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P O T I L A S K U L J E T U K S E E N 

— nopeas t i ja he lpos t i k ä y t t ö v a l m i s 
— pa t jas ta m u o d o s t u u po t i l aan v a r t a l o n m u k a i n e n kan topaa r i 
— pa t jan p in ta on m u o v i t e t t u a na i lon ia 
— p o h j a k a n g a s on t r ev i r aa 
— t u k e v a t kädens i j a t pa t j an s i vu i l l a ja pä issä 
— t a r r a r e m m i t po t i l aan k i i nn i t t äm iseen 
— k e v y t ku l je t taa , v i e v ä h ä n t i laa 

( vo i daan ta i t taa kaks in - tai ko lm inke r t a i seks i ) 
— pa t j an p i tuus 188 cm, l eveys 65 cm, pa ino 10 kg 

T A M R O V A C - T Y H J I Ö P A T J A 

T A M R O - L A S T A 
I L M A L L A T Ä Y T E T T Ä V Ä E A - L A S T A 

— h e l p p o ase t taa p a i k o i l l e e n 
— tu rva l l i nen käy t tää 
— antaa k i v u t t o m a n t u e n ja es tää 

p i n t a v e r e n v u o d o n hä i r i t semät tä 
raa jan v e r e n k i e r t o a 

— mater iaa l i l äp inäkyvää m u o v i a 
— v e t o k e t j u k i i n n i t y s 
— r ö n t g e n k u v a u s las taa po i s tama t ta 

S P R - L Ä Ä K Ä R 1 L A U K K U 
E L V Y T Y S L A U K K U L Ä Ä K Ä R I N 
K Ä Y T T Ö Ö N 

S isä l tää vä l i nee t 
— h e n g i t y k s e n t o i m i n n a n y l l äp i täm i -

seen 
— v e r e n k i e r r o n v a r m i s t a m i s e e n ja 

i n jek t io iden an tam iseen 
— po t i l aan s i t om iseen , las to i t tami -

s e e n ja s u o j a a m i s e e n 
Laukussa on l i säks i s u o s i t u k s e t 
e l v y t y k s e s s ä ta rv i t t av i s ta l ääkke i s tä 
ja i n fuus io l i uoks i s ta . 
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Rannikkojääkärit 
1980-luvulla 

Rannikkoalueemme saaristo — valta-
kuntamme ydinalueen suojavyö — ei 
sellaisenaan muodosta estettä päättä-
väiselle hyökkääjälle. Vasta saariston 
toiminta-alueekseen tunteva puolustaja 
voi hänelle osoitettujen voimavarojen 
puitteissa hyödyntää saaristomme an-
tamaa suojaa. 

Rannikkojalkaväki — rannikkojää-
kärit — luotiin ja varustettiin aikanaan 
saaristotaisteluja varten. Joukko-osas-
ton alkuperäinen toimintaidea hämär-
tyi vuosien kuluessa. Polkupyörästä 
oli olosuhteiden pakosta tulossa ran-
nikkojääkärille tutumpi liikkumisväli-
ne kuin uisko tai kumivene. 

Rannikkojääkäripatalj oonan organi-
saation tarkistus selkiinnytti toiminnan 
ja koulutuksen päämäärät. Rannikko-
joukkojen uudistuvat ohjesäännöt tule-
vat lähitulevaisuudessa antamaan pe-
rusteet yhtymätason yksikkönä käsi-
teltävän rannikkojääkärikomppanian 
käytölle rannikon ja saariston taiste-
luissa. 

Toivomme uudistuneelle Rannikko-
jääkäripataljoonalle onnea ja menes-
tystä vaikeassa mutta mielenkiintoi-
sessa tehtävässään. 



RANNIKKOJAAKARI 
ON VALIOSOTILAS, 
suomalainen commandomies 
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EVERSTILUUTNANTTI 
ILMO KEKKONEN 

Uudistunut 
Rannikkojääkäri-
pataljoona 
Rannikkojääkäripatal-
joona on jalkaväen eri-
koisjoukko, jolle on 
ominaista suuri iskukyky 
ja liikkuvuus rannikon 
ja saariston olosuh-
teissa. Koulutuksensa 
ja kalustonsa sekä 
rannikkotykistön ja 
merivoimien kanssa 
tapahtuvan yhteistoi-
minnan vuoksi patal-
joonaa voidaan pitää 
merijalkaväen suoma-
laisena sovellutuksena. 
Uudelle vuosikymme-
nelle siirtyessään patal-
joona koki muutoksia, 
jotka entisestään koros-
tavat sen erityislaatua 
monipuolisena valio-
joukkona. 

Historia 
Maamme omaleimainen saa-
risto eri vuodenaikojen aset-
tamme vaatimuksineen on 
muovannut nykyiselleen suo-
malaisen merisissin. Ruotsin 
vallan aikana oli tavallista, 
että sotalaivojen miehistö-
nä oli merimiesten lisäksi jal-
kaväkeä. Erityisesti Augus-
tin Ehrensvärdin 1700-lu-
vulla kehittämän saaristolai-
vaston eli "Armeijan laivas-
ton" henkilöstön pääosa oli 
yhtä hyvin maa- kuin meri-
väkeäkin. Saaristolaivaston 
päätehtävänä oli Suomenlah-
den rannikon puolustus. An-
karimmat taistelunsa se kävi 
Ruotsinsalmessa ja Viipurin-
lahdella. 

Viipurinlahti on näytellyt 
sen jälkeen tärkeää osaa ran-
nikkojääkäreiden historiassa. 
Kun Talvisodan jälkeisistä 
puolustuksellisista torjunta-
komppanioista kehittyi jat-
kosodan hyökkäysvaiheen 
rannikkoiskupataljoonaorga-
nisaatio, se lunasti siihen ase-
tetut toiveet mm Viipurin-
lahden saarten takaisinval-
tauksessa kesällä 1941. Venä-
läisten yllättävä vetäytymi-
nen Hankoniemeltä pelasti 

Everstiluutnantti 
Ilmo Kekkonen 
on palvellut 
Rannikkoj ääkäri-
pataljoonassa nuo-
rempana upseerina 
sekä SKK:n jälkeen 
pataljoonaupseerina. 
Evl Kekkonen 
otti vastaan Ran-
nikkoj ääkäripatal-
joonan komentajan 
tehtävät tämän 
vuoden alussa. 
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Viipurinlahden aseman vuo-
den 1941 tärkeimpänä saa-
ristotaisteluiden tapahtuma-
paikkana, sillä myöhästyneet 
operatiiviset suunnitelmat 
Hangon valtaamiseksi sisäl-
sivät voimakkaan hyökkäyk-
sen Hankoniemen luoteisen 
saariston läpi. Hyökkäysten 
unohtuessa asemasotavai-
heessa purettiin saaristojal-
kaväkiyksiköt ja jätettiin jäl-
jelle vain torjuntakomppa-
niat. 

Viivytysvaiheessa joudut-
tiin rannikkopatalj oonat 
improvisoiden perustamaan 
uudelleen. Viipurinlahden 
ankarat taistelut kesällä 1944 
olivat rannikkoj alkaväkem-
me todellinen tulikaste. Ko-
vimmat taistelut käytiin Tei-
karin ja Melansaaren luona. 
Viipurinlahden torjuntavoiton 
kunniaksi Rannikkojääkäri-
pataljoona viettää vuosipäi-
väänsä 5. heinäkuuta. 

Sodan päättyessä kaikki 
r a n n i k k o j a l k a v ä k i y k s i k ö t 
lakkautettiin jälleen. Ran-
nikkotykistössä ymmärret-
tiin sotakokemusten perus-
teella kuitenkin erikoiskoulu-
tetun ja -varustetun jalka-
väen tarve. Koulutus- ja ko-
keilutoiminta aloitettiin v 
1952 nykyisen Suomenlinnan 
rannikkotykistörykmentin II 
Patteristossa, jonka nimeksi 
vuodesta 1955 alkaen tuli 
Rannikkopataljoona. Patal-
joonan tehtävänä oli koulut-
taa rannikkolinnakkeiden lä-
hitorjuntaosastot ja sodan 
ajan rannikkopatalj oonien 
henkilöstö. Pataljoona oli si-
joitettu Suomenlinnaan ja 
Miessaarelle. 

Rannikkopataljoonassa 
suoritettiin perustavaa laa-
tua olevaa kokeilu- ja kehit-
tämistoimintaa. Uisko ja ka-
lustovene ovat Rannikkopa-
talj oonan kehitystyön tulok-
sia. Vaikka Rannikkopatal-

joona olikin periaatteessa 
torjuntayksikkö, harjoiteltiin 
ja tutkittiin myös hyökkäys-
menetelmiä saaristossa. Pork-
kalan alueen palauttamisen 
jälkeen alkoi uusi kehitys-
vaihe. Kesällä 1960 pataljoo-
na muutti Obbnäsiin. Siitä 
muodostettiin 2.6.1960 itse-
näinen joukko-osasto, jonka 
nimeksi tuli Rannikkojääkä-
ripataljoona. Samalla tapah-
tui siirto rannikkotykistöstä 
jalkaväkeen. Aluksi patal-
joona oli 2. Divisioonan 
alainen, mutta vuodesta 1966 
Rannikkojääkäripataljoona 
on ollut alistettu Etelä-Suo-
men sotilasläänin komenta-
jalle. Komentosuhde on säi-
lynyt huolimatta pataljoonan 
organisaation muuttumisesta 
1979. 

Suomalainen rannikkoj aika-
väki on kokenut kuihtumi-
sen ja kukoistuksen jaksoja 
läpi koko historiansa. Sodan 
aikana nähtiin käytännössä 
iskukykyisten saaristotaiste-
lijoiden tarve. Meririntaman 

rauhoittuessa rannikkojalka-
väkiyksiköt kuitenkin unoh-
dettiin. Rannikon puolustuk-
sen asiantuntijat ovat kuiten-
kin aina ymmärtäneet saaris-
ton olosuhteiden jalkaväelle 
asettamat ankarat koulutus-
vaatimukset. Hyvänä osoi-
tuksena siitä on Rannikkoty-
kistön lapsena syntynyt Ran-
nikkojääkäripataljoona niin 
entisessä kuin nykyisessä 
hahmossaan. 

Organisaation 
muuttuminen 
Maavoimien organisaatiouu-
distuksen taustatekijänä oli 
ikäluokkien pieneneminen 
kolmanneksella seuraavan 
vuosikymmenen aikana. Va-
rusmiesikäluokilta vapautuva 
koulutuskapasiteetti haluttiin 
suunnata kertausharjoitusteh-
täviin. Samalla kun koulu-
tusjärjestelmää muutettiin, 
suoritettiin varuskuntien käy-
tön tarkistuksia. 
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Rannikkojääkäripataljoona "1980'' 

PATALJOONA 

Esikunta 
Knto-
tsto 

Koul- ja 
järjtsto 

Htsto 

1) EJ 
2) 

RannjK 3) KhX Varastot 

1) - kouluttaa uiskoryhmänjohtajat sekä -uiskon kuljettajat 
- sisältää muut pataljoonalle välttämättömät auto-, huolto-

ja komennusmiehet, jotka siirretään pataljoonan muista 
joukko-osastoista erikoiskoulutuksen saatuaan. 

2) - kouluttaa rannikolla ja saaristossa toimivan jalkaväen 
ryhmän- ja joukkueenjohtajia. Koulutettavat valitaan 
kerran vuodessa järjestettävässä pääsykokeessa. 

3) - suunnittelee ja valmistelee kertausharjoituksia. 

Rannikkoj ääkäripatalj oo-
nalle organisaatiouudistus 
merkitsi täydellistä muutosta 
kuusiyksikköisestä pataljoo-
nasta pieneksi erikoisjoukok-
si, jollaisesta oli aiemmin ko-
kemuksia vain Laskuvarjo-
jääkärikoulussa. 

Nykyisen organisaation 
mukaan Rannikkojääkäripa-
taljoona muodostuu esikun-
nasta, Esikuntajoukkueesta, 
Rannikkojääkärikoulusta ja 
Kertausharj oituskomppani-
asta. Rannikkoj ääkärikoulus-
sa annetaan vuosittain hie-
man yli sadalle vapaaehtoi-
selle pääsykokeilla valitulle 
varusmiehelle vaativa sotilas-
ja johtajakoulutus. 

Esikuntajoukkueessa kou-
lutetaan pataljoonan vene-
miehet ja huoltomiehet. Or-
ganisaation perusajatus on 

antaa Rannikkojääkärikou-
lussa saaristotaistelun vaati-
ma erikois- ja johtamiskou-
lutus mieskohtaisia taitoja 
painottaen. Sodan ajan ran-
nikon jalkaväkiyksiköt, joi-
den miehistö on saanut kou-
lutuksensa jalkaväen muissa 
koulutuskeskuksissa, kertaus-
harjoitetaan sotakokoonpa-
nossa tehtäväänsä. 

Rannikkojääkäripataljoo-
nan esikunta johtaa ja koor-
dinoi yksiköittensä työtä ja 
vastaa osaltaan kertaushar-
joitustehtävästä. 

Esikunnan eräänä poik-
keuksellisen voimakkaasti 
esille tulevana työsarkana on 
kokeilu- ja kehittämistoimin-
ta. Koska pataljoona toimii 
jalkaväkenä toisen puolustus-
haaran ja erikoisaselajin 
"tonti l la" korostuu erityises-

ti yhteistoiminnan kaikin-
puolinen kehittäminen. Myös 
erikoisvarustuksen, taistelu-
tekniikan ja taktiikan tutki-
minen kuuluu Rannikkojää-
käripataljoonan tehtäviin. 

Koulutusolosuhteet 
Pataljoonan koulutusolosuh-
teet säilyttivät entiset hyviksi 
todetut puitteensa. Upinnie-
men varuskunta on sijainnil-
taan erinomainen pataljoo-
nan tarpeita ajatellen. Pää-
osin Suomenlahdella pidettä-
viin harjoituksiin yhteydet 
ja etäisyydet ovat sopivat. 
Varuskunnan tarjoamat mah-
dollisuudet ovat pienistä 
puutteistaan huolimatta riit-
tävät. Erityisen tärkeää on 
merivoimien ja rannikkoty-
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Rannikkojääkäri-
patalj oonan 
henkilökuntaa 
1.6.1980 

Kapi J Sipinen 
Koulutus- ja järjestelytoimiston 
päällikkö 

Ltn U Lappalainen 
Komentotoimiston päällikkö 

Kapt M Puska 
Huoltopäällikkö 

Yliv K Kivistö 
Esikuntajoukkueen johtaja 

Maj M Mökkönen 
Rannikkojääkärikoulun johtaja 

Ylil O Ollila 
Kertausharjoituskomppanian 
päällikkö 

Vääp R Mikkonen 
Rannikko jääkärikoulun vääpeli 
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kistön voimakas osuus varus-
kunnassa, joka luo puitteet 
yhteistoiminnalle. 

Rannikkojääkäripataljoo-
nan henkilökunta koki orga-
nisaation muuttuessa voi-
makkaan supistumisen. Pa-
taljoonassa työtä tekevillä 
on kyky ja halu kouluttaa 
ja kehittää valiojoukkoa. 

Edellytykset ovat hyvät. 
Viime vuosien aikana patal-
joonan erikoiskalusto on ko-
kenut muutoksia. Vesistöka-
lustoa on riittävästi ja se on 
laadullisesti huippuluokkaa. 
Viimeisen vuoden aikana pa-
taljoona on osallistunut pin-
tauintivälineistön kehittämis-
ohjelmaan ja Rannikkojää-
kärikoulu on jo saanut osan 
tarvitsemastaan muusta eri-
koisvälineistöstä. Patal joona 
ponnistelee kuitenkin kai-
kille tutun koulutusmäärära-
hojen puutteen ja polttoaine-
kiintiön pienuuden kanssa. 
Myös majoitustilojen perus-
korjaus ainakin saniteetti-
ja kuivaustilojen osalta olisi 
välttämätöntä. 

Rannikkojääkäripataljoona 
ei ole vielä valmis, mutta sen 
tarjoamien koulutusedellytys-
ten positiivisesta kehittymi-
sestä voi olla vain tyytyväi-
nen. Suurin kiitos on annet-
tava varusmiesainekselle, 
jonka kapasiteetti antaa 
mahdollisuuden entistä vaati-
vampaan koulutukseen. 

Koulutustavoitteet 
Liikkuvaa iskukykyistä ran-
nikkojalkaväkeä käytetään 
kiinteän rannikkopuolustus-
järjestelmän tehon lisäämi-
seksi. Kysymykseen tulevat 
tiedustelu, sissi- ja vastasissi-
toiminta, maahanlaskujen ja 
maihinnousujen torjunta, 
eri kohteiden lähipuolustus, 
vesitse ja jäitse tapahtuvat 
vastahyökkäykset sekä isku-

Jil 
Rannikko jääkäreiden ja RT:n käyttämä "UISKO" kehitettiin 1950-
luvun lopussa Rannikkopataljoonassa. Uisko on käyttökelpoinen 
myös avomerellä ja suurilla saaristoselillä. Siihen voidaan kuormata 
esim. ryhmä polkupyörineen. (SA-kuva) 

Raskas sinko rantahetteikössä. Rannikko jääkärin on hallittava suo-
rasuuntausaseiden käyttö "poikkeavissa" olosuhteissa ja tehtävissä. 
(SA-kuva) 



osastotoiminta. Rannikko-
jääkäripataljoonan koulutus-
tavoitteet lähtevät näistä vaa-
timuksista. Rannikon jalka-
väkijohtajan on pystyttävä 
seuraaviin suorituksiin: 
1. Johtamaan kaikkina vuo-
rokauden aikoina joukkoaan 
eksymättä rannikolla ja saa-
ristossa myös vaikeissa olo-
suhteissa. 
2. Käyttämään hyväksi saa-
riston tarjoamia maastollisia 
mahdollisuuksia. 
3. Johtamaan iskuosastoa 
tai siihen kuuluvaa ryhmää 
eri välineitä käyttäen. 
4. Johtamaan liikkuvaa tie-
dustelua ja sissitoimintaa 
saaristossa. 
5. Yhteistoimintaan erityises-
ti tulen käytön järjestelyissä 
rannikkotykistön ja merivoi-
mien kanssa. 
6. Em tehtäviin liittyen on 
osattava käyttää 
— venekalustoa ja pintauinti-

välineitä, 
— moottorikelkkoja ja rai-

losiltoja, 
— räjähdysaineita ja sulu-

tusvälineitä, 
— viestivälineitä, 
— kaikkia saatavissa olevia 

s u o r a - a m m u n t a - a s e i t a 
rt:n tornitykkejä myöten, 

— tehtävien edellyttämiä 
muita erikoisvarusteita. 

Rannikkojääkärijoukon joh-
tajan on hallittava rannikon 
taistelutekniikka ja mieskoh-
taiset taistelijan taidot yli-
voimaisen hyvin. 

Rannikkojääkärikoulun lä-
päissyt taistelija on valmis 
käytettäväksi myös muihin 
vaativiin erikoistehtäviin. 
Koulutusajan kestävä fyysisen 
kunnon kehittämisohjelma ja 
monipuolinen toiminta eri teh-
tävissä rannikkomme alueella 
tekee koulutuksen mielek-
kääksi. Rannikkojääkäri yl-
läpitää taitojaan myös reser-
vissä. 

Kehitysnäkymiä 
Rannikkojääkäripataljoonan 
käytyä juuri läpi perusteelli-
sen organisaatio- ja koulu-
tusmuutoksen ei suuria jär-
jestelyjä liene odotettavissa. 

Rauhan ajan organisaation 
kehittämisessä on kuitenkin 
vielä tiettyä virtaviivaistamis-
ta jäljellä. Esikuntajoukkue 
tulisi käytännön syistä muut-
taa komppaniaksi. Henkilös-
tön tehtävien tarkistuksilla 
pyritään irroittamaan lisää 
kouluttajia rannikkojääkäri-
kouluun. 

Varusmiesten koulutukses-
sa on luonnollisesti aina ke-
hittämistä. Ensimmäisen 
kurssin kokemukset on tässä 
suhteessa käytettävä hyväksi. 

Kantahenkilökunnan kou-
lutuksessa pyritään painotta-
maan vesillä liikkumiseen, 
sissi- ja tiedustelutoimintaan 
sekä iskuosastotehtäviin liit-
tyviä aiheita. Myös rannikon 
puolustuksen kokonaisjärjes-
telyt on hallittava. Kantahen-
kilöstön tulee täyttää erittäin 
korkeat vaatimukset. Kaik-
kien on oltava jonkin alan 
erikoismiehiä. 

Varustuksen kehittämises-
sä on päästy hyvään alkuun. 
Työtä riittää vesistökaluston, 
iskuosastovälineistön, vaate-
tuksen yms kehittämisessä. 

Tärkein kehittämistyö on 
sodan ajan rannikkojääkäri-
yksiköiden kokoonpanon, 
aseistuksen ja muun varus-
tuksen sekä taktiikan ja toi-
mintamenetelmien tutkimi-
nen. Tämä sektori on otettu 
työn alle kuluneena talvena. 
Kokeiluvahvuudet saataneen 
vielä tänä vuonna käyttöön. 
Sodan ajan tehtäväkuvan sel-
keneminen antaa luonnolli-
sesti osaltaan perustaa rau-
han ajan koulutukselle. 

Päätäntä 
Rannikkojääkäripataljoona 
tulee ankaralla työllä, ko-
valla koulutuksella, tiukalla 
kurilla ja rajulla rannikko-
jääkärihengellä kehittymään 
todelliseksi valiojoukoksi. 
Pataljoonan kouluttamat 
miehet omaavat sellaiset tais-
telijan ja johtajan taidot, 
että heitä ei mikään säikytä 
tehtävää suoritettaessaan. • 

Rannikkoj ääkäri 

on valiosotilas, 

suomalainen 

commandomies 
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YLILUUTNANTTI 
ILKKA ÖHMAN 

Rannikkojääkärikomppaman 
vastahyökkäys saaristossa 

Linnakkeen valtaami-
seen tähtäävälle hyök-
käykselle on tyypillistä 
vahva tulituki, määrälli-
nen ylivoima sekä ilma-
ja vesikuljetteisten jouk-
kojen samanaikainen 
käyttö. 

Mikäli vihollinen pys-
tyy estämään linnakkeen 
puolustajien vastahyök-
käykset, saa se ainakin 
osan linnakkeesta hal-
tuunsa. Tällaisten osaksi 
tai kokonaan menetetty-
jen saaristokohteiden 
takaisinvaltaamiseen 
tarvitaan rannikkojää-
kärikomppanioita. Ran-
nikkojääkärikomppania 
on nopeisiin, iskuosas-
tomaisiin hyökkäyksiin 
tarkoitettu yksikkö. Se 
on miehistöainekseltaan, 
koulutukseltaan ja 
kalustoltaan erikois-
joukko. Iskutehtävien 
lisäksi komppaniaa voi-
daan käyttää tieduste-
luun, sissi- ja vastasissi-
toimintaan sekä saaristo-
väylän sulkemiseen. 

Vastahyökkäyksen 
suoritus 

Valmistelut 

Valmisteluihin kuuluu jou-
kon saattaminen materiaalin 
ja varusteiden osalta tehtä-
väänsä sopivaksi. 

Vastahyökkäys suuntautuu 
usein jo rauhan aikana tie-
dostetulle kohteelle. Tällöin 
voidaan ottaa huomioon me-
rikuljetukseen tarvittava ka-
lusto, tiedustella väylät, ran-
tautumisalueet sekä järjestää 
ilmasuojaus. 

Vastahyökkäys ei tule kos-
kaan liian aikaisin. Tämä 
totuus vaatii rannikkojääkä-
riyksiköltä välitöntä taistelu-
valmiutta. Näin ollen kulje-
tusvälineiden ja muun tar-

vittavan materiaalin on kuu-
luttava joukolle orgaanisina. 

Hyökkäystä edeltävät val-
mistelut eivät saa aiheuttaa 
viivytyksiä. On muistettava, 
että vihollinen pyrkii saman-
aikaisesti kaikin keinoin laa-
jentamaan saavuttamaansa 
sillanpäätä. 

Valmisteluvaihe jää lähes 
aina lyhyeksi. Siitä johtuen 
tulee rannikkojääkärikomp-
paman olla jo rauhan aikana 
perusteellisesti koulutettu. 
Rannikkojääkäreiden tulee 
hallita kaikkien jalkaväen 
keveiden- ja raskaiden asei-
den käyttö. Heidän on pys-
tyttävä liikkumaan saariston 
olosuhteissa jokaisena vuo-
denaikana. Tämä edellyttää 
kesällä venekaluston ja tal-
vella erilaisten lumiajoneuvo-
jen käytön hallintaa. 



Rannikkojääkärikomppanian käyttöperiaatteita 

M £ 
1. Rannikkoalueen reservi (rykmentin) 
2. Vastahyökkäys linnakkeelle 
3. Vastahyökkäys pidettäviin maastonkohtiin 
4. Erityiskohteiden tuhoaminen 

5. Rannikon suuntaiset hyökkäykset — kärkenä 
6. Väylän sulkeminen (saaristoväylä) 
7. Saariston valvonta 
8. Sissitoiminta saaristossa 

Taistelukoulutuksessa kes-
kitytään iskuosastokoulu-
tuksen antamiseen. Siinä ko-
rostuu pesäkkeiden ja lin-
noitteiden häikäilemätön ja 
nopea valtaaminen. Taistelu-
maaston karuus ja suoja-ar-
von vähäisyys otetaan huo-
mioon koulutuksessa. Koulu-
tus edellyttää yhteistoimin-
nan osaamista rannikkotykis-
tön lisäksi myös kenttätykis-
tön, merivoimien sekä ilma-
voimien kanssa. 

Tiedustelu ja merimaaston 
tuntemus 

Iskuosastohyökkäyksessä on 
tärkeää tuntea kohde tarkas-
ti. Tämän vuoksi rannikko-
jääkäreiden koulutukseen 
kuuluu perinpohjainen tyy-
pillisen rannikkolinnakkeen 
tuntemus. Jokaisen miehen 
on tiedettävä linnakkeen ra-

kenne, jotta taistelu kohteel-
la muodostuisi lyhyeksi. 

Onnistuakseen on hyök-
käys suoritettava yllättäen. 
Sen mahdollistaa saariston 
tuntemus, jolloin voidaan 
käyttää joukon itse tieduste-
lemia väyliä. Tähän tarkoi-
tukseen käytetään pintauima-
reita. Nämä suorittavat 
hyökkäysreitin merkitsemi-
sen ja pienten esteiden rai-
vaamisen. 

Tiedot vihollisesta saadaan 
ylemmältä johtoportaalta 
sekä komppanian omalla tie-
dustelulla. Vihollisen vahvuu-
den, kaluston ja toiminnan 
jatkuvaan selvittämiseen py-
ritään pitämällä myös yhteyt-
tä suoraan alueella toimiviin 
joukkoihin. 

Tiedustelu luo perustan 
hyökkäyksen menestymiselle. 
Tässä mielessä on otettava 
huomioon myös sää- ja me-

riolosuhteiden seuraaminen 
pyrkimyksenä hyökkäyksen 
suorittaminen huonoissa nä-
kyvyysoloissa. 

Talvella tiedusteluun kuu-
luu jään vahvuuden selvittä-
minen. Ennen hyökkäystä on 
tiedettävä alueella olevat rai-
lot, sillä valmistelematon 
railon ylitys voi johtaa iskun 
epäonnistumiseen. 

Kaikissa olosuhteissa ko-
rostuu vihollistiedustelun 
merkitys. Vihollisesta on 
erikoisesti tiedettävä sen mah-
dollisuudet tulittaa iskevää 
komppaniaa, joka on aina 
etenemisen aikana suojatta-
va. Tästä johtuen on suojan 
puute korvattava salaamisel-
la, nopeudella ja häikäile-
mättömyydellä. 

Tulenkäyttö 

Hyökkäys pyritään toteutta-

10 

Tarkimmat vihollistiedot saa-
daan komppanian omalla tiedus-
telulla. Rannikko]ääkärin on 
hallittava ja uskallettava käyttää 
hyväkseen eri toimintatapoja lä-
hestyessään huomaamatta tie-
dusteltavaa kohdetta. Etenemis-
tavat voivat olla vähemmän 
miellyttäviä — — —, mutta 
ne edellyttävät aina taitoa ja 
rohkeutta. 

" :„.ir 

maan mahdollisimman huo-
non näkyvyyden aikaan. Pi-
meä, sumu sekä sade ovat 
suojana tärkeitä. Ne tarjoa-
vat iskevälle komppanialle 
näkösuojan. Tulensuojaa ei 
komppania liikkeen aikana 
saa aluksistaan, jotka ovat 
nopeuden lisäämiseksi kevei-
tä lasikuitu- ja vanerialuksia. 

Hyökkäyksen tukemiseen 
voidaan olosuhteista riippuen 
saada rannikkotykistön, 
kenttätykistön, laivatykistön 
ja ilmavoimien tulta. Näiden 
tulta käytetään iskukomppa-
nian hyökkäyksen tulivalmis-
teluun. Epäsuoran tulen mo-
nipuolisuus asettaa tulenkäy-
tön koordinoinnille korkeat 
vaatimukset johtamisvälineis-
tön sekä tulenjohtajien osal-
ta. 

Osittain vallatun linnak-
keen lähitorjuntaosaston 
aseita sekä rannikkojääkäri-
komppanian tulitukiosastoa 
käytetään rantautumisvaiheen 
tukemiseen. Tulenkäyttö 
muodostuu vaikeaksi tapauk-
sissa, joissa hyökkäyskohtees-
sä on vielä omia puolusta-
jia. Maalinosoitus on saatet-
tava ehdottoman tarkaksi, 
sillä kallioinen maasto lisää 
varmuusetäisyyttä. 

Hyökkäyksen 
suoritus 

Reservitehtävään varattu ran-
nikkojääkärikomppania har-
joittelee hyökkäystä mah-
dollisimman moneen eri koh-
teeseen. Täten vastahyökkäys 
voidaan suorittaa " tu tu l le" 
kohteelle. Hyökkäys varau-
dutaan tietysti toteuttamaan 
myös valmistelemattomalle 
alueelle. 

Hyökkäys tehdään pimeäs-
sä tai savun suojassa. Tästä 
johtuen on ratkaisevan tär-
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VASTAHYÖKKÄYKSEN TULITUEN PERIAATE 

Selile: 
'—v epäsuora iuli 
—> suoro-om iuli 
t ii - iuli ESTÄÄ LISÄVOIMAN 

keää saada alukset oikeaan 
paikkaan iskun suuntaami-
seksi edullisimmin varsinaiseen 
kohteeseen. Hyökkäys on te-
hokkain kohdistuessaan vi-
hollisen suojattomaan sivus-
taan. 

Rantautuminen 

Rantautuminen on hyök-
käyksen kriittisin vaihe. Mi-
käli veneiden kuljettajat ei-
vät hallitse tehtäväänsä saat-
tavat alukset rikkoutua kal-
lioissa tai jäädä kiinni karik-
koihin ja esteisiin. Tämän 
vaikeuden minimoimiseksi 
koulutetaan kaikki rannikko-
jääkärikomppanian miehet 
käsittelemään venekalustoa. 
Rantautumisen jälkeen tehtä-
vä hyökkäys on nopea. Isku-
ryhmillä on etukäteen määri-
tetyt kohteet, jotka vallataan 
suoralla rynnäköllä. Tulta ja 
liikettä käytetään vain sellai-
silla kohteilla, joissa maasto 

sen mahdollistaa. Useimmat 
saaret ovat niin suojattomia, 
että iskun suoja saadaan vain 
sen nopeudesta. Taistelu 
muodostuu edellä mainituista 
tekijöistä johtuen rajuksi. 
Tämän vuoksi on jokaisen 
miehen oltava hyvin koulu-
tettu. Heidän on pystyttävä 
vaativiin yksilösuorituksiin. 
Jokaisen on hallittava kaik-
kien hyökkäyksen aikana val-
lattavien aseiden käyttö. Hei-
dän on osattava käyttää rä-
jähdysaineita tottuneesti sekä 
oltava harjaantuneita lähi-
taistelijoita. 

Tavoitteen valtaamisen jäl-
keen on tärkein tehtävä val-
mistautua vihollisen uutta 
hyökkäystä varten. Tällöin 
on järjestettävä johtosuhteet, 
tulenkäyttö sekä huolto. 

Lopuksi 
Rannikolla suoritettavat vas-

tahyökkäykset ovat erittäin 
vaativia hyökkäyksiä. Niissä 
tarvitaan kaikkien puolustus-
haarojen yhteistoimintaa. 
Tulenkäyttöön ja hyökkäyk-
sen johtamiseen tarvitaan hy-
vät vietivälineet. 

Iskua suorittavien miesten 
on tunnettava rannikon olo-
suhteet kaikkina vuodenai-
koina. Heidän koulutuksensa 
on mahdollistettava erilaisten 
venekalustojen, railosiltojen 
ja lumiajoneuvojen käyttö. 
Olosuhteisiin kouluttaminen 
on tehokkaampaa, mikäli 
rannikkojääkärit ovat saaris-
ton ja rannikoiden asukkaita. 

Taistelussa rannikkojääkäri 
on voittaja. Hän pystyy is-
kemään mitä vaikeimmissa 
olosuhteissa nopeasti ja te-
hokkaasti. Aseiden käyttötai-
to on hänen voimansa. Fyy-
sinen kunto ja sitkeys ovat 
ne tekijät, joilla rannikko-
jääkäri lyö vastustajansa 
taistelussa mies miestä vas-
taan. • 
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Suomenlinnan Toimi-
upseerit ry vietti 60-
vuotisjuhlaansa ker-
hon toimitiloissa 
Suomenlinnassa 
23.2.1980. RT l:n 
Aliupseeriklubina 
aloittanut kerho on 
säilyttänyt merellisen 
henkensä saaden 
jäsenkuntansa ensi-
sijaisesti rannikkoty-
kistön ja Meri-SK:n 
piiristä. Juhlaesitel-
mässään järjestösih-
teeri T Linna korosti 
toimiupseerien ase-
man kehittymistä 
1970-luvulla sekä 
otti esiin toimiupsee-
rikoulutuksen perus-
koulutusvaatimusten 
mahdollisen nosta-
misen lukion tai 
opistoasteen edellyt-
tämälle tasolle. Ker-
hon puheenjohtaja 
totesi kerhon toimi-
tilojen osalta tehtä-
vien perusratkaisujen 
kiireellisyyden. Ran-
nikon puolustajat 
toivottavat onnea 
vanhan aselajikerhon 
alkaneelle uudelle 
vuosikymmenelle. 

Suomenlinnan Toimiupseerit ry 
60 vuotta 

Toimiupseeriliiton edustajat pu-
heenjohtajansa johdolla onnit-
televat juhlivaa kerhoa. Juhla-
vieraspöydässä oikealla komdri 
Tikka, rva Österlund (RSKY) ja 
Suomenlinnan kerhon puheen-
johtaja ylip H Kajanne, joka 
viereisessä kuvassa lausuu vie-
raat tervetulleiksi 60-vuotisjuh-
laan. 
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ASKO KILPINEN 

Kuusi vuosikymmentä 
toimintaa jäsenistön 
hyväksi 

Perustamisen ja 
toiminnan lähtö-
kohdat 

Suomenlinnan keskuslinnoi-
tuksessa — nykyisessä Suo-
menlinnassa heräsi jo syys-
talvella 1919 eräiden RT l :n 
aliupseerien keskuudessa aja-
tus; " Jonkun keskinäisen 
yhtymän aikaansaamisesta, 
joka samalla kun se yhteen-
liittäisi aliupseeristoa, vahvis-
taisi ja lisäisi toverillisuutta 
heidän keskuudessan, olisi 
heille myöskin jonkunlaisena 
kodontapaisena eli kokoon-
tumispaikkana, jossa aliup-
seerit voisivat vapaat iltansa 
kuluttaa ja yhteisiä ajatuksia 
vaihtaa." 

Ajatus johti toimikunta-
työn jälkeen " R T l :n Ali-
upseeriklubin" perustami-
seen 24.2.1920. Suomen van-
himman toimiupseerikerhon 
säännöt vahvistettiin Puolus-
tusministeriössä 17.5.1920. 

Edellinen lainaus on suo-
raan " R T l:n Aliupseeriklu-
b in" 5-vuotishistoriikista 
(Suomenlinna 14.5.1925). Klu-
bitoiminnan ensisijaisena ta-
voitteena oli ruokailumah-
dollisuuden järjestäminen 

poikamiesaliupseereille koh-
tuullista korvausta vastaan 
sekä myös viihdytystilaisuuk-
sien toimeenpano. Perusta-
misen yhteydessä oli jo näh-
tävissä tulevien vuosikymme-
nien toiminnan peruslinjat — 
yhteenkuuluvaisuus, toverilli-
suus, kokoontumis- ja toi-
mintapaikka, jäsenistön so-
siaalisten olosuhteiden pa-
rantaminen sekä huvi- ja 
viihdytystilaisuuksien järjes-
täminen. 

Lähtökohtaongelmina oli-
vat käyttövarojen puute, toi-
mitilojen alkeellisuus, jäse-
nistön toimipaikkojen haja-
naisuus rykmentin laajalla 
alueella sekä läpi vuosikym-
menien jatkunut kroonillinen 
vaiva — valtiovallan halut-
tomuus tukea taloudellisesti 
toimitilojen kunnotuksessa ja 
ylläpidossa. 

Aliupseeriklubiin kuului 
vuosina 1920—25 keskimää-
rin 40 jäsentä. Jäsenmäärä 
oli rykmentin koko aliupsee-
rikuntaan verrattuna pieni 
(noin 15 %) käsittäen pää-
asiassa Suomenlinnassa asu-
via poikamiesaliupseereita. 
5-vuotishistoriikki kohdistaa-
kin moitteen sanat "oman 
kodin omistajille" ja vaatii 
näiltä tukea huonompiosai-
sille palvelustovereille. 

Suomenlinnan Toimi-
upseerit Ry:n merituuli-
en ja kokemusten har-
maannuttama kerhora-
kennus symbolisoi 
omalla tavallaan sen 
suojissa vuosikymmenien 
ajan tapahtunutta toi-
mintaa — sitkeästi 
vapaaehtoisin voimin 
jäsenkuntansa hyväksi. 
Tämä toiminta on pää-
osalle lukijakunnastam-
me tuntematonta 
— kerhorakennus ja 
ravintola ovat vieraille-
kin tuttuja, mutta raken-
nuksen symbolisoiman 
ry:n toiminta ja toi-
mintaperiaatteet ovat 
jääneet ulkopuolisille 
vieraaksi. Yritän tässä 
artikkelissa välittää luki-
jakunnallemme kuvan 
Suomen vanhimman 
toimiupseerikerhon 
(aliupseerikerhon) vai-
heista ja toiminnan 
puitteista. Samalla tuon 
esiin kerhon toimintaan 
niin Suomenlinnassa 
kuin muuallakin kiin-
teästi liittyvän Toimi-
upseeriliiton tärkeimpiä 
vaiheita. 
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Ensimmäisen viisivuotis-
kauden aikana perustettiin 
kirjasto, ampumayhdistys, 
säästö- ja lainarahasto sekä 
toimeenpantiin "tavanomai-
sen rykmentin vuosijuhlan" 
lisäksi vuosittain noin 3—4 
perhejuhlaa tanssiaisineen. 

Klubin puheenjohtajana 
vuosina 1921—27 toiminut 
vääpeli Hjalmar W Hansen 
(+ 1932) toteaa historiikin 
lopussa, "Klubin perustajien 
tarkoituksia voidaan suurin 
piirtein pitää toteutuneina, 
vaikkakin työmme on mo-
nessa suhteessa ollut epätäy-
dellistä tai vasta alullaan. 
Senvuoksi toivookin johto-
kunta, että tähänastinen luot-
tamuksellinen yhteistyö jä-
senten kanssa tulisi seuraa-
vana 5-vuotiskautena tuotta-

maan entistä parempia tu-
loksia". 

Toiminta oli lähtenyt 
käyntiin. Tulokset olivat tä-
män hetken mittapuun mu-
kaan tarkasteltuna hyvät, 
kun otetaan huomioon RT 
l :n aliupseeriston laaja pal-
velusalue, silloisen aliupseeri-
kunnan hajanaiset lähtökoh-
dat ja useinkin hyvin erilai-
nen sotilaskoulutus. Seuraa-
va historiikki vuodelta 1930 
(Helsinki, 1930) mainitsee 
jopa "seikkailija-aineksen" 
aiheuttamat ongelmat. 

Kerhotoiminnan 
eri muodot 
Kerhon jäsenistön toiminta 

oli alusta alkaen aktiivista ja 
toiminnan vakiinnuttua 
myös ulospäin suuntautu-
vaa. Alkuvaiheessa kohdistet-
tiin huomio erityisesti kerhon 
toimitilojen ylläpitoon ja kor-
jauksiin sekä apumaurhei-
luun. 25.2.1928 pidetyn ko-
kouksen päätöksellä velvoi-
tettiin kaikki rykmentin kan-
ta-aliupseerit liittymään ker-
hoon. Päätös vaikutti ratkai-
sevasti kerhon merkityksen 
lisääntymiseen ja toiminnan 
aktivoitumiseen. Aliupseeri-
liiton perustavan kokouksen 
jälkeen, joka pidettiin Vii-
purissa 23—24.6.1929 alkoi-
vat liiton toiminta ja sen 
päämäärät vaikuttaa myös 
Suomenlinnan Aliupseeri-
kerhon toiminnan tavoittei-
siin. 

10 

Ammatillinen toiminta 

Toimupseeriliiton paikallisi-
na alaosastoina toimivat ker-
hot ovat 1970-luvun alusta 
lähtien suuntautuneet yhä 
enemmän ammatilliseen toi-
mintaan. Suomenlinnan ker-
hossa kuten muuallakin 
muutos ajoittuu 1970-lu-
vulle, jolloin siirryttiin yh-
tenäispäällystöjärjestelmään. 
Tämä toimintalinjan muu-
tos ei ole kuitenkaan vain 
yhden vuosikymmenen tulos. 
Sitä on edeltänyt pitkä ja 
ajoittain jäsenistölle vaikea-
kin ammatillisten päämää-
rien ja toimintatapojen ha-
keminen. 

Ammatillisen toiminnan 
alku ei ollut Suomenlinnan 
Aliupseerikerhon jäsenistölle 
täysin yksiselitteistä. Histo-
riikki vuodelta 1930 toteaa, 
että Viipurin valinta vasta-
perustetun Aliupseeriliiton 
keskuspaikaksi oli epäonnis-
tunut ratkaisu. Liiton edel-
lyttämät jäsen- ja liittomak-
sut katsottiin myös rasituk-
seksi kerhon jäsenille. Hel-
mikuussa 1930 pidetyssä ko-
kouksessa päätettiin, että ne 
jäsenet, jotka haluavat liit-
tyä liittoon voivat sen tehdä. 
Vuoden 1930 lopussa olivat 
jo mielipiteet muuttuneet ja 
vuosikokouksessa 10.12.1930 
tehtiin päätös, jonka mukaan 
jokaisen RT l :n palvelukses-
sa olevan kanta-aliupseerin 
on kuuluttava jäsenenä myös 
Suomen Aliupseeriliittoon 
1.1.1931 alkaen. 

Kerhon jäsenet ovat tämän 
jälkeen muun ammatillisen 
toiminnan lisäksi vaikutta-
neet useissa luottamustehtä-
vissä Aliupseeriliitossa. Ker-
hon sihteeri 1920-luvulta — 
Mikko Sarvilahti — toimi 
pitkään liiton puheenjohtaja-
na ennen sotia. Sodan jäl-
keen oli A U Lehtonen liiton 

Aliupseeriliiton lipun luovutus 18.9.1954 Suomenlinnan Aliupseeri-
kerholla. 

Aliupseerikerhon johtokunta v. 1948. Takana on Kangas, Reinikai-
nen, Valli ja Mälkki. Edessä vas. Tupala, Lairiala, Valtonen, Kank-
konen. 
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puheenjohtajana vuosina 
1951 —1954 sekä toimien 
muissa johtotehtävissä vuosi-
na 1945—1956. Toimiupsee-
riliiton nykyinen järjestösih-
teeri T Linna on hallin-
nut kerhon puheenjohtajan 
nuijaa vuosina 1958—60, 
1962—63 ja 1969. Hän oli 
lisäksi kaikkien maavoimissa 
palvelevien aliupseeritoimen-
haltioiden pääluottamusmie-
henä puolustusvoimien siir-
ryttyä luottamusmiesjärjes-
telmään vuonna 1973. 

Aliupseeriliiton lipun juh-
lallinen naulaus- ja luovutus-
tilaisuus toimeenpantiin Suo-
menlinnan Aliupseerikerhon 
toimitiloissa 18.9.1954. Ker-
hon valintaa tilaisuuden ta-
pahtumapaikaksi voidaan pi-
tää kunnianosoituksena Ali-
upseeriliiton pitkäaikaiselle 
jäsenkerholle. 

Pian lipun naulauksen jäl-
keen vuonna 1955 Aliupsee-
riliitto liittyi jäseneksi Virka-
miesliittoon. Suomenlinna-
laiset äänestivät tässä tärke-
ässä kysymyksessä — kerho 
ei vastustanut esitettyä liitty-
mistä. Näin oli 1930 alkanut 
ammatillinen järjestäytymi-
nen saavuttanut vaiheittain 
nykyiset toimintakehyksensä. 
Ammatillinen toiminta jat-
kuu yhteiskunnallisen kehi-
tyksen, ihmisten koulutusta-
son kohoamisen ja jäsenis-
tön asettamien tavoitteiden 
puitteissa. Kerho-tasolla se 
merkitsee jatkuvaa vapaaeh-
toista työtä jäsenistön par-
haaksi. 

Ampumatoiminta 

Järjestelmällinen apumatoi-
minta kerhon puitteissa aloi-
tettiin toukokuussa 1924, jol-
loin perustettiin "RT l:n Ali-
upseerien Ampumayhdistys." 
Yhdistyksen toiminta, pal-
kinnot ja kilpailujen järjes-

Vääpeli Ilmari Vilenius — vapaapistooliampuja MM-kilpailuissa 
L WO Wissa v. 1931. 

Kujanpää ja Liuski ottavat mittaa toisistaan. Sotmest E Kujanpää 
jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa 1979/80. 
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telyt rahoitettiin kilpailujen 
osanottomaksuilla. 

Kerho osti ampumaharras-
tuksen ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi mm seuraavat 
aseet: 1927 kaksi pienoiski-
vääriä, 1936 Colt-pistooli ja 
1943 kaksi kaksintaistelupis-
toolia. 

Kerhon jäsenet menestyivät 
sekä kotimaisilla että kan-
sainvälisillä kilparadoilla. 
Vääpeli Ilmari Vilenius edus-
ti vuonna 1931 Suomea 
Lwowissa järjestetyissä MM-
kilpailuissa saavuttaen vapaa-
pistoolilla tuloksen 516 pis-
tettä. Tunnetuin Suomenlin-
nalainen ampuja lienee Kalle 
Sievänen, joka oli mukana 
maamme olympiajoukkuees-
sa Melbournessa, Roomassa 
ja Tokiossa. 

Ampumaharrastus laimeni 
nopeasti 1960- ja 1970-luvuil-
la. Puolustusvoimien kilpai-
lutoimintaan ja harjoitteluun 
osoittamat patruunakiintiöt 
pienenivät vuosi vuodelta. 
Ampumaharrastuksen kus-
tannukset kohosivat nope-
asti, ampumaradat rappeu-
tuivat ylläpitomäärärahojen 
puutteessa ja varomääräyk-
set tiukkenivat — taantumi-
sen syitä löytyy useitakin. 
Jäsenistön ampumaharras-
tuksen herättäminen yhtä 
leveällä rintamalla kuin ai-
kaisemmin on erittäin toivot-
tavaa, mutta tämä edellyttää 
tulevaisuudessa puolustusvoi-
mien tukea sekä patruunoi-
den että linnakkeiden ampu-
maratojen ylläpidon osalta. 
Onko puolustusvoimilla va-
raa tinkiä näistä tukimuo-
doista? Ampumataidon yllä-
pito kuulunee yhä sotilaan 
ammatillisiin luontaisetuihin? 

Urheilu, kuoro ja biljardi 

Kerhon alkuajan urheilutoi-
mintaa on historiikissa vuo-

delta 1930 kuvailtu vain ru-
nomuodossa, Järjestelmälli-
nen urheilutoiminta alkoi 
1930-luvun alussa, jolloin 
kilpailutoiminta annettiin va-
litun toimikunnan huoleksi. 
Harrastus ja osanotto aaltoi-
levat aikakausittain. Vilk-
kaimmiksi urheiluvuosiksi 
nousevat vuodet 1954, 1962 
ja 1964. Selvä taantuma oli 
jo havaittavissa vuonna 1972, 
jolloin yleisurheilun sarjakil-
pailut kerhon puitteissa lope-
tettiin. Kerhon historiikki 
vuosilta 1920—80 (Helsinki 
1980) toteaa sivulla 45: "On-
ko niin, että kun meistä tuli 
toimiupseereita niin meistä 
tuli upseerien kaltaisia fyysi-
sen kunnon ylläpitämises-
sä?" Lausetta on syytä poh-
tia sekä upseereiden että toi-
miupseereiden piirissä — 
myös 1980-luvulla. 

Urheilun tulosluetteloista 
löytyvät hiihtotuloksissa 
1950-luvulla korkealle yltä-
nyt H Laukkanen ja suun-
nistuksessa Toimiupseeriliiton 
M-43 sarjassa mestaruuden 
saavuttanut Reijo Kolju. 

Kuorotoiminta alkoi vää-
peli Siivikon 50-vuotispäivä-
nä vuonna 1948. Eri vaihei-
den jälkeen saatiin kuorolle 
ammattitaitoinen palkattu 
johta ja kanttori Vilho Viika-
ri. Hänen vuonna 1953 al-
kanut kuoronjohtajan tehtä-
vänsä kesti yli kaksikymmen-
tä vuotta. Tänä aikana kuo-
ro levytti yhdessä Helsingin 
Upseerilaulajien kanssa yh-
teensä 15 marssilaulua. Jä-
senmäärä oli 1950-luvulla 
korkeimmillaan. Esiintymis-
kertoja kertyi parikymmen-
tä laulajaa käsittävälle kuo-
rolle vuosittain 16—20. 
Huippu saavutettiin jo vuon-
na 1953, jolloin esiinnyttiin 
35 tilaisuudessa. Vuonna 
1955 kuoro esiintyi Suurkir-
kossa kristinuskon maahan-

Vääpeli T Linna pitämässä ter-
vetuliaispuhetta kerhon 40-vuo-
tisjuhlissa v. 1960. 

tulon 800-vuotisjuhlassa. 
Kuoron jäsenistö koostui 
1970-luvulla pääosin evp -jä-
senistä. Kuoro "ukkou tu i " 
ajan myötä. Uusia laulajia 
ei löytynyt vaikka "viitteitä 
antavia yksityisesityksiä voi-
tiin tode ta ." Kuoro sulautui 
käytännössä Helsingin Tek-
nillisiin laulajiin 1970-luvun 
aikana. 

Kaksi ensimmäistä biljar-
dipöytää hankittiin kerholle 
otaksuttavasti vuonna 1932. 
Hankinta oli suoritettu lai-
navaroin. Vuoteen 1934 men-
nessä biljardipöytien puhdas 
tuotto oli noussut 13638.55 
markkaan. 

Saman vuoden muut tilit 
osoittivat voittoa vain 
11479.55 markkaa. Muuta 
kirjanpitoa ei biljardipelistä 
löydy. Kerholle tuottoisaa 
peliä saatettiin 1930-luvulla 
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YI iv A ke Hedback (HanRPsto), 
ho n 40-vuotisiltajuhla v. 1960. 

pitää ehkä jotenkin "paheel-
lisena". 

Biljardin nousu varsinai-
seksi kilpailuharrastukseksi 
laajemmissa puitteissa tapah-
tui vasta vuonna 1974, jol-
loin perustettiin erityinen bil-
jardi* ja shakkitoimikunta. 
Kerhon mestaruuksista otel-
tiin vuoteen 1977 saakka. 
Kerhon joukkue osallistui 
useisiin ulkopuolisiin kilpai-
luihin Helsingissä, Upinnie-
mellä ja Tampereella. 

Biljardi- ja shakkitoimi-
kunnan vetäjinä ja taitavim-
pina pelaajina ovat olleet ja 
ovat varmasti edelleen T Vii-
puri, E Kujanpää, R Kuis-
ma, R Liuski ja M Ahonen. 
E Rautio ja P Lehtonen osal-
listuivat Suomen mestaruus-
kilpailuihin vuonna 1978. 

rva Vuorela ja vääp T Linna. Ker-

Kerhotoiminnan uusi suunta? 

Kerhon viimeisestä historii-
kista ilmenee selvästi toimin-
nan suuntautuminen amma-
tilliseen jäsenistön palkka- ja 
työolosuhteiden kehittämiseen 
tähtäävään toimintaan. Joh-
tokuntien kannanotoista eri 
vuosikertomuksissa kuultaa 
kuitenkin läpi voimakas huo-
lestuminen harrastustoimin-
nan taantumisesta. Syyt tä-
hän kehitykseen ovat löydet-
tävissä sekä puolustusvoimis-
sa että yhteiskunnassa tapah-
tuneista muutoksista. Puo-
lustusvoimien antaman ma-
teriaalisen tuen suhteellinen 
pieneneminen samalla kun 
harrastustoiminnan kustan-
nukset ovat nousseet lienee 
pääasiallisin syy ampumatoi-

minnan tyrehtymiseen. Eri 
urheilulajeihin liittyvän kil-
pailutoiminnan lakkaaminen 
kerhon piirissä lienee luon-
nollinen seuraus varuskun-
nallisten urheiluseurojen ja 
siviiliurheiluseurojen määrän 
ja toiminnan lisääntymisestä. 
Varsinkin suuret urheiluseu-
rat pystyvät tar joamaan yk-
sityiselle kehittyvälle urheili-
jalle huomattavasti paremmat 
valmentautumismahdollisuu-
det kuin taloutensa kanssa 
painiskeleva toimiupseeriker-
ho. 

Yhteiskunta ja erityisesti 
Helsingin kaupunki tarjoavat 
taas henkisellä rintamalla 
laajat harrastusmahdollisuu-
det. 

Edellä kuvatusta ja var-
masti jatkuvasta kehitykses-
tä johtuen saatetaan 1980-
luvulla sekä Suomenlinnassa 
että muualla joutua etsimään 
uusia kerhotoiminnan muo-
toja koko jäsenkunnalle, 
koska ammatillinen toiminta 
sellaisenaan on "kausiluon-
toista" eikä tar jonne yksit-
täiselle jäsenelle kaikkea sitä 
mitä kerhon säännöissä ja 
toimintaperiaatteissa on ase-
tettu tavoitteeksi. 

Tämä huoli on tarkkaan 
lukien löydettävissä Suomen-
linnan Toimiupseerikerhon 
60-vuotishistoriikin sivuilta 
— ehkä osittain rivien väliin 
kirjoitettuna. 

Kerhon toimitilat 

Kerhotoiminnan perustan 
aattellisten tai ammatillisten 
tavoitteiden lisäksi muodos-
tavat kerhojen hallinnassa 
olevat toimitilat. Tiloihin liit-
tyy yleensä aina kuten Suo-
menlinnassakin enemmän tai 
vähemmän vilkas kerhora-
vintolan toiminta. 
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Suomenlinnan Toimiupsee-
rikerhon nykyinen kerhohuo-
neisto on ollut kerhon hal-
linnassa vuodesta 1928 al-
kaen. Sotia edeltäneellä toi-
mikaudella kerhon toimitiloja 
kunnostettiin pääosin kerhon 
omilla varoilla ja talkootyöl-
lä. Vuonna 1933 rakennuk-
seen sijoitettiin kerhon varo-
ja 16000 markkaa. Kerhon 
yhteyteen sisutettiin lisäksi 
neljä majoitushuonetta lin-
nakkeilla palveleville jäsenil-
le. Kerhotalon kiveä ja kal-
liota oleva piha-alue kunnos-
tettiin talkoovoimin heti alus-
sa ajamalla sinne noin 1000 
kuormaa multaa. 

Sota-aikanakin jatkettiin 
toimitilojen kunnostusta. Työt 
jouduttiin kuitenkin aloitta-
maan osittain uudelleen 6.2. 
1944 jälkeen kun kerhotalon 
luoteispuolelle osui lentopom-
mi. Pommi vaurioitti pahas-
ti rakennuksen pohjoispään 
huoneita. Korjauskustannuk-

set pommituksen jälkeen oli-
vat noin 6000 markkaa. 

Puolustusministeriön tuel-
la on kerhorakennusta kun-
nostettu vuosina 1952, 1959 
ja 1961, jolloin viimeksi mai-
nittuna vuonna kerholle ve-
dettiin vesijohdot ja raken-
nettiin tyydyttävät saniteetti-
tilat. Viimeinen suurehko 
korjaustyö tehtiin vuonna 
1965. Ulkomaalaus uusittiin 
vuonna 1962 — maalareina 
olivat Merisotakoulun perus-
kurssin oppilaat. 

Kerhon hallinnassa on edel-
leen myös Isosaaren linnak-
keen "Ran ta l a" , joka on 
kunnostettu ja ylläpidetty 
pääasiassa saarelaisten tal-
kootyöllä. 

Suomenlinnan Toimiupsee-
rikerhon suurimpia käytän-
nön ongelmia 1980-luvulla 
tulevat olemaan kerhohuo-
neiston sijainti, tarkoituksen-
mukaisuus ja toimivuus. 
Suomenlinnan keskuslinnoi-

Yliv V Markkanen kerhon 50-
vuotisjuhlassa v. 1970. Ylil V 
Markkanen kutsuttiin Suomen-
linnan Toimiupseerit ry:n kun-
niajäseneksi 60-vuotisjuhlassa 
23.2.1980. 

Kerhon toimitalo — mäellä Linnanportista oikealle talvisessa asussaan. Kiinteistö luovutettiin Aliupseeri-
kerhon hallintaan v. 1928. 
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tuksessa jo 60 vuotta toimi-
nut kerho lienee ilman perus-
teluja oikeutettu tarkoituk-
senmukaiseen toimitilaan 
Suomenlinnan alueella nykyi-
sin tapahtuvan " u u s j a o n " 
yhteydessä. 

Kerhon toimitiloissa yllä-
pidettävä kerhoravintola on 
ulkopuolisille usein ainoa 
kosketus toimiupseeriker-
hoon. Kerhoravintolan tuot-
to on mahdollistanut muut 
toimintamuodot, joskin kir-
veleviäkin takaiskuja on 
koettu. Yleiset ravintolanpi-
to-oikeudet johtivat " tuot -
toisaan, mutta moraalisesti 
arvelluttavaan kehitykseen". 
Korkea tuotto johtui pää-
asiassa lisääntyneestä alko-
holin myynnistä. 

Kerhoravintolan liikeperi-
aatteiden mukaista johtamis-
ta varten perustettiin vuonna 
1976 toimikunta. Toimikun-
nan työhön sisältyi myös jä-
senistön illanviettojen järjes-
täminen. "Työ tuntuu tällä 
hetkellä raskaal ta", toteaa 
vuoden 1977 toimintakerto-
mus ja lisää: "Jäsenistö on 
hylännyt kerhonsa, sillä las-
kelman mukaan vain noin 
10 % jäsenistöstä käy pel-
kästään kerhon jäsenille tar-
koitetuissa tilaisuuksissa". 

Tulevaisuus 
Suomenlinnan Toimiupseeri-
kerho on tehnyt 60 vuotta 
merkityksellistä työtä jäsenis-
tönsä hyväksi. Toimintamuo-
dot ovat muuttuneet jyrkim-
min 1970-luvulla, jolloin yh-
teiskunnan kehitys sekä puo-
lustusvoimien sisäiset muu-
tokset loivat tilanteen, jossa 
kerhotoiminta entisessä pe-
rinteellisessä muodossa ei 
enää toiminut vanhan kaa-
van perusteella. 

Suomenlinnan kerho on 

monessa asiassa ollut edellä-
kävijä. Henkilökohtaisesti 
uskon, että vanhan keskus-
linnoituksen sisältä löytyy 
edelleen tarmoa ja toiminta-
halua sekä kykyä nähdä tu-
levaisuuteen. 

Rannikkotykkiväki ja var-
masti myös merimiehet toi-
vovat, että toiminnan jatku-
vuuden edellytykset löytyisi-
vät Suomenlinnan alueelta 
— kerhon perinteellisestä 
ympäristöstä rannikkotykis-
tön ja meren hengessä. • 

Kerhon kuoro esiintymässä v. 
1960. Vuoden 1966 johtokunta. 
Istumassa vas yliv T Linna, vääp 
V Markkanen, pursim L Pan-
kio. Seisomassa vas ylik Koleh-
mainen, vääp E Raunio, M Tii-
rikkala, vääp E Salovaara ja 
vääp M Ahonen. 
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SUOMALAISTA 
ELINKEINOELÄMÄÄ 
PALVELEMASSA 

HAMINAN SATAMASSA 

Sahatavara-asiakkaittensa paketointitar-
peiden tyydyttämiseksi on satamaan raken-
nettu pituuspaketointilaitos, jonka toimin-
ta alkoi maaliskuussa 1979. 

HAMINAN LAIVAUS OY 
PL 16, 49401 H A M I N A 

puh. 54 600 telex 5413 hamos sf 

AHTI 23 
4250,— 

Sis. liikevaihtoveron Siul» a i ay|fnnninrnab 
Lönnrotinkaan 25 

K m M » • • • • • • • • • • • • • • 00180 HELSINKI 18 
Puh. 645 011 (vaihde) I M P O R T I I U I I U I U U U Telex 12-1237 

AHTI 
perämoottorit 

AHTI Kaksitahtinen, kaksisylinteri- Potkur in halkaisija 230 m m , 
23 nen, vesijäähdytteinen kaasu- nousu 280. Virran ulosotto 12 

t inmoottori . Sylinteritilavuus V/40 W. Polttoainesäiliön tila-
346 cm3. Teho 23 hv, 5000 vuus 20 1. Paino 44 kg. 
k ierr . /min. Käsikäynnistys. 

KASPIA-MERIDIESELIT 
23 hv 10.230,— 55 hv 17.245,— 
Hinnat ilman liikevaihtoveroa 



MATTI LAPPALAINEN 

Kolmekymmentä vuotta 
kurssiveljeyttä 
Merisotakoulun 20. Upseerikurssi sivuutti 
kolmen vuosikymmenen virstanpylväänsä 

Jo perinteiseen tapaan opis-
kelunsa Merisotakoulussa 
(lukuunottamatta "mil joo-
nan aamun miehiä") kevääl-
lä kolme vuosikymmentä sit-
ten lopettanut 20. Upseeri-
kurssi oli lähes 70 %:sti kool-
la 8.3.80 yhteisten muistojen 
merkeissä. Vahva ja voima-
kas näyttää edelleen olevan 
silloisten kouluttajiemme il-
meisen vastaanottavaiseen 
maaperään iskostama tehtä-
vätietoisuuden, eteenpäinpyr-
kimisen ja yhteenkuuluvuu-
den henki. Me kurssilaiset 
olemme iloisia siitä, että 
kurssimme johtaja everstiluut-
nantti Harry Luova, samoin-
kuin linjojen johtajat kom-
modori Olavi Vitikka ja 
eversti Pentti Silvast olivat 
jälleen kanssamme. Päivän 
onnistumisen takasivat oppi-
laskunnan puheenjohtajan 
Keijo Kompan johdolla työs-
kennelleen järjestelytoimikun-
nan ohella Merisotakoulu, 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentti ja Helsingin 
Varuskuntasoittokunta sekä 
Suomenlinnan Upseerikerho, 
joille kaikille vielä kurssimme 
lämpimät kiitokset. Vaivan-
näkönne lankesi kiitolliseen 
maaperään ja lisäsi runsaita 
aineksia mukavien muisto-
jemme kokoelmaan. 

Sankariristi — 
Suomenlinna — 
MeriSK 
Päivän aloitimme Hieta-
niemen sankariristillä ja Suo-
men Marsalkan haudalla suo-
ritetuilla seppeleenlaskuilla. 
Keijo Komppa ja Lasse Lind-
berg puhuivat. Tilaisuutta 
juhlistivat Merisotakoulun 
asettamat kunniavartiot sekä 
Helsingin Varuskuntasoitto-
kunnan soittoryhmä. 40 vuo-
den takaisten Talvisodan ai-
kojen muistot lisäsivät vai-
kuttavalla tavallaan tilaisuu-
den mieliinpainunutta sym-
boliikkaa. "Ollos huoleton, 
poikas valveil o n " ; nämä ru-
noilijan sanat olivat varmaan 
monen mielessä tehdessäm-
me kunniaa Suomen puo-
lesta kaatuneille ja Suomen 
Marsalkalle. 

Telakalle noston johdosta 
odotettu tutustuminen Meri-
sotakoulun uuteen hienoon 
koululaivaan Mii. "Poh jan -
maahan" jäi toivottavasti 
pian toteutuvaan uuteen yri-
tykseen. Niinpä suuntasimme 
hyvissä ajoin ennen puolta-
päivää vanhaa tuttua lank-
kusiltaa pitkin Merisotakou-
luun. Nyt eivät tosin aika-
ennätykset enää pahemmin 

rapisseet, mutta jämeryyttä 
oli askeleessa ehkä entistä 
enemmän. 

Merisotakoulun johtajan, 
komentaja Jukka Pajalan 
miellyttävässä isännyydessä 
vierähti sitten useampi tunti. 
Hänen tervehdittyä kurssiam-
me ja kerrottua koulun ny-
kyisestä toiminnasta sekä 
näytettyä uutta asuntola-
rakennusta suoritimme kun-
nianosoituksen sankaritau-
luilla. Komppa puhui ja laski 
kukkalaitteen. 

Kun välillä oli tutkittu 5:s 
ym tutut tuvat, oppilas evp 
Lasse Lindberg otti kurssin 
komentoonsa, järjesti kolmi-
riviin (meni se vielä joten-
kuten), ilmoitti Luovalle 
(Kun Komppakin oli paikal-
la) ja marssitti tuttua tietä 
puiston ympäri ruokailuun. 
"Kun päivä säteitänsä heit-
t ä ä " ei vielä kaikunut niin 
voimallisena kuin myöhem-
min illalla, mutta yritys-
kin oli hyvä, joten uusiksi 
ei tarvinnut ottaa. 

Emäntien pidettyä meistä 
perinteiseen tapaan hyvää 
huolta (lämpimät kiitokset 
vielä) ja Luovan pyydettyä 
"Her ro ja ruokailessaan kuu-
lemaan" tutustuimme enti-
sessä sairaalarakennuksessa 
oleviin opetustiloihin ja siir-
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ryimme jälleen juhlasaliin, 
jonne oli saapunut myös 
käynnissä olleen ru-kurssin 
edustajia. Komppa puhui 
kiittäen kurssin puolesta 
Merisotakoulua ja sen joh-
toa kaikesta vieraanvarai-
suudesta. Kurssin puolesta 
hän luovutti komentaja Pa-
jalalle edelleen Mii. " P o h -
janmaalle" toimitettaviksi Kl. 
"Suomen Joutsenta ja Kl. 
"Mat t i Kurkea" esittävät va-
lokuvasuurennokset omistus-
kirjoituksin. Ru-oppilaskunta 
sai kurssimme hylsyn nau-
hoineen sekä maxikuvasuu-
rennokset edellä mainituista 
koululaivoista. Merisotakou-
lun johta ja ja oppilaskunnan 
puheenjohtaja kiittivät lah-
joituksista. 

Merivoimien komentajan, 
kurssimme oppilaan k-amir 
Jan Klenbergin nykypäivän 
ja tulevaisuuden merivoimis-
tamme kertova esitys sekä 
puolustusvoimiemme viime 

:n ya "Pellingin" edessä iltapäivi 

vuosien tapahtumista ja ti-
lasta kertovat filmit kokosi-
vat vielä mieliimme kuvaa 
sotilaallisen maanpuolustuk-
semme nykypäivästä. 

Ya 'Tellinki" ja 
Kuivasaari 

Merisotakoulusta siirryim-
me sitten jäissäkulkukykyi-
sellä yhteysaluksella ja erilai-
silla "koptereil la" ja reillä 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin hoiviin, pää-
isäntinä rykmentin komen-
ta ja eversti Olavi Vehmas ja 
I Pston komentaja, majuri 
Asko Kilpinen. Kauniin au-
rinkoisen sään sävyttämä ret-
ki oli myös erittäin virkis-
tävä ja kertova kokemus. Pal-
jon ovat ampuma-arvojen 
määritys- ja asetekniikka 
menneet eteenpäin sitten 
omien varusmiespäiviemme, 

ä 8.3.-80. 

oli yhteinen oivallus. Tote-
simme tekniikan " jyl läävän" 
ja rt:n olevan terästä. Kii-
tollisin tuntein totesimme il-
tapäivän aivan liian lyhyeksi, 
mutta ohjelman oli jatkutta-
va. Komppa ilmaisi puheel-
laan ja luovuttamillaan rt-
aiheilla valokuvasuurennok-
silla kiitollisuutemme. Sitten 
taas "kopterikyyti in", laival-
le ja Suomenlinnaan. 

Oppilaskunta kokoontui, 
arvioi mennyttä ja hahmotti 
tulevaisuutta. Turkuun tun-
tuvat viitat osoittavan seu-
raavaa suurta kokoontumista 
valmisteltaessa. Aikanaan 
selvinneen "kummal puol' 
j okke" . " A n k k a a " ei aina-
kaan voitane jättää ohjelman 
ulkopuolelle. 

Iltajuhlassa olivat omien 
edellä mainittujen koulutta-
jiemme lisäksi kutsuvieraina 
komentaja Pajala sekä Me-
risotakoulun ru-osaston joh-
taja yliluutnantti K Korho-
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nen. Mikäs oli iltaa istuessa 
tuttujen seurassa ja Ruoko-
laisen menun parissa. Pöy-
tiin siirtymistä edelsi kaik-
kien aikojen voimallisin "Vi-
vela Compagnie", mutta 
johdossa olikin kurssimme 
kuoronjohtaja Ranne. 

Komppa puhui kutsuvie-
raille, Merisotakoululle ja 
kurssille. Merisotakoulun 
johta ja ja ru-osaston johta-
ja saivat kurssimme hylsyn 
lakkinauhoineen. Koulutta-
jamme saivat uuden muisto-
esineen " H a r a n lautasen" 
lakkinauhan kera. Ansiok-
kaasta työstä oppilaskunnan 
hyväksi Tuomola sai pienois-
upseerimiekan sekä Lasse 
Lindberg, Reino Ruokolainen 

ja Henry Lönnholm oppilas-
kuntamme levykkeet. 

Osoituksena siitä, että op-
pilaskuntamme puheenjohta-
jan työ on arvostettu myös 
puolustusvoimien johdon pii-
rissä, Klenberg luovutti illan 
kuluessa Kompalle puolus-
tusvoimien pronssisen ansio-
mitalin. Luova ja Silvast pu-
huivat tuttuun voimalliseen, 
ajatuksia virittävään tyyliinsä, 
Silvastin luovuttaessa Kom-
palle erikoiskiinnitteiset ai-
dot "kaulus-est" rt-luutnan-
tin kauluslaatat. Arpajaiset, 
huutokauppa, laulut ja Ran-
teen pianoesitys veivät ajan 
sitten niin nopeasti, että oli 
ruvettava suuntautumaan 
kaupungin puolelle. Serenaa-

din emännille kaiuttua jokai-
nen sai kotiinviemiskassinsa 
(alibi), jonka suurin osa toi-
mitti perille kuitenkin vasta 
riemukkaiden jatkojen kaut-
ta. Oli muistorikas, riemuisa 
muistojen, mieluisan yhdes-
säolon episodi Merisotakou-
lun 20. Upseerikurssin taipa-
leella jälleen historiaa. 

Tämä historia talletettiin 
peräti 80:llä valokuvalla. 
Ahkera kuvaaja oli oman 
kurssimme oppilaan Lasse 
Lindbergin poika, joka oli 
teit' isäin astumassa Meri-
SK:ssa. 

Tavataan pojat taas. 
Siihen saakka näkemiin. 

Matti Lappalainen 

Utön taistelun muistolaatta 
Turun Rannikkotykistökilta kiinnittää heinäkuun 27 päivänä Utön majakan seinään 
Utön taistelun (14.12.1939) muistolaatan. 
Tilaisuuteen osallistuu arvovaltainen kutsuvierasjoukko, soittokunta ja Turun Rannik-
kotykistörykmentti lippuineen. 
Päivän ohjelmaan kuuluvat lisäksi tutustuminen linnakkeeseen ja kenttäruokailu. 
Alukset Utöön lähtevät Turusta Martinsillan luota vastapäätä Suomen Joutsenta 
27.07. kello 08.00. Paluu Turkuun kello 21 mennessä. 
Tilaisuuteen osallistumaan halukkaita rannikon puolustajia pyydetään ilmoittamaan 
osallistumisestaan TurRtR:n komentotoimistoon (puhelin 921-304 500) 18.07. mennessä. 
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RANNIKKOTYKISTÖ-
SÄÄTIÖN 
VALTUUSKUNTA 
28.4.1980 ALKAEN 

Toimjoht J Ihamuotila, 
puhjoht 

Pääjoht E I Salovaara, 
varapuhjoht 

Kenrl A Pajunen, 
varapuhjoht 

Prof E Andersson 
Vart C v Frenckell 
Ekon E Harkia 
Merkon A Heimonen 
Varat P Huhanantti 
Varat K Ignatius 
Kenrm evp V Karvinen 
Pääjoht T J Koski 
Minist S T Lehto 
Pääsiht T Linna 
Pääjoht V Luukka 
Toimjoht A Manner 
Ekon M Rahikainen 
Maist O Salonen 
Ospääll P Silvast 
Toimjoht J Storgårds 
Kenrl J Valtanen 
Kenrl evp V Valve 

Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunnan 
ensimmäinen vuosikokous 

Aselajisäätiömme valtuus-
kunta kokoontui 28.4.1980 
ensimmäiseen sääntömääräi-
seen vuosikokoukseensa Nes-
te Oy:n tiloissa Keilaniemes-
sä. Isäntänä ja kokouksen 
puheenjohtajana toimi val-
tuuskunnan puheenjohtaja 
toimitusjohtaja Jaakko Iha-
muotila. 

Säätiön talouden todettiin 
olevan vakiintumassa. Tule-
vaisuudennäkymät mahdollis-
tanevat asetettujen päämää-
rien saavuttamisen. Käytän-
nössä tämä merkitsee sitä, 
että aselajimme kouluissa ja 
kursseilla voidaan opinto-
menestys palkita tavoittele-
misen arvoisilla stipendeillä 
ja muilla arvopalkinnoilla. 
Tässä suhteessa säätiön toi-
mintamahdollisuudet luon-
nollisesti riippuvat sen ta-
louden kehittymisestä. 

Valtuuskunnan täydentä-
minen 18:sta 21:een jäseneen 
toteutettiin valitsemalla uu-
siksi jäseniksi ministeri Saka-
ri T Lehto sekä varatuoma-
rit Christoffer von Frenckell 
ja Karl Ignatius. Valtuuskun-
nan täydellinen nimiluettelo 
on ohessa. 

Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunta pitää tärkeänä 
tukea aselajiin liittyvää his-
toriantutkimus- ja -kirjoitus-
työtä. Ajankohtaisena työnä 
mainittakoon Merisotakoulun 
50-vuotishistoriikki. Ranni-
konpuolustuksen historiaan ja 
perinteisiin keskeisesti liitty-
vän Suomenlinnan saariryh-

män tulevaisuutta kaavailta-
essa on — valtuuskunnan 
käsityksen mukaan — linnoi-
tuksen sotahistoriallisen pai-
notuksen oltava näkyvä. 

Valtuuskunta tietää vas-
tuunsa vaativasta tehtäväs-
tään pyrkiessään toiminnal-
laan luomaan edellytykset 
aselajisäätiömme kehittämi-
selle vaativien päämääriensä 
mittaiseksi. Tässä tehtäväs-
sään Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunta ansaitsee ran-
nikkotykkiväen varauksetto-
man tuen. 

H Niska 

Rannikkotykistösäätiön valtuuskunta (vahvennuksineen) vuosiko-
kousvalokuvassa. 
Seisomassa vas:lta joht O Lyytinen, toimjoht J Storgårds, varat 
P Huhanantti, ekon E Harkia, toimjoht J Ihamuotila, kapt H Niska, 
kenrm A Kantola ja maist O O Salonen. 
Istumassa vas:lta pääsiht T Linna, kenrm evp V Karvinen, ekon 
M Rahikainen, merkon A Heimonen ja pääjoht EI Salovaara. 
(Kuva: E Silvanto) 



RtUY:n 
puheen-
johtaja 
eversti 
Olavi 
Lyytinen 
60 vuotta 
15.4.1980 
Rannikkotykki-
väen lämpimät 
onnittelut! 

Rva Liisi Kanninen ja tulipunaruusu päivän sankarille. Vas 
kenrl Ermei Kanninen, rva Valtanen ja kenrl Jaakko Valtanen 
sekä ev Ola Lyytinen puolisoineen. (Top-Foto). 

Professori 
majuri res 
Pentti 
Vähäkallio 
60 vuotta 
27.2.1980 

Rannikon 
puolustajien 
lämpimät 
onnittelut! 

Professori Pentti Vähäkallio Johtorengas ry:n johtokunnan 
onniteltavana Lauttasaaren kodissaan. Prof Vähäkallio on 
pitkäaikainen Rt-kerho Johtorenkaan puheenjohtaja sekä 
lehtemme toimitusneuvoston jäsen. Vas ylil E Virtala, Itn A-J 
Salmenlinna, vänr K Brandstach, kapt O Nissinen, rva Vähä-
kallio, Itn R Sulkamo, vänr S Karjalainen, maj P Vähäkallio 
ja Itn V Eravuo. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO PARAS 
VUODEN 1979 RANNIK-
KOTYKISTÖ AMMUN-
NOISSA 

Rannikkotykistökoululla vie-
tettiin 27.3.1980 koruton, 
mutta mieliinpainuva tilai-
suus, jossa rannikkotykistön 
tarkastaja eversti Pentti Au-
laskari jakoi joukko-osasto-
jen komentajille palkinnot 
vuoden 1979 ammunnoista. 
Kuvassa näkyvät palkinnot 
ovat jatkuvasti kiertäviä ja 
niistä kilpaillaan vuosittain 
rannikkotykistöammunnois-
sa. 

Paras joukko-osasto, "Kar-
hulan malja": Kotkan Ran-
nikkopatteristo 

Paras raskas rannikkopatte-
ri, "Tykistökenraali V P Ne-
nosen kiertopalkinto": 3. 
Ptri/VaaRPsto 

Paras kevyt rannikkopatte-
ri, "RSKY:n kiertopalkin-
to": Isosaaren patteri 

Paras yksikkö rannikkotykis-
tön taisteluammunnoissa, 
"Parhaan yksikön hylsy": 
Rankin patteri 

YRJÖ POHJAVIRTA 
RANNIKON PUOLUSTA-
JAIN KILTA RY:N 
PUHEENJOHTAJAKSI 

Rannikon Puolustajain Kilta 
ry:n sääntömääräinen vuosi-
kokous pidettiin 7 päivänä 
maaliskuuta 1980 Karjala ta-
lossa Helsingissä. 

Kokous valitsi yksimieli-
sesti Y r j ö P o h j a n v i r -
r a n Killan puheenjohtajaksi. 

Killan pitkäaikainen eroa 
pyytänyt ansiokas puheenjoh-
ta ja E r k k i T u u l i kutsut-
tiin Killan kunniapuheenjoh-
tajaksi. 

Sääntömääräisten kokous-
asioiden lisäksi kuultiin So-
tamuseon johtajan maisteri 
M e 1 k o n esitelmä Sotamu-
seon sijoituskysymyksestä ja 
nykynäkymistä. Kokous 
päätti, että Rannikon Puo-
lustajain Kilta ry tekee sijoi-
tuskysymyksestä voimakkaan 
kannanottoilmaisun, sisällyt-
tää asian toimintasuunnitel-
maansa ja asettuu tukemaan 
Sotamuseon johdon pyrki-
myksiä. 

Toisena esitelmänä kuultiin 
majuri J K n u u t t i l a n esi-
telmä "Muuttuuko Euroopan 
sotilaspoliittinen tasapaino". 

Paras tulenjohtaja, "Tulen-
johtajan malja": Itn I Leh-
tinen TurRtR 

Paras varusmiestulenjohtaja, 
"Tulenjohtajan hylsy": alik 
Jussila Isosaaren patteri. 

Rannikon Puolustaja onnit-
telee voittajia ja toivottaa 
kaikille menestystä vuoden 
1980 ammunnoissa. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Turun rannikkotykistöryk-
mentin sähköteknillisen huol-
lon toteutusvastuu on tek-
nikkoluutnantti Timo R a n -
t a l a l l a . Laajan maakun-
nan kulkuongelmat helpottui-
vat oleellisesti, kun hänelle 
luovutettiin mittalaitteiden ja 
varaosien kuljetukseen sopi-
va Lada 1200 Combi. Luo-
vutus tapahtui Gornij Dubn-
jakin muistomerkillä 8.4. 
1980. Kuvassa auton SA 325 
luovuttajana insinööri R K 
Tuulos, vastaanottaja tek-
nikkoluutnantti T Rantala 
sekä takarivissä todistajina 
insinöörikapteeni Esa Läh-
teenmäki ja teknikkokaptee-
ni Nisse Laiho. 
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_ J T KASARMIK. 44 A 
J F S ^ I | 00130 HELSINKI 13 

1 90-174 700 

UUVUMI IRRRIUMT NV J RAUTATIEN K. 20 C M̂YYIHfllfltf. ^ JF | 33100 TAMPERE 10 
^ » 931-329 30 

MYYMÄLÄVALVONTAA AURAK. 20 A 
r<ASSATARKKAILUA 20100 TURKU 10 
rCOEOSTOTOIMINTAA 921-511680 

P O R A H U O L T O O Y 
Olemme kehi t täneet uuden kot imaisen 

käs ikäy t tö isen Ka l l ioporakoneen 
M e r k k i Termi t 68 A Hinta 5 2 5 0 , -

Painoineen 

Sove l tuu myös er inomaisest i maanporaukseen 

Porahuolto Oy 
Tammit ie 2 04310 Tuusula 

Puh. 90-244841 

RAUTA- JA RAKENNUSTARVIKEALAN ERIKOISLIIKE 

Tar joan kesän rakenta j i l le rakennus tarv ikke i ta edul l is i l la ehdoi l la ja hinnoi l la. 

Tule neuvot te lemaan. Se kannattaa. 

Esan Rautapiha Ky 
KEHÄTIE, 29100 LUVIA, puh. 939-581300 

Avo inna ark. 9 — 18, la 9—14 

KOTIMAINEN NAAMIOIN' 
^ 28 K 
YHTEISTOIMINNASSA PUOLUSTUSVOI-
MIEN KANSSA KEHITETTY 

TURO O/Y MUOVITEHDAS 

f lVERKKO 
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TÄYDELLINEN AKKUVALIKOIMA 
VARTA Batterie AG 

- Avonaiset ja kaasutiiviit nikkeli-kadmium alkaliakut 
- Erilliset lyijykennot, Din.standardien mukaiset 
- Huoltovapaat ja kaasutiiviit lyijyakut 

akkuteollisuus OY 
Kutojantie 1, 02630 Espoo 63, puh. 90-52501 

^JlVannatkaint-ntusoo 

Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auk i joka ark ipäivä paitsi maanantais in, 

kel lo 9 - 1 5 . 

Auk i sunnunta is in kel lo 11—16. 



Kun tarvitset kameraa, 
projektoria tai mitä tahansa 
fotoalan välinettä, 
löydät sen 

Foto-nybliniltä 
Kaikkia tuotteita myös osamaksulla, 
maksuaikaa jopa 18 kk. 

FOTO-NYBLIN 
OY AB 
Helsinki, Turku, Tampere, 
Lahti, Kouvola, Kuopio, 
Oulu, Jyväskylä, Seinäjoki, 
Hämeenlinna, Uusikaupunki 

Mikäs pakko Sinun on 
tyytyä vakioratkaisuihin... 

Herrala-taloista löydät 
mieleisesi. Hae uusi esite 
lähimmästä K-raudasta. 

KEMPPI OY TALOTEHDAS 
16500 HERRALA 
PUH. 918-840791 

PJ 
VALMET OY 
JYSKÄN TEHDAS 

40420 JYSKÄ 
Puh. (941) 261 100 

Telex 28218 VALJY SF 

Kesä-
boolin aika 
6 pulloa White Cap omenasiideriä 
1/2 pul loa Rose's Lemon si t ruunamehua 
omena-, appelsiini- ja sitruunapaloja 

Kaada sitruunamehu hedelmäpalojen 
päälle ja anna seistä pari tunt ia. Lisää 
hyvin jäähdytetty siideri juuri ennen 
tarjoilua. Tähän perusbooli in voit lisätä 
valkoviiniä tai maustamatonta viinaa 
makusi mukaan. 

Marli 
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Kannattaa laskea 
mitä kuljetukset 

maksavat 

— v 
Oma kuljetuskalusto ei aina ole edullisin. 

I Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kuljetuspal-
velu tulee halvemmaksi. 

KTK-kuljetuksia käyttäen maksatte vain tehdystä 
työstä. 

KTK-kuljetukset tarjoavat myös monipuoliset kalus-
ton valintamahdollisuudet. 

KTK-toimintapisteitä on ympäri maan-kaikkiaan yli 
147 paikkakunnalla. Yhteensä 8000 erilaista kuor-
ma-autoa. 

KTK-kuljetusyhtymien valtakunnallisena keskusjär-
jestönä toimii 

K K L 
K U L J E T U S K E S K U S T E N U I T T O R Y 
Nuiiamiestentte S C CXMOO HELSINKI 40 & 57 05 « 

KKL kun tarvitsette tietoja KTK-yrityksistä 

— v 
Oma kuljetuskalusto ei aina ole edullisin. 

I Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kuljetuspal-
velu tulee halvemmaksi. 

KTK-kuljetuksia käyttäen maksatte vain tehdystä 
työstä. 

KTK-kuljetukset tarjoavat myös monipuoliset kalus-
ton valintamahdollisuudet. 

KTK-toimintapisteitä on ympäri maan-kaikkiaan yli 
147 paikkakunnalla. Yhteensä 8000 erilaista kuor-
ma-autoa. 

KTK-kuljetusyhtymien valtakunnallisena keskusjär-
jestönä toimii 

K K L 
K U L J E T U S K E S K U S T E N U I T T O R Y 
Nuiiamiestentte S C CXMOO HELSINKI 40 & 57 05 « 

KKL kun tarvitsette tietoja KTK-yrityksistä 

JaPidot Paranee. 

HIILI ja KOKSI OY 
KALUSTE 

Lönnrotinkatu 19, puh. 64 70 46 
Bulevardi 3, puh. 61 12 43 

1880 1980 Trikoo- ja neuletehdas 1880 1980 
PUHAKKA OY 

<§ata Vuotta mukana kuvassa 
LAHTI 

Puhelin 918-339 933 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J I A T E R V E H T I V Ä T 

Oy Atlas Copco Ab 

Huoneistomarkkinointi Oy Aleksia 

Arpajaisyhdistys ry 

Aurajoki Oy 

Auraprint Oy 

Aurayhtiöt 

Taidesalonki Bäcksbacka 

Elopak Oy 

Keskuskunta Enigheten 

Etelä-Suomen Sanomat 

Farmos-Yhtymä Oy 

Fenno-Luxram Oy 

Hiab-Foco Oy 

Hämeenlinnan Nahkatehdas Oy 

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 

Joensuun kaupunki 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Kalervo 
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Kansa taisteli - Miehet kertovat 

Katajanokan Kasino 

Oy Kolster Ab 

TV-Huolto Kortman 

Kotkan kaupunki 

Kouhi Oy 

Kristiinankaupunki 

Oy Kvartto Ab 

Oy S. Lagerholm Ab 

Oy Lahden Polttimo Ab 

Kuljetusliike A. Lehtinen 

Oy Leverindus Ab 

Veneveistämö Tuure Lindström 

Insinööritoimisto Lang Oy 

Lännen Tehtaat Oy 

Machinery Oy 

Osuuskunta Maito-Aura 

Maitotuote Oy 

Marco California Ky 

Oy Ensio Miettinen Ab 

Meijeriosuuskunta Milka 

Myllykoski Oy 

Oulun Aluesäästöpankki 

Ovako Oy 

Palace Hotel 

Pohjolan Kaapeli Oy 

Polar-Rakennusosakeyhtiö 

Porin kaupunki 

E. Priha Oy 

Raision Tehtaat Oy 

Rakennuspartio Oy 

Rakennusvalmiste Oy 

Rauta ja Konetarve Oy 

Oy Saab-Valmet Ab 

Saarioinen Oy 

Leninkitehdas Salon Neulomo 

Satahämeen Osuusteurastamo 
Karjaranta 

Sateko Oy 

Oy Sten & Co Ab 

Oy Suomalainen Pågens Ab 

Suomen Forsiitti-Dynamiitti 
Osakeyhtiö 

Suomen Säästöpankkiliitto 

Sunila Oy 

Televa Oy 

Thomesto Oy 

Oy Tools Ab 

Tukkukauppojen Oy 

Jälleenvakuutus Oy Ursa 

Vaasan Osuuspankki 

Valtion Polttoainekeskus Vapo 

Verdandi Henkivakuutus-
osakeyhtiö 

Oy Wiik & Höglund Ab 

Yhtyneet Paperitehtaat Oy 

Åbergin Linja Oy 



Oy ALKAS Ab 
K o n a l a n k u j a 4, 00390 He ls ink i 39, 
puh. 90-543 155, te lex 122178 a lkas sf 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U V LAAKSO & CO 

00390 He ls ink i 39, K y t t ä l ä n t i e 4 
p u h . 542500 , 5 4 2 4 0 0 ja 5 4 3 4 0 0 

osakeyhtiö V"™/ konepaja 

K o k k o l a 

Insinööritoimisto 
Tauno Nissinen 
Sen tne r i ku j a 3, He ls ink i 
Puh. 5625 255 

g ura PH LE 

AUTOKOULU CITY OY 
Laakso t i e 11. 02700 K a u n i a i n e n 

Puh. 90-5050421 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OSAKEYHTlO 
He ls ink i 

ay 4m »M SM i2»M S3 A LTD 

OMP Y H T Y M A OY 
RAJAVILLE 

PL 311, 90501 OULU 50 
puh. (981) 346 344, telex 32335 

S O K urheilu- ja vapaa-a jan 
tarviketeoll isuus 

PEITEALA OY 
S O K J u p i t e r t e h d a s 

S O K M u o v i t e k n o 

SUOMEN HANSA OY 
H ö y l ä ä m ö t i e 18, 00380 He ls ink i 38, 
puh. 550 077 

JOHNSON 
PUMP OY 

PUH. (90) 177383 
Mariankatu 24, 
PL 211 00171 Helsinki 17 
TELEX 12-2188 JP OY SF 

S U O M E N S O K E R I O S A K E Y H T I Ö 
V A A S A N T E H D A S 

Vaasa 

OY TAMPELLA AB 
korjaa vanhoja rannikkotykkejä 

ja rakentaa uusia — 
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Pientalossa riittää 
lastulevyseinä erottamaan 

alkovit ja autotallit. 

Kerromme nyt erittäin tärkeän uutisen lastu-
levyn käytöstä. 

Pientalojen osastoiva seinä on yksi vaativista 
seinärakenteista, joihin tarvitaan B 30 -palonkesto-
luokan seinälevy. 

Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus pani lastu-
levyn polttokokeeseen ja selvitti, että lastulevy-
rakenne täyttää hyvin tämän li K) palonkesto-
vaatimuksen. 

Nyt ei ole siis mitään estettä rakentaa lastu-
levystä pientalojen osastoivatkin seinät. Ja tärkein 
osastoiva seinä on se joka erottaa autotallin 
asuintiloista. 

On miellyttävää, että lastulevy on hyväksytty. 
Mutta vielä miellyttävämpää on, että lastulevy on 
varsin haluttu seinälevy. Ja siihen on tarvittu 
vertaansa vailla oleva etu: hinta. 

Lastulevy on kotimainen tuote, jonka edullinen 
hinta perustuu saha- ja vaneriteollisuudelta jäävän 
puuaineksen käyttöön. 

Suomen Lastulevy-yhdistys 
OpastinsiltaS B, 00520 Helsinki 52, puh. 90-141 122 

Suomen Lastulevy-yhdistyksen jäsenyritykset I nso < iutzcit Osakeyhtiö, Isku-Yhtymä Oy, Koskisen ()y. Metsäliiton Teollisuus Oy, Oulu Osakeyhtiö, Pellos Oy, 
Saastamoinen Yhtymä Oy, < )y Wilh. Schauman Ab, G.A. Serlachius Oy, SOK Kaluste- ja Rakennustarviketeollisuus. 

Näin teet osastoivan seinän: 

LASTULEVY 15 mm 
PUURUNKO 95x45 k 600 
IAHVITTAESSA LÄMPÖERISTE 

Tilaa Suomen Listulevy-yhdistyksestä VTT: n 
palotekniikan laboratorion 
tutkimusseloste A 9128/78! 



I I i s k ä Juhani 

l e i J u k a i s t e r ^ l k 
00020 HKI &2 

Vihtavuoren tehtaat on maamme monipuolisin 
räjähdysaineita tuottava laitos. Vihtavuoressa 
tuotetaan louhintaräjähdysaineita, sähkönalle-
ja, ruuteja, pohjanalleja, eetteriä sekä sotilas-
käyttöön erilaista harjoitusmateriaalia ja val-
miita laukauksia. Täysin poikkeavina tuotteina 
ovat maaliteollisuudelle raaka-aineiksi tehtävät 
lakkahartsit. Omassa tutkimuslaboratoriossa 
suoritetaan jatkuvaa tuotekehittelyä ja laadun-
valvontaa osin tietokoneita hyväksikäyttäen. 

t K E m M o i 
VIHTAVUOREN TEHTAAT 


