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3£at6om»te tulevaisuuteen^, 

Valot siintää äärellä mantereen. 

Me niitä katsomme silmin sotilaan. 

Ne luodolta luodolle sanoman viestittää: 

Luj ina tahdomme seistä suojana isänmaan. 

Siteeksi työn, aatteen, veljeyden, 

Veljespiirin kerran me loimme. 

Se a jan aallot kestänyt 

ja puolesta aatteen vuosikymmentä neljä 

l ippua kantanut on. 

Ei myrskyt meren aavan, 

eikä aatteet hor juvat , 

työtämme murskata voi. 

Ne tor jumme voimalla veljeyden 

ja tuntien asian yhteisen. 

Tulevaisuuteen katseemme kohdistamme. 

Ajan haasteeseen yhdessä vastaamme. 

Vain piirimme lu jana säilyttäen 

työmme hedelmää, onnea kantaa 

ja osamme kansamme parhaaksi saattaa. 
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Yhteistyössä aselajin voima 

Luja toveruus, yhteenkuuluvaisuuden tunne ja määrätietoinen toiminta 
aselajin monitahoisessa toimintakentässä ovat niitä keskeisiä pyrkimyksiä, 
jotka ovat johdatelleet rannikkotykistössä palvelleiden ja palvelevien 
upseereiden keskinäisen yhdyssiteen — Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
— työtä läpi 40-vuotisen taipaleen. Pyrkimyksenä mainitut tekijät muodos-
tavat samalla myös edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen 
korostuneen merkityksen tällaiset pyrkimykset ja edellytykset saavat silloin 
kun toimintapiirin etäisyydet ovat pitkiä ja kohteena oleva yhteisö on 
määrällisesti varsin suppea. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on toimintansa aikana kokenut 
monia vaiheita. Tehtävälle uskollisina on sen piirissä pohdittu ja ratkottu 
lukuisia kysymyksiä jäsenkunnan sekä aselajin parasta tarkoittaen. Yhteis-
kunnallinen ja maanpuolustuksen kehitys ovat jatkuvasti sekä laajentaneet 
tarpeellisen toimintakentän piiriä että korostaneet puheena olevan työn 
merkitystä. Tänä juhlavuotena aselajin upseereiden kiitollisuus kohdistuu 
niihin miehiin, jotka pyyteetöntä työtä tehden ovat tasoittaneet yhteisen 
yhdistyksen taivalta. 

Kiitollisuudella on todettava myös se yhteistyö, jossa yhdistys on voinut 
olla mm Rannikon Puolustajain Killan ja "Johtorenkaan" kanssa sekä 
se tuki, jota se on taipaleensa aikana saanut aselajin eri elimien lisäksi 
lukuisilta eri yhteisöiltä ja yksityisiltä. Tässä yhteydessä ja keskinäisessä 
tuessa piilee suurelta osin rannikkotykistöaselajin tulevaisuuden henkinen 
voima. 

Nyt ilmestynyt Rannikon Puolustajan numero on omistettu Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistykselle. Taloudellisten vaikeuksien vuoksi ei vanhaa 
vuosikirjaperinnettä voitu jatkaa tänä juhlavuotena laajemman julkaisun 
muodossa, mutta odottakaamme tässä suhteessa aikaa parempaa. 

Sinitakkisten veljiemme keskinäinen yhdysside — Meriupseeriyhdistys 
— juhli lokakuussa 50-vuotistaipaleensa täyttymistä. Lehtemme julkaisija-
yhdistykset haluavat vielä tässä yhteydessä julkituoda lämpimät onnittelunsa 
ja jatkuvan menestyksen toivotuksensa. Organisaatiot muuttuvat, mutta 
toimintaelementti ja sen mukana yhteistyön tarve ovat pysyvä tosiasia, 
jolle myös vapaamuotoisen yhteistyön tulee rakentua ammatillisen ohella. 

Toimitus jättää kirjoittajille vastuun heidän esittämistään mielipiteistä. 
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40-vuotias 
Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys 
Osoituksena vapaaehtoisen yhteistyön suuren merkityksen 
oivaltamisesta on eri aselajiyhdistyksillä jo perinteiset 
vakiintuneet asemansa maanpuolustuksemme kokonaisuu-
dessa. Jatkuvasti kehittyvät ja muuttuvat olosuhteet niin 
puolustusvoimissa kuin koko yhteiskunnassammekin mer-
kitsevät kokemuksen mukaan pysyvää vireän toiminnan 
haastetta myös mainituille yhdistyksille. Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys on 40-vuotisen toimintansa aikana monin 
eri muodoin vastannut edellä mainittuun haasteeseen ja 
ansiokkaasti toiminut rannikkopuolustuksemme ja sen pii-
rissä palvelevien hyväksi. Onnittelen juhlivaa yhdistystä ja 
sen jäsenistöä samalla toivottaen jatkuvaa menestystä 
työllenne maanpuolustuksemme parhaaksi. 

Puolustusministeri 
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Pitkä merirajamme, ulkomaanyhteyksien keskeinen merkitys 
maamme kehitykselle sekä yhteiskuntamme moninaisten 
toimintojen keskittyminen rannikolle ja sen tuntumaan 
ovat jo perinteisesti määrittäneet rannikkopuolustukselle 
vaativat tehtävät maanpuolustuksemme kokonaisuudessa. 
Sen tehtäväkentän sisältö ja rakenne erityisesti monipuolistu-
vine teknillisine osineen, pitkät yhteysvälit ja jatkuvan 
valmiuden vaatimus edellyttävät rannikko-olosuhteissa toimi-
vilta joukoilta ja yksilöiltä korkeaa ammattitaitoa ja lujaa 
yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Nämä vaatimukset ovat 
jatkuvasti voimistuneet ja niiden merkitys käy yhä koroste-
tummin esille. 
40-vuottaan täyttävä Rannikkotykistön Upseeriyhdistys — 
aselajin piirissä palvelevien ja palvelleiden upseerien yh-
dysside — on monipuolisella toiminnallaan aselajin hyväksi 
"tyynet ja myrskyt" kokien osoittanut sekä tarpeellisuutensa 
että elinvoimansa. Tä tä elinvoimaa tarvitaan nyt jos kos-
kaan yhteiskuntamme monitahoisen muuttumisen koh-
distaessa vaikutuksensa myös puolustusvoimissa palveleviin 
ja vaikuttaessa yksilön ratkaisuihin. Uskon, että sen toimin-
nan, jota yhdistys on harjoittanut, arvon tiedostaminen ja 
sen luoma yhteenkuuluvaisuuden henki tulevat vastedeskin 
edistämään ei vain rannikkotykistöaselajin omia toiminta-
olosuhteita, vaan myös koko maanpuolustuksemme arvon ja 
sisällön oivaltamista kansamme keskuudessa. 
Puolustusvoimien puolesta ja omasta puolestani lausun 
kiitokset Rannikkotykistön Upseeriyhdistykselle sekä sen 
kaikille jäsenille suoritetusta arvokkaasta epäitsekkäästä 
työstä maanpuolustuksemme hyväksi. Antakoot saavutetut 
tulokset tyydytystä ja kannustakoot ne yhdistystä ja sen 
jokaista jäsentä työssään kansamme ja isänmaamme par-
haaksi. 

jC\i < IsU-tCMSt-

Puolustusvoimain komentaja 
Kenraali 



Esitän Rannikkotykistön Upseeriyhdistykselle aselajin ter-
vehdyksen ja onnittelut. 
Yhdistyksen työ ja sen tulokset muodostavat merkittävän 
tekijän rannikkopuolustuksemme vaiheissa. Jäsenistön 
ammatillinen vireys ja luja yhteishenki ovat tukeneet ran-
nikkotykistön kehittämistä ja ylläpitäneet uskoa aselajiin 
vaikeinakin aikoina. 
Esitän Rannikkotykistön Upseeriyhdistykselle, sen johdolle 
ja jäsenille kiitokseni työstä aselajimme hyväksi. 
Kehittyvä rannikkotykistö tarvitsee edelleenkin tukeanne. 
Vain aikaansa seuraava, valpas ja aselajinsa tulevaisuuteen 
luottava rannikkotykistöupseeristo pystyy vastaamaan vaati-
vasta tehtävästään rannikon puolustajina. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
Eversti 

Itsenäisen Suomen ollessa nuoremman kuin yhdistyksemme 
tänään silloiset rannikkotykistön upseerit kokoontuivat ja 
perustivat Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen. Perusta-
misen taustalla oli tarve. Mikä on tilanne tänään? 
Aselajimme palvelupisteet ovat edelleen rannikolla ja saa-
rissa sekä yksinäisinä toimipaikkoina rannikon ja sisämaan 
esikunnissa. Ja kuitenkin tiedämme, että henkilökohtainen 
tapaaminen, kokemusten vaihtaminen, päivänkohtaisten ja 
edessä olevien pulmien yhteinen pohdinta ovat eräitä niitä 
tekijöitä, jotka luovat yhtenäisen, suorituskykyisen ja ehyen 
osan maanpuolustuksen kokonaiskentässä. 
Hyvät yhdistyksemme jäsenet. Käsitykseni on, että tarve on 
tänään olemassa — kuten 40 vuotta sitten. Kiitän Teitä 
tähänastisesta osallistumisesta ja toivon tarmoa ja tahtoa 
jatkaa toimintaa yhdistyksemme riveissä, itsenäisen ja 
vapaan Isänmaan parhaaksi. 
Näillä ajatuksilla tervehdin tänä Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen juhlavuotena yhdistyksemme jäseniä ja 
kaikkia rannikon puolustajia. 

Everstiluutnantti 
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EVERSTI AIMO PAJUNEN 

Rannikkotykistön 
kehitysnäkymiä 
parlametaarisen 
puolustuskomiteamietinnön 
valossa 

Julkisia, virallisia maamme puolustuskysy-
myksiä koskevia selvityksiä on maassamme suori-
tettu verraten vähän. 1920-luvulla valmistui 
ansiokas tohtori Hornborgin johdolla laadittu 
puolustusrevisio. Sillä oli epäilemättä huomat-
tava vaikutus ennen toista maailmansotaa nou-
datettuun puolustuspolitiikkaan. Sotien jälkeen 
muuttuneessa sotilaspoliittisessa tilanteessa val-
tioneuvosto asetti uuden puolustusrevision parla-
mentaariselta pohjalta. Sen esitykset johtivat 
tärkeisiin ratkaisuihin ja ovat osin vielä tänä 
päivänä runkona eräille puolustusjärjestelyille. 
Asevelvollisuuslaki ja erityisesti varusmiesten 
palvelusajan pituus säädettiin revision esittä-
mällä tavalla samoinkuin puolustusvoimain 
organisaatio. Meripuolustuksen osalta erityisen 
merkittävä revision ehdottama järjestely oli 
rannikkotykistön irroittaminen merivoimista ja 
siirtäminen maavoimiin. 

Tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta erik-
seen tarkastella erillisiä rannikkopuolustusta 
koskevia selvityksiä, joita laadittiin sekä ennen 
sotia että sotien jälkeen, varsinkin kun ne mer-
kitykseltään kuuluvat enemmän historian kuin 
tämän päivän elävän elämän pariin. Mainitta-
koon tässä kuitenkin vuosina 1921—1922 työs-
kennelleen kenraalimajuri O. Enckellin rannik-
kopuolustuskomitean laatimat laajat ja perus-
teelliset selvitykset. Käytännön merkitystä sen 
sijaan tänään ja vielä pitkälle tulevaisuudessa-
kin on parlamentaarisen puolustuskomitean 
mietinnöllä, joka valmistui vuonna 1971. 

Tämä valtioneuvoston asettama komitea 
koostui eri puolueiden kansanedustajista sekä 
eräistä asiantuntijoista ja sen puheenjohtajana 

toimi nykyinen kauppa- ja teollisuusministeri 
Jan-Magnus Jansson. Komitean jäsenenä oli 
mm nykyinen valtiovarainministeri Johannes 
Virolainen, joten istuvan hallituksen valtio-
varain johdolle ovat varsin tut tuja niin meri-
puolustuksen kuin muidenkin puolustushaarojen 
ongelmat. 

Komitean tuli toimeksiantonsa mukaisesti 
selvittää, minkälaiset tehtävät puolustuslaitok-
selle tulisi asettaa turvallisuuspoliittisen koko-
naisratkaisumme osana ja minkälaisiin soti-
laallisiin suoritteisiin puolustuslaitoksen tulisi 
kyetä. Työnsä aikana komitea perehtyi meri-
puolustukseen Porkkalan varuskunnassa, jossa 
se kuuli asiantuntijoina mm merivoimien ko-
mentajaa ja rannikkotykistön tarkastajaa. 

Komitean esittämän meripuolustuksen kehit-
tämisen perustana ovat sen suorittamat sotilas-
poliittiset arvioinnit. Tältä osin komitea toteaa 
mm seuraavaa : 

"Itämeri on selvästi rajoitettu sisämeri, ja 
sen piirissä voidaan lähinnä suorittaa sellaisia 
merisotatoimia, jotka ovat yhteydessä tapahtu-
miin mantereella. Osittain merivoimien käyt-
töä rajoittaa meren jäätyminen sekä se, että 
maihin tukeutuvat ilmavoimat pystyvät toimi-
maan koko tällä merialueella. Yleensä tällä 
alueella olevat laivastot ovat sekä kalustoltaan 
että toimintatavoiltaan verraten erikoistuneita. 
Varsovan liiton merivoimat ovat Itämerellä 
selvästi ylivoimaiset. Puolueettoman Ruotsin lai-
vaston tonnistomäärä on verraten suuri, noin 
puolet Saksan liittotasavallan laivastosta. Lai-
vaston laajat tukialueet sekä Ruotsin puolueetto-
muus lisäävät Neuvostoliiton hallitsevuutta. 
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Puolustusneuvosto tutustui rannikkotykistöön 9. 8. 1973. Kuvassamme rannikkotykistön tar-
kastaja, eversti E Veranen puhumassa puolustusneuvoston jäsenille. (SA-kuva) 

NATOilla on maantieteelliset edellytykset vah-
vistaa laivastovoimiaan Itämerellä, mutta sopi-
van aluskaluston vähäinen määrä heikentää tätä 
mahdollisuutta. 

Normaalin kauttakulun vaikeutuminen kan-
sainvälisissä kriisitilanteissa Tanskan salmissa 
aiheuttaisi Itämeren valtioille niiden merikulje-
tusten ja talouselämän kannalta vaikean saarto-
tilanteen. 

Mahdolliseen suursotaan liittyvien sotatoimien 
arvellaan keskittyvän Itämeren eteläosiin ja 
Tanskan salmien alueelle välittömästi Keski-
Euroopan painopistesuuntaan liittyen. Vaikka 
Neuvostoliitolla onkin merellä ylivoima, on kui-
tenkin otettava huomioon lännen meri- ja 
ilmavoimien mahdollinen toiminta myös keskei-
sellä ja pohjoisella Itämerellä. N A T O ai ja 
Länsi-Saksan merivoimien kasvu on katsottu 
Neuvostoliitossa huolestuttavaksi tekijäksi. 

Ahvenanmaan merkitys tukialueena on enti-
sestään selvästi vähentynyt, mutta sotilaallisena 
tyhjiönä sen asemaa pidetään lievissäkin selk-
kaustilanteissa edelleen sotilaspoliittisesti mer-
kittävänä." 

Ahvenanmaasta komitea toteaa, että "Suomi 
on kaikissa tilanteissa vastuussa tämän maa-
kuntansa väestön turvallisuudesta ja alueen 
koskemattomuuden säilymisestä". Käsiteltyään 
Ahvenanmaata koskevia sopimuksia komitea 
päättelee, että "näiden velvoitusten valossa 
Suomi valmistautuu huolehtimaan Ahvenan-
maan turvallisuudesta". 

Määriteltyään puolustusvoimille tehtävät, 
jotka nyttemmin on täsmennetty hallituksen 
antamassa ja eduskunnassa parhaillaan käsi-
teltävänä olevassa esityksessä laiksi puolustus-
voimista komitea esittää sotilaallisille suoritteille 
asetettavia vaatimuksia. Tämänluontoisia vaati-
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muksia ei meillä aikaisemmin ole laadittu tai 
esitetty. Ne asettavat varsin täsmälliset suunta-
viivat meripuolustuksen kehittämiselle, kuten 
seuraavasta ilmenee. 
— Tutkamerivalvontaa on täydennettävä kiin-

teällä vedenalaisella valvonnalla tärkeim-
pien meriväylien alueella. 

— Alueloukkausten estämiseen ja torjuntaan 
tulee rauhan aikana olla käytettävissä alueit-
tain jatkuvasti partioivia merivartiostojen 
alusyksiköitä. Vartiolaivojen tulee kyetä 
myös vedenalaiseen valvontaan. Merivoi-
mien aluksia tulee voida lyhyessä ajassa kes-
kittää alueloukkausten torjuntaan ja kan-
sainvälisen merialueen tiedusteluun. 

— Mikäli Suomen aluevesien läheisyydessä ryh-
dytään kansainvälisen sotilaspoliittisen tilan-
teen kannalta merkityksellisiin merisotilaalli-
siin toimiin, on tälle alueelle keskitettävin 
alusyksiköin ja rannikkotykistön valmiudella 
kyettävä osoittamaan huolenpito Suomen 
alueen koskemattomuudesta. 

— Suomen ollessa Itämerta koskettavan sota-
tilanteen tai sen uhkan vallitessa puolueeton 
on edellä mainittujen tehtävien ohella kyet-
tävä laskemaan aluevesille miinoitteita sekä 
johtamaan ja suojaamaan aluevesillämme 
tapahtuva oma ja vieraiden valtioiden rau-
hanomainen meriliikenne. Tärkeimmillä 
meri- ja rannikkoalueilla on ylläpidettävä 
rannikkotykistön ja merivoimien torjunta-
valmiutta. 

— Merivoimien ja rannikkotykistön taistelulla 
on kyettävä rajoittamaan ja hidastamaan 
hyökkääjän toiminta sekä tuottamaan sille 
tappioita edellytysten luomiseksi maalla ta-
pahtuvalle torjunnalle. Ahvenanmaan puo-
lueettomuuden turvaamiseen ja puolustami-
seen on varauduttava. 

Kun komitea näin yksilöidysti ja verrattain 
korkealle asetetuin tavoittein määritti meri-
puolustuksen suoritevaatimukset, oli luonnollista, 
että sen tuli myös tehdä esitykset niiden taistelu-
välineiden hankinnoista, joita meripuolustus 
tarvitsee suoriutuakseen tehtävistään. Komitea 
laati materiaaliohjelman vuosiksi 1972—1976. 
Ohjelman mukaan perushankinnat tuona viisi-
vuotiskautena olisivat yhteensä noin 1.000 milj. 
mk, johon lukuun sisältyvät ohjelmakaudelle jo 
aikaisemmin myönnetyt tilausoikeudet. Vertai-
lun vuoksi mainittakoon, että puolustusvoimain 
komentajan aikaisemmin esittämän ns. PV-
ohjelman loppusumma oli noin 1.600 milj. mk 

ja se oli tarkoitus toteuttaa 7—8 vuodessa, joten 
viiden vuoden osuus siitä olisi ollut noin 1.000 
— 1.150 milj. mk. Tätä ohjelmaa ei kuitenkaan 
koskaan ryhdytty sellaisenaan toteuttamaan. 

Merivalvonnan ja meripuolustuksen hankin-
toja parlamentaarinen puolustuskomitea esitti 
seuraavasti: 

"Merivalvonnan tutkaverkko täyttää määrälli-
sesti lähes asetetut tavoitteet, mutta osa kalus-
tosta on vanhentunutta. Lähivuosien kehittämis-
tarpeet kohdistuvat yli-ikäisten tutkien korvaa-
miseen uusilla sekä vedenalaisen valvonnan 
tehostamiseen ja viesti- ja mittauskaluston täy-
dentämiseen. 

Meripuolustuksen alalla kuuluu merivoimiin 
26 taistelualusta (uppoumaltaan noin 5.000 ton-
nia), joista kaksi uusinta — tykkiveneet — ovat 
valmistuneet 1960-luvun lopulla. Lisäksi tulevat 
huolto- ja apualukset sekä rannikkotykistön yh-
teysveneet. 

Rannikkotykistön keveiden tornipattereiden 
ohjelma on toteutumassa, mikä nostaa merkittä-
västi valmiutta tällä alalla. Tämä ohjelma pi-
täisi saattaa loppuun sekä kehittää tulenjohto-
ja viestivälineistöä. Samalla olisi tarpeen tutkia, 
miten 1950-luvulla modernisoitu, vuosisadan 
alkupuolelta peräisin oleva raskas päätykki-
kalusto voitaisiin korvata uudella taisteluväli-
neistöllä 1970-luvun jälkipuoliskolla. 

Meripuolustuksen kiireellisimpien hankintojen 
kustannukset vuosina 1972—1976 ovat noin 
185 miljoonaa markkaa." 

Meripuolustukseen merivalvonta mukaan lu-
kien tulisi siis puolustuskomitean esityksen mu-
kaan käyttää noin 200 milj. mk. PV-ohjelmassa 
vastaava esitys oli runsaat 300 milj. mk, joten 
ottaen huomioon sen pitemmän toteuttamiskau-
den, ovat luvut varsin vertailukelpoisia. Perus-
hankinnat luonnollisesti jatkuvat PPK:n oh-
jelmakauden päätyttyä v. 1976, minkä suurui-
sina, se selvinnee seuraavan parlamentaarisen 
puolustuskomitean esityksestä. 

Hallitus on budjettiesityksissään vuosina 
1972—1974 ottanut huomioon puolustuskomi-
tean esitykset perushankintojen osalta markka-
määräisesti, mikä kuitenkin kustannustason 
jatkuvasti noustessa merkitsee yhä kasvavaa 
jälkeenjääneisyyttä. Mikäli eduskunta hyväksyy 
v 1974 budjettiesityksen, meripuolustukselle 
ehdotetut taisteluvälineistön tilausoikeudet 62,1 
milj. mk, on pääosa puolustuskomitean meri-
puolustukselle esittämistä hankinnoista saatu 
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käynnistetyksi. Suunniteltuihin rannikkotykistön 
hankintoihin on tarkoitus sisällyttää mm tulen-
johto- ja mittausvälineitä, ammunnan laskimia 
ja viestivälineistöä. Merivalvonnan kehittämi-
sessä puolestaan on kyse tutka-, aisti- sekä 
merenalaisen valvonnan laitteistojen hankin-
nasta. 

Hallituksen vuoden 1974 budjettiesitykseen 
sisältyy myös rannikkotykistön yhteysalushan-
kintojen käynnistäminen. Tämä 15 vuoden 
kokonaisohjelma on tarkoitus aloittaa suunnit-
telemalla ja rakentamalla vesikelpoisen Lohi-
luokan yhteysveneen prototyyppi sekä hankki-
malla lisää kuljetuslauttoja ja keveitä yhteys-
veneitä joukko-osastoille. Tässä yhteydessä lienee 
syytä todeta, että komitean esityksen pohjalta 
käynnistetyt ja osin toteutetut helikopterihankin-
nat palvelevat nekin rannikkolinnakkeiden yh-
teystarpeita. Tänä vuonna on ilmavoimille saatu 
ensimmäiset kaksimoottoriset keskiraskaat heli-
kopterit, joiden käyttöarvo myös meripelastus-
toiminnassa on ratkaisevasti parempi kuin aikai-
sempien yksimoottoristen. 

Kaiken kaikkiaan voidaan katsoa parlamen-
taarisen puolustuskomitean esitysten antaneen 
tervetulleen piristysruiskeen meripuolustuksen 
kehittämiselle kokonaisuudessaan. Kehitystyö ei 
luonnollisestikaan pysähdy parlamentaarisen 
puolustuskomitean laatimaan, vuoteen 1976 
ulottuvaan ohjelmaan. Sekä merivoimissa että 
rannikkotykistössä on 1970-luvun loppupuolis-
kolle ja 1980-luvun alkuun sijoitettava tärkeitä 
ratkaisuja. Rannikkotykistön puolella eräänä 
pääkysymyksenä on raskaan tykistökaluston 
uusiminen sen jälkeen kun tornitykkiprojekti on 
saatu toteutetuksi jo suoritetuilla ja käynnisty-
villä hankinnoilla. Teknillistyminen tuo mu-
kanaan henkilöstöpulmia, joiden ratkaiseminen 
tulee yhä vaikeammaksi ja kalliimmaksi. Myös 
ohjusalalla on syytä seurata ja jatkaa kehitys-
työtä. 

Rannikkolinnakkeet ovat kokonaan oma on-
gelmansa. Samalla kun niiden kulkuyhteyksiä, 
palvelusoloja ja sosiaalisia etuja kohennetaan 
tulisi rannikkotykistön osalta vihdoinkin ryhtyä 
tarmokkaisiin toimenpiteisiin koulutuksen eräi-
den haarojen, mm alokaskoulutuksen siirtämi-
seksi mantereen varuskuntiin. Tämä puolestaan 
edellyttää myös yleisjohdon vaikutusvaltaista 
tukea. 

AVOMERI OY 

RAKENNUS OY HARTELA 
Työmiehenkatu 4 

Puh. 640 125 

Ky KOLORIT 
Lönnrotinkatu 32 

Puh. 603 308 

INSINÖÖRITOIMISTO MAA JA VESI 
Itälahdenkatu 2 

Puh. 670 121 

KELLOSEPÄNLIIKE M. PIEKÄINEN 
Mannerheimintie 100 

Puh. 415 643 

OY STARCKJOHANN & Co AB 
Iso Roobertink. 6, P. 11 537 

SUOMEN KONEPÄÄLLYSTÖLIITTO -
FINLANDS MASKINBEFÄLSFÖRBUND 

OY MAINOS TAUCHER REKLAM AB 
Salomonkatu 17 

Puh. 645 311 

OY VARTA AB 
Akkuja ja kuivaparistoja 

Hämeentie 157 
Puh. 790 122 

Alavus 
ALAVUDEN PUUNJALOSTUSTEHDAS 

Puh. 965-20 461 

Lapua 
LAPUAN PATRUUNATEHDAS 

Puh. 964-31 031 

Lempäälä 
ARO-YHTYMÄ OY KATEPAL 

Loviisa 
LOVISA STEVEDORING & C:o AB 

Raisio 
RAISION APTEEKKI 

Tikkurila 
VANTAAN AUTOVUOKRAAMO 

Puh. 830 100 

Turku 
KESTILÄN PUKIMO OY 

PUUTORIN APTEEKKI 
Maariankatu 4 

Vantaa 
KUNTEK OY 
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Neljä 
vuosi-
kymmentä 
Valu ja karkaisu 1 9 3 3 - 4 3 

Itsenäisen Suomen rannikkotykistö sai hal-
tuunsa osan suurvallan meripuolustusjärjestel-
mästä. Vahva kalustollinen ja linnoituksellinen 
lähtökohta teki rannikkotykistöstä alusta alkaen 
oloihimme nähden voimakkaan aselajin. Olois-
samme mittavan järjestelmän toimintakuntoi-
suudesta ja kehittämisestä vastasi erillisissä 
toimipaikoissa toimiva verrattain harvalukuinen 
upseeristo, jota 1920—30 luvuilla painoi kasvava 
huoli aselajinsa kehittämisestä ja tulevaisuu-
desta, sillä kaukana toimintakeskuksista toimiva 
rannikkotykistö oli suuressa määrin unohtu-
massa ja jopa sen olemassaolo aselajina ym-
märtämättömyydessä asetettu kyseenalaiseksi. 
Rannikkotykistöupseereiden mielissä syntyi ja 
kasvoi halu yhdistää voimansa aselajinsa kehittä-
miseksi ja sen tulevaisuuden takaamiseksi. Ran-
nikkotykistön upseerit kuuluivat Suomen Up-
seeriliittoon pääasiassa varuskunnittain muo-
dostettujen alaosastojen välityksellä. Toiminta 
keskittyi kuitenkin Armeijan kysymyksiin, eri-
koisaselajien asioiden jäädessä vähemmälle huo-
miolle. Rannikkotykistöupseereiden osallistu-
mista yhdistystoimintaan rajoitti lisäksi sijoitus-
paikkojen syrjäisyys. Ilmavoimien ja laivaston 
kehittämiseksi muodostuivat Ilmapuolustus- ja 
Laivastoliitot sekä Ilmailu-Upseeriyhdistys ja 
Meriupseeriyhdistys. Aselajiyhdistyksen tarve, 
jopa välttämättömyys oli rannikkotykistössä il-
meinen. 

Kyteneet ajatukset saivat tulta kun syksyllä 
1933 oli joukko rannikkotykistöupseereita ko-
mennettu asekurssille Helsinkiin. Asekurssilaisten 
yhteinen henki, johon myös aselajin johtavien 
henkilöiden mielipide yhtyi, sai ilmaisunsa R T 
1 :n upseerikerholla 27. 10. 1933 pidettynä 
kokouksena, johon osallistui 34 rannikkotykistö-
upseeria. Kokouksen puheenjohtajana toimi 

majuri A A Lehtonen (Lehonkoski). Kokouk-
sessa esitti kapteeni T V Patoharju alustuksen 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen perustami-
sesta. Sen keskeisinä aiheina olivat rannikko-
tykistön oman yhdistyksen välttämättömyys 
muiden vastaavien yhdistysten rinnalle ja peri-
aate kansan elävän harrastuksen ja aktiivisen 
tuen saamiseksi rannikkopuolustuksemme selkä-
rangaksi. Perustettavan yhdistyksen toiminnan 
päämääriksi esitti alustaja: 

— vuosikirjan tai oman lehden julkaisemisen, 
— siviiliväestön, erityisesti rannikkoseutujen 

väestön valistamisen rannikkotykistön 
merkityksestä sen kotiseutujen turvallisuu-
den takaajana, 

— rannikkotykistöupseereiden lähentämisen 
toisiinsa, 

— armeijan ja laivaston upseereiden tu-
tustuttamisen rannikkotykistöön ja sen 
tehtäviin, 

— rannikkotykistölle teknillisesti ja taktilli-
sesti merkityksellisten kysymysten tutkimi-
sen, 

— rannikkotykistön historian julkaisemisen ja 
— julkisen sanan hyväksikäytön rannikko-

tykistön tunnetuksi tekemiseksi. 
Kokous päätti yksimielisesti ryhtyä välittö-

miin toimenpiteisiin Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen perustamiseksi ja asetti toimikunnan 
laatimaan sääntö- ja toimintasuunnitelmaehdo-
tukset perustavaa kokousta varten. Toimikunnan 
puheenjohtajaksi valittiin majuri A A Lehtonen 
(Lehonkoski) ja jäseniksi majuri N Heiro, kap-
teeni T Patoharju, luutnantti A Rautavaara ja 
luutnantti K Mikkola (Mikola). Varajäseniksi 
valittiin majuri L Hiisi ja kapteeni E Airaksi-
nen. Toimikunnan tuli saada työnsä päätökseen 
ennen asekurssin päättymistä, jotta tieto saatai-
siin kurssilaisten mukana joukko-osastoihin. 
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Perustava kokous kutsuttiin koolle Kataja-
nokan Upseerikasinolle Helsingissä 5. 12. 1933. 
Kokouksen puheenjohtajana toimi majuri A A 
Lehtonen. Joko läsnäolevina tai valtakirjoilla 
edustettuina oli yhteensä 111 henkilöä. 

Kokouksessa päätettiin yksimielisesti perustaa 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ja hyväksyt-
tiin sille valmistelutoimikunnan ehdotuksen 
perusteella säännöt, joiden keskeinen 2 § muo-
dostui seuraavaksi: 
Yhdistyksen tarkoituksena on 

— yhdistää jäsenensä lujaksi ja yhtenäiseksi 
upseerikunnaksi kehittämällä ja kasvatta-
malla sen keskuudessa isänmaallisuutta, 
uskollisuutta ja muita sotilashyveitä sekä 
toimia rannikkotykistöupseereitten yhdys-
siteenä, 

— edistää jäsentensä yleis- ja ammattisivis-
tystä ja luoda upseerikunnalle sellainen 

yhteiskunnallinen ja taloudellinen asema, 
mikä sille vastuunalaisen kutsumuksen 
kautta kuuluu, kiinnittäen erikoista huo-
miota niihin kysymyksiin, jotka johtuvat 
aselajin mukaisista erikoisolosuhteista. 

— vaalia ja edistää meripuolustuksen ja eri-
koisesti rannikkotykistön kehittämistä sii-
hen asemaan, mikä sille merirajojemme 
puolustuksessa kuuluu. 

Yhdistyksen toimihenkilöiden vaaleissa valit-
tiin yhdistyksen puheenjohtajaksi eversti E I 
Järvinen sekä johtokunnan jäseniksi eversti A E 
Lyytinen, everstiluutnantti J L Rikama, eversti-
luutnantti A A Lehtonen, majuri N K Heiro, 
kapteeni T V Patoharju ja luutnantti A B 
Rautavaara. Varajäseniksi valittiin kapteeni 
E J I Kuusela ja reserviluutnantti J Jahnu-
kainen. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosikokous Äänislinnassa (Petroskoissa) 6. 11. 1943. 
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Vuosimaksun suuruudeksi päätettiin Smk 
25,— ja hyväksyttiin talousarvio, joka sisälsi 
mm vuosikirjan toimittamiseen varatun meno-
erän. 

Edelleen hyväksyttiin asetetun toimikunnan 
ehdotus toimintasuunnitelmaksi pääkohtinaan: 

— yhdistyksen yhteysmiesten asettaminen 
joukko-osastoihin, 

— ryhtyminen välittömiin toimenpiteisiin 
oman julkaisun aikaansaamiseksi sekä ran-
nikkotykistöaselajin käsittelemiseksi Soti-
lasaikakauslehdessä, 

— rannikkotykistöupseereiden keskinäisen 
kanssakäymisen aikaansaaminen, 

— aselajitietouden levittäminen siviiliväestön 
keskuuteen, 

— toimenpiteet Rannikkotykistön historian 
julkaisemiseksi, 

— RtUY:n saattaminen Upseeriliitossa sa-
maan asemaan kuin Ilmailu-Upseeri- ja 
Meriupseeriyhdistykset ja aselajin talou-
dellisten tekijöiden esilletuominen Up-
seeriliiton johtokunnalle sekä 

— julkisen sanan hyväksikäyttäminen ran-
nikkotykistöaselajin yleiseen tietoon tuo-
miseksi. 

Sotaväen päällikkö hyväksyi yhdistyksen 
perustamisen 26. 1. 1934 ja yhdistys merkittiin 
yhdistysrekisteriin 23. 3. 1934. Jäseniä oli tällöin 
157. Rannikkotykistön Upseeriyhdistys oli perus-
tettu. 

Yhdistys aloitti heti vireän ja tarmokkaan 
toiminnan asettamiensa päämäärien saavutta-
miseksi. Vuosi vuodelta avautui aina uusia kei-
noja tarkoitusperien saavuttamiseksi. 

Alusta alkaen muodostui julkaisutoiminta 
erääksi tärkeimmistä toimintamuodoista. Vuosit-
tain julkaistiin "Rannikkotykistön vuosikirja", 
joista ensimmäinen ilmestyi toukokuussa 1934 
191 tekstisivun laajuisena ja runsaasti kuvitet-
tuna. Julkaisun painos oli 1 800 kappaletta ja 
sen toimittivat everstiluutnantti A Lehonkoski, 
majuri N Sario ja kapteeni T Patoharju. Jul-
kaisu herätti suurta huomiota niin puolustus-
laitoksen piirissä kuin sen ulkopuolellakin ja sai 
osakseen monia kiittäviä arvosteluja. Sitä jaet-
tiin edustus- ja valistustarkoituksessa eri kansa-
laispiireille, eritoten rannikkoseutujen väestölle. 
Vuosikirjojen 1934—39 (toimituskunnan pj evl 
A Lehonkoski), vuosikirjan V I I 1942 (toimi-
tuskunnan pj ev Sario) lisäksi julkaistiin ruot-
sinkielinen "Värt Kustförsvar" v 1937 ja v 
1938 kapteeni L Sauramon kirjoittama "Ah-

venanmaan linnoittaminen ja vuoden 1921 sopi-
mus" suomen- ja ruotsinkielisenä, jonka yhteensä 
6 500 kappaleen painos saavutti suuren kysyn-
nän ja runsaasti julkisuutta lehdistön palstoilla. 
Sotilasaikakauslehden heinäkuun numerot olivat 
omistetut rannikkotykistölle. Lehden muissa 
numeroissa, kuin myös useissa päivälehdissä 
käsiteltiin runsaasti rannikkopuolustustamme. 
Myös Yleisradiossa esitettiin kuunnelmia ja 
selostuksia rannikkolinnakkeiden elämästä. 

Paikallinen valistustyö tapahtui joukko-osasto-
jen upseerikerhojen puitteissa ammuntojen, 
merkkipäivien ja kertausharjoitusten yhteydessä 
tutustumistilaisuuksina rannikkotykistöön ja sen 
toimintaan paikallisille maanpuolustuksesta kiin-
nostuneille henkilöille ja muiden aselajien up-
seereille. M m jo v 1934 järjestettiin Kuiva-
saaressa tilaisuus, jossa oli kutsuvieraina puo-
lustusministeri A Oksala, Sotaväen päällikkö ym 
arvohenkilöitä. Tekniikan ylioppilaille järjes-
tettiin keväällä 1934 10-tuntinen luentosarja 
rannikkotykistöstä. 

Rannikkotykistöupseereiden yhteisiksi tilai-
suuksiksi muodostuivat ensisijassa yhdistyksen 
vuosikokoukset, joita pidettiin rannikkomme eri 
osilla, kutsuen mukaan myös muiden alueella 
toimivien joukko-osastojen edustajat. Suuri-
mittaisimmat kokoukset pidettiin Suomenlin-
nassa ja Viipurissa. Sisäistä toimintaa edustivat 
mm kirjoituskilpailut ammattiaiheista. 

Yhdistys kuului alusta alkaen alaosastona 
Suomen Upseeriliittoon, jonka johtokunnassa oli 
edustajana majuri N Heiro. Muiden aselaji-
yhdistysten kanssa toimittiin yhteistoiminnassa. 
Jo ensimmäisissä vuosikirjoissa käsiteltiin run-
saasti yhteistoimintakysymyksiä maa-, ilma- ja 
merivoimien sekä merivartiostojen ja suojelus-
kuntien kanssa vaihtaen kärkevästikin mieli-
piteitä meripuolustuksemme järjestelyä ja kehit-
tämistä koskevissa kysymyksissä. Helsingin 
Sk-piirin Rannikkotykistöupseerikerho "Johto-
rengas" liittyi perustamisestaan 18. 1. 1937 
alkaen alaosastona RtUY:een järjestäen monia 
rannikkotykistöä esitteleviä tilaisuuksia asiasta 
kiinnostuneille. Rtupseerikerhojen puitteissa jo 
v 1936 aloitettu avustusrahastotoiminta kiteytyi 
v 1940 johtokunnan päätöksellä hautausapu-
rahastoksi. 

Jo ennen sotiamme sai yhdistys paljon aikaan 
päämääriensä toteuttamisessa. Se sai rannikko-
tykistöaselajin tunnetuksi ja hyväksyttyyn ase-
maan kokonaismaanpuolustuksemme osana ja 
perustan luoduksi hyvälle aselajihengelle, joka 
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ulottui myös reservin upseereihin ja yleensäkin 
rannikkosotilaisiin saakka. Talvisota ja uuden 
sodan alkaminen keskeyttivät mm julkaisutoi-
minnan vuosina 1940—41, mutta yhdistyksen 
muu toiminta ei suinkaan lamaantunut kuten 
mm Hautausapurahasto, Talvisodan muistojen 
merkeissä julkaistu Vuosikirja V I I v 1942 ja 
vuosikokous Äänislinnassa v 1943 osoittavat. 

Yhdistyksen jäsenluku kasvoi ensimmäisenä 
kymmenvuotiskautena niin, että sen matrikke-
lissa oli nimiä kaikkiaan 917. Yhtyneet rivit 
saattoivat marssia yhdistyksen julkaiseman 
Rannikkotykistön marssin, sävel Väinö Haapa-
lainen, sanat N Sario, tahdissa. 

Taontaa 1 9 4 3 - 5 3 
Ankarat sotavuodet, joina tuonen saaliiksi 

joutui 126 yhdistyksen jäsentä, eivät luonnolli-
sestikaan jättäneet yhdistystoiminnalle liiem-
mälti aikaa. Vasta kun olosuhteet antoivat 
edellytykset voitiin toimintaa jälleen aktivoida 
ja tiivistää. Jo vuodesta 1945 jatkettiin perin-
teisiä kirjoituskilpailuja ja v 1946 julkaistiin 
jälleen vuosikirja numeroltaan V I I I , jossa päät-
tyneiden sotien kokemuksia käsiteltiin. Muistoja 
ja kokemuksia sotavuosilta tallennettiin lisäksi 
julkaisuissa "Rannikkotykistö taistelee — Talvi-
sodan ja Jatkosodan rannikkotaisteluja" v 1951 
ja "Tyyntä ja Myrskyä — taistelutarinoita ran-
nikolta" v 1953 sekä everstiluutnantti J Kiveliön 
tutkimuksessa "Maihinnoususotatoimi ja sen 
torjuminen Normandian maihinnoususta saatu-
jen kokemusten valossa". Yhdistys keräsi eversti-
luutnantti M Loikkasen johdolla n 1 000 ran-
nikkotykistöaiheista kaskua, joista osa sittemmin 
julkaistiin M Santavuoren teoksessa "Tähti , 
ruusu ja leijona" sekä laajan valokuva-aineiston 
sotien ajoilta. Kun rannikkotykistön hajaryhmi-
tykseen liittyvät järjestelyt saatiin tiettyyn pää-
tökseen koottiin asiaa koskevat kokemukset ja 
kokonaisteoria v 1953 julkaistussa everstiluut-
nantti T Pesosen erityisen ansiokkaassa tutki-
mustyössä "Tykistöpatterin hajaryhmitys". 

Rannikkotykistön kehdon, Suomenlinnan 200-
vuotisjuhlavuoteen 1948 keskittyi myös paljon 
RtUY:n toimintaa. Yhdistys julkaisi eversti 
N Sarion ja majuri A Valpasvuon toimittaman 
teoksen "Suomenlinna 1748—1948", joka sai 
osakseen kiittävät arvostelut ja hyvän menekin. 
Yhdistys aikaansai myös Suomenlinnan 200-
vuotis-postimerkin. Monivuotisten valmistelu-

jen, materiaalikeräyksen ja suunnittelun tulok-
sena avattiin Suomenlinnan Kustaanmiekalla 
5. 12. 1948 Rannikkotykistömuseo, jota jatkossa 
edelleen monipuolistettiin ja täydennettiin mer-
kittäväksi nähtävyydeksi. Vuonna 1949 museosta 
muodostettiin Sotamuseon rannikkotykistöosasto 
ja 8. 11. 1951 museossa paljastettiin kaatunei-
den upseerien muistotaulu. 

Vuosina 1950—51 yhdistys valmistutti päi-
vystyskilvet rannikkotykistön perusyksiköille, 
käynnisti v 1952 alusta Hautausapurenkaan, 
joka välillä oli lakiteknisistä syistä toiminut 
avustusperiaatteella, osallistui Rannikkojoukko-
jen muistoristin valmisteluihin, teki esityksiä 
rannikkolinnakkeiden sosiaalisten olojen ko-
hentamiseksi ja toimi aktiivisesti kadettien saa-
miseksi rannikkotykistön riveihin. Vuoden 1952 
uudelleenjärjestelyssä ei rannikkotykistön koettu 
saaneen sille kuuluvaa asemaa rannikkojemme 
puolustuksessa ja huolestuneisuus tästä sai il-
maisunsa muistiona merivoimien komentajalle. 
Upseeriliittoon saatiin jälleen yhdistyksen edus-
tus. 

V 1947 toimeenpantiin kilpailu yhdistyksen 
merkin aikaansaamiseksi. Kilpailun voitti 
everstiluutnantti N Simosen ehdotus, jonka pe-
rusteella everstiluutnantti T Knuuttilan piir-
tämä merkki valmistui 1949. Ensimmäiset kul-
taiset ansiomerkit jaettiin kunniajäsenille 1950. 
Samana vuonna painatettiin yhdistyksen mer-
killä varustettuja adresseja sekä rannikko-
tykistöaiheinen postikorttisarja myyntiartikke-
leiksi. Everstiluutnantti T Knuuttilan erityisen 
taidokkaasti valmistama puheenjohtajan nuija 
otettiin käyttöön v 1949 eversti N Sarion ollessa 
kenraali Järvisen jälkeen vuodesta 1947 alkaen 
yhdistyksen puheenjohtajana, jona hän toimi 
vuoteen 1953 saakka. 

Toisena kymmenvuotiskautenaan oli Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistys näin kestänyt so-
dan koettelemukset, tallentanut sen kokemuk-
sia ja muistoja, osallistunut jälleenrakennukseen, 
jatkanut toimintaansa alkuperäisiin tavoittei-
siinsa pääsemiseksi myös uusia toimintamuotoja 
avaten sekä toiminut määrätietoisesti aselajinsa 
kaikinpuoliseksi eteenpäin viemiseksi ja sen tule-
vaisuuden turvaamiseksi, josta detaljina mainit-
takoon, ettei yhdistys mm voinut hyväksyä 
rannikkotykistöaselajin uudelleennimeämistä 
ahtaasti linnoitustykistöksi, vaan korosti ran-
nikkopuolustuksen eri aselajeja käsittävää koko-
naisuutta ja kunniakkaita perinteitä. 
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Historia siteenä entisestä nykypäivään ja tule-
vaisuuteen 1 9 5 3 - 6 3 

Jo yhdistystä perustettaessa asetettu päämäärä 
julkaista Rannikkotykistön historia toteutui v 
1953 vuosikokouksen päätöksellä julkaista ase-
lajihistoria. Johtokunta asetti v 1954 historia-
toimikunnan puheenjohtajana eversti K J 
Mikola ja jäseninä kapteeni R Hyvärinen ja 
majuri Y Pohjanvirta. Toimikunnan onnistui 
saada teoksen kirjoittajiksi aselajin parhaita 
voimia, osaksi koko 40-vuotisen kauden työssä 
mukana olleita erikoisalojen asiantuntijoita. 
Kukin kirjoittaja selvitti aiheensa itsenäisenä 
tutkimustyönään, joista toimikunta: eversti K J 
Mikola, majuri Y E Pohjanvirta, majuri O 
Lyytinen, kapteeni J Perkki, kapteeni A A Kan-
tola ja kapteeni R Hyvärinen muodosti yhtenäi-
sen kokonaisuuden. Teos julkaistiin v 1959 
nimellä "Suomen Rannikkotykistö 1918—1958" 
kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiön, Maan-
puolustuksen kannatussäätiön ja lukuisten yksi-
tyisten lahjoittajien tuella, omistettuna ran-
nikkotaisteluissa kaatuneiden veljiemme muis-
tolle. 362 sivua, 134 kuvaa sekä kirjallisuus-, 
henkilö- ja paikannimiluettelot sisältävä teos 
todettiin heti mittavaksi aikaansaannokseksi. 
Puolustuslaitoksen eri aselajien edustajat antoi-
vat kirjasta kiittävät lausunnot julkituoden vil-
pittömän tunnustuksensa Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistykselle, joka omin kirjoittaja- ja toi-
mittajavoimin oli pystynyt julkaisemaan siihen 
saakka laajimman ja mittavimman aselajihis-
torian. Suurimmat päivälehdet uhrasivat taval-
lista enemmän palstatilaa kirjan arvostelulle. 
Myös ruotsalainen Tidskrift för Sjöväsendet jul-
kaisi teoksesta laajahkon esittelyn toivoen Poh-
joismaista lukijapiiriä varten myös ruotsinkielistä 
painosta. Esittelyn loppuarvostelu kuvaa hyvin 
teoksen yleistä vastaanottoa: "Teoksen aikaan-
saamista voidaan pitää huomattavana saavu-
tuksena ja osoituksena aselajin sisäisestä elin-
voimaisuudesta". Historiateoksen ensimmäinen 
lahjakappale luovutettiin vuosikokouksessa 
Kyminlinnassa 28. 11. 1959 kenraaliluutnantti 
V Valveelle. Kir jan toimituskunnan puheen-
johtaja eversti K J Mikola sai sekä tästä että 
muusta yhdistyksen piirissä suoritetusta kirjalli-
sesta työstä tunnustuksena kultaisen ansiomerkin. 

Yhdistyksen kolmannella vuosikymmenellä to-
teutui myös toinen perustamisvaiheessa asetettu 
päämäärä, oman lehden "Rannikon Puolus-
ta ja" :n ensimmäisen numeron ilmestyessä joulu-
kuussa 1957. Koko toimintansa ajan yhdistys oli 

kamppaillut jäsentensä keskinäisen kanssakäymi-
sen vaikean järjestettävyyden kanssa. Yhdistyk-
sen toiminnasta oli jouduttu pääosin tiedotta-
maan yhteysupseereille lähetetyin kiertokirjein. 
Tämän epäkohdan poistamiseksi oli jatkuvasti 
pohdittu tiedonantolehden julkaisemisen mah-
dollisuuksia yhdistyksen nykyisten ja entisten 
jäsenten samoinkuin muittenkin rannikkoty-
kistössä palvelevien tai palvelleiden yhdyssiteeksi. 
Lehden perustamista ajoi voimakkaasti eversti 
R Aaltonen, joka otti alussa päätoimittajan teh-
tävät. Ensimmäisen numeron luonnos esitettiin 
johtokunnalle 15. 4. 57. Alkuvaiheiden toimitus-
sihteerinä toimi kapteeni P Silvast. Vuodesta 
1959 vastuu lehden toimittamisesta tuli julkaisu-
jaostolle, jolloin päätoimittajaksi tuli julkaisu-
jaoston puheenjohtaja eversti V Vuorela. Ran-
nikon Puolustajain Killan tultua perustetuksi, 
tuli lehdestä v 1962 yhteinen. Alussa kolmesti 
vuodessa, alle 500 kappaleen painoksena jul-
kaistusta 4-sivuisesta tiedotteesta kehkeytyi 
melko pian monipuolinen ja laaja aselajijul-
kaisu. 

Yhdistyksen perinteisen vuosikirjan julkaise-
mista voitiin viidentoista vuoden tauon jälkeen 
jatkaa v 1961, jolloin vuoden vaihteessa ilmestyi 
"Rannikkotykistön Vuosikirja I X 1952" toimi-
tuskunnan puheenjohtajana eversti V Vuorela. 
Vuosikirja aloitti uusitussa modernissa asussa 
nykyaikaista rannikkopuolustustamme käsittele-
vän ja esittelevän korkeatasoisen sarjan. Jul-
kaisematta päätettiin sensijaan jättää kasku-
kokoelma ja vuosina 1954—58 kerätty Tyyntä 
ja Myrskyä II osan laaja, myös yhteistoiminta-
kysymyksiä käsittelevä aineisto, josta kuitenkin 
22 kirjoitusta julkaistiin "Kansa taisteli — mie-
het kertovat" lehdessä. 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlien yhteydessä pal-
jastettiin 5.- 11. 58 kaikkien rannikkojoukoissa 
kaatuneiden muistolaatta Rannikkotykistömu-
seossa, jota yhdistys oli jatkuvasti vaalinut ja 
edelleen kehittänyt. V 1958 paljastettiin myös 
entisen meripuolustuksen tarkastajan, yhdistyk-
sen ensimmäisen puheenjohtajan ja kunniajä-
senen kenraaliluutnantti E I Järvisen muisto-
taulu Isosaaressa, paikalla, johon hän 19. 11. 
1955 dramaattisella tavalla kaatui työnsä 
äärelle yhdistyksen toimesta aikaansaadun 
eversti J L Rikaman muistokiven paljastus-
tilaisuudessa. Rannikkojoukkojen muistoristi 
valmistui 1955 ja sen myyntioikeudet luovutet-
tiin Sotainvalidien Veljesliitolle. 

Rannikkotykistön tunnetuksi tekemisen sa-
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RtUY:n kokous. Vasemmalta: Tulikoura, Mikola, Valve, Karvinen, Marjanen. 

ralla suunnattiin valistustoiminta voimakkaasti 
myös oppikoulunuorisoon, jolle vuodesta 1953 
alkaen järjestettiin teiniretkeilyjä rannikko-
tykistön linnakesaarille. Ensisijaisesti oppikoulu-
laisille tarkoitettu esite "Tänä vuonna liitymme 
rannikkotykistöön" valmistui majuri R Grön-
holmin toimittamana 1955. Rannikkotykistö-
aiheinen TK-kuvasarja julkaistiin 1954 ja toi-
mittiin tarmokkaasti rannikkotykistöä esittelevän 
lyhytelokuvan aikaansaamiseksi. 

Moneen otteeseen oli vuosien varrella har-
kittu mahdollisuuksia voimien kokoamiseksi ran-
nikkotykistön kehityksen edistämiseksi ja tuke-
miseksi. Aselajin niin vakinaisen henkilöstön 
kuin reservin upseereiden, aliupseereiden ja mie-
histön sekä rannikkotykistön ystävien ja tuki-
joiden koko maassa saamiseksi mukaan toimin-
taan esitettiin mm Rannikkotykistön Säätiön 
perustamista. Asia sai ratkaisunsa kun Kataja-
nokan Upseerikerholla perustettiin 16. 4. 1962 
Rannikon Puolustajain Kilta. Hankkeen val-

misteli lähinnä R T 2 :n historia- ja avustus-
säätiön rungolle muodostettu valmistelutoimi-
kunta. Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksestä 
osallistuivat valmisteluihin erityisesti eversti V 
Karvinen, eversti K J Mikola, everstiluutnantti 
N Simonen ja majuri J Valtanen. Valtaosa yh-
distyksen jäsenistöstä liittyi heti Kiltaan ja toimi 
ansiokkaasti sen tarkoitusperien saavuttamiseksi. 

Everstien T Reposen. R Aaltosen ja V Karvi-
sen puheenjohdolla yhdistys jatkoi kolmantena 
vuosikymmenenään vakiintuneita, tässä esityk-
sessä toistamatta jätettyjä toimintamuotojaan, 
aikaansai mittavan aselajihistorian, aloittaen li-
säksi jälleen vuosikirjan julkaisemisen, paransi 
informaatiojakeluaan erityisesti oman leh-
den perustamisella sekä oli mukana rannikko-
tykistön voimien laajapohjaisessa kokoamisessa 
aselajin hyväksi. Jäsenyys Sotatieteellisessä Neu-
vottelukunnassa vuodesta 1955 alkaen tuki myös 
aselajin asemaa. 
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Mukana kehityksessä 1 9 6 3 - 7 3 
Kun eräät yhdistyksen välitavoitteista oli 

saavutettu, eri toimintamuodot saatu vakiin-
nutetuiksi hyvin toimiviksi ja uusia toiminta-
aloja avatuiksi, on yhdistys lähimenneisyyden 
vuosina pyrkinyt ylläpitämään ja jatkamaan 
toimintaansa kaikilla aloilla. 

Yhteiskuntamme, ja sen osina puolustuslaitok-
semme ja rannikkotykistömme, eläessä monien 
muutosten ja nopean kehityksen aikaa, on yh-
distyksen päämääränä ja velvollisuutena pyrkiä 
kaikin käytettävissä olevin keinoin seuraamaan 
aikaansa ja näin takaamaan jäsenistölleen ja 
edustamalleen aselajille sijan nykypäivässä ja 
tulevaisuudessa. 

Viime vuosien toimintojen ollessa vielä tuo-
reessa muistissa kerrattakoon seuraavassa vain 
eräitä virstanpylväitä vuosien varrelta. 

Vuosikirjojen julkaisemista jatkettiin siten, 
että vuosikirjat I X 1962, X 1964 ja X I 1966 
muodostivat tietyn kokonaisuuden niiden asia-
sisältöjen monin paikoin täydentäessä toisiaan. 
Kaikkien näiden toimituskunnan puheenjohta-
jana toimi ansiokkaasti eversti V Vuorela. Kun 
Suomenlinnan 200-vuotisjuhlajulkaisun "Suo-
menlinna 1748—1948" painos oli loppunut 
päätti yhdistys julkaista 35-vuotisjuhlajulkaisu-
naan perusteellisesti uusitun Suomenlinna-teok-
sen. Everstiluutnantti P Silvastin, majuri J Per-
kin ja kapteeni U Myllyniemen toimittama 
"Suomenlinna — Sveaborg — Viapori" ilmes-
tyikin 334 sivuisena ja runsaasti kuvitettuna 
v 1968. Rannikkotykistön ohjesääntöjen ollessa 
suurelta osin vanhentuneita ja reserviläiskoulu-
tuksen laajennuttua valtaisasti päätti yhdistys 
v 1970 ottaa julkaisutoiminnassaan askeleen ai-
van uusille urille ja julkaista sekä upseereille, 
aliupseereille että miehistölle, niin vakinaisessa 
palveluksessa kuin reservissä olevillekin tarkoite-
tun aselajioppaan. Majur i O Vehmaksen joh-
dolla valmistui "Rannikkotykkimies" kirja v 
1971. 

Rannikon Puolustaja-lehti on viidessätoista 
vuodessa kehittynyt vaatimattomasta alustaan 
vähintään neljästi vuodessa 2 000—3 000 kap-
paleen painoksena ilmestyväksi jopa värilliseksi 
ja 40-sivuiseksi rannikon puolustajain keskei-
seksi informaatiovälineeksi. Eri rannikkotykistö-
joukko-osastot, Rannikon Puolustajain Kilta, 
Johtorengas ja tietenkin myös R t U Y ovat saa-
neet merkkivuosinaan erityiset juhlanumerot. 
Muilla numeroilla on yleensä teema-aihe, joihin 
liittyen käsitellään ajankohtaisia ja kaikkia kiin-

nostavia kysymyksiä. Tietenkin lehti edelleen 
täyttää tehtäväänsä rannikkotykistöaselajin, 
RtUY:n, Killan ja Johtorenkaan tiedotuskana-
vana. Julkaisujen vaihtoa on suoritettu muiden 
maanpuolustusyhdistysten sekä myös Pohjois-
maisten veljesyhdistysten kanssa. Vuoden 1971 
alusta lehdelle muodostettiin toimitusneuvosto, 
jossa kullakin asiaan liittyvällä piirillä on edus-
tuksensa. 

Uudenaikaisinta mainosmuotoa edustaa v 
1973 myyntiartikkeliksi valmistettu rannikko-
tykistötarra. 

Yhdistyksen mahdollisuuksista nykypäivän 
kehityksen laaja-alaiseen seuraamiseen antaa 
osittain kuvan sen toimihenkilöstö ja edustus 
eri aloilla. Yhdistyksen puheenjohtajana on 
vuodesta 1969 alkaen toiminut everstiluutnantti, 
tiedotuspäällikkö O Lyytinen ja johtokunnan 
jäseniä ovat everstiluutnantti P Aulaskari, ma-
juri, kustannusjohtaja J Perkki, majuri, myynti-
johtaja K Rydman, kapteeni, professori P 
Vähäkallio, joka on Johtorenkaan puheenjoh-
taja, kapteeni O Ström, kapteeni J Vaaja, kap-
teeni L Kasurinen, kapteeni H Niska, kapteeni 
P Suorauma, kapteeni J Savonheimo, yliluut-
nantti S Kaipia ja yliluutnantti M Mäki. Johto-
kunnan toimintaan ovat lisäksi osallistuneet 
Rannikon Puolustaja -lehden päätoimittaja, 
everstiluutnantti M Lappalainen, Rannikko-
tykkimies-kirjan päätoimittaja, everstiluutnantti 
O Vehmas ja Rannikon Puolustajain Killan 
sihteeri majuri T Sario. Jäseniä yhdistyksessä 
on 306. 

Yhdistyksen jäsenistä kuuluvat Upseeriliiton 
hallitukseen sen puheenjohtajana eversti J Val-
tanen, majuri J Niska ja yliluutnantti J Hakala. 
Pääsihteerinä toimii everstiluutnantti P Jokisalo. 
Sotilasaikakauslehden toimitusneuvostoon kuulu-
vat eversti K J Mikola ja majur i J A Niska. 
Ruotuväki-lehden päätoimittajana on kapteeni 
H Tiilikainen. Sotatieteellisen Neuvottelukun-
nan sihteerinä on vuodesta 1969 toiminut 
everstiluutnantti M Lappalainen. 

Vuosikokouksessa 29. 11. 1964 hyväksyttiin 
yhdistyksen entisen puheenjohtajan ja kunnia-
jäsenen kenraalimajuri Niilo Sarion nimeä 
kantavan muistorahaston säännöt, jotka laati 
majuri K Ignatius. Rahaston tarkoituksena on 
palkita rannikkotykistön upseereita, kadetteja 
ja upseerioppilaita RtUY:n vuosipäivinä, kurs-
sien päättyessä ja muulloinkin kun rahaston 
johtokunta katsoo sen aiheelliseksi. Rahastoa 
hoitaa ja sen asioista vastaa sen johtokuntana 
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RtUY:n johtokunta. Parhaalle rannikkotykistö-
kadetille jaettavan upseerimiekan jako voitiin 
kuitenkin aloittaa ja sitä on jatkuvasti voitu 
jakaa yksityisten lahjoittajien varoin. 

Paitsi eri rannikkotykistöjoukko-osastoissa pi-
dettyjä vuosikokouksia on yhdistys viime vuosina 
pyrkinyt jo toiminnan alkuvuosina aloitetun ta-
van mukaan yhä enenevässä määrin järjestä-
mään jäsenistölleen tilaisuuksia tutustua suoma-
laiseen teollisuuteen silti unohtamatta vierailu-
käyntejä puolustusvoimien joukko-osastoihin ja 
laitoksiin. 

Ruotsin vastakruunatun kuninkaan Kaarle 
X V I Kustaan valittua tunnuslauseekseen "För 
Sverige i tiden", voisi Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistys aloittaessaan viidennen vuosikymme-
nensä sanoa toimivansa "Rannikkotykistön hy-
väksi aikaansa seuraten" vuoden yleisteemaa 
"Itsenäisyys turvataan joka päivä" unhoitta-
matta. 

Nuijan ja kynän varressa 
Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet: 

Kenraaliluutnantti E I Järvinen 1933—47 
Kenraalimajuri N Sario 1947—53 
Eversti T Reponen 1953—56 
Eversti R Aaltonen 1956—57 
Kenraalimajuri V Karvinen 1957—67 
Eversti V Vuorela 1967—68 
Eversti H-V Seppälä 1968—69 ja 
Everstiluutnantti O Lyytinen 1969— 

Pitkäaikaisia varapuheenjohtajia ovat olleet 
everstiluutnantti A A Lehonkoski, eversti A E 
Lyytinen ja everstiluutnantti N A Simonen. 

Sihteerinä ja/tai taloudenhoitajana pisimmät 
työvuorot ovat hoitaneet eversti L Uski, evers-
tiluutnantit N A Simonen, T Pesonen, ja T 
Knuuttila sekä majuri K Aronen ja kapteeni M 
Peltomaa. Julkaisutoiminnan keskeisiä henkilö-
hahmoja ovat olleet A A Lehonkoski, N Sario, 
K J Mikola ja V Vuorela, julkaisuluettelon eri-
tellessä tarkemmin eri julkaisujen toimituskun-
nat. 

Museo jaoston ensimmäisenä puheenjohtajana 
toimi everstiluutnantti E Airaksinen. 

Yhdistyksen pitkäaikaisina tilintarkastajina 
mainittakoon everstiluutnantti J Soini ja eversti 
L Uski sekä johtokunnan erittäin pitkäaikai-
sena jäsenenä aiemmin mainittujen lisäksi ma-
juri J Perkki, jonka ansiot ovat erityisesti nä-
kyneet yhdistyksen julkaisutoiminnan saralla. 

Everstiluutnantti T Knuutti lan työn jälki 
muistetaan paitsi taloudenhoidon sekä museo-

ja huoltojaostojen toimintojen aloilla, myös 
melkein kaikkien taiteellista tietoa ja taitoa 
vaatineiden yhdistyksen aikaansaannosten yhtey-
dessä, joista mainittakoon mm yhdistyksen 
merkki, puheenjohtajan nuija, muistotaulut, 
muistoristiomistuskirja, tyylitelty Ganet-tykki ja 
päivystäjien kilvet. Rannikon Puolustaja-lehden 
päätoimittajia ovat olleet eversti R Aaltonen, 
everstiluutnantti P Silvast, eversti V Vuorela, 
eversti A Pajunen, everstiluutnantti V Lappi-
nen, majuri T Lahti ja everstiluutnantti M 
Lappalainen. 

Vireästi ja monipuolisesti toimineen yhdis-
tyksen hyväksi ovat antaneet painavan työ-
panoksensa monet tässä mainitsemattomatkin 
henkilöt, joiden osuutta yhdistys ei suinkaan ole 
unohtanut eikä tule unohtamaan. 

Yhdistyksellä on kunnia ja ilo . . . 
Yhdistyksen kunniajäseniä ovat: 

1. Tykistönkenraali V P N e n o n e n 
2. Kenraaliluutnantti V L R V a l v e 
3. Kenraaliluutnantti E I J ä r v i n e n 
4. Kenraalimajuri N N S a r i o 
5. Eversti A E L y y t i n e n 
6. Kenraaliluutnantti M J M i e t t i n e n 
7. Kenraalimajuri V I M K a r v i n e n 
8. Eversti V V u o r e l a 
9. Everstiluutnantti N A S i m o n e n 

Vuonna 1957 hyväksyttiin yhdistykselle sään-
nöt tunnustusten jakamista varten. Niiden mu-
kaan voi Rannikkotykistön Upseeriyhdistys kun-
niajäsenekseen kutsumisen lisäksi tunnustuksena 
ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tai yleensä 
rannikkotykistöaselajin hyväksi antaa: 

— yhdistyksen kultaisen ansiomerkin, 
— tyylitellyn 152 45 G tykin, 
— yhdistyksen jäsenmerkin tai 
— pienoisammuksen. 
Kultainen ansiomerkki annetaan tunnustuk-

seksi erityisen ansiokkaasta ja pitkäaikaisesta 
työstä RtUY:n hyväksi. Poikkeustapauksessa 
ansiomerkki annetaan henkilölle, joka on ylei-
sesti tunnustetulla ja menestyksellisellä tavalla 
työskennellyt rannikkotykistöaselajin hyväksi. 
Kunniajäsenillä on aina kultainen ansiomerkki. 
Ansiomerkin voi yht'aikaa omistaa enintään 
kymmenen elossa olevaa henkilöä. Merkki on 
yhdistyksen jäsenmerkki esiupseerin ruusukkeen 
kokoisena ja kultaisena. 

Ensimmäiset kultaiset ansiomerkit jaettiin 
26. 11. 1950. 
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RtUY :n 30-v. juhla. Sario, Karvinen, rva Järvinen, Koivisto. 

1. Tykistönkenraali V P Nenoselle 
2. Kenraal i luutnantt i V L R Valveelle ja 
3. Kenraali luutnantt i E I Järviselle 

Sen jälkeen ovat ansiomerkin saaneet 
4. Kenraal imajur i N Sario 
5. Everstiluutnantti N A Simonen 
6. Everstiluutnantti T Pesonen 
7. M a j u r i K Ignatius 
8. Kapteeni O Luumi 
9. Eversti T Reponen 

10. Everstiluutnantti T Knuut t i la 
11. Eversti K J Mikola 
12. Eversti A E Lyytinen 
13. Kenraal imajur i V Karvinen 
14. Kenraali luutnantt i M J Miettinen 
15. Eversti V Vuorela 
16. Everstiluutnantti o Lyytinen ja 
17. Ma ju r i E B Liusvaara 

Yhdistyksen jäsenmerkki luovutetaan yhdis-
tyksen ulkopuoliselle henkilölle tai yhteisölle 
kiitollisuuden osoitukseksi yhdistystä kohtaan 

osoitetusta erityisen myötämielisestä suhtautu-
misesta. Niitä on toistaiseksi luovutettu 32:lle 
henkilölle, joiden joukossa on myös ulkomaa-
laisia. 

Tyylitelty 152 45 C tykki on tarkoitettu 
arvokkaaksi muisto- ja palkitsemisesineeksi. 
R t U Y on jakanut 25 tykkiä, jonka ensimmäi-
nen kappale luovutettiin eversti P Enkaiselle 
hänen eroamistilaisuudessaan 29. 10. 1956. 
Numeroi tujen tykkien N:o 1 luovutettiin tykis-
tönkenraali V P Nenoselle. 

Pienoisammus on tarkoitettu muistoesineeksi, 
joka voidaan antaa yhdistyksen jäsenelle hänen 
merkkipäivänään tunnustukseksi aktiivisesta toi-
minnasta yhdistyksen hyväksi. 37 mm:n ammuk-
seen on kiinnitetty hopealaatta, jossa on yhdis-
tyksen merkki ja omistuskirjoitus. Ammusta on 
jaettu n. 70 kappaletta, eräitä myös yhdistyksen 
toimintaa tukeneille ulkopuolisille henkilöille, 
laitoksille ja yhteisöille. Vuodesta 1971 alkaen 
on pienoisammus jaettu rannikkotykistön kap-
teenikurssin aselajiaineiden priimukselle. 
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Parhaalle rannikkotykistökadetille jaetaan 
upseerimiekka. Aiemmin, rannikkotykistökadet-
tien saadessa koulutuksensa Merisotakoulussa, 
palkitsi yhdistys parhaan rannikkotykistökadetin 
laskutikulla. 

Rannikkotykistön upseerikurssien parhaille 
oppilaille on luovutettu Rannikkotykistön his-
toriateokset. 

Yhdistyksen tykistönkenraali Nenoselle lah-
joit taman 152 45 C tykin pienoismallin lahjoitti 
omistaja vuonna 1954 kiertopalkinnoksi raskai-
den rannikkotykistöpattereiden kouluammun-
noissa. 

Yhdistyksen onnittelu- ja suruadresseja käyt-
tävät sekä yhdistys että sen jäsenet onnitteluja 
ja surunvalitteluja esittäessään. Yhdistys on li-
säksi teettänyt erikoisadresseja, joista mainitta-
koon Suomen Marsalkka Mannerheimin hauta-
jaistilaisuuteen valmistettu punamustiin nahka-
kansiin sidottu adressi. 

Julkaisija Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on tähän 

mennessä julkaissut seuraavat teokset: 
1934 Rannikkotykistön vuosikirja I. 191 s. 

Toimitus: A A Lehonkoski, N Sario, 
T V Patohar ju 

1935 Rannikkotykistön vuosikirja I I . 242 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, N Sario, 
T V Patohar ju 

1936 Rannikkotykistön vuosikirja I I I . 195 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, N Sario, 
N Heiro, K J Mikola 

1937 Rannikkotykistön vuosikirja IV. 213 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, L Lun-
denius, K J Mikola 

1937 Vär t Kustförsvar I. 146 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, L Lun-
denius, K J Mikola 

1938 Rannikkotykistön vuosikirja V. 256 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, T V Pato-
har ju , K J Mikola 

1938 Yekapteeni L J Sauramo: Ahvenanmaan 
linnoittaminen ja vuoden 1921 sopimus. 
65 s. 

1938 Yekapteeni L J Sauramo: Älands befäs-
tande och ärs 1921 konvention. 65 s. 

1939 Rannikkotykistön vuosikirja VI . 216 s. 
Toimitus: A A Lehonkoski, T Pato-
har ju , V Karvinen 

1942 Rannikkotykistön vuosikirja V I I . 181 s. 
Toimitus: N Sario, V Karvinen, K J 
Mikola 

1946 Rannikkotykistön vuosikirja V I I I . 187 s. 
Toimitus: N Sario, L J Sauramo 

1948 Suomenlinna 1748—1948. 160 s. 
Toimitus: N Sario, A Valpasvuo 

1948 Ye-everstiluutnantti J Kiveliö: Maihin-
noususotatoimi ja sen tor juminen Nor-
mandian maihinnoususta saatujen koke-
musten valossa. 145 s., 4 liitettä. 

1951 Rannikkotykistö taistelee — Talvisodan 
ja Jatkosodan rannikkotaisteluja. 167 s. 

Toimitus: T Pesonen, L Ollila, R Hyvä-
rinen. 

1953 Tyyntä ja Myrskyä — taistelutarinoita 
rannikolta. 240 s. 2 liit. 

Toimitus: N Simonen, E-J Valkama, 
J Perkki, P Silvast. 

1953 Ye-everstiluutnantti Timo Pesonen: Ty-
kistöpatterin hajaryhmitys, 118 s. 
54 liites. 

1959 Suomen Rannikkotykistö 1918—1958 — 
rannikkotykistön aselajihistoria. 362 s. 
Toimitus: K J Mikola, Y Pohjanvirta, 
O Lyytinen, J Perkki, A A Kantola, 
R Hyvärinen. 

1959 Filmaisteri Yr jö Aav: Rannikkotykistö-
aiheiset ja Suomen rannikon puolus-
tusta vuosilta 1918—1958 koskevat 
painotuotteet (valikoima) — kirjalli-
suusluettelo. (Eripainos kirjasta "Suo-
men Rannikkotykistö 1918—1958") 

1962 Rannikkotykistön vuosikirja IX. 239 s. 
Toimitus: V Vuorela, O Lyytinen, M 
Lappalainen, J Karvinen 

1964 Rannikkotykistön vuosikirja X. 212 s. 
Toimitus: V Vuorela, O Lyytinen, M 
Lappalainen. 

1966 Rannikkotykistön vuosikirja X I . 290 s. 
Toimitus: V Vuorela, O Vehmas, J A 
Niska. 

1968 Suomenlinna — Sveaborg — Viapori. 
334 s. 
Toimitus: P Silvast, J Perkki, U Mylly-
niemi. 

1971 Rannikkotykkimies. 338 s. 
Toimitus: O Vehmas, T Lahti , O 
Simola, P Knuutt i la , J A Niska, J Haa-
pala, J Jaat inen, M Oila, H Niska, L 
Kivelä. 

1957 Rannikon Puolustaja- lehti. Yhteensä 
63 numeroa. 

Päätoimit ta ja t : R Aaltonen, P Silvast, 
V Vuorela, A Pajunen, V Lappinen, 
T Lahti ja M Lappalainen. 
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Rannikkotykistö ja sen Upseeriyhdistys 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toimin-

nan päämäärinä voidaan tavoitteiden, sääntö-
jen, toimintasuunnitelmien ja noudatettujen toi-
mintaperiaatteiden perusteella yksinkertaistaen 
sanoa olevan: 

-— jäsenistönsä yhtenäisyyden ja yhteisvas-
tuullisuuden sekä yleisen- ja ammatillisen 
sivistyksen kehittäminen ja 

— rannikkotykistöaselajin perinteiden vaali-
minen ja sen kehityksen edistäminen. 

Toiminnan jakautumista eri toimintasekto-
reille kuvaa johtokunnan ajoittainen jako: 

— propagandajaostoon, 
— julkaisu jaostoon, 
— museojaostoon ja 
— huoltojaostoon. 
Rannikkotykistön tunnetuksi tekeminen oli 

etenkin alkuaikoina aselajin elinehto, mutta 
vielä nytkään se ei ole vähäisessäkään määrin 
menettänyt merkitystään. Mittava julkaisutoi-
minta on ollut yhdistyksen vahvana valttina 
tällä toimintasaralla muiden toimintamuotojen 
täydentäessä sitä. 

Aselajin tulevaisuuden turvaamiseksi on yh-
distys jatkuvasti kohdistanut huomiota ja suorit-
tanut toimenpiteitä kadettien saamiseksi ran-
nikkotykistöön. Myös rannikkotykistöupseerei-
den eteenpäin pääsyn ajoittaisiin heikkenemi-
siin on yhdistyksen taholta kiinnitetty toistuvasti 
huomiota. Erityisen huolenpidon aiheena ovat 
olleet ulkosaarilinnakkeiden sosiaalisten olojen 
parantamiseen ja saarilla palvelevien taloudellis-
ten etujen turvaamiseen liittyvät kysymykset. 
Yhdistyksen näistä asioista lähettämien muisti-
oiden ja esitysten määrä on monilukuinen kuin 
saariemme luku. Aiheina esiintyvät saarilisät, 
asunnot, kansakoulut, kuljetukset, halot, vesi 
jne. 1930-luvulla askarrutti mieliä lisäksi mm 
pukukysymys, joka sittemmin sai ratkaisunsa 
tunnetulla tavalla, joskaan sinipunaista ei vielä-
kään ole varauksetta omaksuttu rannikkotykis-
tön tunnusväriksi. Koko arvovaltansa on yh-
distys pannut peliin silloin kun eri aikoina puo-
lustuslaitoksen uudelleenjärjestelyjen yhteydessä 
on ollut kyse rannikkotykistöaselajin asemasta ja 
tulevaisuudesta. 

Julkaisujen monet rannikkotykistöä ja sen 
yhteistoimintaa muiden puolustushaarojen ja 
aselajien kanssa käsittelevät kirjoitukset, useat 
ammatilliset erikoisteokset sekä kirjoituskilpailut 
ja korkeatasoiset esitelmätilaisuudet ovat lisän-
neet jäsenistön ammattitietoutta. Joillakin yh-

distyksen monistesarjoilla ja painotuotteilla on 
pyritty täyttämään puuttuvien ohjesääntöjen 
aukot. 

Yhdistys toimii kiinteästi yhteistyössä ran-
nikkotykistöjoukko-osastojen kanssa, kohdistu-
vathan kaikki toimenpiteet niissä palvelevien 
työn edistämiseen. Johtokunta on vieraillut eri 
joukko-osastoissa, vuosikokoukset pidetään 
joukko-osastoihin tukeutuen ja palkinnoilla 
pyritään kannustamaan niin kouluissa kuin 
kentälläkin työskenteleviä rannikkotykistömie-
hiä. 

Rannikkotykistön perinteitä on vaalittu moni-
naisin tavoin. Rannikkotykistön historia, ran-
nikkotykistömuseo, sodistamme kertovien kirjoi-
tusten ja valokuvien laaja keruu ja taltiointi 
sekä Rannikkojoukkojen muistoristi ovat näky-
viä tuloksia. Yhdistys on joko aikaansaanut tai 
osaltaan mahdollistanut useiden muistomerkkien 
pystyttämisen. Rannikkotaisteluissa kaatuneiden 
upseerien muistotaulut Suomenlinnassa ja ran-
nikkotaisteluiden muistomerkki Haminassa 1951, 
eversti J L Rikaman muistokivi Isosaaressa 
1955, kaikkien rannikkotaisteluissa kaatuneiden 
muistotaulut 1958, kenraaliluutnantti E I Järvi-
sen muistolaatta 1958, Mäkiluodon muistomer-
kin korjaus 1959 ja Raivaajien muistomerkki 
Haapasaarilla 1961 ovat pysyviä kunnianosoi-
tuksia edesmenneille ja perinteitä jälkipolville. 
Yhteisvastuullisuuden keskeisin ilmentymä on 
yhdistyksen hautausaputoiminta. Upseerikerho-
jen avustusrahastot kiinteytyivät v 1940 Talvi-
sodan jälkeen RtUY:n hautausapurahastoksi, 
joka jatkui uuden sodan jälkeen yhdistyk-
sen avustustoimintana päätyen v 1952 nykyiseen 
Rannikkotykistön Hautausapurengasjärjestel-
mään. Oleellista on, että rengas on avoin kai-
kille rannikkotykistössä palveleville tai palvel-
leille sekä että kyseessä ei ole vakuutus vaan 
äkillisenkin surun ja vaikeuksien hetkellä no-
peasti ja ilman selvityksiä tai anomuksia tar-
vitsijoilleen tuleva ystävien tuki ja apu. Hau-
tausapurenkaan lisäksi on yhdistys harjoittanut 
kummikerhotoimintaa hädänalaisten auttami-
seksi. 

Yhdistys yhteiskunnassa 
Yhdistyksen syntysanoissa lausuttu päämäärä: 

"kansan elävän harrastuksen ja aktiivisen tuen 
saaminen rannikkopuolustuksemme selkäran-
gaksi" on ollut ja on edelleen velvoittavin ja 
vaativin tehtävä. Kestikin alussa melko kauan, 
ennen kuin rannikkotykistö vakiinnutti edulli-
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RtUY:n seppeleen lasku Rannikkojoukkojen 
kentälle jääneiden sankarivainajien muistoristillä 
Haminan Salmenvirralla. 

Rannikkotaistelujen muistomerkin paljastustilai-
suus Haminan keskuspuistossa. 

sella tavalla paikkansa rannikkoväestömme kes-
kuudessa, tavallaan sopeutuen sen piiriin ja sii-
hen kiinnikasvaen. Aselajille ominaiset toiminta 
eristetyissä oloissa ja monet salattavuusnäkökoh-
dat vaikeuttavat kontaktien luomista, ylläpitä-
mistä ja kehittämistä. Vaikeudet tulee toki kui-
tenkin voida voittaa. Henkilökohtaisten ja 
alueellisten kontaktien lisäksi on etsittävä myös 
kokonaisvaltaisia vaikutusmuotoja. Eräänä mer-
kittävänä edistysaskeleena on nähtävä Rannikon 
Puolustajain Kilta, joka yhdistää rannikon puo-

lustajat omaisineen. Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen osuus Killan perustamisessa ja sen 
toiminnassa onkin ollut erittäin merkittävä. 
Kiltatoiminnan voimahahmona on mainittava 
everstiluutnantti N A Simonen, joka sekä 
RtUY:n että Rannikon Puolustajain Killan 
perustajajäsenenä ja pitkäaikaisena toimihenki-
lönä on antanut suuren työpanoksen rannikko-
puolustuksemme hyväksi, lisäksi toimien mm 
Valtakunnallisen Muistoristitoimikunnan työ-
valiokunnan puheenjohtajana koko sen toi-
minta-ajan sekä Upseeriliiton pääsihteerinä. Yh-
distyksen ja Killan johtokunnissa on aina ollut 
toistensa edustajat. Monet tilaisuudet ja toimin-
nat, kuten Rannikon Puolustajain päivät ja 
Rannikon Puolustaja — lehden julkaiseminen, 
on suoritettu yhteistoimin. Varusmiehiin ja 
heidän omaisiinsa kohdistettua toimintaa ran-
nikkopuolustukselle myötämielisten asenteiden 
luomiseksi tulee sekä Killan että RtUY:n voida 
jatkaa ja kehittää. Rannikkoväestön ja ran-
nikkotykistön keskeisen kanssakäymisen kon-
kreettisia ilmentymiä ovat mm kunnalliset toi-
minnat, liikennejärjestelyt, kotiseututilaisuudet, 
meripelastustoiminta jne. Hyvistä suhteista esi-
merkkejä ovat mm RtUY:n keräys v 1934 
onnettomuuksien kautta puutteeseen joutuneille 
kalastajaperheille, jolloin Inon ja Metsäpirtin 
asukkaille luovutettiin yhteensä 9 000 mk:n 
avustus sekä kalastajien ja luotsien ilmoittautu-
minen mieslukuisesti vapaaehtoisiin vartiotehtä-
viin 1941. 

Ennen sotiamme vallitsivat yhdistyksen ja v 
1926 perustettujen merisuojeluskuntien välillä 
erittäin lämpimät suhteet. Suojeluskunnissa pit-
kään toimineita yhdistyksen jäseniä ovat olleet 
A A Lehonkoski, K J Mikola ja A B Rauta-
vaara. 

V 1937 yhdistykseen liittynyt "Johtorengas" 
on uudelleen organisoituneenakin jatkuvasti 
säilyttänyt kiinteän suhteensa yhdistykseen. Tä tä 
kautta ja muutenkin on yhdistyksellä vahvat 
siteet Reserviupseeri- ja Reservialiupseeri jär-
jestöihin. 

Vanhemman veljesyhdistyksensä, jo 19. 10. 
1923 perustetun Meriupseeriyhdistyksen kanssa 
on ollut viljalti kanssakäymistä. Erityisen voi-
makasta tämä oli 1940—50 luvuilla. Yhteisinä 
hankkeina ovat olleet mm palkintomiekkahan-
kinta 1939, yhteisen edustuksen saaminen Up-
reeriliittoon, museokysymykset 1948, yhteislehti-
neuvottelut 1957, Raivaajien Muistomerkki 
1961, molemminpuoliset esitelmät ja kirjoitukset 
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vuosikirjoihin sekä monet yhteistyötoimikunnat. 
Alkuaikojen erisuuntaisuudesta yhdistyneiden 
merivoimien kautta eri puolustushaaroihin ja-
kautuneet voimat voinevat tänään kulkea yksi-
mielisinä meripuolustuksen tunnuksen alla. 

Pyhän Barbaran veljeskunta on taas yhdistä-
nyt yhdistyksen Suomen Kenttätykisiösäätiöön, 
Tykistökoulun perinneyhdistykseen ja kummi-
poika Ilmatorjuntaupseeriyhdistykseen. Esi-
telmöitsijävaihdot, kirjoitukset julkaisuihin ja 
suunnitelmat yhteisestä lehdestä ja vuosikirjoista 
edustavat yhteistoimintaa eräiden muiden yh-
teishankkeiden lisäksi, vaikkakaan aina ei ole 
päästy tavoitteisiin. 

Rannikkojalkaväki on aina, nyt osittain eriy-
tyneenäkin ollut rannikkojoukkojen erotta-
maton osa. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksellä ei ole 
ollut varsinaisia naistoimikuntia, sillä jo 3 11. 
1918 perustetun Rannikkosotilaiden Huoltoyh-
distyksen — Rannikkosotilaskotiyhdistyksen vih-
reät sisaret ovat tehneet ne tarpeettomiksi. 
Kanssakäyminen on jatkuvaa ja päämäärät sa-
mat. Erityisiä yhteistoimintakohteita ei voida 
edes luetella. 

Ulkomaisia kontakteja on yhdistyksellä ollut 
Ruotsiin mm vierailujen sekä suomalaisten ran-
nikkotykistöupseerien, mm Y Pohjanvirran ja 
H-V Seppälän, kirjoitusten "Tidskrift för 
Kustartillerietiin muodossa. Tanskan rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen 40-vuotisjuhlaan 
osallistui yhdistyksen edustajana K Ignatius 
vuonna 1949 ja lisäksi on yhteistoimintaa ollut 
myös sveitsiläisten upseereiden, ei tosin ran-
nikkotykistön, kanssa. 

Kuten aiemmin on esitetty, monenlaatuista 
toimintaa on suoritettu yhdessä teinien, teekka-
reiden ja teollisuuden kanssa. R tUY on aina 
ollut valmis yhteistoimintaan kaikkien ranni-
kosta ja sen puolustamisesta kiinnostuneiden yh-
distysten ja yhteisöjen kanssa, joista kuriosi-
teettina mainittakoon mm Valamo-seura. 

Edellä olevassa on yhdistyksen neljää vuosi-
kymmentä tarkasteltu läpileikkauksena koko-
naiskuvan hahmottamiseksi. Suppea esitys on 
pääpiirteinen ja osin jäsentymätön. Yhdistyksen 
arkistomateriaalin ollessa monessa suhteessa 
puutteellinen, toivoo yhdistys kaikkien eri vai-
heissa toimintaan osallistuneiden voivan luovut-
taa tietoja ja materiaalia yhdistyksen vaiheiden 
tarkaksi kartoittamiseksi ja tallentamiseksi värik-
kääksi kokonaisuudeksi. 

T Sario. 

Ollessani 
RtUY:n 
puheenj ohtaj ana 

KENRAALIMAJURI 

VAINO KARVINEN 

Joutumiseni syksyllä 1957 RtUY:n puheen-
johtajaksi oli varsin yllättävää, koska aikaisem-
min v:sta 1933 alkaen olin ollut vain yhdistyk-
sen tavallinen rivimies kuulumatta johtokuntaan 
edes varatilintarkastajana. Lisäksi palvelin sil-
loin Turussa, josta käsin yhdistyksen asioitten 
hoito tuntui kyseenalaiselta. Minut kuitenkin 
ylipuhuttiin toteamalla, että yhdistyksemme par-
haat ja kehitysrikkaimmat vuodet olivat kun-
nioitetun I :n puheenjohtajan E I Järvisen kau-
delta, joka silloin palveli Sortavalassa! 

Mitään uutta "loistokautta" ei kuitenkaan 
tuntunut olevan näköpiirissä. Johtokunta jatkoi 
normaaleja kuukausikokouksiaan, jonne minun 
oli jotenkin keinoteltava. Onneksi turkulaiset 
upseerit kävivät silloin Helsingissä Sotatieteelli-
sen Seuran kuukausikokouksissa, joten sovitta-
malla nämä kaksi kokousta samaksi illaksi pää-
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen täyttäessä tänä 
vuonna 40 vuotta lehtemme haastatteli aikaisempia yh-
distyksen puheenjohtajina toimineita. Kysyimme: 
1. Mitkä kysymykset olivat tärkeimpiä ja RtUY:n toiminnalle 

suuntaa antavia ollessanne yhdistyksen puheenjohta-

jana? 
2. Mitä odottaisitte RtUY:n toiminnalta nykyisin? 

Haastateltaville annettiin mahdollisuus tulkita kysymyksiä 
laveammin ja tarvittaessa antaa vastaukset yleisluontoi-
semmin. 

sin mukaan valtion pienoisbussilla rasittamatta 
silloinkin miinuspuolella ollutta RtUY:n ta-
loutta. 

Puheenjohtajakauteni alkupuolen tärkein ta-
paus oli Rannikkotykistön historian, maamme 
ensimmäisen aselajihistorian, ilmestyminen. Se 
oli jo aikaisemmin kirjoitettu ja toimitettu, joten 
uudelle johtokunnalle jäi teoksen markkinointi 
sekä laskujen maksu. Siihen menikin parisen 
vuotta ennenkuin päästiin jatkamaan yhdistyk-
sen vuosikirjojen sarjaa 15 vuoden tauon jäl-
keen. Toimituskunnan ja sen tarmokkaan pu-
heenjohtajan ev V Vuorelan ansiosta saatiinkin 
kolmen vuosikirjan sarja julkisuuteen vuosina 
1962, —64 ja —66 numerot IX, X ja XI . Tämä 
trilogia muodosti sekä ulkonaisesti että sisällöl-
tään tietyn kokonaisuuden poiketen siten eduk-
seen aikaisemmasta vuosikirjatyypistä. Toimitus-
kunnat ahersivat kirjoitus- ja toimitustyössä ja 
muu johtokunta kulki hattu kädessä rahaa 
keräämässä! 

Tämän lisäksi kantoi johtokunta jatkuvaa 
huolta hajallaan asuvan jäsenistömme yhteyden-
pidosta ja kanssakäymisestä, minkä piti olla 
yhdistystoimintamme päätavoitteita. Kerran 
kahdessa vuodessa ilmestyvä vuosikirja ei voinut 
tätä puutetta poistaa. Syksyisin pidettäviin 
vuosikokouksiin saatiin kokoon ehkä 1/4 jäse-
nistämme, mutta muuten istui kukin kuvaan-
nollisesti sanoen "omalla kivellään toisistansa 
mitään tietämättä"! Vuonna 1957 aloitetun ran-
nikkotykistön tiedotus- ja perhelehden "Ranni-

kon Puolustajan" edelleen toimittamista ja 
kehittämistä päätettiin näin ollen ehdottomasti 
jatkaa ja ehkä se, että lehti monista vaikeuk-
sista huolimatta saatiin 4-kertaa vuodessa il-
mestyväksi, antoi silloiselle johtokunnalle erään-
laisen alibin monia itsesyytöksiä vastaan teke-
mättömistä töistä ja muista laiminlyönneistä. 
Myöhemmin Rannikon Puolustajain Killan tul-
lessa näyttämölle ja suunnitellessa omaa tiedo-
tuslehteään oli meillä tarjottavana jo valmis 
aselajilehti yhteiseen käyttöön. Tarjouksemme 
takana oli tietysti ajatus kustannuksien ja vas-
tuun jakamisesta, jossa nyt monien vaiheiden 
jälkeen onkin päästy käyttökelpoiseen ratkai-
suun, joten "Rannikon Puolustaja" lehdelle on 
tässäkin yhteydessä syytä toivottaa mitä par-
hainta menestystä! 

Eräs asia, joka viime vuosina on pahastikin 
jäänyt taka-alalle, on Suomenlinnassa oleva 
Rannikkotykistömuseo. Nyt kun monet muut 
aselajit ovat perustaneet tai perustamassa omia 
aselajimuseoitaan eripuolille maata, olisi riittä-
vän voimakkaasti tuotava julkiseen tietoisuuteen 
se tosiasia, että rannikkotykistöllä on jo 25 
vuotta ollut oma aselajimuseonsa Sota-
museomme virallisena alaosastona. Kun se li-
säksi sijaitsee Suomenlinnan Museosaaressa ja 
matkailu Suomenlinnaan on voimakkaassa nou-
sussa, olisi Rannikkotykistömuseon edelleen 
kehittäminen sekä jo nykyisin olevan esineistön 
tehokas mainostus tämän hetken parhainta 
aselajimme tiedottamista. 
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EVERSTI VEIKKO VUORELA 

Toimin yhdistyksen puheenjohtajana ainoas-
taan yhden vuoden, 1968, koska katsoin, että 
rannikkotykistön tarkastajan ei ole asiallista 
toimia samalla aselajiyhdistyksensä puheen-
johtajana. Vuoden tärkein tapahtuma 35-vuo-
tisjuhlan kanssa oli ehkä uudistetun Suomen-
linna-teoksen julkaiseminen. Se oli tarpeellinen 
toimenpide, koskapa v 1948 julkaistu Suomen-
linna-kirja oli jo loppuun myyty, ja kun oli tie-
dossa aselajimme siirtyminen lähivuosina koko-
naan pois Suomenlinnasta, teos on samalla 
aselajimme kunnianosoitus sen vanhalle tradi-
tioista ja historiallisista muistoista rikkaalle tuki-
kohdalle — aselajimme kehdolle. 

Myöskin aikaisempina vuosina, jolloin kuuluin 
jäsenenä RtUY:n johtokuntaan, oli yhdistyk-
semme työsaralla nähdäkseni suuntaa-antavana 
vireä julkaisutoiminta, niinkuin se on ollut yh-
distyksemme koko toiminta-aikana. Onhan 
yhdistyksemme mm ensimmäisenä aselajina saa-
nut aikaan mittavan aselajihistorian, 1959 
julkaistun "Suomen Rannikkotykistö 1918— 
1958". Yhdistyksemme toivuttua historia-teok-
sen aiheuttamista taloudellisista rasitteista aloi-
tettiin jälleen Rannikkotykistön vuosikirjan 
perinteellinen julkaiseminen, mikä toiminta oli 
ollut pysähdyksissä 16 vuotta (edellinen v:lta 
1946). Vuosikirjan julkaisemisen päätarkoituk-
sena oli nähdäkseni täydentää niinhyvin oman 
kuin toistenkin aselajien kantahenkilökunnan 
ja suuren yleisön rannikkosodankäynnin tie-
toutta, lisätä aselajimme arvostusta sekä lujittaa 
sen yhteishenkeä. "Rannikon Puolustaja"-lehden 
tarkoitusperät ovat samat, mutta ehkä etualalla 
sen osalta on toimia yhdyssiteenä hajallaan ole-
van aselajimme henkilöstön ja yhdistyksemme 
jäsenten sekä aselajimme reservin keskuudessa. 

Edellä esitetyt suuntaviivat ja tarkoitusperät 

pätevät nykyisinkin. Erityisesti korostaisin nyky-
aikana kuitenkin RtUY:n toimintaa aselajimme 
yhteishengen lujittamiseksi. Hyvä yhteishenki 
on aselajimme voima. RtUY:llä on omalta osal-
taan mahdollisuuksia vaalia tätä oikeaa ase-
lajihenkeä, sillä onhan sen käytettävissä kirjalli-
nen sana. 

Nykyisenä muotivirtausten aikakautena ha-
luaisin vielä kiinnittää huomiota erääseen ase-
lajin kannalta kauaskantoiseen kysymykseen, 
minkä tervehenkiseen ratkaisuun voi RtUY:kin 
pyrkiä osaltaan vaikuttamaan, olkoonkin että 
lopulliset ratkaisut tehdään yhdistyksen ulko-
puolella. Kun aselajimme kantahenkilökunnan, 
varsinkin upseeriston jälkikasvu ei viime vuo-
sina ole ollut riittävää, on esitetty ajatuksia 
aselajimme suuntaamisesta nykyistä enemmän 
mantereelle, mikä mielestäni on kielteistä kehi-
tystä rannikkotykistön taisteluvalmiuden sekä 
tehokkaan aselajikoulutuksen kannalta. Ruotsin 
rannikkotykistön tykkihallikoulutus ei sovi 
meille esikuvaksi. Kiinteän rannikkotykistön 
aselajiharjoittelu mantereen tykkihalleissa kel-
paa vain alkukoulutukseksi. Se on samaa 
kuin käytännön merenkulun harjoittelu maissa 
tai lentokoulutus maan kamaralla. Rannikko-
tykistön taisteluelementti on saaristo, ja sii-
hen on totuttauduttava jo rauhan aikana. 
Saariston aiheuttamat taloudelliset menetykset 
(esim vaimon ansiotyö) on korvattava kanta-
henkilökunnalle tarpeeksi suurella linnakera-
halla. Samoin kaikille koulutuslinnakkeille on 
rakennettava hyvät asunnot. Tällöin kyllä 
löytyy linnakepalvelukseen halukkaita yllin 
kyllin, sillä saaristo elinympäristönä on sangen 
viehättävä, kesäaikana suorastaan voittamaton. 
— Rannikkotykistö on hieno aselaji! 
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MAJURI J A NISKA 

Rannikkopuolustusjärjestelmä 
teknillisen ennaltaehkäisevän kyvyn 
kannalta tarkasteltuna 

Rannikkopuolustus kokonaispuolustusjärjestel-
mämme osana 

Turvallisuuspolitiikkamme toisen osatekijän, 
maanpuolustuksen tehtävänä on osaltaan luoda 
edellytykset maamme harjoit taman puolueetto-
muuspolitiikan kansainväliselle luottamukselle. 
Rannikkopuolustuksen on oloissamme erittäin 
merkittävänä osana meri- ja alueellista puo-
lustustamme ja siten kokonaispuolustusjärjes-
telmäämme, kyettävä osoittamaan jo rauhan ai-
kana — alueellista koskemattomuutta turvat-
taessa — tilanteenmukaisesti painotettua, en-
nalta ehkäisevää puolustusvalmiutta. Sen on 
lisäksi voitava — jälleen ennalta ehkäisevässä 
mielessä — nopeasti kohottaa puolueettomuuden 
suojaamiskykyään. Mikäli edellä mainittuihin 
tehtäviin on luotu pitävät edellytykset, on sa-
malla laskettu perusteet rannikkoalueitamme 
vastaan suuntautuvien hyökkäysten torjunta-
kyvyn luomiselle. 

Itämeren suunnan eli siten Pohjois-Itämereen 
ja Suomenlahteen rajoittuvan rannikkomme 
puolustusjärjestelyiden merkitystä — yhdessä 
ilmatilamme ja Lapin alueen puolustuksen 
kanssa — ei voi yliarvioida. Rannikkopuolustuk-
semme tulee — omatakseen vaadittavan en-
nalta ehkäisevän arvon — olla uskottavaa niin 
ulkoisten kuin kotoistenkin sotilaspoliittisten, 
strategisten, operatiivisten ja sotateknisten asian-
tuntijain arvioinneissa. Jos uskottavuus syystä 
tai toisesta kärsii, olemme tältä osin hävinneet 
ensimmäisen erämme — laukaustakaan ampu-
matta. Tapahtuma saattaa johtaa ennalta 
arvaamattomiin kokonaistilanteen muutoksiin. 
On siis tarkoituksenmukaista pyrkiä optimoi-
maan juuri ennalta ehkäisevältä kannalta arvi-
ointien kohteeksi joutuvaa kykyä — niin alueel-
lisen koskemattomuuden turvaamisen ja puo-

lueettomuuden suojaamisen kuin toisaalta hyök-
käysten torjumiskyvyn kannalta. Näin mini-
moidaan aliarvostuksesta johtuvat epävarmuu-
det ja riskinotot. 

Rannikkopuolustustamme voidaan tarkastella 
valvonta-, johtamis-, ase-, koulutus- ja huolto-
osajärjestelmät sisältävänä rannikkopuolustus-
järjestelmänä. Ongelmaksi nousee kysymys, mitä 
kultakin osajärjestelmältä on vaadittava ja 
miten painotettuna kokonaisuuden puitteissa, 
että arviointien lopputuloksien summa olisi kan-
naltamme mahdollisimman hyvä suhteessa re-
surssiemme käyttöön? Jäl jempänä pyritään tar-
kastelemaan järjestelmittäin tähän liittyviä 
eräitä seikkoja lähinnä tekniseltä kannalta. 

Johtamis- ja valvontajärjestelmä 
Rannikkopuolustuksen merivalvonta j är j estel-

män merkitys kiteytyy kykyyn havaita yllättävä, 
meritse rannikoillemme suuntautuva hyökkäys. 
Tällaisen hyökkäyksen oikea-aikainen havaitse-
minen, tunnistaminen ja seuraaminen luo edelly-
tykset seurauksiltaan kauaskantoisille päätöksille 
ja vastatoimenpiteille. 

Kun merivalvonnalla on käytössään tutka-
häirinnän väistökykyä, ei yllätykseen perustuvia 
operaatioita voida suunnitella tai väittää suunni-
teltavan ja toteuttaa helposti — jos lainkaan. 

Tietyn merivalvonnallisen tutkareservin ole-
massaolo lisää edelleen hyökkäysoperaation — 
tai alueellisen koskemattomuuden tahi puo-
lueettomuuden loukkausten — paljastamisriskiä. 
Näin on varsinkin, jos yhteistoiminta veden-
alaisen valvonta- ja paikantamis- sekä optisten-
ja optroonisten valvontaelimien sekä partioivien 
elimien kesken on kitkatonta. 

Kun meri- ja ilmavalvonnan yhteistoiminta 
on joustavaa, vähenee ilmoitse tapahtuvaan 
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toimintaan perustuvien keinojen käyttöhaluk-
kuus rannikkopuolustustamme vastaan. Valta-
vasti kehittynyt ilmatiedustelu-, ilmakuljetus- ja 
rynnäköinti- sekä pommituskyky ei pääse täten 
ilmaylivoimankaan turvin helposti tuloksiin. 
Häirintää sietävä (mm merikaapeli) viesti-
verkko lisää puolustuskapasiteetin hyväksikäytön 
mahdollisuuksia ja nostaa merkittävästi hyök-
käys- ja vihamielisen toiminnan kynnystä. 

Erityisen tärkeäksi häiriöttömät viestiyhteydet 
muodostuvat ajateltaessa yhteistoimintaa puo-
lustushaarojen ja merivartiostojen elimien 
kanssa. 

Puolueettomuuden suojaamiskykyä voidaan 
merkittävästi lisätä kehittämällä edelleen yhteis-
toimintamenetelmiä sukellusveneentorjuntaan 
kykenevien aluksien ja raskaiden helikoptereiden 
kanssa. 

Kun rannikkopuolustuksen käytössä on tehok-
kaan elektronisen puolustuksen keinot, vastusta-
jan toimintavapaus vähenee jyrkästi. Kun oma 
häirintäkyky ulottuu viesti- ja tutkatoiminnan 
ohella erilaisten navigaatiojärjestelmien toimin-
nan alueille, tunkeutuminen saaristoon vaikeu-
tuu, jolloin laadulliselta tasoltaan vähemmän 
teknisten torjuntakeinojen käytettävyys kasvaa. 

Omatunnuslaitteiden käyttö vähentää yllätys-
vaaraa. 

Vain sellainen johtamisjärjestelmä, joka hen-
kilöstönsä, välineistönsä ja tilojensa sekä suo-
jauksensa osalta on nopeasti saatettavissa toi-
mintavalmiiksi ja jonka eliminointi ei ole mm 
johtamisvastuun delegoimisesta johtuen mah-
dollista, omaa ennalta ehkäisevää arvoa. 

Asejärjestelmät 
Edellä todettiin ilmahyökkääjän kasvanut 

suorituskyky. Sen ohella on todettava, että myös 
alusten nopeuden kasvu, maihinnousukaluston 
suorituskyvyn kehittyminen sekä monipuolistu-
minen yhdessä yleisen aseteknisen kehityksen 
kanssa on lisännyt vihamielisen merellisen toi-
minnan keinoja. Toisaalta rannikkopuolustuksen 
asejärjestelmien suhteellinen torjuntateho ja 
siten merkitys on kasvanut. 

Arvioitaessa, miten rannikkopuolustuksen ase-
järjestelmiä tulisi kehittää, jotta hyökkäyskynnys 
saataisiin korkeaksi, voidaan todeta seuraavaa: 

Asejärjestelmien valmius tulee uhanalaisim-
missa suunnissa pitää korkeana. Runkojärjes-
telmät on saaristoomme, jonka estearvo on 
edelleen merkittävä, tukeutuen ryhmitettävä 
suojeltavien kohteiden etupuolelle. Valmistelu-

työt on tehtävä siten, että valmiuden nostami-
nen koko puolustusjärjestelmän puitteissa voi-
daan toteuttaa joustavasti. On uskallettava toi-
saalta painopisteyttää ja toisaalta ottaa niuk-
kojen resurssien puitteissa ehkä riskejäkin. 

Kohdetorjunnallinen matala- ja keski-ilma-
torjunta on luotava ja ylläpidettävä alueellisina 
kokonaisuuksina. Tukeutumalla tarvittavassa 
laajuudessa erityisesti keskitorjunnan osalta 
ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmään vä-
henee yllätysvaara. Pitämällä laaja-alaisesti käy-
tössä vanhempaakin ilmatorjuntavälineistöä 
pienennetään maahanlaskujen suoritushaluk-
kuutta. Optroonisin järjestelmin on vanhem-
mankin ilmatorjuntakaluston ampumateknistä 
tasoa mahdollista nostaa, jolloin tutkahäirinnän 
vallitessakin säilytetään tietty torjuntakyky. 
Lisäämällä uhanalaisimmissa suunnissa kiinteän, 
hajaryhmitetyn rannikkotykistön taistelunkestä-
vyyttä tornikanuunoin tehdään linnakkeen tu-
hoaminen ilmoitse tavanomaisin ja tiettyyn pis-
teeseen saakka erikoistaisteluvälinein erittäin 
työlääksi. Yllätysmomentti menetetään tätä 
yritettäessä eikä hyökkääjä voi silti olla loppu-
tuloksesta varma. 

Käyttämällä vanhempaakin asekalustoa sy-
vyydessä ja toisarvoisissa suunnissa rajoitetaan 
hyökkääjän toimintavapautta ja hajoitetaan 
sen voimia. Omien liikkuvien taisteluyksiköiden 
keskittämismahdollisuudet paranevat samalla. 

Rakentamalla tulenjohto- ja mittausjärjes-
telmä tiheäksi, erilaisiin teknisiin ratkaisuihin 
perustuvaksi verkoksi, säilytetään tulenkäytön 
edellytykset — mikäli viestiyhteydet, mm data-
siirtotekniikkaa hyväksi käyttäen, on luotu uhka-
kuvaa vastaten. Tässä yhteydessä on uskallettava 
keskittyä oleellisimpaan mm linnoituslaitteita 
suunniteltaessa, jolloin mittausalasta ei kuiten-
kaan koskaan tule tinkiä. 

Ammunnan laskentajärjestelmää kehittämällä 
voidaan merkittävästi nostaa tulen tehoa liike-
maaleihin taktillisesti ja ampumaopillisesti tar-
kistettujen ampumamenetelmien puitteissa. 

Korkean automaatioasteen omaavien yleis-
tykistöllisten yksiköiden ryhmittäminen tärkeim-
pien suojeltavien kohteiden edustalle vähentää 
erittäin merkittävästi yllätykselliseen ilmatoimin-
taan perustuvia tiedustelu- ja hyökkäysmahdolli-
suuksia ja lisää alueella olevien muiden ase-
järjestelmien toimintaedellytyksiä. Tällaisten 
yksiköiden ennalta ehkäisevä arvo on siten suuri. 

Moottoroitujen, täydelliseen pinta-ammun-
taan kykenevien aktioyksiköiden käyttöönoton 
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100 mm:n tornikanuuna (SA-kuva) 

lisäämisellä säilytetään toimintavapaus tulen 
painopisteen muodostamiseen ja kiinteiden lin-
nakkeiden tulen täydentämiseen. Tavoitteena 
tulee olla torjuntatulen tihentyminen syvyydessä, 
jolloin kaukotorjunnan olisi uhanalaisimmissa 
suunnissa ja merikapeikoissa perustuttava ole-
vaan tulenjohto- ja mittausverkkoon tukeutu-
viin raskaisiin rannikko-ohjusyksikköihin. Nii-
den suuritehoisen tulen käyttöuhka vähentää 
halukkuutta turvautua "tykkivenediploma-
tiaan" ja vaikeuttaa mm hyökkäysten tukemista 
raskain tykistöaluksin. Taistelunkestävyydeltään 
heikkoihin maihinnousu- ja muihin tulitukialuk-
siin voidaan tällöin edullisesti keskittää aktio-
aseiden tuli ensivaiheen tavoitteena taktillinen 
lamauttaminen. Linnoitteisiin tukeutuvana ras-
kas rannikko-ohjusyksikkö voisi ylläpitää erittäin 
korkeata tulenaloitusvalmiutta ja moottoroituna 
taas mm tutkauksen tavoittamattomissa ryhmit-
tyä käytännössä salassa ja hajaryhmitettynä sekä 
maastoutettuna erittäin vaikeasti paikannetta-
vissa olevana ylläpitää taistelukykyään. 

Maista käsin säädettävin miinoittein, torpedo-

patterein sekä johdinohjuksin on luotavissa 
uhanalaisimpiin väyläkapeikkoihin torjuntajär-
jestelmät, joiden eliminoiminen lienee käytän-
nössä erittäin vaikeata, etenkin silloin, kun lähi-
puolustusjärjestelmä rannikkoalueen puitteissa 
on toimintavalmiina. Näitä järjestelyjä, kuten 
edellä mainittujakin, luotaessa on korostettava 
pimeätoimintaedellytysten säilyttämistä paitsi 
kevein tutkin myös pimeänäkövälinein, valon-
heittimin sekä valaisuraketein. 

Asejärjestelmien käyttöön liittyvän yhteistoi-
minnan, mm partioinnin, tiedustelun, varoitus-
tulen, tulituen sekä puolueettomuuden suoja- ja 
torjuntamiinoitteiden osalta merivoimien ja 
merivartiostojen yksiköiden kanssa tulee olla 
saumatonta. 

Teknillistymisasteen kehittyessä uhkakuvan 
mukana tulee kuitenkin aina säilyttää kaikki 
yksinkertaiset asejärjestelmät, välineet ja mene-
telmät siellä, missä niiden muuttaminen ei ole 
ehdottoman välttämätöntä. Näin on mahdollista 
turvata yksiköiden lukumääräinen riittävyys. 

jatkuu siv. 32 
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Koulutus- ja huoltojärjestelmä 
Koulutus- ja huoltojärjestelmien ennalta eh-

käisevää merkitystä — tekniseltä kannalta tar-
kasteltuna — voidaan kehittää luomalla toi-
saalta entistä selkeämpiä valmiusyksiköitä otta-
malla "koulutuskeskuksissa" käyttöön simulointi-
ja harjoituskalustoa ja toisaalta parantamalla 
merikuljetuskalustoa, jolloin valmiusyksiköiden 
miehityksen nopea täydentäminen on aina sää-
ja näkyvyysolosuhteista r i ippumatta mahdollista. 
Asejärjestelmien ja linnoitteiden ylläpitoteknii-
kan kehittyminen vähentää kaluston valmiste-
luun tarvittavaa aikaa. Edellytykset valmiuden 
nopealle nostamiselle "kylmilläkin" linnakkeilla 
ovat näin lisääntyneet ja siten myös puolustus-
järjestelmän torjuntakyky. Koulutus- ja huolto-
järjestelmän ominaisuudet on kuitenkin nähtävä 
ennenkaikkea toiminnallisena taustatekijänä 
punnittaessa ennalta ehkäisevää arvoa. Yksin nii-
den varaan rakentamisella sitä ei luoda, mut ta 
väärien menettelytapojen valinta voi ratkaise-
vastikin vähentää valvonta- ja asejärjestelmien 
vaikuttavuutta. 

Lopuksi 
Tarkasteltaessa rannikkopuolustuksemme 

nykytilaa voidaan tietysti kysyä, missä määrin 
se teknillisesti omaa ennalta ehkäisevää arvoa, 
kun lisäksi todennäköisen uhkakuvan puitteissa 
olemme ilmassa ja merellä alivoimaisia. Edus-
taahan rannikkopuolustusjärjestelmä juuri täl-
löin sitä torjuntapotentiaalin keinoa, joka 
akuutissa kriisitapauksessa nousee etualalle. Sil-
loin järjestelmän teknillinen suorituskyky vii-
meistään arvioidaan. Ellei siitä olisi voitu esit-
tää valvonta- ja torjuntajärjestelmien puitteissa, 
esimerkiksi rauhanaikaisin perushankinnoin, 
joita tilausvaltuuksina sisältyykin esimerkiksi 
vuoden 1974 valtion tulo- ja menoarvioesityk-
seen, uskottavaa kuvaa, olisi aliarvostuksen 
vaara ilmainen. Rannikkopuolustusjärjestelmään 
investoitavat — sinänsä tuotoksiin verrat tuna 
suhteellisen vähäiset — panokset ovat siten 
merkityksellisempiä kuin pelkästään taloudelli-
selta kannalta arvioituna voidaan otaksua. 

Rannikkopuolustuksemme tekniseen tasoon 
perustuva arvostus j a siten sen kokonaispuolus-
tus jär jestelmäämme tasapainoitettu ennalta eh-
käisevä kyky on edelleen kehitettävissä vain 
todellisin, omaperäisin uudistustoimenpitein, 
joissa kotimaiselle teollisuudellekin voidaan 
avata uusia työmahdollisuuksia. Rannikkopuo-
lustukseen kannattaa meilläkin sijoittaa. 

k l l SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTO-
RYKMENTTI 

Elokuussa pidettiin rykmentissä moottoroidun 
patteriston kertausharjoitus pääasiassa VaaR-
Pston ja R tK:n kouluttajavoimin. 

Huonojen säiden vuoksi rykmentin kilpailu-
ammunta on aina vain lykkääntynyt. Se suoritta-
neen juuri ennen miesten siviiliin astumista. 

Rannikkotykistön ilmatorjuntakurssi otti osaa 
it-joukkojen syysampumaleiriin Lohtajal la hy-
vällä menestyksellä. 

Tornitykkiasemien pioneerityöt rykmentin 
alueella ansiokkaasti suorittanut yliv Aro jäi 
eläkkeelle syyskesällä. 

Kesän aikana rykmenttiin tehdyistä useista 
tutustumisvierailuista mainittakoon mm Puo-
lustusneuvoston ja Ilmavoimien viestikoulun 
vierailut. 

Urheilussakin on ollut menestystä. Puolustus-
voimain suunnistusmestaruuskilpailuissa yliv 
Kolju oli sarjassaan alle 35-vuotiaat viides ja 
Helsingin varuskunnan suunnistusmestaruus-
kilpailuissa hän voitti sarjansa. Viimeksi maini-
tussa kilpailussa tkm Lampinen oli varusmies-
sarjassa toinen. ESS l :n Ilves-viestissä rykmentin 
joukkue sijoittui tiukassa ja hyvätasoisessa kil-
pailussa yhdenneksitoista. 

Ylennykset 
kers M Kokoi 
vääp R Koivusaari 
ylik T Salomäki 
kers R Merikukka 
kers Y Rajahe imo 
vääp P Orpana 

Siirrot 
kapt J Knuut t i la 
r ahh ja A Peltonen 
sottekn Y Nisonen 

Erot 
sotmest T Aro 
kers V Turpeinen 
lääkltn H Leinonen 
kers R Mäkilä 
kers P Saaristo 
yliv Y Vir tanen 

ylik 1. 8. 73 
yliv 1. 9. 
vääp 1. 9. 
ylik 1. 9. 
ylik 1. 9. 
yliv 1. 10. 

ESSlEran 1 . 9 . 7 3 
I Pstoon 30. 8. 
Autoteknikoksi 31.8. 

1. 9 .73 
17. 9. 

1. 10. 
1. 10. 
1. 10. 
1. 10. 

49 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rykmentti koulutti syyskuussa kertausharjoi-
tuksessa MtRtPston henkilöstön. Rykmentin 
vuosipäivänä MtRtPs to suoritti ohimarssin 
Uudessakaupungissa, jossa sitä seurasivatkin san-
kat yleisjoukot. Marssia jatkettiin Raasin leiri-
alueelle, jossa sotaharjoituksen tapaan annettiin 
koulutusta. Kertausharjoituksen loppupuolella 
suoritettiin onnistuneet ammunna t Reilassa. 

Syysleiri oli Gyltön — Utön alueella syyskuun 
lopulla, jossa kotiutuvan ikäluokan rannikko-
tykistöllinen taso todettiin hyväksi. 

Lukuisat vierailut ovat kuluneen kesän aikana 
kohdistuneet Gyltön linnakkeelle, jossa vietet-
tiin Rannikon Puolustajain päivää 25. 8. 

Rykmentin henkilökunta onnittelee neljä-
kymmentä vuotta täyttävää Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä sekä toivottaa onnea ja menes-
tystä sille arvokkaalle työlle, mitä yhdistys suo-
rittaa. 

Henkilötietoja 

Palveluksesta eronneet 
ylik Pentti Kalevi Kilpiö 
sotmest Nikolai Leppänen 
kers Antero Juhani Vuorinen 
ylik Aulis Antero Takala 
ylik Raimo Siitari 
sotmest Arvi Eelis Korhonen 

Ylennykset 
Urpo Henrik Lipponen yliluutnantiksi 1.6. 
Jouko Antero Laiho sotilasmestariksi 1.6. 
Antero Nurmi ylivääpeliksi 1.6. 
Teppo Juhani Reinikainen vääpeliksi 1.6. 
T a u n o Juhani I lmanen ylikersantiksi 1.6. 

Kunniamerkit 
ev Yrjö Pohjanvirta SVR ja SLR K 
asetekn Urpo Saari SL R 
keittäjä Lempi Korkka SVR M 2 

1.5. reserviin 
1.8. — , , — 
1.5. TurLAs :lle 
1.7. SatSpE:an 

31.9. reserviin 
1.5. — „ — 

Siirrot 
ylil Arto Väinö Olavi Hieta ylil 

Gyltöstä Turkuun 1. 9. 
33 Pertti Juhani Siivonen 

Utöstä Gyltöseen 1. 9. 
ltn Pertti Olavi Inkinen 

Janhual ta Utöseen 1. 9. 
53 Heikki Mat t i Vala 

Kuuskajaskarista Janhualle 1. 9. 
ylik Maur i Ilmari M u t t a ylik 

Öröstä EPtriin 24. 4. 
vääp Valto Aulis Kaukonen vääp 

Gyltöstä Tu rkuun 1. 9. 
5 ) Osmo Arkivuo 

Gyltöstä Tu rkuun 1.12. 
5) Teppo Juhani Reinikainen 

Gyltöstä Jungfruskäriin 1.12. 
)} Armas S noro 

Jungfruskäristä Tu rkuun 1.12. 

RANNIKKOTYKISTOKOULU 

Kesäkausi on siirtynyt muistojen joukkoon. 
R t K a p t K 24 päättyi asianmukaisin lopettajais-
kuvioin. Kurssin kovaa tasoa todistanee kii-
tettävien yleisarvosanojen suuri määrä — peräti 
neljä yliluutnanttia ylti tähän. Priimukseksi 
osoittautui ylil K Tynkkynen SlRtR:stä. M u u t 
kiitettävät olivat ylil Hakala, Hurme ja Räihä. 

Reserviupseerikurssi 143 käynnistyi 10.8, ja 
marraskuun loppupuoliskolla lienee jälleen 70-
päinen kokelasjoukko aselajin käytettävissä. 

Jouluun mennessä valmistunee puolestaan 
Peruskurssi 28 :n aselajijaksolta 7 peruskoulu-
tettua aliupseeria. 

Kadett i- ja peruskursseilla on tällä hetkellä 
13 koulutettavaa. Näistä kaksi (molemmat 
peruskurssilla) on palvellut rt:ssä varusmiehinä. 
Kantahenkilökunnan rekrytointi oman aselajin 
varusmiehistä ei ole järin onnistunut — pikem-
minkin päinvastoin. Palvelusolosuhteilla ase-
lajissamme on epäilemättä oma osuutensa tilan-
teeseen. Vaan olemmeko miinus-merkkisiä teki-
jöitä tuijotellessamme unohtaneet rannikko-
tykistöaselajissa sittenkin esiintyviä valopuolia? 
Ellei kantahenkilökunta tuo niitä esille viimeis-
tään vänrikkejä ja ryhmänjohta j ia kotiuttaes-
saan, tuskinpa nuo valopuolet siviiliin saakka 
loistavat elämänuraansa pohtivalle nuorukai-
selle. 

R t K : n henkilötiedot ovat miinus-merkkisiä 
nekin, sillä "Joppe" Hakalan sotilasarvon perään 
kirjoitetaan nykyisin evp. Kiitos menneistä — 
onnea jatkossa! 
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KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kuuma kesä meni ja muuttui syksyksi sään-
haltijoiden myötävaikutuksella jo heti syyskuun 
alussa niin voimaperäisesti, että talviliikenne-
välineiden "virittelijät" ottivat aivankuin vais-
tonvaraisesti ensimmäisen empivän askeleensa 
skidoittensa ja hydrokopteriensa (vast) suun-
taan. 

Yleisesti ottaen syksyn tullen pienen jouk-
komme elämä on kuitenkin jollakin lailla sees-
tynyt alkuvuoden voimainponnistusten jälkeen. 
Tulevaisuutta tarkasteltaessa onkin tällä hetkellä 
suurin huolenaiheemme se, että jos kaikkien jo 
nyt kursseilla olevien tai niille lähtevien lisäksi 
luutnanttikurssilaiset sankoin joukoin poistuvat 
joukostamme ja kun "tehokurssille" Liisanka-
dulle pyrkivät poistuvat lukulomilleen niin alkaa 
oviin ilmestyä lappuja "Suljettu". 

Mut ta ei syytä huoleen, saimmehan uuden 
luudan suoraan korkeimmasta sotilasopetuslai-
toksesta patteristoupseeriksi. Tervetuloa jouk-
koomme Pekka Uski. Samassa yhteydessä esi-
tämme parhaat kiitoksemme myös sinulle Jallu 
Tirronen edellä mainitun tehtävän erittäin 
ansiokkaasta hoidosta eräänä tapahtumarik-
kaimmista ajanjaksoista patteristomme elä-
mässä. Tä tä luettaessa on asian vaatima lasien 
kilistely ilmeisesti jo suoritettu. 

Tekstiä kirjoitettaessa Kivirannan Heikki suo-
rittaa viimeisiä ponnistuksiaan löytääkseen mitat 
täyttäviä lataajia ensi viikon kilpailuammuntoi-
hin Rankissa, jossa tällä kertaa toteutamme 
syysampumaleirin. 

Eipä muuta tässä vaiheessa. 

Palvelukseen otot 
kers L Vahtokari 

Erot 
emäntä S Pikkukangas 
kers R Juura 
kers S Hakala 

24. 8. 1973 
1. 8. 1973 
1. 9. 1973 

11. 9. 1973 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Jälleen kerran saatiin Hangossa karvaasti 
kokea pettymyksen tunne, kun uusi valtion tulo-
ja menoarvio julkistettiin. Jo useiden vuosien 
varmat ja vakuuttavat lupaukset eri tahoilta 
Hangon kantahenkilökunnan asunnoista jäivät 
tälläkin kertaa pelkiksi lupauksiksi ja puheiksi. 

Usko lupauksiin on alkanut loppua henkilö-
kunnan keskuudessa, josta suuri osa joutuu 
elämään toimeentulon rajamailla asuessaan 
kalliissa siviiliasunnoissa. Intoa ja yrityshalua 
on kuitenkin riittänyt henkilökunnan monissa 
riennoissa syksyn aikana. Juostiin Cooperia ta-
kaa, ammuttiin henkilökunnan ammunnat käsi-
aseilla, suunnistettiin kilpaa ja parinkymmenen 
miehen joukko kävi Lahden maastossa ajamassa 
Ilvestä, tosin saamatta kiinni. 

Syysleiri on parhaillaan menossa ja toivotta-
vasti rsptrin kilpailuammunta onnistuu hyvin. 
Johtohenkilöstön kertausharjoitus on pitänyt 
parin viikon ajan henkilökuntaa työn tiimellyk-
sessä oppitunteineen ja sotapeleineen. 

Erot 
30. 9. Russarön emäntä Leena 
30. 9. Vääp R Hyppönen 
31. 8. R-apul A Lauronen 
31. 8. V-korp R Ovaskainen 
31. 8. S-hoit L Lehtonen 
31. 7. Vääp S Märsky 
31. 7. R-apul E Lauronen 

5. 10. Talm K Karppinen 
15. 9. Vänr M Kujanpää 

Kemppainen 

Siirrot ja pysyväiset komennukset 
kers J Salimäki 1. 8. 1973 U u d J P 
maj U Tirronen 1. 9. 1973 PErttsto 
maj P Uski 1. 9. 1973 KotRPsto 
kapt L Poromaa 1. 9. 1973 Vtston pääll 
ylil L Vehkomäki 1. 10. 1973 Kmaan lkepääll 

Ylennykset 
1. 8 
1. 8 
1. 10 
1. 10 
1. 10 

Ylik E Koskinen vääpeliksi 
Kers M Saastamoinen ylikersantiksi 
Ltn S Kaipia yliluutnantiksi 
Ylik E Ilkka vääpeliksi 
Kers P Loponen ylikersantiksi 

Palvelukseen otot 
1. 8. R-apul L Hämäläinen 
1. 10. R-apul S Niemi 
1. 10. Kers M Turunen 
1. 10. V-alik K Pyykkö 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Mennyt kevät ja kesä ovat olleet työntäyteistä 
aikaa patteristossa. Olleiden ampumaleiriemme 
lisäksi osallistuimme kevään sotaharjoitukseen 
Lounais-Suomessa ja syksyn sotaharjoitukseen 
Pohjois-Suomessa. Seinäjoen maatalousnäytte-
lyssä puolustuslaitoksella oli oma osastonsa, jo-
hon patteristo toi oman panoksensa kalustoi-
neen ja taistelunäytöksineen. Osasto herätti 
ansaittua huomiota. 

Lukuisat kertausharjoitukset kesän aikana 
sitoivat kohtuuttoman määrän henkilökuntaa jo 
muutenkin täystyöllistetyssä patteristossamme. 

Syksyn ampumaleiri osoitti, että koulutus on 
ollut nousujohtoista ja että virheistä ja laimin-
lyönneistä on otettu opiksi. Tehokkaiden am-
muntojen tuloksena oli kolme tuhottua lauttaa. 

Reservialiupseerikoulun leirillä heinäkuussa 
Lohtajalla ammuttiin mm 130 mm:n kanuu-
noilla. Tulokset olivat innostavia. 

Syksyn aikana saatiin patteristoon uutta 
kalustoa, mm asemasuuntakehiä ja vihdoinkin 
kauan odotettu RALEM. Luvassa on myöskin 
uusi vetäjäkalusto. 

Loppuvuoden merkittävimmistä tapahtumista 
mainittakoon mm koulutuspäällikön suorittama 
koulutustarkastus. 

Tunnustukset, palkitsemiset 
ylik J R Rantala, 1. sija rt:n mestarikurssi 2:11a 
yleisarvosanalla kiitettävä. 

sotmest O O Rajaheimo ja sotmest P E Kypärä 

Kursseille 

3. 9. vääp K Lyytinen merenkulkumestk 2 :lle 
3. 9. aliups perusk n:o 33 :lle 

— kers P Kemppainen 
— kers K Voutilainen 
— kers M Montonen 
— kers H Liukkonen 
— kers M Ilvesaro 

15. 9. vänr P Sundqvist KadK:un 
Siirrot 
21. 9. ylil Lange 1. Ptrin pääll 
21. 9. kapt Virkki koul- ja järjtston pääll 
22. 8. kapt P Karvinen tekntston pääll 

pitkäaikainen ja ansiokas palvelu patteriston ja 
isänmaan hyväksi. 
evl U M Wähäjärvi SVR R l 4.6.73 
lääkmaj K K Lundmark SL R l 4.6.73 

Nimitykset, ylennykset 
yliv P E Kypärä sot.mestariksi 29. 06. 73 
yliv T E Ikonen sot.mestariksi 01 .07 .73 
vääp K Heiskanen ylivääpeliksi 

„ T A Koivisto ylivääpeliksi 
ylik R K Luukkonen vääpeliksi 

„ A M A Laulainen vääpeliksi 
kers S I Lehtinen ylikersantiksi 

„ M J Vähänen ylikersantiksi 
„ S J Yli-Koivisto 01.07.73 ja 
„ P J Arola 01.08.73 

ylemmän palkkausluokan kersantin toimeen 
ltn M Y A Järvi yliluutnantiksi 01.09.73 

„ M J Hamunen —,,— —,,— 

Määräykset 
ylik J Saarimäki 2. Ptri:n 

vääpeliksi 09. 04. 73 
vääp E Tuomikoski EPtri:n 

vääpeliksi 22. 05. 73 
„ E Lauren asevarastonhoitajaksi 

13. 06. 73 
ltn M J Hamunen vtston 

päälliköksi 01. 09. 73 
„ A P T Niskanen 1. Ptrin 

—„— 3.-—30. 9. 73 
kapt E Kurka pstoups:n tehtäviin 15. 08. 73 

toistaiseksi 

Erot 
sotmest O O Rajaheimo ja 

P E Kypärä 
kers H T Hietala 

30. 06. 73 
30. 09. 73 

Kuolemantapaukset 
kers E H Kuusisto kuoli hukkumisonnettomuu-

dessa 02. 07. 73 
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Rannikkotykistön koeampuma-asema 

"Vanhat Herrat" kertovat, että rannikkotykis-
tön ammuntoja pidettiin jokunen vuosikymmen 
sitten juhlatilaisuuksina, joissa esiinnyttiin pa-
raatiasuissa ja asiat hoidettiin kaikm tavoin 
hienosti. Sen mukaan RtKoeAs on juhlinut 
RtUY:n 40- vuotisvuotta suorittamalla ammun-
toja runsaammin kuin koskaan ennen, sillä 
kuluvana vuonna on ammuttu yli satana eri 
päivänä. 

Hyvä on, että pukumääräykset ovat muuttu-
neet nykyiselleen! 

Rannikoiden puolustajien Helsingin lehtiä 
lukeva väki on pitänyt kuluvaa vuotta 
RtKoeAs :n kannalta onniteltavana aikana muu-
tenkin. Niissä on näet ollut artikkeleita ja 
piirroksia H:gin kaupungin Katajaluotoa sivua-
vasta jätevesitunnelista, minkä rakentamisesta 
on päätetty tänä vuonna. Onnittelun aiheena on 
ollut se, että me pääsemme saareen tulevaisuu-
dessa autolla, pyörällä ja jalan. 

Todetaan, että matkalla olisi käytettävä 

sammakkomiehen varusteita ja perillä deodo-
rantteja. Sen sijaan makea vesi tultaneen saa-
maan ao tunnelista — siinä olevasta erillisestä 
muoviletkusta. 

Henkilötietoja 
Korkeat johtoportaat pyrkivät ilmeisestikin 

ylläpitämään VaaRPston hegemoniaa täällä 
etelässäkin. Onhan RtKoeAs :11a kolme entistä 
vaarpstolaista — pääll, koeampumaupseeri ja 
sääaliupseeri. Kun koeampups, kapt J (Jussi) 
Vehmas on siirtymässä esiupseerikurssille hänen 
tilalleen on astunut kapt R Sinkkonen, hänkin 
ao patteriston kasvatti. Toivomme myötätuulta 
ja tähtisateita kummallekin ystävällemme. 

RtKoeAs on valmis aloittamaan kampanjan 
kulkukelpoisen ja lujajäisen talven tulon puo-
lesta. Siihen saakka toivomme kaikille rannikon-
puolustajille purjehduskelpoista syksyä ja 
RtUY:lle menestyksekästä jatkoa. 

Rannikon Puolustajain Kilta 

Rannikon Puolustajain Killan eri osastojen 
yhteinen Rannikonpuolustajan päivä oli tänä 
vuonna päätetty pitää Turunmaan Killan 
alueella. Tilaisuus pidettiin Gyltössä, rannik-
komme uudenaikaisimmalla linnakkeella, elo-
kuun 25. päivänä. Sää oli aurinkoinen ja raik-
kaan tuulinen. 

Turusta saatiin osanottajia melko runsaasti, 
noin 60 henkeä. Kuljetukset Turusta Gyltööseen 
tapahtuivat vuokratulla linja-autolla ja H-5:lla. 
Muutamat saapuivat omalla autolla, lähinnä 
perheet, joilla oli pieniä lapsia mukana. 

Osanottajien saavuttua perille kokoonnuttiin 
Gyltöön sotilaskotiin, jossa odottivat sotilaskodin 
tarjoamat kahvit ja pullat. Aluksi lausui Turun-
maan Killan puheenjohtaja R. Malinen osan-
ottajat tervetulleiksi sekä selvitti päivän ohjel-
man. Gyltön varuskunnan tervetuliaistoivotukset 

esitti I /TurRtR komentaja evl E. Puhakka. 
Ohjelmassa seurasi Turun Naisvoimistelijoitten 
liikunta- ja tanssiesitys, ja tämän jälkeen rouva 
Lappalainen hauskutti yleisöä tarinoillaan. Lo-
puksi l.Ptrin päällikkö kapt. J. Lakio esitti 
Gyltön linnakkeen historiikin sekä esitteli kierto-
kävelyn aikana kasarmiluolan ja linnakkeen 
muita mielenkiintoisia kohteita. Ruokailu ta-
pahtui "kallion sisällä". Ruokailun jälkeen siir-
ryttiin asuntoalueella sijaitsevan kerhon maas-
toon. 

Kerholla jatkui ohjelma seurustelun ja tanssin 
merkeissä. Ulkona oli tikanheittoa ja ilma-
kivääriammuntaa. Kilpailijoita riitti! 

Myös arpojen ostajat, joilla oli onni mukana, 
saivat yllätyksiä. Ilta sujui hauskasti, ja yhteinen 
illanvietto rannikonpuolustajain kesken jäi 
miellyttävänä muistona mieleen. 
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RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYKSEN 

40 - VUOTI S J UH L APÄI VAN 

OHJELMA 
16. 11. 1973 

Klo 10.00 Seppeleenlasku Suomenlinnassa olevalle muistotaululle. 
Toivotaan runsasta osanottoa. Kuljetus kaupunkiin 
tilaisuuden jälkeen. 

13.00 Päiväjuhla Ka ta j anokan Kasinolla 
— Alkumarssi HelSK 
— Tervehdyssanat Evl O Lyytinen 
— Sotilassoittoa HelSK 

— Juhlaesitelmä M a j J A Niska 
— Sotilassoittoa HelSK 

— Tervehdykset 
— Kahvi 

— "40-vuotistaipaleen varre l ta" R t U Y : n muistonäyttely 

15.00 R t U Y : n vuosikokous Ka ta janokan Kasinolla. 

19.30 I l ta juhla Suomenlinnan Upseerikerholla 

Puku : palveluspuku tai tumma puku 
illalla juhlapuku, isot kunniamerkit 

Kuljetus Suomenlinnaan tapahtuu joko klo 18.30 Kauppatorin rannasta lähtevällä 
vuorolautalla tai klo 18.50 Palace'n laiturista lähtevällä SA-aluksella. Suomen-
linnassa järjestetään autokuljetus laiturilta Upseerikerholle. 

Vp. 9 11. puh. 90-625 801/2255 (ylil Mäki) tai 2827 (nti Korhonen) 

51 



PROFESSORI, KAPTEENI 

PENTTI VÄHAKALLIO 

Johtorenkaan 
tervehdys 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen täyt-
täessä 40 vuotta on syytä luoda silmäys yhdistyk-
sen merkitykseen aselajin reserviupseeritoimin-
nassa ja erityisesti Johtorenkaan toiminnassa, 
jonka voi katsoa sisältävän osittain myös ase-
lajin evp-upseerit. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 011 alusta 
alkaen näytellyt huomattavaa osaa Johtorenkaan 
toiminnassa, onhan Johtorengas alunperin pe-
rustettu RtUY:n myötävaikutuksella ja taval-
laan yhdistyksen alaosastoksi. Tämä mm mer-
kitsi sitä, että Johtorenkaan jäsenet olivat auto-
maattisesti RtUY:n jäseniä ja maksoivat vain 
yhden jäsenmaksun. Tämä loistava asiantila ei 
valitettavasti enää ole voimassa ja vain neljän-
nes Johtorenkaan jäsenistä on nykyisin RtUY:n 
jäseniä. 

Rt-kerho Johtorenkaan toiminta pääsi 36 
vuotta sitten ripeästi käyntiin juuri R tUYai 

Meriupseeri-
yhdistys 
50 vuotta 

Vuonna 1923 perustettu Meriupseeriyhdistys 
juhli 50-vuotispäiväänsä lauantaina 20. päivänä 
lokakuuta 1973. 

Meriupseeriyhdistykseen liittyi perustamis-
vuotena 50 jäsentä. Sen ensimmäisenä puheen-
johtajana toimi komentaja Y Roos. Nyt puoli-
vuosisataa myöhemmin yhdistykseen kuuluu 
394 jäsentä, joista 212 on vakinaisessa palve-
luksessa. Hallituksen puheenjohtajana on ny-
kyisin kommodori E Helenius. Meriupseeriyh-
distyksen kotipaikkana on Helsinki ja julkaisuna 
Suomi Merellä. 

Alkutaipaleeltaan lähtien Meriupseeriyhdis-
tyksen tarkoituksena on ollut muodostaa aatteel-
linen ja toiminnallinen yhdysside jäsenistölleen 
ja sen rinnalla tavoitteena meripuolustuskysy-
mysten tunnetuksi tekeminen ja meripuolustuk-
sen kaikinpuolinen edistäminen. Nämä yhdis-
tyksen asettamat päämäärät ovat osoittautuneet 
vuosikymmenien kuluessa kestäviksi ja ne ovat 
tänään yhtä ajankohtaiset kuin syksyllä 1923. 

Meriupseeriyhdistyksen perustamisen aikoihin 
itsenäisen Suomen laivasto purjehti ensim-
mäisiä vuosiaan. Laivaston hajanaiselle ja 
koulutukseltaan epäyhtenäiselle upseerikunnalle 
muodostui perustettu yhdistys sekä aatteellisesti 
että ammatillisesti kokoavaksi ja tarpeelliseksi 
toimintapiiriksi. Varsin pian Meriupseeriyhdis-
tyksen toiminta sai myös ulospäin suuntautuvia 
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ansiosta, jonka jäsenet vaivojaan säästämättä 
toimivat myös Johtorenkaan hyväksi, raivaten 
määrätietoisesti kaikki esteet kerhomme toi-
minnan tieltä. 

Johtorenkaan tie kävi sen jälkeen itsenäisen 
reserviupseerikerhon kautta nykyiseen H R U P a i 
aselajikerhon asemaan ja toiminta muuttuneissa 
olosuhteissa sai uusia piirteitä. Yhteys RtUYreen 
kuitenkin säilyi ja on säilynyt tähän päivään 
saakka, onhan Johtorenkaalla edelleen paik-
kansa myös RtUY:n johtokunnassa. 

Tärkeimpänä yhteisenä tilaisuutena on jo 
vuodesta 1953 saakka ollut RtUY:n ja Johto-
renkaan jäsenten välinen "herrasmieskilpailu" 
kiertopalkintohylsystä. Kilpailu on pidetty joka 
vuosi ja RtUY:n jäsen on voittanut sen saaden 
palkintokaappiinsa kiertopalkinnon vuodeksi tä-
hän mennessä 8 kertaa kun Johtorenkaan jäsen 
on voittanut kilpailun 13 kertaa. Johtorenkaan 

voittaneista jäsenistä on taas joku voittanut 
kilpailun ensimmäisen kerran ollessaan vielä 
RtUY:n jäsen, joten kilpailu on ollut varsin 
tasaväkinen. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen suurin 
merkitys Johtorenkaalle sisältyy kuitenkin 
RtUY:n ja sen jäsenten avuliaisuuteen, autta-
mishaluun ja vieraanvaraisuuteen virkatehtä-
vissään ja niiden ulkopuolella Johtorengasta 
kohtaan. Ei ole liioiteltua sanoa edellä mainitun 
seikan olevan Johtorenkaan menestyksellisen 
toiminnan perusedellytys. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen täyt-
täessä kunnioitettavat 40 vuotta Rt-kerho 
Johtorengas yhtyy onnittelijoiden laajaan jouk-
koon ja toivottaa onnea ja menestystä yhdistyk-
sen suuriarvoiselle työlle aselajin ja sen upseeris-
ton hyväksi. 

muotoja. Yhdessä muiden merenkäytöstä kiin-
nostuneiden piirien ja erityisesti vuonna 1926 
perustetun Suomen Laivastoliiton — nykyi-
sen Meriliiton — kanssa Meriupseeriyhdistys 
pyrki julkisella toiminnallaan saattamaan meri-
puolustuksen aseman ja tarpeet koko kansan 
tietoisuuteen. Tehtävä oli vaativa nuoressa 
tasavallassa, jossa tähän saakka oli totuttu 
näkemään meripolitiikkaa ja varsinkin meri-
puolustusta johdettavan maan rajojen ulko-
puolelta. Kaksikymmentäluvun jälkimmäisellä 
puoliskolla ja koko sitä seuranneella vuosikym-
menellä tässä aatejulistuksessa vaikutti yhdis-
tyksessä voimatekijänä Eino Huttunen, jonka 
puheenjohtajakausi kesti 17 vuotta aina vuo-
teen 1945 saakka. 

Sotavuodet ja niitä seurannut raskas miinan-
raivauskausi muodostuivat ymmärrettävästi 
Meriupseeriyhdistyksessä hiljaiseksi ajanjaksoksi. 
Olojen vakiintuessa yhdistys sai vähitellen uutta 
tuulta purjeisiinsa. Kokous- ja julkaisutoiminta 
elpyi. Jälleen oli Meriupseeriyhdistyksellä tehtä-
vänä omalta osaltaan tukea laivasto-ohjelmaa, 
jolla sodissa loppuun kulunut ja osaksi rauhan 
teossa menetetty laivasto korvattaisiin. Tämän 
rinnalla kohdistui yhdistyksen toiminta 1950-
ja 1960-luvuilla merkittävästi merisotilaallisten 
perinteiden vaalimiseen. Meriupseeriyhdistyk-
sen aloitteesta pystytettiin vuonna 1951 Naan-

talissa laivaston mereen siunattujen sankari-
vainajien muistomerkki ja kymmenen vuot t i 
myöhemmin sodanjälkeisessä miinanraivauksessa 
merellä henkensä menettäneiden muistomerkki 
Haapasaaressa. Yhdistys on ollut mukana myös 
merimuseohankkeessa ja tähän liittyen Suomen-
linnassa merivoimien vuosipäivänä 9. 7. 1973 
yleisölle avatun sukellusvene Vesikon säilyttämi-
sessä jälkipolville.Varsinaisen voiman ponnistuk-
sen ja suurtyön Meriupseeriyhdistys suoritti 
julkaistessaan merivoimien 50-vuotispäiväksi 
vuonna 1968 teoksen Suomen Laivasto 1918— 
68. Tämän kaksiosaisen sisällöltään ja ulko-
asultaan edustavan historiateoksen aikaansaami-
nen oli taloudellisesti mahdollista lukuisten lah-
joitusten ja tarkoitusta varten perustetun Suomi 
Merellä Säätiön tuella. Täyttäessään 50-vuotta 
Meriupseeriyhdistys julkaisi puolivuosisataiselta 
toimintakaudeltaan historiikin, jonka on koon-
nut komentaja O Vitikka. Meriupseeriyhdistyk-
sen historia on luonnollisesti liittynyt mitä lähei-
simmin laivaston kohtaloihin ja sen kanssa 
yhdessä koettuihin nousu- ja laskukausiin. Vas-
tuunsa tunteva yhdistyksen jäsenistö on tyydy-
tyksellä todennut merivoimissa viime vuosina 
tapahtuneen myönteinen kehityksen ja odottaa 
sen jatkuvan maamme merellisen aseman ja 
meripuolustuksen asettamien vaatimusten mu-
kaisesti. 
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SOITTAKAA 846 685 - SE KANNATTAA 
AUTONNE TARVITESSA HUOLTOA TAI PERUSTEELLISTA KORJAUSTA ON 
ETUNNE MUKAISTA KÄÄNTYÄ PUOLEEMME. 

• Autotarvikkeet ® Korjaukset 
15 °/o alennuksella O Kolarityöt, maalaukset 

o Varaosat o Huippuluokan 
o Huollot DUCKHAMS öljyt 

Kaikkea mahdollista meillä ei tosin ole varastossamme, mutta hankimme ne 
nopeasti ja edullisesti — soittakaa yo. numeroon — se kyllä kannattaa. 

A U T O T Ä S M I O Y 
HÄMEENKYLÄ - PUH. 846 685 

VALTUUTETTU ISUZU - SKODA HUOLTAMO 

Tuottajain Mylly Oy 
HYVINKÄÄ 

THOMESTO OY 
Rakennuspuutavaraosasto 

Puh. 10 112 

O O O U L U N K Y L Ä N 

LIIKENNEKOULU 
MÄKITORPAN KUJA 4. PUH. 725569 

MENEVÄT KOULUAUTOMME TULEVAT -
Noutamaan vaikkapa kotoa. Aloita autoilusi Oulunkylän Liikennekoulussa. Kurssi-
maksut voit maksaa myös vähittäin. Kurssi alkaa maanant. klo 17.30. 

10 

SUORITAMME 

— Hiekkapuhallusta 
— Maalaukset 
— Rautarakennustyöt 

VÄI STO OY 
Puh. 821 250 

Olemme A-ryhmän sähköurakointiliike Vihdin 
Nummelassa 

Suoritamme sähköasennustöitä teoll isuuslaitoksissa, li ikerakennuksissa, asuin-
rakennuksissa, omakotitaloissa jne. — Suoritamme työt joko urakka- tai lasku-
työnä. 

Vihdin Sähköasennus Oy 
03100 Nummela, Pajulan teollisuusalue. 

Puh. 913/22 261 ja 22 262. 

RAKENNUSTEKNILLINEN 
INSINÖÖRITOIMISTO 

HEIMO KAKKO & CO 

Karvaamokuja 4 
Puh. 550 134 

Perusyhtymä Oy 
Yrjönkatu 2 

00120 HELSINKI 12 

Puh. 13 600 

Ky Autohuolto Taisto Savikko 
Suoritetaan kaikkea autohuoltoa. 

Nuori huoltomies tai -oppilas saa paikan. Mieluummin Espoossa asuva. 
Espoo Olari 
puh. 425 716 
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HARTWALL 

on UUSI 
ja parempi 
sitruuna-
juoma. 

SILTA JA SATAMA 
Vyökatu 9 Puh. Vaihde 65 89 44 

RAKENNUS- JA INSINÖÖRITOIMISTO 

RADIOLIIKE^ ^J 

T. NUMMINEN 0Y Siltasaarenkatu 3 - 5 , Metallitalo, r V - « - ^ — — " f l * 
puh.. 770 916, 770 906 
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DET BÄSTA OCH MESTA I FRÅGA OM 

BÅTAR OCH MOTORER 
HITTAR NI HOS WIKSTRÖMS RADIO & TV. 

* TERHI tfSämSZ* * m m 

* MARINO * CHRYSLER 

* ASKELADDEN , * TERHI 

M.FL. 
BÅTMÄRKEN 

\J\ HAR FULLSTÄNDIG SERVICE FÖR ALLA MÄRKEN VI 
REPRESENTERAR. 
GLÖM EJ VÄR VINTERFÖRVARING AV BÅTAR OCH MO-
TORER. Även stort urval använda motorer och båtar. 

WIKSTRÖMS RADIO & TV 
RÄDHUSTORGET, EKENÄS 

FÖRSÄLTNING 13450, SERVICE 12930 
VERKSTAD FORMANSHAGEN 

KAUNEUTTA, HELPPOHOITOISUUTTA 

TURVALLISUUTTA 

PALAMATTOMILLA 

i n t e r g I a s 
LASIKANGASVERHOILLA 

Myös lasikangas seinäpäällysteitä 

L A S I V E R H O O Y 
Lauttasaarentie 6. 00200 H:ki 20 

Puh. 673 538 



Enso-Gutzeit Osakeyhtiö 

FLUNSSAAN 

M E D I P O L A R Apteekeista 

Rakennuspeltityöt 
Rautarakenne- ja ilmastointityöt. Peltikattojen uusimis- ja korjaustyöt. Kattojen 
tervaus, maalaus, lumi ym. huoltotyöt myös omakotitaloihin. 

PELTI-URA OY 
897 416, ilt. 499 638, 532 165 

JOKA PÄIVÄ MAUKAS LOUNAS KLO 1 1 - 1 7 
HINTA 

5:80 
LÄMMIN RUOKA 

4:00 
KUPPI KAHVIA 1:20 

PÄIVISIN El VAATERAHAA T E R V E T U L O A ! 

Ravintola POPULUS 
Aleksis Kiven katu 22, puh. 779 082, KALLIO 
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Sähkötekniset työt 
SUORITAMME : 
— sisä- ja ulkojohtoasennuksia sekä 

kojekorjauksia ja huoltoa 
— valokopiointia 

MYYMME ALAN TARVIKKEITA 

SÄHKÖ ERSTUR Oy 
Kettutie 2, Erätori, 00800 H:ki 80 

Puh. 787 838 

I K A A L I N E N 

Oy Sten & Co Ab 
Mannerheimintie 29 B 

Puh. 410 144 

Rauma-Repola Oy 

tilaan 6 kpl 24 kpl 
FREE-FORM luonnollinen muoto • 3,50 • 1 2 , -
LUBRICEE kostea • 3,25 • 1 1 , -
DEPOSEE kuiva • 2,40 • 8,40 
FOUREX luonnontuote, kappelehinta 3,90 . . . . tilaan . kpl 
DUROL l iukuvoide, putkilo mk 2,65 tilaan . kpl 
Lähettäkää minulle ilmaiseksi kirjanen "VAHINGOTTA VIISAASTI" • 
Tmi VARMEX PL 10712 00101 Helsinki 10 Puh. 790 255 

Nimi 

Osoite 

Toimitus postiennakolla. Ei rahaa kirjeeseen. RP 

CANJONISSA TAVATAAN 
SYKSYLLÄKIN 

Ravintola Canjon 
Hämeentie 36 Puh. 771 370 
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Suomen Pelastus Oy 

N E P T U N 
Unioninkatu 9 

Puh. 631 738 

Lääketehdas 

O R I O N OY 

Rakennus Oy 

R. Wiberg 
Rantatie, Tuusula 

puh. 251 295 

SINUNKIN 
VERESI 

VOI PELASTAA IHMISHENGEN 
LIITY JO TÄNÄÄN VERIPALVELUUN 

itllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllltllHlllllllllllllllllllllllllllill 

NYT ikikorltia 
suorittamaan! 

EE Kuorma- ja henk i löautokurss imme a l k a v a l = 
= maananta is in klo I 8.30. §jj 

AUTOKOULU | 

M. R a i l i o ] 
Pakila | 
Alku tie 85 a jj§ 
Puh. 7489 39 | 

j TERVETULOA! | | 
TTiiiiimvii iiiiimvif III II a s 

MIESTEN MUODIN MERKKI 

RAKENNUSTEKNILLINEN 
INSINÖÖRITOIMISTO 

HEIMO KAKKO & CO 

AUTON PELTIOSIA 
UUSIA JA KÄYTETTYJÄ EDULLISESTI. 
Tarjoamme lokasuojat, ovet, konepellit, maskit ym. edullisemmin kuin maahan-
tuojat. Varastostamme myös laturit, starttimoottorit, vaihdelaatikot, tuulilasit, halo-
geenivalot, vesipumput ja VVV-männät. 
RTO-TUONTI OY 
Linnanherrankuja 8, Helsinki 95, puh. 322 100 ja 322 104. 
— — — — — — — — — — Leikatkaa talteen — — — — — — — — — — 



Turun 

Veneveistämö Oy 
PIHLAJANIEMI TURKU 5 

PUH. 921-359 100 

P1ENOIS-
LINJA-AUTOJA 

annetaan vuokralle edullisesti. 

PUH. 446 089. XENOTEX 
Pohjois-Hesperiankatu 11. 

Meiltä "pesee" 
SATAMAN VALINTA 
Satamakatu 3. 
Katajanokka 
Puh. 628 480 

KANNATTAA POIKETA! 

SUOMEN TANKKILAIVA OY 
Arkadiankatu 21 A 

Helsinki 

10 

Sisu on suomalainen 
syntyjään. 

Suomalainen Sisu on auto, jolla työnteko kannat-
taa. Sisujen moottoritehot on sovitettu niiden kan-
tavuuteen, Sisujen kantavuudet ovat painoluo-
kissaan suurimmat, mitä laki sallii. 
Teidän ei tarvitse maksaa turhasta tehosta, mutta 
kuitenkin voimaa riittäävarmasti. Voiman ja kanta-
vuuden oikea suhde tietää myös polttoaineen 
tuntuvaa säästöä. 

OY SUOMEN AUTOTEOLLISUUS ab 
ja Sisu-myyjät kautta maan 

Sisujen voima siirtyy vetäviin pyöriin lujaraken-
teisen perän välityksellä. Esim. Jyry-Sisuun voitte 
valita joko 2-nopeuksisen BTR-tai napavälitteisen 
BTO-perän. Vaihteisto on tällöin vastaavasti 13 + 
2 tai 14 + 2. 
Sopikaa Sisun kokeilusta lähimmässä Sisu-liik-
keessä. Siellä voitte sopia myös vanhan autonne 
vaihtohinnasta. 

Sisulla vedat isommat rahat 

Olemme muuttaneet Tattarisuolle 
NYKYINEN 
OSOITTEEMME: 
Tattarisuo 
Tuuli lasintie 6 
00770 Helsinki 77 
Puh. 374 375 - 374 387 

M y y m m e er i la is ia levyjä, 
puutavaraa ym. t i lavasta 
ja a janmukaisesta varas-
tos tamme 
Sahaamme määrämi t to ih in 
Ku l je tukset aamu- ja ilta 
päiv is in 
Paremmat pysäköint i - j r 
kuormausmahdol l isuudet 
kuin a ika isemmin 

cover 'Jmmaicn 
KOMMANDIITTIYHTIÖ Tuulilasintie 8 Puh. 374 375 - 374 387 

Yli 30 vuotta puutavara-alan palvelua 
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UUTUUS MONARCH 
E M U L S I O P O L T I N 

— polttaa öljyä ja vettä. 

Monarch-emulsiopolt in, öljyä 106 kg/h, vettä 42 kg/h. 
Vähentää oleellisesti noen muodostumista ja piden-
tää huomattavasti katti lalaitoksen sekä savuhormien 
elinikää. 
Pyytäkää esite, käykää katsomassa! 

Helsinki 18/Lönnrotink. 33 
Puh. 645 421, telex 121314 

Öljy-, kaasu- ja yhdistelmäpoltt imia, pumppuja, suo-
dattimia, lämpö-, paine- ja vesimit tareja. 

DIN Oy 

finnwear 
V I E N T I L A A T U A 
BY SUOMEN TRIKOO 

O OLYMPIA 
KONTTORI-
KONEITA 
• saneluun 

• kopiointiin 

• kirjoittamiseen 

• laskemiseen 

• tietojen käsittelyyn 

Maahantuoja : 

S I V E N I N K O N E L I I K E O Y 

Höyläämötie 3, 00380 Helsinki 38, 
puh. 558 671 

Jälleenmyyjiä kautta maan. 
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ÖLJYLÄHTEITÄ JA NIIDEN HUOLTOA 

JK PAJARINEN & Co 
Veneentekijäntie 6 Helsinki 21 

puh. 670 241 telex 12-1262 

MAAN SUURIN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ 

I LMARINEN 
Eerikinkatu 41. Helsinki 18 puh. 90-640 921 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 
Kirkkopuistonkatu 22 

Vaasa Puh. 961-243 100 

LAINAPEITE 
Eteläranta 10 - Helsinki 13 - puh. 90/661 526 

Q AUTOKOULU FENNlAi 
Hämeentie 12, puh. 772956 
Ilmoittautua voi joka päivä. 
Tervetuloa! 



TERÄKSIÄ JA MUITA METALLEJA 

LV!- JA SÄHKÖTARVIKKEITA 

LVI- JA SÄHKÖASENNUKSIA 

AUTOJA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN 

STARCKJOHANN 
Lahti — Helsinki — Tampere — Turku — Pori — Oulu — Kouvola — Lappeenranta —- Heinola 

K U N D I - B A A R I 
Lapinlahdenkatu 19 - Puh. 644 669 

ANNOKSIA MYÖS KOTIIN VIETÄVÄKSI. 

Meiltä saat Kodacolor kuvillesi toimitusaikatakuun 
Kodak laboratorion toimitusaikatakuu merkitsee, että 
Kodacolor kuvanne valmistuvat 48 tunnissa. 
Meiltä sen saat ja maksat vain hyvistä kuvista. 

FOTO-PUTIIKKI 
Porvoonkatu 14 (Kolmosen päätep.) Helsinki 

AUTORADIOT - RADIOPUHELIMET 
ALAN ERIKOISLIIKE 

TOIMI VÄÄNÄNEN & CO KY 
Maanmittarintie 24, Helsinki 68 
myynti — huolto — asennukset 

Puh. 727 238 - 713 450 

SUOSITUIN OHJELMARAVINTOLA 

O S T I A 
Pöytävaraukset Puh. 763 517 

Hämeentie 33 

VAHVA-JUSSI 

Jalkahiki ei haise 
Terveellä iholla on aina luonnonmukaisia bakteereja. 

Jos noudatetaan tavanomaista puhtautta, eivät nämä bakteerit aiheuta pahaa hajua. 
Ainoastaan väärät bakteerilajit taikka ihosienet aiheuttavat epämiellyttävän hajun. 
Niinpä jalkojen 
paha haju on sairaus 
ja sitä on hoidettava. Milloin tämän sairauden aiheuttavat vain bakteerit, riittää 
hoidoksi useimmiten tehostettu puhtaus. — Mutta jos kysymyksessä on sienisairaus, 
tarvitaan lääkehoitoa, ja 
lääke on Tineafax® 
Se on tehokas lääke ihosieniä ja jalkasilsaa vastaan. Tineafax-
voiteella sivellään jalat aamuin ja illoin. Sukkiin ja 
kenkiin ripotellaan Tineafax-jauhetta. Useimmiten parin 
viikon hoito riittää. 

Apteekeista ilman reseptiä: 25 g voidetta mk 3,52 
VVellcome 25 g jauhetta mk 3,52 

Teollisuusnauha Oy 
Tammelanpuistokatu 58 

Tampere 

Lännen Tehtaat Oy 
SÄKYLÄ 

Oy Kunnallistekniikka Ab 
Kiviaidankatu 9 00210 Helsinki 21 Puh. 670 281 

Loimaan Nahka Oy 
Loimaa 

Puh. 923-2771 
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HAUSKA MENO 
AAMUSTA ILTAAN 

SAPUSKA ON MAITTAVAA! 
JUOMAT MAISTUVAT AINA! 

EDULLISET LOUNAAT 

PÄIVÄTANSSIT KLO 1 3 - 1 8 
ILLALLISTANSSIT KLO 2 0 - 0 3 

BACCUS 
ON POP 

Porthaninkatu 4 
Pöytävaraukset puh. 717 620 

KULTAA-
KELLOJA 

kihlat, timantit, kulta- ja hopeakorut sekä 
sveitsiläiset rannekellot 30 — 50 % alle 
ohjehintojen maahantuontil i ikkeestä. 

Tervetuloa! 

TUPITSA OY 
Hämeentie 30. 
Puh. 714 481. 

VESIERISTYKSET 
PITÄVIKSI EDULLISESTI. 
KATOISTA 10 v. TAKUU 

Bitumi-Kate 
Tarkkamp. k. 18 A 14 

00150 Hki 15. Puh. 179 117 

PELTISEPÄN LIIKE 

K. Järvinen ja Kumpp. Oy 
Suorittaa rauta- rakenne- ja peltialantöitä 

Sahaajank. 25, Helsinki 81 
puh. 786 902 

Valtion Työntekijäin Liitto 
VATY ry 
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ia j»«rf>kk«]!1! Tnlous O s a k e k a u p a n e n s i m m ä i n e n 
ilmoitus. S e n purs i Albert G e b h a r d 
v . 1902. 

Suomalaista perheyrittäjyyttä 
jo kolmessa sukupolvessa 

THLDUS-DSflKEKflUPPfl 

Turun Valo ja Voima Oy 
Turku 

Yliopistonkatu 12 b. 
Puh. 921-20 222 

Puretuista autoista kaikkia 
VARAOSIA HALVALLA 
VETO AKSELEITA ym. 

T:MI VANHASEN AUTO 
Lintuvaara, Punarinnantie 11—13. Puh. 542 813. 

Ostamme kolari- ja romuautoja. Myös noudamme. 



Salora-autopuhelin palvelee koko valtakunnan alueella 

Radiopuhsl inalueidcn 
r a d i o a « m a t , alu«k«s 
k u k u t j a r a j a t 

O A l u « k « k u t 

• Radioasema 

SALORA SRP-22 AUTOPUHELIN 
mahdoll istaa puhelut puhelinverkkoon ja toisi in autopuhelimiin. Hukka-
ajot vähenevät, aikaa säästyy, asiat luistavat, ja olet aina tavoitettavissa. 
Autopuhelin on verraton yhteydenpitoväline myös raskaissa koneissa, 
työmailla, savotoilla, veneissä, kesämökeillä, ym. 
SALORA SRP-22 AUTOPUHELIN on ratkaisu Teille, joka arvostatte mo-
nipuolisia käyttömahdoll isuuksia. Useimmat ovat valinneet Salora-auto-
puhelimen. Se on pienikokoinen, edullisin hinnaltaan ja erittäin käyttö-
varma. 

SalorarTkaTu 5̂ -7̂ 24240 SALO 24 TUTUSTUKAA TARKEMMIN SALORA-MYYJIEN LUONA! 
Puh. 924-6151 

SALORA OY 

Valmet 
luo vankkaa kuvaa 

suomalaisesta 
laadusta» 
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SUOHIEn SOKERI 



Ilmainen värifilmi aina Sinulle 

Voit filmin puolesta 
maksutta toteuttaa itseäsi 

kuvaajana. Valmiista kuvista 
sensijaan perimme maksun, joka on 

saman suuruinen kuin alalla yleensä 
maassamme. Siis. Saat aina yhtä 

monta filmiä kuin olet lähettänytkin. 
Etkä ole ainoa, sillä Sinun tavallasi 

menettelevät jo ne 100 000 innokasta 
suomalaista, jotka käyttävät llmaisfilmin 

postikehityspalvelua — ja järkisyistä tietenkin! 

otitpa kuvia sitten mistä aiheesta tahansa, 
kun vaan otat ne värinegatiivifilmille ja kuvattuasi 

panet filmin pehmeään käärittynä mihin tahansa 
kirjekuoreen, liität oheisen kupongin huolellisesti 

täytettynä mukaan ja postitat kehitet-
täväksi meille. Voit jo ryhtyä ajat-

telemaan mitä kuvaisit seuraavaksi, 
sillä saatuasi meiltä valmit kuvasi 

paluupostissa siellä on taatusti yhtä 
monta ilmaista filmirullaa kuin olet 

lähettänytkin. 

ILMAISFILMI OY - PUH. 679 680 
^ ^ PL 463, 00101 HELSINKI 10 

SUKUNIMI 

ETUNIMI 

LÄHIOSOITE 

POSTIOSOITE 

Helsinki 1973 . T. A. Sahalan K i r japa ino O y 
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