakkeiden vanhat, vuosisadan 
alun aikaiset puurakennukset ovat vähitellen 
häviämässä uusien rakennusten tieltä. Tämän 
kehitysvaiheen saapumista Katajaluotoonkin on 
alettu hiljalleen odotella, sillä meri-ilma ja ra-
kennusten seiniin pärskivät aallot tekevät 
omaa lahottavaa työtään. Saaren vanhahtava 
ulkonäkö on kiinnostanut myös merialueella 
liikkuneita lehtimiehiä. 

Mitään suuria rakennustöitä ei vieläkään ole 
odotettavissa, mutta syksyn mittaan on jo 
aloitettu töitä, joiden valmistuttua saadaan huo-
nokuntoisimmat rakennukset pois käytöstä. 
Koeaseman henkilöstö toivookin, että kunnos-
tustyöt eivät päättyisi kuluvaan vuoteen, vaan 
jatkuisivat edelleen. 

Muuten syksy on kulunut tavanomaisten 
tehtävien merkeissä. 

Henkilötietoja 

Ylennykset: 
Vääpeli Jouko Laiho ylivääpeliksi 1. 10. 
Ylik Tarmo Hyökyvirta vääpeliksi 1. 11. 

Siirrot: 
Kapt Thomas Eric Blom HanRPstosta 1. 
Ylik Tarmo Hyökyvirta RauSp:stä 1. 11. 

Tullut palvelukseen: 
Kers Markku Eeva 17. 8. 

Pertti Pulkkinen 20. 8. 
„ Lassi Piilinen 20. 9. 

Kalevi Koski 1. 10. 
Risto Pulkkinen 15. 10. 

„ Aimo Pirttilahti 1.11. 

11. 

VALIO OY 

Vaasa 
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Paljon on taas ehtinyt tapahtua sitten vii-
me kirjoittaman. Kertausharjoitus alkoi 14. 9. 
Tulitte — te kahdeksantoista — ja tutustuitte 
nopeasti toisiinne. Saitte koulutuksen pika-
vauhdilla. Yritimme yhdessä. Saavutimme hy-
viä tuloksia. Loimme hyvän yhteishengen ja 
toimintakelpoisen esikunnan. Lähditte 23. 9. Me 
saimme teistä uusia, rehtejä ystäviä. Kiitoksem-
me teille. Ja kiitoksemme taitaville kouluttajil-
le koulumme ulkopuolelta. 

Vierailuja ja isännyyttä. 8. 10. vierailivat 
koulullamme joukko-osastojen komentajat 
neuvottelupäiviensä yhteydessä ja 26.—27. 11. 
meillä oli kunnia hoidella rtjoukko-osastojen 
neuvottelupäivien isännyys. RtUY:n vuosiko-
kous pidettiin niinikään koulullamme 27. 11. 

Perinteitä ja juhlaa. 1. 11. vietti koulum-
me vuosipäiväänsä — ensimmäistään — li-
pun naulauksen merkeissä. Juhlavasta ja ar-
vokkaasta tilaisuudesta toisaalla lehdessämme. 

Jo seuraavana päivänä syysleiri. Tykin jys-
kettä Miessaaressa viikon ajan. Onnistuneita 
ammuntoja. Tämä oli taas kerran samalla 
ru-kurssin loppusota. 

Ru-kurssi 134 päättyi 13. 11. Upseerikoke-
laita todistuksineen. Tulitoimintaohjesäännöt 
irtolehtipainoksina. Ampumaohjesäännöistä jäl-
jellä vain kannet. Sisukset ahmittu. Omak-
suttu. 

Kapteenikurssi alkoi 16. 11. Yliluutnantteja 
Vaasasta, Turusta, Hangosta, Suomenlinnasta 
ja Kotkasta. Isäntiä kolme omasta takaa. 

Erot 
Sotilasmestari Aarne Vesa Antero Lehti 5. 

10. 1970. 

Ylennykset 
Sotilasmestariksi Eero Elmo Viitanen 6. 10. 

1970. 
Ylivääpeliksi Esko Kalevi Illukka 6. 10. 1970. 
Vääpeliksi Tapio Pihlaja 6. 10. 1970 
Kadettikersantiksi Erkki Olavi Manninen 16. 

9. 1970. 

Komennukset 
Luutnantit Jorma Kaarlo Juhani Hakala ja 

Eino Ilmari Räihä pysyväisesti RtK:un 16. 7. 
1970. 

Kapteeni Veikko Eljas Poikonen Huoltoesi-
upseerikurssi 16:lle Lahteen 30. 11. 1970. 

Kaakko is-Suomen Sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti M. S. Hannila kuoli 27. 9. 
1970 pitkällisen sairauden jälkeen. Uudeksi 
lääninkomentajaksi tuli kenraalimajuri Ilmari 
Leppälä. Patteristossa tunnetaan surua pidetyn, 
linnakeiden olosuhteisiin syvällisesti perehty-
neen lääninkomentajan kuoleman johdosta. 

Patteriston syysampumaleiri pidettiin loka-
kuun alussa Kirkonmaan — Rankin alueilla yh-
teisleirinä Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin kanssa. 

SIRtR muodosti kevyen patterin Kirkonmaa-
han kotkalaisten miehittäessä Rankin linnak-
keen raskaan patterin. 

Raskaan patterin kilpailuammunnassa onni 
ei suosinut maalilautan korjaajaa, sillä Itn P 
Suomalaisen johtamassa ammunnassa maali-
lautta vaurioitui pahoin erittäin tarkassa tules-
sa. 

"Taistelutauon" aikana pelattiin joukko-osas-
tojen väliset lento- ja jalkapallo-ottelut. 

Edellisen voitti SIRtR ja jälkimmäisen kot-
kalaiset. 

Harjoituspatteriston esikunta oli haastanut 
johdon ja erotuomarit maastojuoksuun. Haasta-
jien joukkue selviytyi niukasti voittajaksi. 

15. 10. palvelukseen astuneet alokkaat sijoi-
tettiin vastikään käyttöön otetun uuden koulu-
tusjärjestelyn mukaisesti Kirkonmaan linnak-
keelle. Täällä he palvelevat erilaisille kursseil-
le komennettavia lukuunottamatta ensimmäiset 
neljä palveluskuukautta. 

Tämän jälkeen jatkokoulutus annetaan Ran-
kin linnakkeella. 

Patteristolla on vuokrattuna Kotkan satamas-
ta laituritilaa, tämä ei kuitenkaan täytä vaati-
muksia mistä johtuen on suunniteltu Kuusisen 
saaresta laituri- ja odotustiloja linnakkeille tar-
peellista liikennettä varten. Kyminlinnassa ole-
vaa la i tur i - ja telakkapaikkaa ei moottoritiejär-
jestelyjen takia enää voida käyttää. 

Tätä, Kotkan kaupungin omistamaa, Kuusi-
sen saaren luovuttamista puolustuslaitokselle on 
ryhdytty selvittämään tarkoitusta varten asete-
tussa toimikunnassa. 

Henkilötietoja: 
Ylil J Vaaja on luovuttanut Rankin Linnak-

keen päällikkyyden Ylil L Poromaalle ja ko-
mennettu rt-kapteenikurssille. 

Palvelukseen on astunut kersantiksi res vänr 
T Ahonen 1. 10. 70. Kers P Eerola on siirtynyt 
1. 10. KymJP:aan. 
RtUY:n yhteysupseeri 
Luutnantti M. Mäki 
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Kun kesäkauden tapahtumat huipentuivat 
patteristossa suureen kertausharjoitukseen niin 
syyskausi sitten tasapuolisuuden vuoksi myös 
alkoi leiriharjoituksella. Tällä kertaa patte-
risto vieraili TurRtR:ssä Utön linnakkeella 1.— 
9. 10. 

Eteläisimpänä rannikon varti jana on Han-
RPsto saanut pysytellä muista poiketen lu-
mettomalla alueella. Ainoa merkittävä lumi-
räntäkeli vallitsi vain 30. 10. jolloin pidettiin 
patteriston suunnistusmestaruuskilpailut. Ylei-
sen sarjan voitti hirven lailla sohjossa juos-
sut yliluutnantti H Rinne. 

15. 10. saapuivat alokkaat, jotka aito ran-
nikkotykkimiehen lailla ensin ampuivat tykeil-
lä melko onnistuneesti ja vasta sen jälkeen 
lähtivät pattereittain käsiaseammuntoihin. Nä-
mä ammuntaleirit pidettiin 9.—20. 11. tutuis-
sa Öron maisemissa. Vala vannottiin Hangon 
kirkossa 24. 11. 

Vierailijoista mainittakoon Mittauspatteristo, 
joka 12.—16. 10. ja 3.—5. 11. matkaili kiveltä 
kivelle ja saattoi alueen tärkeiden pisteiden 
koordinaatit samaan yhteiseen Helsingin koor-
dinaatistoon kun ne tähän asti olivat olleet 
melko joustavassa Hangon koordinaattiossa. 

Osa henkilökuntaamme suoritti 10.—12. 11. 
eräänlaisen "viikinkien idänretken" korjatulla 
Pukkiolla vastuualueemme itäosiin tutustuen 
tällöin mm Inkoon suurvarastoihin. 

Muuten elämä HanRPstossa on kulkenut 
rannikkotykistöjoukko-osastolle tavanomaisia 
uria. Tehdään linnoitustöitä, koulutetaan ja 
varustaudutaan pikkuhiljaa talven tuloon kaik-
kine odotettavissa olevine harmeineen. 

Ensi vuoden alkupuolella tulemme mm pa-
nemaan toimeen suurehkon yhteisharjoituksen 
UudPr:n kanssa. 

Kun kerran joulukadutkin on jo avattu ja 
joululahjojen myynti täydessä käynnissä, voi-
nemme jo näin ennakkoon toivottaa kaikille 
rannikon, puolustajille Hyvää Joulua ja On-
nellista Uutta Vuotta. 

HENKILÖTIETOJA 
Siirrot 
— kapteeni T-E Blom TurRtR:iin 9. 11. 70 
— 2. Patteriin ltn J Saarniala esikunnasta ja 

ylil E Liljeroos 1. Patterista, 
—• kapteenikurssille on komennettu ylil T 

Virkki ja 
—• taisteluvälineupseerikurssille kapt R. 

Laakso, 
—- palveluksesta on eronnut 2. 12. rouva Hel-

vi Lehto. 

Syksy on jälleen vaihtumassa talveksi vaik-
kakin runsas ensilumi pohjanmaalla on kovaa 
vauhtia sulamassa. Patteristo piti syysleirinsä 
Reilanniemessä. Tulokset olivat kauttaaltaan 
erinomaiset. 

Reservialiupseerikoulun ampumaleiri toi-
meenpantiin Raippaluodon Sommarössä. Am-
muntoja haittasivat lumisateiset säät ja maali-
kaluston rikkoutuminen liian aikaisessa vai-
heessa. Tulokset olivat tyydyttäviä. 

Lokakuussa patteristoon, sen koulutukseen 
ja kalustoon sekä kauniiseen syksyiseen Vaa-
saan tutustui joukko reservin upseereita Tuk-
holmasta ja Helsingistä. Luotettavalta taholta 
kerrottiin heidän olleen tyytyväisiä monipuoli-
seen ohjelmaan. 

Valtakunnallinen paraatikatselmus ja ohi-
marssi on tällä kertaa Vaasassa. Paraatiin 
osallistuvat kaikki Pohjanmaan Sotilasläänin 
joukot ja esikunnat. Moottoroituna se muo-
dostunee "muhkeaksi" katseltavaksi raskaine 
haupitseineen, vetäjineen ja lukuisine ajoneu-
voineen. 

Tulevasta toiminnasta mainittakoon tavan-
omainen patteriston ampumaleiri tammi— 
helmikuun vaihteessa joko Reilanniemessä tai 
Lohtajalla. 

Vuosipäiväänsä (18 vuotta) patteristo viet-
tää paraatikatselmuksineen ja iltajuhlineen 1. 
12. Syystalvea sävyttävät näin ollen monet juh-
lallisuudet. 
Henkilötietoja: 

Kapt J Savonheimo vastaanotti RAuK:n 
johtajan tehtävät 5. 10. 70, ltn M Pääkkönen 
määrättiin vtston päälliköksi ja oto hoita-
maan lisäksi EPtri:n päällikkyyttä, kapt E 
Kurka Koul- ja Järj tsto:n päälliköksi, ltn M 
Järvi 2. TykkiPtrin päälliköksi. 

Yliluutnantit E Linnavesi ja E Raussi siir-
tyivät opiskelemaan Rannikkotykistön kaptee-
nikurssi l:lle. Toivotaan heille menestystä 
opinnoissaan. 

Vaasan Rannikkopatteristo tervehtii vuosi-
päivänään muita rannikkotykistöjoukkoja. 

Ylennykset ja nimitykset 
— ylikersantiksi on ylennetty 1. 11. 70 kers 

K Lundberg ja kers J Mäenpää sekä 16. 11. 
70 kers E Niskanen, 

— kapt T Sario on saanut 13. 11. yleisesi-
kuntaupseerin arvon ja nimitetty majurin 
virkaan 1. 12. 70 
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JO H T O R E N G A S H E L S I N G I N K I L T A 

Toiminnan pääpaino on edelleenkin ollut ase-
lajitietouden ylläpitäminen. Toimintavuoden 
aikana oli kerhon tilaisuuksissa mukana lähes 
500 henkilöä. Tutustumiskäynnit tehtiin asela-
jin puitteissa. Esitelmätilaisuuksia oli kaik-
kiaan kolme: ltn P. Louhimies: YK-tarkailijöi-
den toiminta Suezilla, evl V. Lappinen: Ran-
nikkotykistön tulevaisuus, ev E. Veranen: Ran-
nikkotykistön ase j är j estelmistä. 

Uusien rt-upseerien mukaan saamiseksi on 
pidetty yhteyttä ups.oppilaisiin ja kokelaisiin 
tiedotustilaisuuksin ja palkitsemisin. RtUy:n 
ja aselajin killan kanssa on ollut yhteistoi-
mintaa. Merikilpailujoukkue Eravuo—Jäntti— 
Salmenlinna—Tiivola sijoittui liiton merimes-
taruuskilpailussa sateessa ja myrskyssä neljän-
neksi. Ammunnassa Johtorengas voitti kat-
kolla olleen von Pfalerin kiertopalkinnon 
omakseen. Yhtä hyvin ei sensijaan käynyt pe-
rintellisessä pistoolikilvassa au:n tykistöosas-
toa vastaan, joka perinteellisesti hävittiin. 
Kuntourheilullakin on kerhossa vankka kan-
nattajakunta. 

Johtorenkaan ansiomitaleita on toimintavuo-
den aikana jaettu: Hopeinen: kapt O. Nissi-
nen; kapt E-V. Valkama; maj M. Vähäjärvi; 
kapt P. Vähäkallio. — Pronssinen: ev M. O. 
Rintanen; evl O. Lyytinen; evl A. E. Hukari; 
ylil M. Valko; ltn N. S. Koskinen; ylil H. 
Bergman; ylil P. Kosonen; vänr V. Siren; 
kapt P. Mäkelä; Valtion tietokonekeskus. — 
Standaari: kapt P. Vuorela; evl O. Lyytinen. 

Edustajamme piirin hallituksessa on ollut 
ylil P. Pohjola, RtUY:ssä kapt P. Vähäkallio 
sekä Tykistön perinneyhdistyksessä kapt P. 
Vähäkallio. Kerhon jäsenmäärä 30. 6. 1970 
oli 373. 

Hallitus toimintavuoden aikana sekä tehtä-
vien jako: kapt. P. Vähäkallio, puheenjohtaja, 
ltn V. Eravuo, varapuheenjohtaja, vänr R. 
Siren, sihteeri, vänr M. Jäntti, taloudenhoitaja 
ja kerhomestari, ylil E. Tuokkola, retkeilyup-
seeri, vänr V. Rainesalo, urheilu-upseeri ja va-
rasihteeri, vänr A.-J. Salmenlinna, merenkulku-
ja lippu-upseeri, ltn J. Sihvonen, 1. ampuma-
upseeri, vänr. P. Silvast 2. ampumaupseeri, 
vänr P. Aalto, 1. yhteysupseeri nuoriin, vänr 
M. Vähäjärvi, 2. yhteysupseeri nuoriin, muut 
jäsenet: kapt O. Nissinen, ylil P. Pohjola, vänr 
S. Federley. 

KILLAN JÄSEN! 
Oletko muistanut jäsenmaksusi? Jos olet unoh-
tanut, on Sinulla vielä tilaisuus varmistaa Kil-
lan jäsenyytesi ja tämän lehden saaminen mak-
samalla jäsenmaksusi (7 mk) vuoden loppuun 
mennessä. 

1. Santahaminan Upseerikerholla järjestettiin 
15. 10. 1970 paneelikeskustelu, jonka aiheena 
oli Killan toiminnan kehittämistarpeet ja -mah-
dollisuudet 1970-luvulla. Noin kaksi tuntia kes-
täneeseen vilkkaaseen keskusteluun osallistu-
jia oli runsaat kolmekymmentä, joista kolme-
neljäsosaa oli Rannikko tykistökoulun upseeri-
oppilaita. Seuraavassa lainaus mukana olleen 
upseerioppilas Tapani Hiisvirran käydystä kes-
kustelusta kirjaamista ajatuksista: 

"Rannikkotykistö on laivaston ohella halu-
lutuimpia varusmiespalvelukohteita, joka joh-
tuu sen merkityksestä uhanalaisimpien seutu-
jen suojelijana sekä aselajin teknisestä luon-
teesta. Tämä on hyvä pohja rakentaa siviili-
järjestöjä, jotka toiminnallaan tukevat oikea-
ta puolustusmoraalia ja luovat perustan siviili-
maailman puolustusystävälliselle aj attelutaval-
le. Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurs-
sin 134 oppilaat ovat tyytyväisiä siitä, että 
tällainen järjestö on olemassa ja että yhteinen 
tutustumistilaisuus saatiin järjestymään . . . 

Keskustelu liikkui pääasiassa Killan pää-
määrien ja toimintatapojen parissa sekä raha-
huolissa, joita vapailla aatteellisilla yhdistyk-
sillä aina on. Oppilaat olivat huomaavinaan 
kahtiajakoisuutta mielipiteissä, jotka koskivat 
Killan toimintaperiaatteita. Toinen ajatuskanta 
oli puhtaasti aselajiin liittyvä ja toinen jäsenis-
tön omaan toimintaan kohdistuvaa. Oppilaat 
jäivät kaipaamaan niitä mielipiteitä, jotka koh-
distuvat Killan toimintaan siviiliväestöön, val-
tiovaltaan, sekä varusmiehiin. Tähän liittyen 
lausuttiin ehdotus, että RtK:n Ru-oppilaskun-
nalla olisi ehdotus ja käsittelyoikeus Killan ko-
kouksissa . . . " 

2. Strömbergin Pitäjänmäen tehtaaseen tu-
tustuttiin 9. 11. 15 kilta veljen ja 30 SlRtR:n 
varusmiehen voimalla. Asiantuntevat oppaat 
johdattivat sujuvasti joukon läpi tehtaan. Var-
sinkin rannikkotykistössä käytettävät välineet 
saivat huomiota osakseen. Tilaisuus päättyi 
tehtaan tarjoamiin pullakahveihin. Oppaille 
ojennettiin kiitosten ohella tämän lehden N:o 3. 

3. Killan riemukkaat pikkujoulujuhlat pidet-
tiin 21. 11.. Kauppakillassa oli mukana yli 60 
rannikkohenkistä iloitsijaa. Killan 1. varapu-
heenjohtaja Sulo Värrön esittämin Syyrakin 
kir jaan nojaavin sanoin alkoi varsinainen oh-
jelma. Kaikille kiltalaisille ja useille rannikko-
linnakkeilla palvelleille varusmiehile jo vuo-
sien aikana tutuksi käyneet Anneli ja Anja 
Koivisto hauskuttivat yleisöä esityksillään. 
Heidän jo pitkään jatkuneet vapaaehtoiset ja 
korvauksettomat esiintymisensä palkittiin joh-
tokunnan yksimielisellä päätöksellä: Heidät 
kutsuttiin Killan ainaisjäseniksi. Koivistolais-
ten säestäjänä oli taiteilija Antti Hyvärinen 
joka palveli varusmiesaikanaan Isossasaaressa. 

Puolenyön jälkeen poistuivat kiltalaiset iloi-
sii mielin, joko kotiin tai sitten ei. 
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M E R K K I P A I V I A 

75 vuotta täyttää Helsingissä 28. 12. 1970 
kenraaliluutnantti Väinö Rikhard V a l v e . 

Saatuaan sotilaskoulutuksen Saksassa Jääkä-
ripataljoona 27:ssä osallistui Väinö Valve Va-

paussotaan patterin päällikkönä. Myöhemmin 
hän täydensi sotilaallisia opintojaan Englan-
nissa ja Italiassa sekä suoritti sotakorkeakou-
lun kurssin 1926—1929. 

Lokakuussa 1924 tuli everstiluutnantti Val-
veesta rannikkotykistön komentaja. Touko-
kuussa 1927 hänet nimitettiin everstinä Ran-
nikkopuolustuksen päälliköksi ja kesäkuussa 
1928 Meripuolustuksen päälliköksi, joka virka 
maaliskuussa 1945 muutettiin merivoimien ko-
mentajan viraksi. 

Puolustusministerinä kenraaliluutnantti Val-
ve toimi 1. 12. 1944—17. 5. 1945. Hän erosi 
vakinaisesta palveluksesta 15. 5. 1946. 

Varsinaisten virkatehtäviensä lisäksi ken-
raaliluutnantti Valve on toiminut monissa 
luottamustehtävissä mm Upseeriliiton puheen-
johtajana 1929—1930, Valtion Laivatelakan 
johtokunnan puheenjohtajana 1942—1945, Suo-
men Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 
ritarikuntien hallituksen jäsenenä vuodesta 
1945 ja Vapaudenristin Ritarikunnan suur-
mestarina ja kanslerina vuodesta 1945. 

Kenraaliluutnantti Valve toimi yhteensä yli 
21 vuotta rannikkotykistömme ja meripuolus-
tuksemme johdossa aikana, jolloin aselajimme 
eli vilkasta kehityskauttaan ja jolloin maamme 
joutui käymään kaksi raskasta sotaa. 

Onnittelemme. 

Majuri evp 
Rainer Edgar 
Grönholm 
60 vuotta 
21. 11. 1970 

Everstiluutnantti 
Kaarle Harry 
Maurits Luova 
50 vuotta 
12. 11. 1970 



Y H D I S T Y S T O I M I N T A A 
R t U Y : n V U O S I K O K O U S 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y:n vuo-
sikokous pidettiin Santahaminassa Rannikko -
tykistökouluna 27. 11. 1970 yhdistyksen 37:nnen 
toimintavuoden päätyttyä. 

Vuosikokoukseen ja tähän liittyen tutustu-
maan Rannikkotykistökoulun uusiin opetusti-
loihin oli saapunut 67 yhdistyksen jäsentä 
kaikista rannikkotykistön joukko-osastoista se-
kä runsaasti evp- ja res-jäseniä. Yhdistyksen 
kunniajäsenistä oli paikalla kenrm V Karvi-
nen, ev V Vuorela ja evl N Simonen. 

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
perinnäisen tavan mukaan paikallisen joukko-
osaston komentaja — Rannikkotykistökoulun 
johtaja everstiluutnantti P E l o m a a , ja sih-
teereiksi ylil H G r ö n b e r g ja ltn H. N i s k a. 
Toimintavuodeksi 1971 valitsi vuosikokous yk-
simielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi evers-
tiluutnantti O L y y t i s e n uudelleen. Alkanut 
toimintavuosi on evl Lyytiselle toinen vuosi 
puheenjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut 
mm. yhdistyksen johtokunnan jäsenenä, sih-
teerinä ja julkaisutoimikunnassa. 

Johtokunnan kokoonpanoksi muodostui: Evl 
P Elomaa, maj J Perkki, maj K Rydman, maj 
T Lahti, kapt P Vähäkallio, kapt P Suorauma, 
kapt M Suominen, ylil H Grönberg. Varajäse-
niksi valittiin kapt J Savonheimo, kapt T. 
Sario, ylil Vuohelainen ja ltn H Mäki. 

Kokouksen päätteeksi lähetettiin tervehdys-
sähkösanomat puolustusministeri Kristian 
G e s t r i n i l l e , puolustusvoimain komentajal-
le kenraali K O L e i n o s e l l e , ESSI:n ko-
mentaj alle, kenrm H a l m e v a a r a l l e sekä 
rouva Anna-Liisa R e v e l l i l l e . 

Kenrm V. Karvinen kiitti lopuksi kokouksen 
puheenjohtajaa. 

Varsinaisen vuosikokouksen jälkeen jatket-
tiin iltaa kevyemmissä merkeissä Suomenlin-
nan Upseerikerholla yhteisellä päivällisellä. 
Yhdistyksen vieraana Suomenlinnassa olivat 
mm. Rannikkotykistön tarkastaja ja kunnia-
jäsenten lisäksi Meriupseeriyhdistyksen pu-
heenjohtaja kom E H e l e n i u s ja nykyiset 
Rannikkotykistökoulun rt-kadetit. 

VARATTU 

Aseveljet järjestävät Helsingis-

sä Laulumiesten talolla, Hieta-

niemenkatu 2:ssa 30. 1. 1971 

klo 13.00 alkaen eversti A. E. 

Lyytisen muistotilaisuuden. 

Tervetuloa 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

VARUSMIES Tarvitsetko 
• a - i m c m koottua t ietoa 

RESERVILÄINEN rannikkotykistön 
KOULUTTAJA toiminnan eri aloilta? 

RtUY julkaisee helmikuussa 1971 

RA N N I K K O T Y K K I M I E S 

oppaan, joka sisältää koottua tietoutta yleis-
sotilaallisesta koulutuksesta, kiinteän ja moot-
toroidun rannikkotykistön ampuma- ja tais-
telukoulutuksesta, merivalvonnasta ja taistelun 
kuvasta rannikolla. Noin 300 kuvitettua sivua. 
Hinta tulee olemaan n. 9:—. Ennakkoti laukset 
yhteysupseereilta ja sihteeriltä. 
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RtUY:n toimintakertomus 
vuodelta 1970 

Päättynyt toimintavuosi oli yhdistyksemme 
37. Jäsenmäärä oli toimintavuoden lopussa 
285, joista kunniajäseniä oli viisi. 

Yhdistyksen riveistä on poistunut kuoleman 
kautta yhdistyksen kunniajäsen eversti evp 
A E Lyytinen, sekä jäsen kapt evp J V eranto. 

Vuosikokouksen valitsemaan johtokuntaan 
ovat kuuluneet seuraavat jäsenet: 
Puheenjohtaja 

evl O Lyytinen 
Jäsenet: 

evl P Elomaa (varapuheenjohtaja) 
maj J Simonen 
maj J Perkki 
maj K Rydman 
kapt P Vähäkallio 
kapt M Peltomaa 
kapt M Suominen (taloudenhoitaja) 
ylil H Grönberg (sihteeri) 

Varajäsenet: 
maj P Aulaskari 
kapt J Savonheimo 
ltn J Saarniala 
ltn M Mäki 
Yllämainittujen lisäksi ovat johtokunnan 

toimintaan osallistuneet maj T Lahti ja kapt 
O Simola RANNIKON PUOLUSTAJA-lehden 
edustajina sekä maj O Vehmas RANNIKKO-
TYKKIMIE S-kirjan toimituskunnan puheen-
johtajana. 

Palkitsemiset 
1. 5. 1970 luovutettiin majuri E B Lius-

vaaralle tunnustukseksi RtUY:n hyväksi teh-
dystä arvokkaasta työstä yhdistyksen kultai-
nen ansiomerkki n:o 17. Luovutuspäivä oli sa-
malla majuri Liusvaaran 75-vuotispäivä. 

Tyylitelty CANET-tykki n:o 24 luovutettiin 
19. 6. 1970 eläkkeelle siirtyvälle majuri E 
Pyysalolle tunnustuksena rannikkotykistöase-
lajin hyväksi tehdystä erittäin ansiokkaasta 
työstä. 

Yhdistyksen pienoisammus on luovutettu seu-
raaville henkilöille ja yhteisöille: 

N:o 48 evl V J Torvinen 50 v 7. 2. 1970 
N:o 49 Suomenlinnan Aliupseerikerho 50 v 
21. 2. 1970 
N:o 50 kapt P Vähäkallio 50 v 27. 2. 1970 
N:o 51 evl O Lyytinen 50 v 15. 4. 1970 
N:o 52 Valmet, Tourulan tehtaat 22. 5. 1970 
N:o 53 evl A E Hukari 50 v 14. 7. 1970 
N:o 54 Viestiupseeriyhdistys r.y. 25 v 3. 10. 
1970 
Yhdistyksen adressilla on muistettu seuraa-

via jäseniä heidän merkkipäivinään: 
ev V Vuorela 60 v 10. 3. 1970 
ev P Myyryläinen 50 v 11. 4. 1970 
evl N Simonen 70 v 22. 6. 1970 
ev L E Uski 60 v 1. 6. 1970 
kapt V Hannuniemi 50 v 29. 6. 1970 
24. 3. 1970 luovutti yhdistyksen varapu-

heenjohtaja evl P Elomaa KadK:n stipendien 
ja palkintojenjakotilaisuudessa parhaalle ran-
nikkotykistökadetille, kadkers Malmbergille 
upseerimiekan varusteineen. 

Rannikkotykistökoulun parhaille ru-kurssien 
oppilaille on luovutettu vanhan käytännön 
mukaan Rannikkotykistön Historia-teokset 
kurssien pättäjäistilaisuuksissa (3x4 kirjaa). 

Julkaisutoiminta 
Viime vuosikokouksessa tehtiin aloite ran-

nikkotykistön koulutusta helpottavan ja ase-
lajitietoutta lisäävän opaskirjasen aikaansaa-
miseksi. Yhdistyksen johtokunta pyysi tämän 
aloitteen pohjalta ehdotuksia mm maj Wähä-
järveltä ja aloitteen tekijältä maj O Vehmak-
selta. Viime mainitun ehdotus kirjan kokoon-
panosta hyväksyttiin johtokunnan kokouksessa 
17. 2. 1970 käsittelyn pohjaksi. 

Työnimeltään RANNIKKOTYKKIMIES-kir-
jaa kirjoittamaan kutsuttiin maj O Vehmaksen 
johdolla toimiva toimikunta ja kirjan kustan-
nusjärjestelyjä tutkimaan nimettiin johtokun-
nasta kustannusjaos maj Perkin johdolla. Kir-
jan sisällyserittely kuva- ja piirrosluetteloin 
hyväksyttiin 28. 4. 70. Kirjan sivumäärä on 
sen mukaan 336. 

Kustannusarvio käsittää painatus- ja kirjoi-
tuskulujen lisäksi myös markkinointikulut. Ar-
vion mukaan 3000 kirjan painoksena tilattuna 
kirjan hinta tuli olemaan 9 mk. Suunnitelmat 
on laadittu siten, että helmikuun 1971 saapu-
miserän varusmiehet voisivat hankkia kirjan 
opintojensa helpottamiseksi ja tueksi. 

Käsikirjoitus valmistuu kuluvan syksyn ai-
kana. 

Myyntiartikkelit 
Myyntiartikkeleiden osalta on pyritty myy-

mällä vähentämän varastossa olevia vanhoja 
kirjoja laskemalla niiden myyntihintaa tuntu-
vasti. Suomenlinna-teoksen menekki kuluvana 
vuonna on ollut heikko. Uusia myyntiartikke-
leita on toimintavuonna hankittu: 
— onnitteluadresseja 500 kpl 
— pienoiskortteja 2000 kpl 
— joulukortteja 2000 kpl 

Rannikon Puolustaja-lehti 
Rannikon Puolustajaa on toimitettu RtUY:n 

vuosikokouksessa 28. 11. 1969 hyväksyttyä toi-
mintasuunnitelmaa noudattaen. Lehden sisäl-
töä ja levikkiä on sen mukaan pyritty kehit-
tämään niin, että yleinen tietämys ja kiinnos-
tus rannikon puolustuksen merkityksestä ja 
tarpeista laajenisivat ja että rannikon puo-
lustajien keskinäinen tuntemus ja yhteenkuu-
luvaisuuden tunne entisestäänkin lisääntyisi-
vät. 

Lehti on ilmestynyt kertomuskautena neljäs-
ti ja on tavanomaisten tiedotusten, kuulumis-
ten ja merkkipäivien lisäksi välittänyt tietoja 
mm 
— 1. 9. 1969 toimintansa aloittaneesta Ran-
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nikkotykistökoulusta, 
—- rannikkotykistön viimeaikaisesta kehitykses-

tä ja kehittämistarpeista useissa eri kirjoi-
tuksissa, 

— Santahaminassa 30. 8. 1970 vietetystä Ran-
nikon Puolustajien Killan juhlasta, 

— ruotsalaisten rt-miesten laivastovierailusta 
Hangossa kesäkuussa sekä 

— 80 vuotta täyttäneen Oy Mannerin Kone-
paja Ab:n toiminnan yhtymäkohdista ran-
nikonpuolustajain toimintaan. 

Lehden ti laajakunta on käsittänyt yhteensä 
noin 1500 RtUY:n ja Rannikon Puolustajain 
Killan jäsentä. Loput 2200 kappaleen painok-
sista ovat menneet rt-joukko-osastojen varus-
miesten, rannikon sotilasläänien upseeri- ja 
aliupseerikerhojen, eri sotilasopetuslaitosten ja 
yksityishenkilöiden käyttöön. Lehteä on lähe-
tetty myöskin kinajärjestöille Ruotsiin, Nor-
jaan ja Tanskaan. 

Lehden toimituskuntaan ovat kuuluneet 
—• päätoimittajana majur i T Lahti ja 
— toimittajina eri vaiheissa kapteenit T Sario, 

V Skyttä, O Simola, O Ström sekä luut-
nantti H Niska. 

Osoitekortiston hoitajana on ollut sotilasmes-
tari H Laukkanen ja 1. 8. 1970 alkaen neiti 
Martta Korhonen. 

Ilmoitushankkijana toimineen herra E Kala-
karin kanssa tehty sopimus purettiin 15. 7. 
1970 mistä alkaen ilmoitushankintaa on tois-
taiseksi hoidettu pääasiassa RtUYrn yhteys-
upseerin välityksellä. 

Kuluneen, niinkuin jo aikaisempienkin vuo-
sien toimitustyöstä saatujen kokemusten pe-
rusteella tulisi Rannikon Puolustaja-lehteä kos-
kevaa päätöksentekoprosessia nykyisestään ke-
hittää. On ilmeistä, että lehden toimintaa 
koordinoimaan tarvitaan jokin arvovaltainen 
elin, joka RtUY:n ja Rannikon Puolustajain 
Killan valtuuttamana laatii toimitussuunnitel-
mat ja kustannusarvion sekä valvoo että kaik-
ki osapuolet ajoissa huolehtivat suunnitelman 
edellyttämistä velvoitteistaan. 

Taloudellinen tilanne 
Yhdistyksen tilinpäätös tilikaudelta 1. 10. 

1969—30. 9. 1970 osoittaa ylijäämää. 
Tilivuoden alussa Kunnallispaino Oy:lle ol-

lutta yhdeksän tuhannen markan tilivelkaa on 
lyhennetty kuudella tuhannella markalla ja 
tehdyn päätöksen mukaisesti velka maksetaan 
loppuun 20. 12. 1970 mennessä. Apuna lainan 
lyhentämisessä on ollut mm URLUS-säätiön 
yhdistykselle myöntämä tuhannen markan 
avustus. 

Kenrm Sarion muistorahastosta on tilikau-
den aikana otettu 1000 mk:n laina, jolla niin-
ikään on lyhennetty kirjapainovelkaa. 

Yhdistys on kerännyt jäseniltään lahjoituk-
sina 345 mk, joka on luovutettu Rannikko-
tykistökoulun perinnerenkaalle lipun hankki-
mista varten. 

Johtorengas ja Kilta 
Johtorengas järjesti kevätkokouksensa Suo-

menlinnan Upseerikerholla, jonka päätteeksi 
rannikkotykistön tarkastaja eversti E Vera-
nen piti esitelmän rannikkotykistön asejär-
jestelmistä. Myös Suomenlinnassa asuvaa pääl-
lystöä oli runsaasti saapunut kuuntelemaan tar-
kastajan esitystä. 

Jokavuotiset herrasmieskilpailut järjestettiin 
Santahaminassa 21. 4. 1970. 

Yhteistoiminta Rannikon Puolustajain Killan 
kanssa on jatkunut entiseen tapaan ensisijai-
sesti RP-lehden julkaisemisen merkeissä. 

Rannikon Puolustajain Kilta järjesti Santa-
haminassa 30. 8. 1970 Rannikon puolustajain 
päivän, jonka osanottajamäärä kohosi lähelle 
kolmeasataa. 

Muu toiminta 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen edus-

tajana Sotatieteellisessä neuvottelukunnassa 
on päättyneenä toimintavuonna toiminut ky-
seisen neuvottelukunnan sihteeri, majuri M 
Lappalainen. 

Tammikuussa kääntyi yhdistyksen johto-
kunta joukko-osastojen komentajien puoleen 
todeten eri rannikkotykistöjoukko-osastoissa 
vallitsevat erilaiset perusteet pienoislipun 
luovuttamisessa pois siirtyville aliupseereille 
ja upseereille. SlRtR:n komentaja eversi H 
V Seppälä, esitti, että RtUY:n johtokunta toi-
misi edelleen eri joukko-osastojen välisenä 
koordinoivana elimenä pienoislippukysymyk-
sessä. Asiasta on keskusteltu useissa johto-
kunnan kokouksissa ja yhteysupseereiden vä-
lityksellä on joukko-osastot pyritty pitämään 
ajan tasalla muualla vallitsevasta käytännöstä. 
RtUY:n johtokunta ei ole kuitenkaan voinut 
eikä halunnut määrittää tarkkoja pienoislipun 
jakosuosituksia, sillä joukko-osaston komen-
tajahan ratkaisee kuitenkin asian kussakin ta-
pauksessa erikseen. Yhtenäinen menettely täs-
säkin asiassa edistäisi hajallaan olevan asela-
jin yhteishenkeä. 

22. 5. 1970 järjestettiin yhdistyksen teolli-
suusretki Jyväskylään Valmetin Tourulan teh-
taille. Matka oli erittäin onnistunut ja tä-
män johdosta päätettiin vastaisuudessakin pyr-
kiä järjestämään vastaavanlaisia retkiä. 

V H TANNER OY 
Vaasa 
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TurRtR:n aliupseeri-kerho 
Kuten tiedämme toimii rykmenttimme laa-

jalla vastuualueella niin tietenkin aliupseerit 
hajaantuvat toimipaikoilleen öröstä Reposaa-
reen saakka tästä johtuen saattaa kulua kah-
desta kolmeen vuoteen ennenkuin taloon tullut 
nuorimies on tavannut kaikki rykmentin aliup-
seerit, voipa kulua jos huono tuuri sattuu pi-
tempikin aika. 

Laajasta alueesta johtuen rykmentin alueella 
toimii kolme aliupseerikerhoa nimittäin, 
TurRtR:n kerho Turussa, Saariston ap-kerho 
Gyltössä, Selkämeren au-kerho Uudessakau-
pungissa, aselaji- ja yhteishengen kasvattajina. 
Se että yhdessä joukko-osastossa on näin mon-
ta kerhoa ei ehkä ole aina paras mahdollinen 
ratkaisu mutta tämän on sanellut jäsenistön 
yhteistoiminnan tarve. 

TurRtRrn au-kerhon jäsenistö muodostuu 
rykmentin esikunnassa, eptrissa ja örön lin-
nakkeella palvelevista aliupseereista jäsen-
määrän vaihdellessa 28—35 välillä. 

Kerhon toimintamuotoina ovat yhteydenpito 
Aliupseeriliittoon ja muihin kerhoihin, 

virkistystilaisuuksien järjestäminen ja osallis-
tuminen muiden paikallisten kerhojen järjes-
tämiin tilaisuuksiin. Silloin tällöin järjestetään 
yhdessä rykmentin toisten kerhojen kanssa 
reippailu-iltoja jne. Tosin turkulaisissa on viime 
aikoina ollut huomattavissa, että suuren kau-
pungin kiireinen elämänrytmi tahtoo temmata 
mukaansa, ei ole aikaa sanotaan. Turussa on 
kyllä eräs suuri puute, puuttuu ampumarata. 
Se ehkä selittää mikä on kadottanut meidän 
ampujat, olihan meidän ampujamme Au-liiton 
mestareita useamman kerran ja mieskohtaises-
sa kilvassa aivan kärkitiloilla. Rykmentin ali-
upseeristo on näinä vuosina nuorentunut kovaa 
vauhtia "vanhat parrat" ovat villiytyneet lähte-
mään eläkkeelle niin, ettei tässä ole ehtinyt 
muuta paljon tehdä kuin erojaiskahveja juo-
maan, no sehän on heidän oikeutensa. Me nuo-
remmat voimme vain lausua heille kiitokset 
ja toivottaa pitkää ikää ja palvelukseen tulleet 
lausua tervetulleeksi taloon. 

Näiden hajamietteiden mukana kerhomme 
jäsenistö tervehtii kaikkia aselajissamme palve-
levia ja palvelleita ja toivottaa Hyvää Joulua 
ja Onnellista Uutta Vuotta. 
Aselajiterveisin T Talasmäki 

Kyminlinnan Aliupseerikerho 
Kerho on toiminut Kotkan Rannikkopatteris-

ton ja sen edeltäjä joukko-osaston aliupseerien 
yhdistyksenä yli 36 vuotta. 17. 3. 1934 perus-
tettiin Haminassa 2.ErRtPston aliupseerikerho, 
useiden nimenmuuttojen jälkeen kerho on saa-
nut nykyisen nimensä v 1959. Siirtyminen Ha-
minasta Kyminlinnaan on tapahtunut v 1949. 

Kyminlinna sijaitsee Kotkan kaupungin alu-
eella noin 6 km keskustasta pohjoiseen Kymi-

joen suurhaarojen välissä vanhalla linnoitusalu-
eella. 

Alueen linnoittaminen on suoritettu Ruotsin-
salmen taistelujen jälkeen 1791-luvulla. Hil-
jalleen rappeutuvat vallit antavat nykypäivän 
ihmiselle aavistuksen suuresta vuosia kestä-
neestä työstä. Samanaikaisesti on Kotkan alu-
eella tehty paljon muitakin linnoitustöitä, mut-
ta muut ovat joko hävitetty tai ne ovat rap-
peutuneet melkein näkymättömiin. 

Kuten ylläolevasta voidaan todeta, on meillä 
historiallinen ympäristö. 

Suuri osa jäsenistöstä toimii nykyajan lin-
nakkeilla Kirkonmaassa ja Rankissa. Näin ol-
len meidän, kuten muidenkin rt-joukko-ososto-
jen kerhojen, jäsenistö toimii laajalla alueella 
saaristossa. Tämä asettaa rajoituksia kertotoi-
minnalle. Niinpä meillä on vain muutamia tilai-
suuksia, joihin saamme jäsenistön kokonaisuu-
dessaan mukaan. Kerho toimii useilla eri aloilla 
ja koetamme löytää jokaiselle jotakin. 

Suurin osa toiminnasta on urheilun alalla. 
Hajanaisesta sijainnista huolimatta saamme 
kilpailupaikoille kokoon lähes saman prosentin 
osanottajia kuin yhtenäisissä maavaruskunnis-
sa. 

Olosuhteista johtuen tulokset eivät aina ole 
kovin korkeata luokkaa. Kuitenkin kerhon pii-
ristä on vuosikymmenien ajan löytynyt ampu-
jia, jotka sijoittuvat hyvin esim. Aliupseerilii-
ton kilpailuissa. 

Kilpailutoiminta on huomattava yhdysside 
paikallisiin reserviupseeri- ja aliupseerikerhoi-
hin. 

Viime vuosien aikana on Kymenlaaksossa ol-
lut useita yhteisiä suuria kilpailuja, joihin osal-
listuvat aktiivi- ja res-upseerit sekä aktiivi -
ja res-aliupseerit. Kaikissa näissä olemme yrit-
täneet olla mukana. Tämä yhteistoiminta re-
serviläisjärjestöjen kanssa on antanut paljon 
lisäväriä toimintaan. 

Huomattavan laajaa on myös kilpailutoiminta 
naapurikerhojen, etenkin Haminan kanssa. 

Urheilu ei luonnollisesti kaikkia kiinnosta. 
Keskustelu- ja harrastuspiirejä on vaikea saa-
da aikaan, tosin shakkipeli on viriämässä uudel-
leen. 

Ammatilliselta ja taloudelliselta alalta on py-
ritty järjestämään selostus- ja esitelmätilai-
suuksia. 

Lisäksi olemme järjestäneet retkiä ja vastaa-
vasti muualta on käynyt vieraita alueellamme. 

Jäsenistömme on huomattavasti nuorentunut 
viimeisten vuosien aikana. Tämä nuorentumi-
nen on ulottunut kerhon toimihenkilöihin saak-
ka. Tällä hetkellä on puheenjohtajana vääp R 
Torkkel, varapuheenjohtaja vääp P Sinkko, 
kerhomestarina vääp M Kääriäinen ja urheilu-
toiminnan johtajana ylik J Ryynänen. 

Kerhotoimintaa ja sen merkitystä on vaikea 
arvioida, mutta uskomme, että jotakin vaikut-



teitä ja arvoja se antaa jäsenilleen. Määrätyn 
panoksen se antaa myös maanpuolustustyöhön 
yhteistoiminnallaan reserviläisjärjestöjen kans-
sa. 

Saariston aliupseerikerho 

Saariston Alipäällystökerho ry. perustettiin 
Korppoossa 4. 1. 1946. Toimipaikka oli aluksi 
Korppoossa ja on sen jälkeen ollut vuoroin 
Utössä ja Korppoossa aina sen mukaan, missä 
henkilökunnan enemmistö on ollut. Vuonna 
1968 kerhon toiminta siirtyi Gyltöhön, missä 
sijainneesta uudesta kerhotalosta luovutettiin 
toinen puoli Saariston Alipäällystökerhon käyt-
töön. 

Jäsenmäärä on tällä hetkellä 32. Jäsenistö 
koostuu saaristoalueella eri linnakkeilla palve-
levista aliupseereista ja siviilitoimenhaltijoista 
sekä Fagerholmin merivartioaseman henkilö-
kunnasta. 

Kerhon tärkein toimintakohde on jatkuva yh-
teydenpito Aliupseeriliittoon. Jäsenistön kes-
kuudessa toiminta keskittyy lähinnä yhteishen-
gen ja henkisen virkistymisen luomiseen. Ker-
ho on pyrkinyt järjestämään kerran kuukau-
dessa yhteisen illanviettotilaisuuden. Jäsenis-
tön hajallaan sijaitsemisen vuoksi urheilutoi-
minta on jäänyt vähäiseksi. Kilpailutilaisuudet 
on järjestetty palvelukseen kuuluvien suunnis-
tus- ja ampumakilpailujen yhteyteen. Gyltön 
linnakkeella käyneet seurueet ovat myös poi-
kenneet tutustumassa kerhon tiloihin. 

Saariston Alipäällystökerho on vähäisellä 
toiminnaallaankin halunnut luoda yhteyksiä si-
viiliväestöön ja lujittaa rannikonpuolustushen-
keä sekä jäsenistössä että sen ulkopuolellakin. 

Hangon Aliupseerikerho 

Olipa kerran aliupseeri Hangon Rannikkopat-
teristossa. Tästä on jo pari kolme vuosikymmen-
tä aikaa. Tämä aliupseeri käytti alkoholia. 
Käytti sitä ehkä hieman liikaa. Esiintyi joskus 
juopuneena. Hyi. Tästä julkisesta esiintymises-
tä hän sai aliupseerikerholtaan julkisia nuh-
teita, moitteita ja varoituksia, jotka tallennet-
tiin myös kerhon kokouspöytäkirjojen sivuille. 
Taisi näitä aliupseereja olla vuosien aikana use-
ampiakin. Ja useampia kertoja myös kerhon ko-
kouksissa pohdittiin alkoholinkäyttöä, sen tar-
joilua, määrää, laatua ja muita asiaan liittyviä 
ongelmia. Jopa niin, että muuta tietoa menneis-
tä kunnian päivistä on ainakan pöytäkirjoista 
vaikea löytää. 

Ehkä emme vaalikaan enää kerhon "kunniak-
kaita perinteitä", ainakaan ei vastaavia puuttu-
misia jäsenkunnan mahdollisiin käytösrikkei-
siin ole viime vuosina tiettävästi tapahtunut. 
Valitettavasti emme osaa punastua emmekä 
painaa päätämme häpeästä hartioitten väliin tä-
tä ajatellessamme. Mutta omahyväisyys ja it-
setyytyväisyys olkoon silti kaukana meistä ker-
hon nykyistä toimintaa tutkiessamme. 

Hangon Aliupseerikerho tiettävästi toimii. 
Sen jäsenkuntaan kuuluvat paitsi Hangon kau-
pungissa asuvat, myös Russarön ja Hästöbusön 
aliupseerit sekä Jussarön ylikersantti Koski-
nen. Sääntömääräiset kokoukset on saatu pää-
tösvaltaisiksi. Jos Itämeren myrskynhaltija olisi 
päättänyt toisin, ei olisi ehkä saatu. 

Sen sijaan toiminta muutoin, jos se käsite-
tään jäsenkunnan omatoimisuutena ja aktiivi-
suutena. — Mitä alotteita olemme viime vuo-
sina tehneet? Millä tarmokkuudella niitä aja-
neet? 

Ehkä emme enää käy tositoimiin pelastaak-
semme toveriamme Wiinan Kauhistukselta — 
vaikka siihen joskus voisi olla aihettakin. Kiil-
teleekö oma kirkas pullomme niin häikäise-
västi. Teemme ehkä pelit raikuen kesäretkiä 
(perinteisiä, todellakin) öröseen vanhalla kun-
non Pukkiolla. Ja meillä kaikilla on niin mu-
kavaa, kun tyyninä kesäiltoina veneet poik-
keavat Hankoon ja kerholla on oikein orkesteri 
soittamassa. Virkistys on toki tärkeä. Erityisesti 
tärkeä näissä ulkonaisesti hankalissa oloissa. 

Mutta syksyllä ja talvella sekä keväälläkin, 
kun emme enää niinkään paljon kalastele — 
kuten se entinen lappalainenkaan — olisi ehkä 
syytä uhrata muutama vakavahko ajatus ali-
upseerien asemalle, Aliupseeriliiton pyrkimyk-
sille, yhtenäispäällystölle ja myös näiden omien 
olojen parantamiselle (esim. Russarön ala-ar-
voiset asunto-olot). Aliupseeriston keskuudessa 
tapahtuu muualla maassa liikehdintää, jota 
ehkä heräämiseksi voisi jopa sanoa. Eli se pal-
jon puhuttu kantapeikon kuva pyrkii muuttu-
maan, koska kantapeikko ei itse enää ole siihen 
tyytyväinen. Sen sijaan että rikkoisi peilin se 
todella yrittää kammata tukkansa, leikata kyn-
tensä, jopa pyyhkiä joskus takapuolensakin. 

Tietysti rannikko on kaukana keskuksista, 
kulkuyhteydet ovat vaikeat, tieto kulkee hi-
taasti. Meri, myrskyt ja jäät vaikeuttavat si-
säistä tiedotustoimintaa, mutta vaikuttavatko 
ne myös riittävän yhteishengen syntymiseen. 
Oma vaikutuksensa on myös henkilökunnan 
suurella vaihtuvuudella. Hangon Rannikkopat-
teristolla lienee Viikon Työpaikat -lehdessä py-
syvä ilmoitus. Tervetuloa joukkoon! 

Muualla maassa väitetään aliupseerikerhojen 
olevan jopa ammattiosastoihin verrattavia yh-
teenliittymiä. Hyviä ideioita ja suunnitelmia 
putkahtaa esiin usein yksityisissä keskusteluis-
sa. Miksi ne sammuvat? Miten organiseeraisim-
me systeemin, että parannukset todella tapah-
tuisivat? 

Ylik. S. Teljosuo 

VAASAN ALIUPSEERIKERHO 

Vaasan Aliupseerikerhon kotipaikkana on his-
toriallinen Vaasan kaupunki. Kerhon kerhohuo-
neisto sijaitsee niinikään historiallisessa 1800-
luvulla rakennetussa tiilikasarmissa, jonka I 
kerros on kokonaisuudessaan kerhon käytössä. 
Huoneistossa suoritetun osittaisen uudistustyön 
jälkeen kerhon toimitilat ovat varsin viihtyisät. 
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Kerhon jäsenmäärä on 124 varsinaista jäsen-
tä, lisäksi kerholla on kunnia- ja evp- jäseniä, 
uiko- ja kannattavia jäseniä. Kerhon varsinai-
sista jäsenistä noin 1/3 suorittaa palvelutehtä-
viään Vaasan ulkopuolella Pohjanlahden ran-
nikolla. Tornio on utuisin paikka jossa tapaa 
Vaasan Aliupseerikerhon jäseniä jokapäiväi-
sessä työssään. Pitkät matkat ja hajallaan ole-
vat toimipaikat sulkevat monta jäsentä pois 
varsinaisesta kerhotoiminnasta. 

Kerhon toimintaa johtaa kerhon vuosiko-
kouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Johtokun-
nan avuksi on lisäksi valittu toimikunnat hoi-
tamaan urheilu- ja huviloimintaa. Urheilutoimi-
kunta jakautuu kilpailulajeittani; ampuma-, 
hiihto-, suunnistus-, kalastus-, shakki- ja yleis-
urheilu- ja uintijaostoon. 

Kilpailutoiminta muodostaa kerhon toimin-
nasta huomattavan osan. Naapurikerhojen ja 
eri yhteisöjen kanssa käydään monipuolista ja 
tiivistä kamppailua melkein kaikilla urheilun 
aloilla. Mainittakoon, että Oulun, Kokkolan, 
Kauhavan ja Vaasan Aliupseerierhot ovat kil-
pailleet ammunnan jalossa taidossa jo yli 20-
vuoden ajan. Rehtiä kilpailuvastusta tarjoavat 
myös Jurvan ja Laihian reservialiupseerit jo-
kavuotisessa ampumahiihtokilpailussa. 

Huvitoimikuntu vastaa jäsenten viihdyttämi-
sestä järjestämällä illanviettoja ja erilaisia juh-
latilaisuuksia. Kerho ei ole unohtanut eläkkeel-
lä olevia ja paikkaunnalla asuvia evp-jäseniään, 
vaan heidät kutsutaan 2—3 kertaa vuodessa 
kerholle viettämään yhteistä iltaa. 
Tiedotus-lehti jaetaan yleensä toimipaikoille, 
tiedotussihteerin toimittaman Tiedotus-lehden 
ja erillisten sanomien ja yleiskirjeiden avulla. 
Tiedotus-leht ijaetaan yleensä toimipaikoille, 
erilliset sanomat ja yleiskirjeet jaetaan sisäl-
löstä riippuen jäsenten koteihin. 

Vilkasta yhteistoimintaa käydään myös VL:n 
Vaasan piirin ja kerhomme välillä. Toiminnasta 
mainittakoon yhteisesti toimeenpantu järjestö-
toiminnan alkeiskurssi, yhteiset illanvietot, la-
tu- ja polkuretket sekä tiedotus- ja selostusti-
laisuudet. 

Kerhon toimintaa lisää ja täydentää kerhon 
hallinnassa oleva ranta-alue, joka kesällä on 
varsin ahkerassa käytössä. Alueella on muuta-
mia jäsenten omistamia kesämökkejä, yhteinen 
sauna ja kalastusmahdollisuus. 

Kerhon toiminta ei suinkaan supistu oman 
kerhon ja ammattikunnan piirissä tapahtuvaan 
toimintaan, vaan yhteiskunnalliset asiat kiin-
nostavat jäseniämme samoin kuin muitakin 
kansalaisia. Kunnallisissa luottamustehtävissä 
on tälläkin hetkellä useita kerhomme jäseniä. 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYK-
SEN PAINOTUOTTEIDEN MYYNTIHINNAT 

Suomenlinna teos 10.00 

Rannikkotykistön vuosikirja IX 1962 . . 5.00 

Rannikkotykistön vuosikirja X 1964 . . . . 5.00 

Rannikkotykistön vuosikirja XI 1966 . . 5.00 

Rannikkotykistö taistelee 1.00 

Tyyntä ja Myrskyä 1.50 

Maihinnoususotatoimi 0.50 

Ahvenanmaan linnoittaminen 0.50 
Suomen rannikkotykistö 1918—1958 
(nahkaselk) 20.00 

Suomen rannikkotykistö 1918—1958 
(kluuttik) 16.00 

RtUY:n adressit kuorineen (onnittelu ja 
suru) 5.00 

TK - kuvat 0.20 

Joulukortit kuorineen 0.25 

RtUY:n rintamerkki 5.00 

Em myyntiartikkeleita saatte RtUY:n yhteys-
upseereilta, sihteereiltä ja taloudenhoitajalta. 

VAASA—UMEÅ OY 

Vaasa 

Helsinki 1870. Kunnalllniiulnu 



Aika ei ole pysähtynyt. 
Sen osoittaa SAAB BT 28 — uusi elektroninen tarkkuus-
maalitaulu kivääriammuntaa varten. Sen rekisteröintilaite 
osoittaa välittömästi täsmällisen tuloksen, sekä sen arvon 
että sijainnin. Laitteen näyttöyksikkö on jaettu kahdeksaan 
sektoriin, aivan samoin kuin maalitaulukin. Jokaisella am-
pujalla on edessään mikrofoni, joka laukauksen tapahtues-
sa käynnistää vastaavan maalitaulun lähettimen. Kun luoti 
osuu tauluun, syttyy näyttölaitteessa valo osumaa vastaa-

vaan sektoriin ja osuman arvo näkyy keskellä näyttölai-
tetta. Samanaikaisesti laite kirjoittaa tuloksen paperinau-
halle kopioineen. Näin saatte selvän käsityksen laukauk-
sestanne ja yhteispistemäärästänne. Tarkasti, muutamassa 
sekunnissa. SAAB BT 28 käytettäessä ette tarvitse lainkaan 
näyttäjiä. Se säästää rahaa. Ei ainoastaan näyttäjien palk-
karahoja, vaan myös radan rakentamiskustannuksia. Kuten 
huomaatte, aika ei ole pysähtynyt. 

SAAB-SCANIA 
Teol l isuusjaosto, S-550 02 Jönköping, Ruotsi 

Edustajamme Suomessa: 
Scan-Auto 

Datasaab, Keskusk. 7, Helsinki 10, puh. 10 11 
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