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SCAN-AUTO. 
SUOMEN JOHTAVA AUTOALAN YRITYS 

HALUAA PALVELLA JOKAISIA 
ASIAKASTA YKSILÖLLISESTI. 

JA MYÖS PYSTYY SIIHEN. 
Scan-Auto on runsaassa kolmessakymmenessä vuodessa 
kasvanut autoalan johtavaksi yritykseksi Suomessa. Se 
merkitsee ainutlaatuista palvelukykyä oli sitten kyseessä 
uuden tai käytetyn auton hankinta, rahoitusjärjestelyt, 
tekninen neuvonta, huolto-, korjaus- tai varaosapalvelut. 
Pystymme tar joamaan Sinulle juuri sitä mitä tarvitset. Tuo-
tevalikoimamme on kattava: kotimaiset Saab ja Horizon 
henkilöautot, Scania kuorma- ja linja-autot, Dodge pa-
ketti- ja kevytkuorma-autot, Hughes helikopterit, vara-
voimalaitokset, dieselsähkövoima-asemat ja dieselmoot-
torit eri käyttötarkoituksiin kuuluvat ohjelmaamme. 

Huoltoverkostomme on tiheä: 130 pistettä palvelee Sinua 
kaikkialla maassa. Ja varaosien saanti on aina varmaa. 
Scan-Auto on turvallinen ja luotettava yhteistyökumppa-
ni oli sitten kyseessä pieni tai suuri asia, kympin varaosa 
tai miljoonien kuljetusvälineinvestointi. Me haluamme pal-
vella Sinua hyvin ja yksilöllisesti. Ja teemme sen. 

Saab. Scania. Horizon. Dodge kuorma- ja paketti-
autot. Scania merimoottorit. Vara voimalaitokset. 
Dieselsähkövoima-asemat. Hughes helikopterit. 

SCAN-AUTO 
JA PIIRIEDUSTAJAT 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
50 vuotta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys perustettiin 
Katajanokan Upseerikasinolla 5.12.1933. Yhdis-
tyksen perustaminen oli voimakkaan tarpeen sa-
nelema toimenpide. Tuntematon, laajalle alueel-
le ja vaikeiden yhteyksien päähän levinnyt aselaji 
tarvitsi sekä henkistä että materiaalista tukea ra-
kennettaessa itsenäisen Suomen nuoria puolus-
tusvoimia. 

Käydyt sodat osoittivat rannikkotykistöasela-
jin tarpeellisuuden ja tehtävät osana maamme 
puolustusjärjestelmää. Yhdistyksen toiminta voi-
tiin suunnata tukemaan aselajin teknillistä kehit-
tämistä sekä tuomaan tietoisuuteen linnakkeilla 
asuvien ankeat sosiaaliset olosuhteet. Tämän toi-
minnan ansiosta saatiin aikaan huomattavia pa-
rannuksia asunto-olosuhteisiin sekä myös eräitä 
palkkaukseen liittyviä taloudellisia etuja. 

Tänä päivänä ja tulevaisuudessa voidaan yh-
distyksen toiminnan painopiste suunnata jäsenis-
tön yhteistoimintapyrkimysten sekä korkeatasoi-
sen julkaisutoiminnan toteuttamiseen ja tukemi-
seen. Yhdistys voi myös jatkaa rekrytointitoimin-
nan vetämistä taloudellisten mahdollisuuksiensa 
rajoissa. Suuntautuminen sosiaaliselle kentälle ei 
myöskään tarvittaessa saa olla vierasta. Linnak-
keilla olevien asuntojen vuokrien korotukset 
ovat syömässä niitä etuja, joita yhdistys taisteli 
linnakkeilla palveleville 1960-luvulla. Vuokrien 
korotusten aloittama kehitys ei ole puolustusvoi-
mien eikä myöskään yhdistyksen jäsenistön etu-
jen mukaista. Tämä voi olla eräs tulevaisuuden 
työkenttä. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on tänään 
edelleen voimakkaasti mukana ylläpidettäessä ja 
kehitettäessä kuvaa rannikkotykistöaselajista. 
Yhdistyksen jäsenistöä kokoava ja yhdistävä 
rooli ei ole siirtynyt historiaan — vaan se on näh-
tävä tulevaisuuden haasteena — mukautettuna 
kehittyvän yhteiskunnan vaatimuksiin. 

Rannikkotykkiväki kiittää Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä vuosikymmenien aikana suori-
tetusta työstä sekä toivottaa onnea ja menestystä 
tuleville vuosille. 

3.12.1983/AKi 



EVERSTI 
YRJÖ POHJANVIRTA 

Rannikkotykistön 
upseeriyhdistyksen 
50-vuotistaipaleelta 

Rannikkotykistön asekurssi Katajanokalla vuonna 1933. Kuva K.J. Mikola. 
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Aselajiupseeriyhdistykset ovat yleensä syntyneet si-
säisestä paineesta ja huolesta oman aselajin saami-
seksi sille kuuluvaan asemaan maanpuolustuksen 
kokonaiskentässä. Näistä vaikutteista syntyi myös 
kolmanneksi vanhin aselajiyhdistys — Rannikkoty-
kistön Upseeriyhdistys — syksyllä 1933. Aikaisem-
min perustetut Meriupseeriyhdistys ja Ilmailu-
upseeriyhdistys olivat rohkaisevia esimerkkejä siitä, 
miten virkaportaita vapaampi foorumi saattaa vai-
kuttaa edullisesti aselajin kehitykseen ja tunnetuksi 
tekemiseen. 

Eversti Yrjö Poh-
janvirta on RtUY:n 
tunnetuimpia kir-
joittajia. Hänen 
kynänsä ja työnsä 
jälki on näkyvissä 
useissa yhdistyksen 
julkaisuissa. Tällä 
hetkellä hänellä on 
työn alla mm Meri-
sotakoulun historia. 
Eversti Pohjanvirta 
on suorittanut 
MeriSK:n vuosina 
1938—41 ja SKK:n 
MeSL 5:n vuosina 
1951—52. Hän pal-
veli sotien aikana 
Viipurinlahdella 
ja Äänisellä. 
Sotien jälkeen kir-
joittaja on palvellut 
mm opettajana 
SKK:ssa sekä YE-
osaston päällikkönä 
ja EP:nä 
LSSlE:ssa. 
Ev Pohjanvirta 
jäi eläkkeelle 
TurRtR:n komen-
tajan tehtävistä 
vuonna 1977. 

Ne runsaat 30 rannikkotykis-
töveteraania, jotka ensimmäi-
sen toimintavuoden 160 jäse-
nestä edelleen ovat riveissäm-
me, muistanevat vielä, että rt-
upseeri sai usein tuntea eri 
puolilta niin unohdusta kuin 
ymmärtämyksen puutettakin 
työtään kohtaan. Pahinta oli, 
että näin ei tapahtunut yksin 
siviilimaailman taholta, vaan 
myös armeijan ja naapuriase-
lajinkin osalta. Rannikkoty-
kistö oli vaipumassa eräänlai-
sen apuaselajin asemaan. 

Rannikkotykistön tehtävien 
tunnetuksi tekeminen ja ase-
lajin esittely niin suurelle ylei-
sölle kuin maanpuolustuspii-
reillekin oli todella tarpeen. 
Lisäksi oli omassa piirissä 
monia parannusta kaipaavia 
asioita, joihin yhdistys saattoi 
vaikuttaa. 

Yhdistyksen 
perustaminen ja 
toiminta ennen sotia 
Omaa aselajiyhdistystä kos-
keneet ajatukset alkoivat saa-
da käytännön muotoja syk-
syllä 1933, jolloin Suomenlin-
nassa toimeenpantiin rannik-
kotykistön asekurssi. Kurssin 
oppilaat olivat kolmelta en-
simmäiseltä rt-kadettikurssil-
ta ja yhtenäinen koulutus se-
kä hyvä aselajihenki olivat 

riittävä pohja perustamistoi-
menpiteiden käynnistämisel-
le. RT l :n upseerikerholla 
27.10. pidetty kokous asetti 
toimikunnan laatimaan sään-
tö- ja toimintasuunnitelmaeh-
dotukset perustavaa kokousta 
varten. Työ tuli saattaa pää-
tökseen ennen asekurssin 
päättymistä, jotta tieto saa-
taisiin kurssilaisten mukana 
joukko-osastoihin. 

Perustava kokous kutsut-
tiin koolle Katajanokan up-
seerikasinolle Helsingissä 
5.12.33. Kokouksen puheen-
johtajana toimi majuri A A 
Lehtonen (myöh. eversti Le-
honkoski) ja läsnä tai valta-
kirjoilla edustettuna oli yh-
teensä 111 henkilöä. Kokouk-
sessa päätettiin yksimielisesti 
perustaa Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys ja hyväksyt-
tiin sille valmistelutoimikun-
nan ehdotuksen perusteella 
säännöt, joihin ei vuosikym-
menien saatossa ole tarvinnut 
tehdä mitään periaatteellisia 
muutoksia. 

Yhdistyksen ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin 
eversti E I Järvinen, joka sit-
ten olikin yhdistyksen peräsi-
messä pitkälle toistakymmen-
tä vuotta. Valinta oli onnistu-
nut ja luonnollinen. Eversti 
Järvinen toimi tuolloin Laa-
tokalle ryhmitetyn Rannikko-
tykistörykmentti 3:n komen-
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Eversti A Lehonkoski. 

ta jana. Rykmentissä tulivat 
aselajin nurjat puolet selvim-
min esille. Laajalla alueella 
Mantsista Valamon kautta 
Konevitsaan sijainneitten lin-
nakkeiden asunto-olot olivat 
perin puutteelliset, kulkuyh-
teydet hankalat ja kelirikon 
aikana pitkiäkin aikoja poik-
ki sekä muutkin palvelut jok-
seenkin olemattomat. Pu-
heenjohtaja tunsi olosuhteet 
ja myös sen siviiliväestön, 
jonka piirissä toimittiin. Kap-
teeni- ja majurivuosinaan 
Järvinen oli toiminut mm rt-
upseerien ampumakurssien 
opettajana ja johtajana, joten 
puheenjohtajan ja jäsenistön 
keskinäinen tuntemus lepäsi 
laajalla pohjalla. 

Oli luonnollista, että toi-
mintasuunnitelmaa lähdettiin 
toteuttamaan asteettain ja 
pitkällä tähtäyksellä sekä ly-
käten monia tavotteita tule-
vaisuuteen. Tähän pakottivat 
jo alkuvaiheen vaatimattomat 
taloudelliset resurssitkin. Hel-
poimmin toteutettavaksi ja 
nopeimmin vaikuttavaksi ar-
vioitiin aselajia tunnetuksi te-
kevä julkaisutoiminta. Tämä 
pantiinkin tarmokkaasti alul-

le ja ensimmäinen "Rannik-
kotykistön vuosikirja" ilmes-
tyi jo toukokuussa 1934 run-
saasti kuvitettuna 191 tekstisi-
vun laajuisena 1800 kappa-
leen painoksena. Kirjaa jaet-
tiin edustus- ja valistustarkoi-
tuksessa eri kansalaispiireihin 
lähinnä rannikkoseudulla. 
Lahjakappaleiden saajien 
joukossa olivat mm puolus-
tusministeri, sotamarsalkka 
Mannerheim ja koko kenraa-
likunta. Sama käytäntö jatkui 
myöhempienkin vuosikirjo-
jen kohdalla ja näin eräs yh-
distyksen tavoitteista oli saa-
nut tehokkaan toteutumis-
muodon. 

Toisen ja erityisesti puolus-
tuslaitoksen piirissä vaikutta-
neen tiedotuskanavan yhdis-
tys sai Sotilasaikakauslehdes-
tä. Yhdistys kuului sääntöjen-
sä perusteella alaosastona 
Suomen Upseeriliittoon, jon-
ka johtokunnassa sillä oli 
oma edustajansakin. Upseeri-
liitolle tehdyn esityksen mu-
kaisesti Sotilasaikakausleh-
den heinäkuun numero oli 
omistettu rannikkotykistölle. 
1930-luvun ahkerimmista ky-
nänkäyttäjistä Sotilasaika-
kauslehdessä mainittakoon 
everstiluutnantit J L Rikama, 
A Lehonkoski ja E Virkki, 
majurit N Sario, J Wickström 
ja V Valtanen sekä kapteenit 
J Kiveliö ja L Sauramo. Myös 
suuret päivälehdet antoivat 
runsaasti palstatilaa varsinkin 
yhdistyksen julkaisujen ar-
vosteluille. Maakuntalehdissä 
käsiteltiin aiheen ilmaantues-
sa joukko-osastokohtaisia ta-
pahtumia. Oman ryhmänsä 
muodosti suojeluskuntajär-
jestön lehdistö, josta varsin-
kin Sortavalan sk-piirin Ra-
jan Turva -lehdessä oli usein 
rt-aiheisia kirjoituksia. Sen li-
säksi, että johtokunta pyrki 
piiskaamaan jäsenistöä ahke-
raan kirjoitteluun julkisuu-

dessa, se koetti aktivoida up-
seereita myös sisäisten kirjoi-
tuskilpailujen avulla. 

Myös Yleisradion suomia 
mahdollisuuksia pyrittiin 
käyttämään hyväksi tiedotta-
misessa. Niinpä kesällä 1937 
saatiin läpi kertausharjoituk-
siin liittyen aselajiaiheinen 
ohjelma ja RT l :n vuosipäi-
vänä 12.5.1938 lähetettiin 
kaikkien asemien kautta on-
nistunut Suomenlinna-aihei-
nen kuunnelma. 

Suojeluskuntajärjestön ja 
yhdistyksen yhteistoiminta oli 
käsiteltävänä aikana vilkasta 
ja molempia osapuolia hyö-
dyttävää. Tämä ilmenee mm 
vuoden 1939 vuosikirjasta, 
jossa suojeluskuntapiirien 
päälliköt esittävät vaikutel-
miaan rannikkosuojeluskun-
tien toiminnasta. Yhdistyksen 
varapuheenjohtaja eversti-
luutnantti Lehonkoski toimi 
sotilastarkastajana Suojelus-
kuntain Yliesikunnassa, jossa 
hänellä oli hyvät mahdolli-
suudet kehittää edelleen yh-
teistoimintamuotoja. Monet 
yhdistyksen jäsenet toimivat 
pitkään suojeluskuntajärjes-
tössä aluepäällikköinä tai so-
tilasohjaajina. Merkittävän 
voimanlisän RtUY sai suoje-
luskuntajärjestön taholta, 
kun Helsingin sk-piirin ran-
nikkotykistön reserviupseerit 
perustivat v 1937 "Johtoren-
gas"-nimisen kerhon, joka 
alaosastona liittyi yhdistyk-
seen. Tapahtuma ei merkin-
nyt yksin tuntuvaa jäsenmää-
rän kasvua, vaan myös toi-
minnan vilkastumista ja mo-
nipuolistumista varsinkin 
Helsingin alueella. Kun ker-
hon jäsenistössä oli sanoma-
lehtimiehiä ja mainonnan 
asiantuntijoita, niin olivat po-
sitiiviset tulokset aselajin tun-
netuksitekemisessä pian näh-
tävissä lehdistössä. 

Kertausharjoitukset, suoje-
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RtUY:n ensimmäinen puheenjohtaja, eversti Eino Iisakki Järvinen ja 
majuri Toivo Reponen välirauhan aikana vuonna 1940. 

luskuntatoiminta ja ennen 
muuta aselajin jokapäiväinen 
eläminen rannikkoväestön 
keskuudessa olivat omiaan lä-
hentämään paikallisten asuk-
kaiden ja kantahenkilökun-
nan suhteita. Hyvänä esi-
merkkinä tästä on RtUY:n 
toimeenpanema rahankeräys 
kantahenkilökunnan keskuu-
dessa talvella 1935 onnetto-
muuksien kautta puutteeseen 
joutuneiden kalastajaperhei-
den auttamiseksi Inossa ja 
Metsäpirtissä. Todettakoon, 

että edellisen vuoden vuosi-
kirjassa oli ollut kapteeni Y 
Willbergin (myöh Wirla) kir-
joitus "Turvallisuustoimenpi-
teet talvikalastuksessa ulko-
merellä' ' . Onnettomuuksien 
johdosta kirjoituksessa esitet-
tyjä näkökohtia alettiinkin 
ottaa huomioon. 

Yhdistyksen taloudellinen 
asema oli 1930-luvulla vakaa 
ja se saattoikin tukea vaa-
timattomilla summilla tarkoi-
tusperiään lähellä olevaa 
toimintaa. Parhaaksi tulo-

lähteeksi osoittautui vuosikir-
ja. Rannikkokaupunkien ja 
-kuntien yritykset ja liikkeet 
aina pienimpiä myöten osti-
vat auliisti ilmoitustilaa ja 
vuosikirjan ilmoitustulot 
saattoivat joskus olla lähes 
kaksinkertaiset painatuskus-
tannuksiin nähden. Tämä oli 
kaunis todistus aselajin pää-
semisestä mukaan toiminta-
alueensa kokonaiskuvaan. 
Näin voitiin myös kirjan 
myyntihinta pitää alhaisena 
ja ilmaisjakelu suurena. 

RtUY:llä ei ole ollut tausta-
voimanaan varsinaisia nais-
toimikuntia, sillä jo v 1918 
perustetun Rannikkosotilai-
den Huoltoyhdistyksen, sit-
temmin Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen vihreät sisaret 
ovat tehneet ne tarpeettomik-
si. Kanssakäyminen on ollut 
jatkuvaa ja päämäärät monis-
sa kohdin samat. RtUY on 
kiitollinen julkaisujensa ja 
monien artikkeleiden myyn-
nistä sekä vuodesta toiseen 
jatkuneesta vieraanvaraisuu-
desta vuosikokousten ja mui-
den tilaisuuksien yhteydessä. 
Vastapalvelukseksi Rannik-
kosotilaskotiyhdistyksen työ-
sarkaa on voitu valottaa 
RtUY:n julkaisuissa ja sen 
toimintaa auttaa arkipäivän 
vaikeuksissa yksityisten jä-
senten toimesta. 

Yhdistys ei käytännön edel-
lytysten puuttuessa voinut 
vuosittain kokoontua muihin 
yhteisiin tilaisuuksiin kuin 
vuosikokoukseen. Näiden 
merkitys kasvoi 1930-luvun 
loppupuoliskolla, kun niihin 
voitiin liittää palvelusluontei-
sia esitelmätilaisuuksia ja ret-
keilyjä. Niinpä vuoden 1939 
vuosikokous oli suunniteltu 
pidettäväksi RT 3:n isännyy-
dessä. Suomenlahden alueelta 
tulevat olisivat kokoontuneet 
Viipurissa, josta olisi jatkettu 
linja-autolla sittemmin Talvi-



RtUY:n jäseniä kokoontuneena vuosikokoukseen Äänislinnassa v 1943. Oikeassa laidassa oleva pikkumies 
ei kuulune jäsenistöön. 

sodassa kuuluisaksi tulleelle 
Kaarnajoen patterille Sakko-
lassa. Täältä olisi matka jat-
kunut Käkisalmen kautta ko-
kouspaikalle Vahtiniemeen. 
Seuraavana päivänä olisi vielä 
ollut käynti Valamon luosta-
rissa ja Niikkanan patterilla. 
Tunnetuista syistä suunnitel-
maa ei voitu toteuttaa ja mat-
kan mielenkiintoiset nähtä-
vyydet jäivät monelta yhdis-
tyksen jäseneltä näkemättä. 

Ensimmäinen vaihe yhdis-
tyksen toiminnasta oli päätty-
mässä. RtUY:n alkutaival 
osui onnellisella tavalla yksiin 
maassamme vallinneen talou-
dellisen nousukauden kanssa. 
Kun yleinen mielipide lisäksi 
oli yleensä suopea yhdistyk-

sen edustamille ajatuksille, 
niin ei yhdistyksen johdolla 
hajanaisuudestaan huolimat-
ta ollut erityisiä vaikeuksia 
hoitaa asioita jäsenistön tyy-
dytykseksi. Lyhyehkönä aika-
na yhdistys oli vakiinnuttanut 
asemansa niin vakinaisessa 
palveluksessa kuin reservissä-
kin olevien rannikkotykis-
töupseerien yhdyssiteenä ja 
vaikutuskanavana. Se oli 
huomattavasti edesauttanut 
rannikkotykistön nousua hy-
väksyttyyn asemaan muiden 
aselajien rinnalle ja oli samal-
la osaltaan ollut luomassa pe-
rustaa sille hyvälle aselajihen-
gelle, joka oli niin tuiki tar-
peellinen edessä olevina vai-
keina aikoina. 

Toiminta sotien 
ja niiden välisen 
kauden aikana 
Talvisota keskeytti luonnolli-
sesti yhdistyksen näkyvän toi-
minnan tyystin. Rauhan tul-
tua Merivoimien komentajan 
päiväkäskyssä 15.3.1940 to-
dettiin mm "Rauha ei Meri-
voimissa palvelevien kohdalla 
tarkoita otteen herpaantumis-
ta ja lepoa, vaan kiihkeätä 
u u d e l l e e n r a k e n n u s t y ö t ä " . 
Tämä merkitsi kaiken tarmon 
suuntaamista virkatehtäviin. 
Suomenlahden, Saaristome-
ren ja Pohjanlahden rannik-
kojen suojaaminen muuttu-
neissa oloissa oli aikaisempaa 
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tärkeämpää. Laatokan puo-
lustajat hajautettiin linnoitus-
tykistöksi pitkin itärajaa Suo-
menlahdelta Kainuun tasalle. 
RtUY:n jäsenistö oli entistä 
enemmän hajallaan. Tilanne 
oli yhdistyksen kannalta sitä 
arvostellen muutenkin suures-
ti muuttunut. Enää ei ollut 
tarpeen mainostaa aselajia. 
Talvisodan kunniakkaat ni-
met Mantsi, Järisevä ja Koi-
visto olivat yleisesti tunnettu-
ja ja Viipurinlahden raskaat 
torjuntataistelut olivat osoit-
taneet rannikkopuolustuksen 
tarpeellisuuden. Eri rannik-
kolohkojen aseveliyhdistykset 
toimivat myös samansuuntai-
sesti RtUY:n tavoitteiden 
kanssa. 

Yhdistyksen toiminta su-
pistuikin sisäiseksi lähinnä 
kerhojen puitteissa tapahtu-
vaksi. Kun yleisten kokousten 
koollekutsuminen osottautui 
hankalaksi, niin johtokunta 
toimi "poikkeuslakien" tur-
vin. Näin mm päätettiin v 
1940 perustaa erityinen hau-
tausapurahasto, johon jäse-
net voisivat liittyä vapaaeh-
toisesti. Tästä kehittyi aika-
naan laajempi hautausapu-
rengas. Pitkäjänteisemmän 
toiminnan merkkinä ilmestyi 
sodan aikana v 1942 "Ran-
nikkotykistön vuosikirja V I I " 
jossa käsiteltiin monipuolises-
ti Talvisodan tapahtumia ran-
nikoillamme. 

Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistys täytti jatkosodan 
aikana 5.12.43 10 vuotta. 
Juhlakokouksesta muodostui 
sikäli historiallinen, että se pi-
dettiin Äänislinnassa. Yhdis-
tyksen puheenjohtaja toimi 
tuolloin kenraalimajuriksi 
ylennettynä Äänisjärven ran-
nikkoprikaatin komentajana. 
Rannikkotykistömme oli tuo-
hon aikaan sekä vahvuutensa 
että tehtäviensä mittavuuden 
suhteen tähänastisen histori-

ansa lakipisteessä. Tästä oli 
seurauksena myös voimakas 
lisäys yhdistyksen jäsenmää-
rässä, joka lähentelikin jo 900 
jäsentä. 

Muutokset yhdistyksen 
johdossa olivat vähäisiä. Yh-
distys ja koko aselaji koki 
raskaan menetyksen, kun 
johtokunnan varapuheenjoh-
tajan ja vuosikirjan monivuo-
tisen päätoimittajan eversti A 
Lehonkosken elämä katkesi 
12.3.1941 kesken työn ja tu-
loksellisen toiminnan. Hänen 
tilalleen varapuheenjohtajak-
si ja johtokunnan jäseneksi 
valittiin eversti P Enkainen. 

Talvisodassa ja Suomen so-
dassa 1941—1945 yhdistyksen 
jäsenistö joutui antamaan 
oman raskaan uhrinsa isän-
maan vapauden puolesta. 
Kunnioittaakseen rannikko-
taisteluissa kaatuneiden 126 
upseerin muistoa yhdistys on 
hankkinut muistotaulun So-
tamuseon rannikkotykistö-
osastoon Suomenlinnassa. 

RtUY:n toiminta 
sotien jälkeen 
Yhdistyksen johto, 
jäsenistö ja 
sisäinen toiminta 

Ensimmäiset sodanjälkeiset 
vuodet olivat yhdistyksen toi-
minnan kannalta vaikeaa ai-
kaa. Merivoimat eivät rau-
hasta huolimatta päässeet pa-
laamaan normaaleihin oloi-
hin, vaan edessä oli kolmen 
vuoden pituinen vaativa mii-
nanraivaustehtävä. Lisäksi 
Suomenlahden alueen linnak-
keet oli tyhjennettävä järeistä 
ja raskaista tykeistä, mikä 
heikensi uskoa aselajin tule-
vaisuuteen. Rannikkotykistö-
upseereista suunnilleen puolet 
irroitettiin rannikkotykistön 

perustamiin raivaajaosastoi-
hin. Perehtyminen uusiin teh-
täviin sekä purjehduskauden 
pituus ja rasittavuus katkaisi-
vat tilapäisesti monen kohdal-
la yhteyden aselajiin ja ase-
lajiyhdistykseen. 

Palaaminen rauhan oloihin 
vaikutti myös monen sodan 
aikana jäseneksi liittyneen re-
servin upseerin jättäytymi-
seen pois toiminnasta. Jäsen-
luku laskikin vuosittain tasai-
sesti runsaaseen 200 jäseneen, 
missä se on pysytellyt viimei-
set 10 vuotta. 

Vaikka RtUY:n toiminta 
edellä mainituista syistä joh-
tuen tapahtuikin "puolin ko-
nein", niin saatiin v 1946 pai-
nosta sodan kokemuksia tilit-
tävä vuosikirja ja käynnistet-
tiin valmistelut uusia julkai-
suja varten. Tultuaan nimite-
tyksi Merivoimien komenta-
jaksi luopui kenraalimajuri 
Järvinen yhdistyksen puheen-
johtajan tehtävistä vuoden 
1947 vuosikokouksessa. 

Yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi valittiin eversti 
Niilo Sario. Hän kuului rt-
upseereiden vanhimpaan pol-
veen ja oli tehnyt aselajiaan 
tunnetuksi monissa vaativissa 
virka-asemissa, mutta myös 
taitavana kynämiehenä. 
Eversti Sario oli kiinnostunut 
sotahistoriasta ja erityisesti 
Suomenlinnan menneisyydes-
tä, mistä on osoituksena hä-
nen johdollaan valmistunut 
"Suomenlinna 1748—1948" 
-teos. Hänen puheenjohtaja-
kautenaan saatiin myös toteu-
tetuksi rannikkotykistö-mu-
seo Suomenlinnassa. Eversti 
Sario luopui puheenjohtajan 
tehtävistä v 1953 tultuaan 
kenraalimajuriksi ylennettynä 
nimitetyksi Uudenmaan soti-
lasläänin komentajaksi. 

Eversti Toivo Reposen pu-
heenjohtajakaudella 1953— 
1956 toiminnan painopisteet 
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RtUYai puheenjohtajat 1933—1983 

Eversti 
Eino Iisakki Järvinen 
1933—1947 

Eversti 
Reino Aaltonen 
1956—1957 

Eversti 
Niilo Sario 
1947—1953 

Eversti 
Väinö Karvinen 
1957—1967 

Eversti 
Toivo Reponen 
1953—1956 

Eversti 
Väinö Vuorela 
1967—1968 

Everstiluutnantti 
Olavi Lyytinen 
1969— 

Eversti 
Heikki Seppälä 
1968—1969 

Eversti Olavi "Ola" 
Lyytinen valittiin 
edelleen yhdistyksen 
puheenjohtajaksi 
50-vuotisjuhla-
kokouksessa Kataja-
nokan Kasinolla 
2.12.1983. 
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olivat linnakkeiden sosiaalis-
ten olojen kohentamisessa, 
upseeriston jälkikasvun tur-
vaamisessa ja aselajihistorian 
aikaansaamisessa. Vm:n osal-
ta puheenjohtaja itse teki 
merkittävän työn käytyjen so-
tien rannikkotaistelujen tutki-
jana. 

Vuoden 1956 vuosikokouk-
sesta Hangossa muodostui 
varsin värikäs, sillä aselaji-
johdon ja yhdistyksen yhteis-
toimintaan ei varsinkaan nuo-
remman polven osalta oltu 
tyytyväisiä. Uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Merisota-
koulun johta ja eversti Reino 
Aaltonen. Eversti Aaltonen, 
joka edeltäjiensä tavoin oli 
kiinnostunut sotahistoriasta, 
jätti vuoden kestäneeltä pu-
heenjohtajakaudeltaan erääk-
si yhdistyksen toiminnan 
merkkipaaluksi ' ' Rannikon 
Puolus ta ja" -lehden aikaan-
saamisen. 

Eversti Väinö ("Väpe") 
Karvisen 10-vuotinen puheen-
johtajakausi vuosina 1957— 
1967 oli yhdistyksen toimin-
nan luotsaamista turvallisille 
vesille. Aselajihistorian ja 
kolmen vuosikirjan julkaise-
misen aiheuttamista taloudel-
lisista paineista selviytyminen 
oli noiden vuosien johtokun-
tien mestarisaavutus. Siirtyes-
sään syksyllä 1967 kenraali-
majurina rannikkotykistön 
tarkastajan virasta eläkkeelle 
Väinö Karvinen saattoi tyydy-
tystä tuntien jät tää puheen-
johtajan tehtävät seuraajal-
leen. Monia alotteita oli to-
teutettu tai saatettu käyntiin. 
Mm yhdistyksen piirissä syn-
tynyt ajatus Rannikonpuolus-
tajain killan perustamisesta 
oli toteutettu aselajikiltojen 
eturivissä. 

Everstien Veikko Vuorelan 
j a Heikki Seppälän vuoden 
pituisten puheenjohtajakau-
sien jälkeen voidaan katsoa 

RtUYrn historiassa alkaneen 
uuden omaleimaisen kauden. 
Vuosikokouksessa 1969 pu-
heenjohtajaksi valittiin evers-
tiluutnantti Olavi ("Ola") 
Lyytinen, joka jo seuraavana 
vuonna siirtyi siviiliin liike-
elämän palvelukseen. Reser-
vissä v 1978 everstiksi 
ylennetty Ola Lyytinen, jonka 
sukuperinteet liittyvät vah-
vasti rannikkotykistöön, on 
tätä kirjoitettaessa edelleen 
RtUY:n peräsimessä. Hänen 
aikanaan yhdistyksen talous 
on saavuttanut vakiintuneen 
tason ja monet tavoitteet on 
voitu viedä onnelliseen pää-
tökseen. 

Vireästi ja monipuolisesti 
toimineen yhdistyksen hyväk-
si ovat antaneet painavan työ-
panoksen monet johtokun-
nan jäsenet, julkaisutoimi-
kuntien jäsenet, sihteerit ja 
taloudenhoitajat. Joukko-
osastoissa toimivien yhteys-
upseerien työ on ollut monesti 
epäkiitollista, mutta kokonai-
suuden kannalta erityisen tär-
keää. 

Toiminta aselajin 
hyväksi 

RtUY on aina ymmärtänyt jo 
sääntöjensä hengen mukaises-
ti tehtävänsä laajempana kuin 
vain toimintana jäsenistönsä 
etujen a ja jana . Tässä mieles-
sä se on monessa asiassa pyr-
kinyt tekemään työtä rt-ase-
lajin hyväksi ja on myös tar-
peen vaatiessa toiminut mui-
denkin henkilöstöryhmien 
puolesta. 

Sotien jälkeen noin kolmen 
vuosikymmenen ajan muo-
dostivat ulkolinnakkeiden 
kaikin puolin heikot sosiaali-
set olot ja tämän kanssa sel-
västi sidoksissa ollut pystyvän 
sotilas- ja siviilihenkilöstön 
rekrytoinnin vaikeus aselajin 

kehitysedellytysten suurim-
man jarrun. Jo vuoden 1949 
vuosikokous velvoitti johto-
kunnan toimimaan voimak-
kaasti kantahenkilökunnan 
sosiaalisten olojen parantami-
seksi linnakkeilla. Vuosien 
mittaan tehtiinkin lukuisia 
esityksiä ja muistioita eri vir-
kaportaille ja etujärjestöille. 
Aiheina olivat mm linnakera-
ha, asuntojen taso ja vuokrat, 
elintarvikkeiden osto-oikeus, 
polttopuut, kuljetukset ja 
kouluolot. Eversti Lyytisen 
puheenjohtajakaudella on 
järjestetty lisäksi näiden asi-
oiden kanssa tekemisiin jou-
tuville virkamiehille muuta-
mia informaatiomatkoja ul-
kolinnakkeille niin kesä- kuin 
talvioloissakin. 

Monia parannuksia on saa-
tukin tätä tietä aikaan; tosin 
myös linnakkeiden ja valvon-
ta-asemien merkitys merirajo-
jen valvonnassa on selkiinty-
nyt ja ammattitaitoisen hen-
kilöstön saamiseksi nykyajan 
elintasokilpailussa oli olosuh-
teita muutenkin parannetta-
va. Yhdistyksen vuosiko-
kouksessa 1974 annettiin joh-
tokunnalle kiitos linnakera-
han aikaansaamisesta. Tähän 
voidaan katsoa myös sosiaali-
sen sektorin aktiviteettien 
toistaiseksi päättyneen. 

Toimintaan oman aselajin 
hyväksi liittyvät myös ne mo-
net valistus- ja tiedotustoi-
menpiteet, joiden avulla on 
pyritty turvaamaan rt-upsee-
riston jälkikasvu. Erityisen 
suuri merkitys tällä toimin-
nalla oli 1950- ja 1960-luvulla. 
Eri kurssien parhaille oppi-
laille annetuilla palkinnoilla, 
mm kadettimiekka ja tulen-
johtajan kiikari, on pyritty 
kannustamaan opiskelua. 
Joukko-osastojen koulutusta-
soa ja -aktiviteettia on pyritty 
nostamaan palkintolahjoituk-
silla tykistöammuntoihin. 
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Sanotaan, että jokaisen lin-
noituksen kohtalona on tulla 
joskus hävitetyksi tai joutua 
oman aikansa muistomerkik-
si. Tästä on rannikoillamme 
lukuisia muistomerkkejä aina 
historiamme alkuajoista läh-
tien. Onkin luonnollista, että 
tässä ympäristössä toimineen 
rannikkotykistöupseeris ton 
keskuudessa on virinnyt elävä 
harrastus työympäristöään ja 
sen historiaa kohtaan. Yhdis-
tyksen julkaisujen sivuille on-
kin tallennettu paljon arvo-
kasta tietoa ja tutkimusten tu-
loksia. Mutta sama henki on 
löytänyt monia muita toimin-
tamuotoja. 

Sotien jälkeinen tilanne, 
kun linnakkeita tyhjennettiin 
liittoutuneiden valvontako-
mission käskystä järeistä ja 
raskaista aseista, vauhditti 
ajatuksia oman aselajimuse-
on aikaansaamisesta. Virka-
portaiden myötämielisellä 
suhtautumisella ja jäsenistön 
talkoohengen ja esinelahjoi-
tusten avulla museohanke ke-
hittyikin ripeästi. Suomenlin-
nan 200-vuotisjuhlallisuuk-
siin liittyen Rannikkotykistö-
museo avattiin 5.12.1948 
RtUY:n 15-vuotiskokouksen 
yhteydessä. Museo sijaitsee 
Kustaanmiekalla vanhassa 
ruutikellarissa ja sen edusta-
maastossa. Jo seuraavana 
vuonna se voitiin luovuttaa 
Sotamuseolle, jonka suosi-
tuimpia osastoja se on nykyi-
sin. Suomenlinnassa kävijöis-
tä vierailee museossa kesäisin 
lähes 20000 henkilöä. 

Yhdistyksen toimesta to-
teutettiin myös rannikko-
joukkojen muistoristin ai-
kaansaaminen ja jakelu. Kun 
muistoristin loppujakelu v 
1957 siirrettiin Sotainvalidien 
Veljesliitolle, oli ristejä jaettu 

Museotoiminta ja 
perinteiden vaaliminen 
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Isosaaren linnakkeelle vuonna 1955 Rikaman tornin etupuolelle pystytetty 
muistokivi, johon on kiinnitetty eversti Rikaman ja muistokiven paljastustilai-
suudessa sydänkohtaukseen menehtyneen kenraaliluutnantti Järvisen muisto-
laatat. 

jo 2226 kpl ja ristien tuottona 
voitiin liitolle luovuttaa 
718000 silloista markkaa 
huoltotyöhön käytettäväksi. 

Yhdistys on ollut mukana 
myös monien sen tarkoituspe-
riä lähellä olevien muisto-
merkkien aikaansaamisessa 
tai kunnostamisessa. Mainit-
takoon erityisesti Isosaaren 
linnakkeella sijaitseva muis-
tokivi, johon on kiinnitetty 
eversti J L Rikaman ja ken-
raaliluutnantti E I Järvisen 
muistolaatat. 

Julkaisutoiminta 

Yhdistyksen julkaisutoiminta 
sotien jälkeen on ollut vilkas-
ta ja monipuolista, vaikka 

vuosikirjojen säännöllisestä 
julkaisemisesta onkin luovut-
tu. Tämän lehden lukijoille 
ovat tuttuja Suomenlinna-
teokset, "Tyyntä ja myrs-
kyä", Rannikkotykistön his-
toria ja monet muut yhdistyk-
sen kustantamat teokset. Täs-
sä yhteydessä ei ole mahdol-
lista tarkemmin käsitellä jul-
kaisutoimintaa kokonaisuu-
dessaan. Todettakoon vain, 
että yhdistyksen "äänenkan-
nat ta ja" Rannikon Puolusta-
ja -lehti on ilmestynyt jo 26 
vuoden ajan. Lehden perusta-
misvaiheessa mukanaolleet ja 
sen kehitykseen eri tavoilla 
vaikuttaneet yhdistyksen jäse-
net saattavat nyt todeta, että 
lehti on vakiinnuttanut ase-
mansa ja puolustaa hyvin 

paikkaansa muiden aselaji-
lehtien joukossa. Se onkin nä-
kyvin merkki Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen jatku-
vasta toiminnasta. 

Ottaen esimerkkiä eräistä 
muista yhteisöistä RtUY on 
ottanut vastatakseen lähinnä 
asevelvollisille tarkoitetun 
aselajikäsikirjan toimittami-
sesta ja kustantamisesta saa-
tuaan tähän puolustusvoi-
mien suostumuksen. Rannik-
kotykkimies-kirjan 1. painos 
ilmestyi v 1971. Kirjan 5. täy-
sin uusittu painos on valmis-
tunut kuluneena syksynä. 

Yhdistyksen julkaisusarjan 
uusimpana teoksena on luki-
jain saatavilla juhlakirja 
"Tuhantein rantain partahil-
ta", jossa monipuolisesti va-



lotetaan sekä rannikkotykis-
töaselajin että yhdistyksen 
menneisyyttä, nykytilaa ja tu-
levaisuuden näkymiä. 

Koetun pohjalta 
tulevaisuuteen 
RtUY:n syntyminen puoli-
vuosisataa sitten tapahtui mo-
nessa suhteessa otollisena 
ajankohtana. Puolustustah-
dolle muokattavissa ollut 
maaperä aselajin toiminta-
alueella oli kyllin laaja ja pe-
rusasenteeltaan myönteinen. 
Meren viljelystä ankaralla 
työllä elantonsa saaneet ran-
nikon asukkaat ovat aina ja 
kaikkialla olleet valmiit puo-
lustamaan elinehtojaan, jois-
ta ensimmäinen on vapaus. 

Taakse jäänyt taival ei 
suinkaan ole tasaisen kehityk-
sen aikaa. Siihen on sisälty-
nyt sotavuosia sekä aineelli-
sen puutteen ja henkisen ah-
dingon kausia. Yhdistys on 
kuitenkin alkuperäisille ta-

voitteilleen uskollisena pysty-
nyt voittamaan vaikeudet ja 
saavuttamaan tavoitteen toi-
sensa jälkeen. Jonkun asian 
tultua hoidetuksi on voitu ot-
taa ohjelmaan uusia toimialo-
ja tai erillisiä kohteita. Kehi-
tyksen yleistä suuntaa ei kui-
tenkaan ole tarvinnut suu-
remmin muuttaa ja toiselle 
puolivuosisataistaipaleelle on-
kin helppo suunnistaa takana 
olevien selvien linjamerkkien 
mukaan. 

RtUY on saanut toiminnal-
leen aina puolustusvoimain 
johdon ymmärtämyksen ja 
kannustavan tuen. Vuosien 
mittaan se on saanut myös si-
viilisektorilta paljon ystäviä 
ja työnsä tukijoita. Ilman ul-
kopuolista tukea yhdistys ei 
olisi voinut yltää niihin saavu-
tuksiin, joita nyt 50-vuotis-
päivänä voidaan esittää. 
RtUY rohkenee edelleen luot-
taa ystäviensä tukeen ja jäse-
nistönsä aktiivisuuteen kään-
täessään katseensa tulevai-
suuteen. • 

RtUY:n ampumikilpailujen tyyli-
näyte Hangossa toiminnan alku-
vuosilta. 

"TUHANTEIN RANTAIN 
PARTAHILTA" 

RtUY:n 50-vuotisjuhlajulkaisun voi tilata 
joukko-osastojen yhteysupseereilta tai yh-
distyksen rahastonhoitajalta, puh. 90-
629451. 

Hinta on 120 mk. 
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OY L M ERICSSON AB 
on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen 
Suomen puolustuslaitoksen käyttöön. 

Puhelin täyttää kaikkine 
erikoistoimintoineen puolustuslaitoksen 

vaatimukset. 

Ominaisuuksista mainittakoon 
— elektroninen 

soittogeneraattori 
— pieni virrankulutus 
— vesitiivis rakenne 
— kotelo tukevaa painevalua 

3 kpl 1,5 V sauvaparistot , 
koko EC R 20 
koko 290 x 130 x 100 mm 
paino alle 3 kg 

ERICSSON 
OY L M E R I C S S O N A B 
02420 J O R V A S 
Puh. (90) 2991 Te lex 124546 



RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERI- YHDISTYS 50 VUOTTA 2.12.1983 

Puolustusvoimain 
komentajan tervehdyssanat 
yhdistyksen päiväjuhlassa 

Kunnioitetut Rannikkotykis-
tön Upseeriyhdistyksen jäse-
net. 
Hyvät Naiset ja Herrat. 

Mieluisa tehtäväni on tuoda 
puolustusvoimien tervehdys 
tänään 50-vuotista taivaltaan 
juhlivalle Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistykselle. 

Erityisen mieluisaksi mi-
nulle tekee tämän tervehdyk-
sen esittämisen se, että ky-
seessä on oma yhdistykseni 
jonka jäsen olen ollut jo lähes 
40 vuotta. Muistan olleeni 
jossakin RtUY:n tilaisuudes-
sa jo keväällä 1945. 

Itsenäisyyspäivän aattona 
vuonna 1933 perustettu Ran-
nikkotykistön upseeriyhdistys 
on tehnyt vuosikymmenten 
kuluessa merkittävän työn 
aselajinsa, jäsenkuntansa ja 
sen sotilaallisen ammattitai-
don hyväksi. Toiminta on ol-
lut pyyteetöntä mutta määrä-
tietoista työtä mitä moninai-
simmin muodoin. Merkittä-
vää yhdistyksen työssä on ol-
lut se, että vakinaisen väen 
upseerit ja Johtorenkaan re-

servin upseerit ovat Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyk-
sessä koonneet voimansa. 
Tässä kantahenkilökunnan ja 
reserviläisten yhteistyössä on-
kin ollut työn suuri energian 
lähde. Toimenpiteet dynaa-
misen aselajihengen luomi-
seksi, perinteiden vaalimisek-
si sekä kantahenkilökunnan 
rekrytoinnin edistämiseksi 
ovat olleet esimerkillisiä. 
Myös monipuolinen ja ai-
kaansa seuraava julkaisutoi-
minta on tehokkaasti tukenut 
puolustusvoimien koulutusta-
voitteitta ja levittänyt tietoa 
rannikon puolustamisen olo-
suhteista ja mahdollisuuksis-
ta. Maininnatta ei myöskään 
voida sivuuttaa yhdistyksen 
taloudellisia toimenpiteitä se-
kä yhteisiin toiminnan kohtei-
siin että yksityisille avun tar-
vitsijoille. 

Viettäessään tänään perus-
tamisensa 50-vuotisjuhlaa 

Puolustusvoimain komentaja 
saapumassa päiväjuhlaan. Taka-
na yhdistyksen puheenjohtaja 
eversti Olavi Lyytinen. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys voi olla tyytyväinen 
saavutuksiinsa. Yhdistäes-
sään jäsenensä lujaksi ja yhte-
näiseksi upseeri- ja ammatti-
kunnaksi se on antanut va-
kaan ja vankan perustan ase-
lajin- ja koko puolustusky-
kymme kehittämispyrkimyk-
sille. 

Kiitän puolustusvoimien 
puolesta juhlivaa yhdistystä 
arvokkaasta työstä puolustus-
voimien ja koko Isänmaam-
me hyväksi ja toivotan sille 
parhainta menestystä. 

Tunnustuksena toiminnas-
ta pyydän luovuttaa Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistyk-
selle puolustusvoimien kultai-
sen ansiomitalin. • 

Otteita 
kenrl Ermei Kannisen 
juhlaesitelmästä 

kistö liitettiin maavoimiin ts 
jo ennen varsinaiseen alueelli-
seen puolustusjärjestelmään 
siirtymistä. Tykistön kehittä-
minen alistettiin tykistön tar-
kastajalle osana yleistykistö-
ajattelua, ratkaisu jonka tu-
lokset olivat käsitykseni mu-
kaan kielteisiä ja tämähän to-
dettiin varsin pian. Tässäkin 
vaiheessa löytyi aktiivisia ran-
nikkotykistöupseereita, jotka 
jatkoivat tutkimus- ja kehi-
tystyötä monilla aloilla. Eri-
tyisesti haluan mainita evl Ti-
mo Pesosen nimen. 

Kun esitykseni alussa mainit-
sin, että köyhä pakotetaan 
halpoihin ja tehokkaisiin rat-
kaisuihin, niin eräänä tämän 
seikan malliesimerkkinä voi-
daan pitää 100 mm tornityk-
kipäätöstä, joka sekin syntyi 
1960-luvulla eli 1966. Päätös, 
jonka isää en tunne, oli ke-
vyen rt:n kohdalta erinomai-
nen, mitä olisikaan tehty il-
man tätä NL:n kauppaan tu-
keutuvaa ratkaisua. Toimeen-
panon hitaus puolestaan 
osoittaa varojen käyttöjärjes-
telmämme monet heikkoudet. 
On vaikeaa synkronisoida eri 
momenteilta tulevat varat yh-
teen aikatauluun. Onkohan 
projektin aloittamisessa mu-
kana olleita enää palvelukses-
sa, kun viimeinenkin 100 TK-
asema on valmis? 

Tapahtumat välittömästi so-
dan jälkeen johtivat kuiten-
kin siihen etteivät kokemuk-
set sellaisenaan johtaneet uu-
siin ratkaisuihin, vaan tarvit-
tiin aikaa asioiden kypsytte-
lyyn. On väitetty, että Nor-
mandian maihinnousun koke-
mukset olisivat tuoneet mu-
kanaan puhtaan tykistöllisen 
tulitukiaselajiajattelun. Mie-
liä painoi matalaksi myös 
kiinteän rannikkotykistön rii-
suminen osaksi aseista ja kan-
tahenkilöstön joutuminen pit-
kään miinanraivaustoimin-
taan. Joka tapauksessa vuo-
den 1952 organisaatiomuu-
tosten yhteydessä rannikkoty-

Kenraaliluutnantti Ermei Kanni-
nen on aloittanut sotilasuransa 
rannikkotykistössä Talvisodan 
aikana, jolloin hän palveli varus-
miehenä Signilskärin linnakkeel-
la Ahvenanmaalla. 

Kenrl Kanninen ottaa vastaan 
RtUY:n pienoistykin. 
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OY AERATOR AB 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

AURAJOKI OY 

OY BENSOW AB 

OY EHO AB 

OY ELFVING AB 

OY ENSTO AB 

ERI OY 

ESSELTE OY 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FOTO-NYBLIN OY AB 

G.A. SERLACHIUS OY 

HANGON LIIKENNE 

HANGON LVI-HUOLTO OY 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI 
LAATIKKOTEHDAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 
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HEDELMÄJALOSTUS OY 

OY HELO-TEHTAAT 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO LÅNG OY 

INSINÖÖRITOIMISTO 
TAUNO NISSINEN 

JYVÄSKYLÄN 
RAUTA JA ROMU OY 

KARSKE OY 

KATAJANOKAN KASINO 

KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

KODAK OY 

OY KOLMEKS AB 

OY KOLSTER AB 

KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

KONEPAJA REIJO NURMI OY 
03810 Ikkala 

OY KONTRAM AB 
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KOTKAN PUHELINYHDISTYS 

OY LEVERINDUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

OY LOHJA AB 

LOHJAN PAPERI OY 

LÄNSI-UUSIMAA 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U.V. LAAKSO & CO 

MAITOTUOTE OY 

MARCO CALIFORNIA KY 

MARKKINOINTI VIHERJUURI (mv) 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 

NESTE OY 

NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTION AB 

NYKY-OFFSET KY 

ORAS OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OY OKO 

OULUN RAKENNUS OY 

OY PARVALUX ELECTRIC 
MOTORS AB 

PRIHA OY 

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN-
YHDISTYS 

RAUTA JA KONETARVE OY 

OY ROHTO AB 

OY SAAB-VALMET AB 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO KARJARANTA 

SUOMEN 3 M OY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN VARUSTAMO-
YHDISTYS RY 

SÄÄSTÖPANKIT 

TALOUS-OSAKEKAUPPA 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

OY TOOLS AB 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 
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Esityksessäni ovat monet näi-
tä suuria ratkaisuja täydentä-
vät kehitysvaiheet ja päätök-
set jääneet vaille huomiota. 
Niiden merkitys on kuitenkin 
ollut rannikkopuolustukselle 
suuri. Mainitsen vain 1964 al-
kaneet joukkojen kertaushar-
joitukset ja aselajin toimin-
taan liittyvän rannikkojääkä-
rikoulutuksen monine kirjavi-
ne vaiheineen. 

Minulla on tämän esitykseni 
puitteissa tilaisuus jälleen 
puuttua kahteen asiaan, jotka 
ovat aina olleet esillä tarkas-
tuskäyntieni yhteydessä. Toi-
nen on linnakkeiden ilmator-
junta sekä laitteiden maas-
touttaminen ja valelaitteet. 
Nykyaikainen tiedustelu sel-
vittää aina pääpiirtein kiin-
teät laitteet, muttei saa itse 
helpottaa vihollisen tulenjoh-
tajan tai lentäjän työtä, joka 
viime kädessä ratkaisee minne 
tuli suunnataan. Tällä sekto-
rilla riittää aina ja jatkuvasti 
työtä. 

Pääesikunnan onnittelut. PE:n 
päällikkö vara-amir Jan Klen-
berg ja rt:n tarkastaja Pentti Au-
laskari. 

Viereisessä kuvassa R VLE:n me-
riosaston päällikkö kontra-amir 
Jorma Kaisalo tuo Rajavartiolai-
toksen onnitteluja. 

Toinen seikka on yhteistoi-
minta kaikkien rannikkopuo-
lustukseen osallistuvien kes-
ken. Merivoimien ja rannik-
kotykistön sinänsä täysin pe-
rusteltu irroittaminen toisis-
taan johti myös henkilöstön 

Viereisessä kuvassa Meriupsee-
riyhdistyksen edustajat kom Juk-
ka Pajala ja komkapt Pekka 
Tuomisalo. 

Alla harmaiden ohimoiden char-
mia. MeriSK:n johtaja kom Kalle 
Rantanen (kmdri 6.12.1983) ja 
koulun apulaisjohtaja kom Visa 
Auvinen. 

vieraantumiseen. Ei saa olla 
merivoimien sotaharjoitusta, 
jossa ei ole aktiivisesti muka-
na rt:n edustusta, eikä saa ol-
la rt:n sotaharjoitusta, jossa 
ei ole aktiivisesti mukana me-
rivoimien edustusta. Sama 
koskee soveltaen merivartios-
toja. Tämä on nimenomaan 
myös koulutuskysymys. 

Lopuksi haluan heittää 
esiin merimiinoituskysymyk-
sen, jonka merkitys on erityi-
sen suuri saaristomme kapei-
koissa. Rt on jo kytketty mii-
noitustehtäviin, mutta uskon 
tällä sektorilla olevan vielä 
paljon tehtävissä. Vasta teh-
tävien ja vastuun jaolla pääs-
tään parhaaseen lopputulok-
seen jolloin merivoimat voi-
daan keskittää entistä parem-
min painopistealueille. • 

I I 
f 

•f 
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Kadettikunnan puheenjohtaja kenrm Matti Vanonen ja Kadettikun 
nan viiri. 

PÄIVÄN TAPAHTUMISTA 

Onnittelujen 
vastaanotto 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
eversti Olavi Lyytinen ja va-
rapuheenjohtaja eversti Tors-
ti Lahti ottivat vastaan yhdis-
tykselle osoitettuja onnittelu-
ja Kasinon Jääkärikabinetis-
sa. Yhdistyksen hallitus ja 
Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin upseerikoke-
laat opastivat vieraita sekä 
esittelivät Karimo-saliin sijoi-
tettua yhdistyksen julkaisu-
toimintaa esittelevää näytte-
lyä. Rannikkosotilaskotiyh-
distys vastasi kahvitarjoilusta 
päivätilaisuuksien aikana. 

Päiväjuhla Rannikkotykistön Upseeriyh-
distys ry:n 50-vuotisjuhlaa 
vietettiin Helsingissä Kataja-
nokan Kasinolla 2.12.1983. 

Juhlapäivä aloitettiin sep-
pelten laskulla Hietaniemen 
sankarihaudoille, Marsalkka 

Mannerheimin haudalle, Suo-
menlinnan kirkon sankaritau-
lulle sekä jo joukostamme 
poistuneiden kunniajäsenien 
haudoille. Isosaaren linnake 
järjesti kunnianosoituksen 
eversti Rikaman muistomer-
killä. 

Päivän päätapahtuma — päi-
väjuhla — vietettiin Kasinon 
juhlasalissa. Puolustusvoi-
main komentaja kenraali 
Jaakko Valtanen kunnioitti 
tilaisuutta läsnäolollaan. 

Alakuvassa päiväjuhlan "eturivin" kutsuvieraita. Naiset vasemmalta oikealle: rva Liisa Österlund (RSKY), 
rva Anna-Liisa Revell, rva Tony Järvinen ja rva Anna-Liisa Sario. 



Kenraaliluutnantti Ermei 
Kanninen piti korkeatasoisen, 
rannikkotykistön kehitystä 
tarkastelevan juhlaesitelmän. 
Yhdistyksen puheenjohtaja 
jakoi hallituksen myöntämät 
tunnustuspalkinnot majuri, 
talousneuvos Juhana Perkille 
— kultainen ansiomerkki, 
kenraalimajuri Ermei Kanni-
selle — pienoistykki ja Ranni-
kon Puolustaja -lehden pää-
toimittajalle, everstiluutnant-
ti Asko Kilpiselle — pienois-
ammus. Puolustusvoimain 
komentaja toi juhlaan puo-
lustusvoimien tervehdyksen 
ja luovutti juhlivalle yhdis-
tykselle Puolustusvoimien 
kultaisen ansiomitalin tun-
nustukseksi maanpuolustuk-
sen hyväksi tehdystä työstä. 
Päiväjuhla päättyi yhteisesti 
laulettuun Maamme lauluun. 

Vuosikokous 

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla-
vuosikokous valitsi puheen-
johtajakseen kenraalimajuri 
Väinö Karvisen. Sihteerinä 
toimi kapteeni Hans-Peter 
Rekola. Vuosikokous hyväk-
syi eversti Reino Aaltosen uu-
deksi kunniajäseneksi. Pu-
heenjohtajaksi toimintavuo-
deksi 1983—1984 valittiin 
edelleen eversti Olavi Lyyti-
nen. Eversti Yrjö Pohjanvirta 
kiitti osanottajien puolesta 
kokouksen puheenjohtajaa. 

Iltajuhla 

Juhlapukuiset vieraat ko-
koontuivat runsaslukuisina 
juhlasaliin — päättämään 
muistorikkaan juhlapäivän il-
lallisen, tanssin ja seurustelun 
merkeissä. Erittäin maittavan 
aterian päätyttyä kenraali-
luutnantti Väinö Valve pa-
lautti pöytäpuheessaan mie-
leen aselajimme ankeat alku-

Vasemmalla näkyy yhteisten vuo-
sien riemua — RSKY onnittelee 
ja RtUY kiittää. 

ajat ja tarmokkaan ponniste-
lun kohti suorituskykyistä 
rannikkopuolustusta. Kutsu-
vieraiden joukossa olivat mm 
Puolustusministeriön kanslia-
päällikkö kenraaliluutnantti 
Aimo Pajunen, puolustusvoi-
mien huoltopäällikkö kenraa-
limajuri Alpo Kantola sekä 
Rannikon Puolustajain killan 
ja Johtorenkaan edustajat. 

• 

Keskimmäisessä kuvassa yhdis-
tyksemme veteraaneja odotta-
massa päiväjuhlan alkua. Vas 
kenrm Väinö Karvinen ja evl Väi-
nö Norlund sekä pääjohtaja Erk-
ki Tuuli Maanpuolustuskiltojen 
edustajana. 

Alakuvassa päiväjuhlan yleisöä. 
Eturivissä oikealla yhdistyksen 
kultaisella ansiomerkillä palkittu 
majuri, talousneuvos Juhana 
Perkki. Hänestä vas: ev Aarre 
Kurki, ev Lasse Uski ja maj Olov 
Rosenqvist. Toisessa rivissä vas: 
kom Visa Auvinen, evl Pekka 
Uski ja evl Urho Myllyniemi. 
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TUUSULAN KT K OY 

VAASAN SATAMALAITOS — 
HAMNVERKET I VASA 

VALTIMON TEKNIIKKA OY 

VALTION POLTTOAINEKESKUS 
VAPO 

VENE- JA MOOTTORIMYYNTI OY 
Tammisaari 

VENEENRAKENTAJA 
EINO ANTINOJA 

OY WÄRTSILÄ AB 

T:MI YNGVE NYMAN 

ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGS-
BOLAGET SVENSK-FINLAND 

Ferd. Alfthan Oy - Riisiä Oy 

Rannikon Puolustaja 
toivottaa lukijakunnalleen 

ja tukijoilleen 
Rauhallista Joulua ja 

Menestyksellistä Uutta Vuotta 
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EVERSTI 
OLAVI LYYTINEN 

Rannikkotykistön upseeriyhdistys— 
tulevaisuuden hahmottelua 

Lähitulevaisuus ei tuo oleellisia muutoksia yhdistyk-
semme toimintaan. Meidän on kuitenkin pystyttävä 
toteamaan ja haluttava myös nähdä ympäristössäm-
me tapahtuva kehitys. Vain täten voimme myös tule-
vaisuudessa toteuttaa yhdistyksemme toimintaperi-
aatteita — tarvittaessa ne on mukautettava ympäris-
tössä tapahtuneeseen kehitykseen. 

Toiminnan päälinjat 

Toiminnan päälinjat ovat 
myös tulevaisuudessa 

— jäsenistöä yhdistävät toi-
mintamuodot, 

— korkeatasoisuuteen täh-
täävä julkaisutoiminta, 

— yhteistoiminta aselajimme 
piirissä toimivien reservi-
läisjärjestöjen kanssa, 

— tarvittava tuki aselajimme 
kehitykselle, rekrytoinnille 
ja linnakkeiden sosiaalis-
ten olosuhteiden kehittä-
miselle. 

Mikään näistä toiminta-
muodoista ei tule kyseenalai-
seksi nähtävissä olevassa tule-
vaisuudessa. Me joudumme 
silti tarkistamaan eräiden toi-
mintamuotojen yksityiskoh-
tia ja toteuttamisperiaatteita. 
Jotkut kaavailemani toimin-
tamuodot saattavat tuntua jä-
senistön mielestä jopa yliam-
puvilta, mutta toimintaa on 
pyrittävä aktivoimaan. 

Jäsenistöä yhdistävä 
toiminta 

Aselajimme on edelleen hajal-
laan ympäri yli 1500 km pit-
kää rannikkoamme. Yhdis-
tyksen perustamisajan eristy-
neisyys ja aselajimme tunte-
mattomuus ovat kuitenkin jo 
selvästi poistuneet. Rannik-
kotykistö on tänä päivänä ar-
vostettu, nykyaikainen osa 
alueellista puolustusjärjestel-
määmme. Tehokas merikulje-
tuskalusto, saariston ja ranni-
kon maantiet ja jäsenistön 
autoistuminen ovat poista-
neet aselajin aiheuttaman 
eristyneisyyden leiman ran-
nikkotykkiväestä. 

Tänä päivänä ja tulevaisuu-
dessa on kuitenkin näkyvissä 
toinen eristäytymisen muoto. 
Kiinnostus vapaaehtoiseen 
yhdistystyöhön puolustusvoi-
mien "varjossa" toimivissa 
yhteisöissä on heikkenemäs-
sä. Puolustusvoimien nopea 
yhdentyminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan on tuonut mu-

kanaan myös siviilipuolen yh-
distysriennot ja harrastus-
mahdollisuudet. Nämä ovat 
usein syrjäyttäneet jokapäi-
väiseen työhömme liittyvät 
yhdistystoiminnat. Tämä ke-
hityssuunta on selvästi voi-
mistumassa. 

Yhdistyksemme on tulevai-
suudessa tähdättävä sellaisten 
— myös nuorempaa upseeris-
toamme aktivoivien toiminta-
muotojen löytämiseen, jotka 
kokoavat jäsenistöämme yh-
teisiin tilaisuuksiin 2—3 ker-
taa vuodessa. Osanoton mah-
dollistamiseksi tarvitaan 
myös joukko-osastojemme 
komentajien tukea. 

Korkeatasoisuuteen 
tähtäävä 
julkaisutoiminta 

Yhdistyksen julkaisutoiminta 
on saanut tunnustusta sekä 
puolustusvoimien että sivii-
liyhteisöjen parissa. Sen jat-
kuvuus on kuitenkin tällä het-
kellä hyvinkin kapean pohjan 
varassa. Varsinkin "Ranni-
kon Puolustaja" -lehden toi-
mituksen jälkikasvun varmis-
taminen on kohdannut vai-
keuksia. "Rannikkotykki-
mies" -kirjan julkaiseminen 
on jo saavuttanut vakiintu-
neet muodot. Erikoisjulkaisu-
jen toimittaminen on saatujen 
kokemusten perusteella aina 
taloudellista uhkapeliä. 
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Yhdistyksen on myös tule-
vaisuudessa varmistettava 
"Rannikon Puolustaja" -leh-
den ilmestyminen ja mahdol-
listettava sen sisällön ja ulko-
asun kehittyminen taloudel-
listen mahdollisuuksiemme 
rajoissa. "Rannikkotykki-
mies"-kirja on osoittautunut 
myös taloudellisesti kannatta-
vaksi. Sen uusiminen määrä-
ajoin on nähtävä julkaisutoi-
minnan yhtenä päämääränä. 
Korkeatasoisten erikoisjul-
kaisujen toimittamista ei pidä 
kaihtaa, mikäli julkaisun ra-
hoittaminen on mahdollista 
vaarantamatta yhdistyksen 
muita toimintamahdollisuuk-
sia. 

Yhteistoiminta 
reserviläisjärjestöjen 
kanssa 

Rannikon varuskuntakau-
pungeissa toimii Rannikon 
Puolustajain Killan itsenäisiä 
osastoja. Yhteistoiminta näi-
den kanssa tapahtuu ennen 

kaikkea yhdistyksemme pai-
kallisen jäsenistön ja killan 
jäsenien kanssa. RtUY ei yh-
distyksenä voi kovinkaan pal-
jon vaikuttaa paikallisen ta-
son toimintaan. Tietty "Hel-
sinki-keskeisyys" on selvästi 
havaittavissa yhdistyksemme 
ja eri reserviläisjärjestöjen 
yhteistoiminnassa. Tämä kos-
kee erityisesti toimintaa 
"Johtorenkaan" kanssa. 

Tulevaisuudessa olisi täh-
dättävä erityisesti yhteisen 
julkaisun "Rannikon Puolus-
tajan" monipuolistamiseen ja 
laajentamiseen reserviläisjär-
jestöjen suuntaan. Nykyisin 
lehti on valitettavan köyhä re-
serviläisjärjestöjen toimintaa 
koskevilta osiltaan. Tähän on 
apu löydettävissä vain reservi-
läisjärjestöjen omista riveistä. 

Tuki aselajimme 
kehitykselle 

Yhdistyksemme on historian-
sa aikana vaikuttanut sekä 
aselajimme teknilliseen että 
sosiaaliseen kehitykseen. Tä-

nä päivänä, ja toivottavasti 
niin tulee olemaan myös tule-
vaisuudessa, on pääosa esiin-
tulleista ongelmista ratkaistu 
puolustusvoimien virkaorga-
nisaation ja toisaalta myös 
Upseeriliiton kautta. Yhdis-
tystä ei tällä rintamalla tule-
vaisuudessa toivottavasti tar-
vita. Tosin linnakeasuntojen 
kohtuuttomat vuokrankoro-
tukset ovat jo mitätöineet lin-
nakerahan tuottaman hyö-
dyn. Linnakkeet ovat jälleen 
tyhjentymässä henkilökun-
nan perheistä. Näkyvissä ole-
va suuntaus vaikuttaa negatii-
visesti myös linnakkeiden val-
miuteen. 

Tulevaisuudessa yhdistyk-
semme voi nykyistä enemmän 
panostaa henkilöstön rekry-
tointiin tähtäävän toiminnan 
tukemiseen. 1970-luvun lo-
pussa toteutettu rekrytointi-
kampanja tuotti erinomaisia 
tuloksia. Selkeällä realistisella 
tiedottamisella kouluissa ja 
erityisesti varusmiesaikana 
mahdollistetaan korkeatasoi-
sen henkilökunnan rekrytoin-
ti ja myös heidän pysymisensä 
aselajimme riveissä. Tähän 
toimintaan kannattaa aina 
uhrata sekä työtä että talou-
dellista tukea. 

Lopuksi 

Yhdistyksemme on kunnialla 
vienyt läpi 50 vaiherikasta toi-
mintavuotta. Se on saanut 
tunnustusta toiminnastaan se-
kä puolustusvoimien sisällä 
että siviiliyhteisöjen parissa. 
Me voimme katsoa luottavai-
sin mielin tulevaisuuteen. 
Mutta mitään ei tule ilmaisek-
si. Yhdistyksen on pysyttävä 
muun yhteiskunnan kehityk-
sen mukana. Muuten toimin-
ta muuttuu menneiden aktivi-
teettien muistelemiseksi — 
kun pitäisi luoda tulevaisuut-
ta. • 
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ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ 

ILMARINEN 

fa 

oyTsTymacoaö 

Post i lokero 9 
02921 Espoo 92 

Puh. 90-840 133 telex 124 703 

Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
SKOL 

OMP YHTYMÄ OY 
PL 102 • 90501 Oulu 50 • Puh. (981)341 322 

w SORASEULA OY 
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 21 
Vaihde 931-34440 

Rakennus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

Kokkola 
t i » \,JTn 

V a t t u n i e m e n k u j a 8, PL 12. 00211 Hels inki 21, p u h . 90-69611 

TEOLLISUUSVAKUUTUS 
INDUSTRIFÖRSÄKRING 
Hal lonnasg ränd 8, PB 12. 00211 Hels ingfors 21, tel. 90-69611 

A PAIKKA OY 
äMaasanlaiVat 

s i t ta y l i P o h j a n l a h d e n 

J f Rakennusvalmiste Oy 
IYIVIATEK a v 

S U U N N I T T E L U A - K O N S U L T O I N T I A 
P O H J A N T I E 3 . 0 2 1 0 0 T A P I O L A 
P U H E L I N 9 0 - 4 6 0 5 1 1 
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50-vuotiasta 
Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistystä 

onnitellen 
ja 

rannikkomme 
puolustajia 
tervehtien 

HAMINAN KAUPUNKI 

HANGON KAUPUNKI 

KARJAAN KAUPUNKI 

KOTKAN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 

LOVIISAN KAUPUNKI 

NAANTALIN KAUPUNKI 

PORIN KAUPUNKI 

RAUMAN KAUPUNKI 

TORNION KAUPUNKI 

Joulun valojen 
jälleen syttyessä 
tervehdimme 
kiitollisin mielin 
ystäviämme 

Saariöinen Cu 

S U O M I A R P A 
vapaaehtoinen maanpuolustustyö 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 
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MAJURI 
TAPANI VIRKKI 

Yhteysupseeri— 
lenkki joukkoihin 
Yhdistyksemme säännöissä 
todetaan mm: "Johtokun-
taan kuuluu yhdistyksen pu-
heenjohtaja ja kaksitoista jä-
sentä. Yhdistyksen toiminta-
mahdollisuuksien varmenta-
miseksi valitaan johtokun-
taan vuosikokouksessa lisäksi 
jäseniksi yksi edustaja kusta-
kin rannikkotykistöjoukko-
osastosta ja Pääesikunnasta 
sekä edustaja Helsingin Re-
serviupseeripiirin rannikkoty-
kistökerho Johtorenkaasta ja 
Rannikon Puolustajain Kil-
lasta, elleivät mainittujen 
joukkojen ja yhteisöjen edus-
tajat sisälly valittuna johto-
kuntaan." 

Näin yhteysupseerinimi on 
jäljempänä esitettävien tehtä-
väpiirteiden johdosta muo-
toutunut vakioituneeksi "tit-
teliksi". Säännöt eivät myös-
kään yksilöi yhteysupseerille 
nimenomaisia tehtäviä, vaan 
ne ovat vuosikymmenien ku-
luessa hiljalleen muotoutu-
neet. 

Tehtävät riippuvat paljolti 
johtokunnan ja yhteysupsee-
rin aktiivisuudesta sekä yleen-
sä jäsenistön mielenkiinnosta 
yhdistyksemme toimintaan. 

Tällaisia tehtäviä ovat: 

— yleiset tehtävät johtokun-
nan jäsenenä 

— osallistuminen Rannikon 
Puolustaja -lehden toimit-
tamiseen 

— myyntitoiminta ja varain-
hankinta 

— toiminta yhteyshenkilönä 
joukko-osaston ja sen alu-
eella asuvan ja johtokun-
nan välillä 

— edellisestä tehtävästä joh-
tuvat tiedotustoiminta 

— jäsenistön aktivointi ja 
PR-toiminta 

— yhdistyksen edustajana 
toimiminen esim jäsenis-
tön merkkipäivinä. 

Edellisten tehtävien hoita-
misen toimintaperiaatteet 
ovat yksilöllisiä. Samoin ne 
riippuvat yhteysupseerin ky-
vyistä halusta toimia yhteisen 
edun ajamisessa, ajankäytön 
edellytyksistä, jäsenistöstä ja 
sen aktiivisuudesta. Toimin-
nan tuloksiin on komentajien 
asennoitumisella ratkaiseva 
merkitys. 

Vaikeinta yhteysupseerin 
tehtävissä on ilmeisesti erilais-
ten aktiviteettien vähyys. Jos 
yhdistys kykenee järjestä-
mään tutustumiskäyntejä ja 
yhteysupseeri yhdessä komen-
tajan kanssa onnistuu moti-
voimaan jäsenistön liikkeelle, 
on otollinen tilaisuus kohen-
taa ja lisätä jäsenistön yhteen-
kuuluvuutta koko aselajin 

keskuudessa. 
Mitä yhteysupseeri sitten 

käytännössä tekee esim ennen 
ja jälkeen johtokunnan ko-
kousta: 

— perehtyy lähetettyyn esi-
tyslistaan 

— informoi alueensa jäsenten 
"terveiset" 

— tarkistaa kansionsa asiat: 
jäsenluettelo Hautausapu-
rengas ml, jäsenten mah-
dolliset merkkipäivät, on-
ko uskotut tehtävät edelli-
sen kokouksen jälkeen 
suoritettu, hallussaan ole-
van myyntimateriaalin kir-
janpito, edellisen varojen 
tilitys jne 

— sopii komentajan kanssa 
sopivassa tilaisuudessa an-
nettavasta asennoitumis-
puheesta 

— laatii tai valmistelee esittä-
mäksi aikomansa asiat 

— matkustaa kokoukseen. 

Kokouksen (useinkin pitkä 
asiarikas tilaisuus) jälkeen tie-
dottaa tarpeelliset asiat jäse-
nistölle ja hoitaa saamansa 
tehtävät. 

Tilanteesta riippuen saattaa 
kokousten välillä kertyä var-
sin paljon tehtävää. Esim en-
nen vuosikokousta kertyy 
eräille yhteysupseereille kym-
meniä tunteja "ylimääräis-
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In memoriam 

ERKKI JOHANNES USKI 

t 19.11.1983 

Everstiluutnantti Erkki Johannes Uski on 
poistunut riveistämme. 13. merikadettikurssin 
pieni vahvuus on vähentynyt, koululaiva Suo-
men Joutsenen valtameripurjehtija ja rannik-
kotykistöaselajissa täyden päivätyön tehnyt 
ansioitunut upseeri on saavuttanut viimeisen 
satamansa. 

Erkki Uski oli Kyminlaakson poikia ja val-
mistui ylioppilaaksi Inkeroisten yhteiskoulus-
ta v 1935. Hän suoritti asevelvollisuutensa 
2.ErRtPstossa, johon jäi myös vakinaiseen 
palvelukseen. Myöhemminkin hän palveli 
useaan otteeseen täällä kotialueellaan: talvi-
sodassa patterin päällikkönä Virolahden saa-
ristossa, kuten jatkosodan alussakin, ja sen lo-
pussa viestiupseerina Suursaaressa. KotRPston 
patteristoupseerina hän palveli 1958—61. 

Erkki Uski erikoistui viesti- ja sähköteknilli-
selle puolelle suorittamalla merivoimien viesti-
kurssin 1943 ja sotien jälkeen viestikapteeni-
kurssin sekä sotakorkeakoulun viestilinjan. 
Palveltuaan mm Merivoimien esikunnan vies-
titoimiston päällikkönä hän jäi eläkkeelle täy-
sin palvelleena v 1970 Pääesikunnan tutkatek-
nillisen toimiston päällikön virasta. 

Palvelustoverit, upseerioppilaat Merisota-
koulun palvelusvuosilta ja muut alaiset muis-
tavat Erkki Uskin uutterana, tasaisena ja aina 
oikeudenmukaisena esimiehenä ja työtoverina. 
Erityisen raskaana menetys tunnetaan kadetti-
kurssin perhepiirissä, jossa kadettiveljemme 
oli kokoava ja rakentava voima. 

Aseveljet tekevät kunniaa Erkki Uskin muis-
tolle. 

tä . Tämä ei suinkaan ole 
kielteistä, sillä tärkein edelly-
tys tehtäviensä hoitamiseksi 
on asianomaisten HALU toi-
mia yhteysupseerina. 

Lopuksi eräitä yhteysup-
seerin toivomuksia 
OSALLISTU 
KIINNOSTU 
KYSELE 
AVUSTA 
ASENNOIDU 
Näin tuet itseäsi yhteysupsee-
ria ja yhdistystämme sen tar-
koitusperien saavuttamisessa. 

• 

OY STARTRADING AB 
Pohjoisranta 4 Helsinki 17 
PL 179, 00171 Helsinki 17 

puh. 90-171644, telex 121489 



im-tnusdö 

Kalliolinnantie 14 — Kaivopuisto 
Helsinki — Puhelin 635443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9—15. 

Auki sunnuntaisin kello 11—16. 

Kotimainen laatukelkka 
LYNX-WINHA 

LYNX-WINHA GLX 5 9 0 0 
-täydellinen työkelkka 
Moot tor i Rotax 30 kW 
Liukutelasto, te lamaton leveys 50 cm, 
p i tuus 392 c m 
Vaihte is to 2 eteen ja peruutus. 

K-maatalouskauppa K 

KUNTOILIJA! 
Alkoholin nauttiminen alentaa veren 
sokeripitoisuutta. Humalavaiheessa sokerin 
puute on suurimmillaan. Verensokerin 
laskun johdosta edellytykset vaativiin 
urheilusuorituksiin heikkenevät. Tämä 
pätee myös krapulaan, vaikka alkoholi 
olisi jo poistunut elimistöstä. Voimakas 
fyysinen rasitus, esimerkiksi rasittava lenkki 
lievänkin humalatilan aikana tai krapulassa 
voi olla haitallista, jopa vaarallista. 

Liikunta luo pohjan henkiselle ja 
fyysiselle vireydelle, elämän laadulle. 
Älä anna alkoholin häiritä sitä. 

KUNTOILE HARKITEN. 

t ALKO 
alkohoUralistus 
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TEKSTI: JOUKO KOKKONEN 
KUVAT: KILLAN ARKISTO 

Ei vain rannikkopuolustuksen piirissä, 
vaan kirjaimellisesti sen keskellä, seisoo 

Robert Kajanuksen 
entisöity sauna! 

14.10.1983 monen katse 
kohdistui, aiheellista 
ylpeyttä tuntien, Robert 
Kajanuksen graniittiseen 
rantasaunaan. Yhteisten 
ponnistelujen ansiosta 
se seisoo jälleen tuke-
vasti Upinniemen ranta-
kallioilla. Vastapaljas-
tettu muistolaatta sen 
ulkoseinässä kertoo 
lyhyesti: "Tämän Ro-
bert Kajanuksen 1905 
rakennuttaman ja Eliel 
Saarisen suunnitteleman 
saunan kunnostivat 
käyttöönsä 1981—1983 
Helsingin Rannikko-
tykistökilta, Suomenlin-
nan Rannikkotykistö-
rykmentti ja Rannikko-
tykistökoulu." 

Yhteiset voimat ovat riittä-
neet siihen, mitä monet piti-
vät mahdottomana. Vaativa 
korjaus- ja entisöintityö on 
saatu päätökseen talkoin ja 
lahjoituksin. Reserviläisten, 
varusmiesten ja kantahenki-
lökunnan, sekä noin sadan 
yrityksen ja yhteisön yhteis-
työn tuloksena on saatu ai-

Merellä kulkijoita vanhaa ritarilinnaa muistuttava maamerkki on pal-
vellut vuosisadan alusta lähtien. 

kaan RT-väelle ainutlaatui-
nen kokous-, koulutus- ja vir-
kistyspaikka. 

Nyt on juhlan, juhlapuhei-
den ja kiitosten aika. Tässä 
lainaus Killan puheenjohta-
jan Reijo Telarannan saunan 
avajais- ja luovutuspuheesta: 
"Tämän päivän maanpuolus-
tushengen kehittäminen voi 
olla käytännössä laastin se-
koittamista ja kivien kanta-
mista. 

Rannikon puolustuksen eri 
sektoreiden yhteyksien vaali-
minen ja yhteishengen luomi-
nen voi olla hikistä uurasta-
mista yhteisissä talkoissa. 

Arkipäivän isänmaallisuus 
voi ilmetä yksinkertaisesti ja 
eleettömästi omien erikoistai-
tojen ja kontaktien tarjoami-
sena oman kiltajärjestön ja 
aselajin tavoitteiden edistämi-
seen." • 

Teollisuusneuvos K. H. Pentti 
puhuu lahjoittajien puolesta. 

Reijo Telaranta ja Erkki Tuuli 
palaavat kattotasanteelta. 

Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja Yrjö Pohjanvirta ja puolustusvoimain komentaja kenraali 
Jaakko Valtanen. 
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, MAALLA, MERELLÄ 
f JA ILMASSA merkkejä, 

joihin 

- f r 
F F i r ' Koulutuslaitteet 

S A A B - f r llifllWIil'Hi 
Koulutuslaitteet 

S A A B 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

Helsinki Kasarmikatu 44 A 
Puh 90-174700 
Tampere Näsilinnank. 27 D 
Puh 931-32930 
Turku Yliopistonkatu 16 
Puh 921-511680 

Karapellontie 11 
02610 ESPOO 61 
Puh. 90-596 033 
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Dronningholm hillot suurkeittiöille 

p 
• tfetfl« • hyvaa 

PAASIVAARAN SUURKEITTIÖPALVELU 



RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Reijo Telaranta 
kapteeniksi 

Päätoimittaja, reservin 
yliluutnantti Reijo Tela-
ranta on Tasavallan 
Presidentin päiväkäs-
kyllä ylennetty kaptee-
niksi rannikkotykistön 
reservissä päivämäärällä 
6.12.1983. Rannikko-
tykkiväki onnittelee 
ansioitunutta rannikko-
tykkimiestä ja kilta-
vei jeä. 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Rannikkotykistökoulun vuo-
sipäivää vietettiin perinteisin 
ja juhlallisin menoin 1.11. 
Vuosipäivän tapahtumiin ja 
kuviin palataan seuraavassa 
numerossa. 

Palkitsemiset 4.6.83 
— SVR R 1 evl U Tirronen 
— SL R maj E Räihä 
— SL R ltn T Kulmala 

— PLM:n aloitetoimikunnan 
rahapalkinto ja kunniakir-
ja tekn-ylil J Manniselle 

— ylil K Saarimäen lahjoitta-
ma "Parhaan Tykistökou-
luttajan Ase" ltn O Vattu-
lainen 

— RtK:n pienoislippu luovu-
tettiin 1.11. 
maj J Vaaja 
kapt H Kiviranta 
ylil S-G Grönberg 
ylil M Taavitsainen 
vääp N Cederlöf 

Ylennykset 
— J Manninen teknikkoyli-

luutnantiksi 6.12.82 
— K Koski sotilasmestariksi 

1.2.83 
— K Määttänen ylivääpeliksi 

1.2.83 
— A Määttänen värvätyksi 

erikoismieheksi 1.2.83 
— L Kasurinen majuriksi 1.3. 

83 
— P Ylinen insinöörikaptee-

niksi 1.3.83 
— J Korhonen teknikkoyli-

luutnantiksi 1.5.83 
— P Malmberg majuriksi 4.6. 

83 
— S-G Grönberg kapteeniksi 

1.7.83 
— T Junttila yliluutnantiksi 

1.9.83 
— H Iso-Somppi luutnantiksi 

1.10.83 
— V Häkkinen sotilasmesta-

riksi 1.10.83 
— J Lappalainen sotilasmes-

tariksi 1.10.83 

Siirrot 
— maj J Vaaja Pääesikun-

taan 1.1.82 
— maj E Räihä Pääesikun-

nasta 1.1.82 
— kapt U Kinnunen YK-teh-

täviin 28.1.83 
— vääp M Koli PorPR:sta 

1.2.83 
— ltn V Vainio Pääesikun-

taan 1.4.83 
— maj K Rehnbäck Meri-

SK:sta 1.6.83 
— kapt R Hannikainen 

SlRtR:stä 1.6.83 
— kapt H Kiviranta 

TurRtR:iin 1.7.83 
— ylil H Saarinen KotRPstos-

ta 1.7.83 
— kapt S-G Grönberg 

SKK:uun 1.9.83 
— ylil M Taavitsainen 

SlRtR:iin 1.9.83 
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— vääp N Cederlöf 
KadK:uun 1.9.83 

— ltn T Junttila SlRtR:stä 
1.9.83 

Tehtäviin määräämiset 

— maj E Räihä koultstopääll 
1.1. ja opetusupseeriksi 
1.6. 

— vääp N Cederlöf kiinteis-
töupseeriksi 1.2. 

— vääp M Koli esikj:n ja 
kurssien vääpeliksi 1.2. 

— maj K Rehnbäck koultston 
päälliköksi 1.6. 

— kapt R Hannikainen htston 
päälliköksi 1.6. 

— kapt H-P Rekola t-ups-
osaston johtajaksi 1.7. 

— ylil H Saarinen opetus-
upseeriksi 1.7. 

— vääp E Haapala tväl-up-
seeriksi 1.7. 

— vääp A Vähäpassi kulje-
tusupseeriksi 1.7. 

— ylil K Valli kadettikurssin 
johtajaksi 29.8. 

— ylil T Junttila opetusupsee-
riksi 1.9. 

— tstoap M-L Haapala 
htstoon 5.10. 

— tstoap M Päivinen knto-
tstoon 5.10. 

TV 
• 

©TAPIOLA 

•H 
JOHNSON 
PUMP OY 

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

Suuritehoisia 
vahvistinlaitteita ja 
komentopuhelinlaitteita 
ammattikäyttöön. © Lipsanen 
MS-AUDIOTRON 
Laitilantie 10 00420 HKI 42 ® 5664644 

AUG. LIPSANEN OY 
Satakunnankatu 31 
28130 Pori 13 
Puh. (939) 19321 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

» » ^ I V & A ^aitonen 
• W \ oy 

Isolinnank. 15 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 
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MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
Pl 117, 07901 LOVIISA 

^HANKKIJA 
on 

monessa 
mukana 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

m m 
rakennusosakeyhtiö 

Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24 
Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf 

Myynti: 

Sähköliikkeiden Oy 

Valmistus: 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 
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DAVALAINEN 
TIETOKONE TYKKÄÄ 

IHMISESTÄ 
Davalaiset järjestelmät ja laitteistot edustavat 

myös ergonomian suhteen tietokonealan kaik-
kein uusinta kehitystä. 

Päätteenkäyttäjälle Davalainen ergonomia 
merkitsee entistä kevyempää ja miellyttävämpää 
työskentelyä. Työn joustavaa, nopeaa sujumista. 

Voisi melkein sanoa, että Davalainen tieto-
kone - tykkää ihmisestä. 

Myyntikonttorit": X A T A 
Helsinki (Espoo), I # ) I | / \ \ / / \ 
Turku, Tampere, Oulu ^ ^ ^ | J /% f 

INFORMAATIOJÄRJESTELMÄT 
Ahventie 4, 02170 Espoo 17, puh. (90) 42 021, lelex 122060 



Hyvä pankkisuhde 
on arvokasta 

paaomaa 
säästöpankit skop 


