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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, 
Rannikon Puolustajain Killan ja 
Rannikkotykistökoulun tiedotuslehti. 

Toimitusneuvosto 
Ev P Aulaskari 
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puh. 625 801 
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Kirjapaino 

T A Sahalan Kirjapaino Oy 

Helsinki 1984 

Rannikkotykistön 
kilpailuammunnat 

Turun Rannikkotykistörykmentti ylti vuon-
na 1983 ainutlaatuiseen tulokseen rannikko-
tykistön kilpailuammunnoissa voittaen sa-
malla kertaa kaikki saatavissa olevat palkin-
not. Hangon Rannikkopatteristo on "van-
hojen ammuntojen" aikana yltänyt samaan 
kahtena perättäisenä vuotena — vuosina 
1962 ja 1963. 

Olivat laskentaperusteet sitten vanhat tai 
uudet on Turun rykmentin nyt saavuttama 
tulos osoitus mittavasta koulutus- ja ampu-
mataidosta. Kiitos tuloksista kuuluu ennen 
kaikkea linnakkeiden koulutushenkilökun-
nalle ja ampuneiden pattereiden miehistölle. 
Ampuva patteri on juuri niin tehokas kuin 
sen heikoimmin koulutettu mies. Turussa tä-
mä heikoinkin lenkki oli mukana yhteisessä 
voitossa. Rykmentin komentajalla on täysi 
syy olla ylpeä joukostaan. 

Innostakoon turkulaisten saavutus muita 
joukko-osastojamme tämän kauden koitok-
sissa. Supistuvat varusmiesvahvuudet ja kor-
keatasoinen tekniikka asettavat koulutus-
henkilökunnan kyvyn ja taidon todelliseen 
kokeeseen. Mikään kilpailujärjestelmä ei voi 
olla kaikille "samanvertainen", mutta ran-
nikkotykistön kilpailuammunta on mitatta-
vuudessaan eräs oikeudenmukaisemmista. 
Ammunnan tulos mittaa sekä kouluttajan 
taitoja että ammunnan valmistelun yksityis-
kohtia — pyrkien kehittämään ja ylläpitä-
mään tykistöllistä ampumataitoa — piinalli-
sia yksityiskohtia myöten. 

Me voimme olla aselajina erittäin tyytyväi-
siä siihen, että moderni tekniikkamme mah-
dollistaa koulutustuloksiemme suhteellisen 
oikeudenmukaisen mittauksen. Onnea ja 
yrittämisen halua kilpailukaudella 1984! 

1.4.1984/AKi 



ASKO KILPINEN 

LESA ÖSTERLUND 
15 vuotta työtä merellä 
ja rannikolla 

Miessaaren leirikoti — RtK:n oppilaita — ja Liisa. 
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Liisa Österlund 
täytti 60 vuotta 
20.12.1983 
Päivän sankari oli 
jo aikaisemmin il-
moittanut luopuvan-
sa RSKYrn puheen-
johtajan tehtävistä 
vuoden 1984 vuosi-
kokouksessa. Tehtä-
vien luovutus uudel-
le puheenjohtajalle 
Eila Waldenille ta-
pahtui 4.3.1984 Hel-
singin Ritarihuo-
neella. Päätoimitta-
ja jätti oheisen 
haastattelun kysy-
mykset Liisa Öster-
lundille samassa ti-
laisuudessa. Vas-
tausten sisältö antaa 
kuvan harrastukses-
ta, joka on antanut 
enemmän kuin vaa-
tinut. "Mitään ei 
ole tarvinnut tehdä 
väkipakolla, uhrau-
tumisesta ei saa edes 
puhua" haastatelta-
vamme totesi läh-
tiäistilaisuudessaan 
29.3.1984. Kiitos Si-
nulle Liisa Öster-
lund — rannikko-
tykkiväki toivoo nä-
kevänsä Sinut edel-
leen keskuudessaan 
— kivillä ja luodoil-
la kuten ennenkin. 

Olet päivämäärällä 4.3.1984 
luovuttanut Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen puheenjohta-
jan tehtävät Eila Waldenille. 
Miten ja niiksi lähdit mukaan 
RSKY:n toimintaan? 

Olen ulospäin suuntautuva 
tyyppi ja rakastan kanssaih-
misiäni — mutta siinä määrin 
siviili, että 15 vuotta sitten en 
tiennyt sotilaskotityöstä yh-
tään mitään. Silloinen Soti-
laskotiliiton puheenjohtaja 
Annikki Elokas kertoi, että 
tällaistakin työtä voi tehdä ja 
kun lisäksi kuulin, että se 

Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen puitteissa on mahdol-
lista merellisissä olosuhteissa 
niin mukaan lähdin enkä ole 
kertaakaan katunut. Sitä olen 
katunut, etten tullut mukaan 
20 vuotta aikaisemmin. Tär-
kein syy mukaan tulooni oli 
luonnollisesti se, että tässä 
työssä tunnen tekeväni maan-
puolustustyötä — aivan 
konkreettisesti. 

Seitsemässä vuodessa rivijäse-
nestä yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi — "karriääri" on ol-
lut nopea ja näyttävä. Uskal-
latko lehtemme palstalla arvi-
oida niitä tekijöitä, jotka vei-
vät sinut puheenjohtajan is-
tuimelle? 

Vastaus on yksinkertainen: 
RSKYrn silloinen puheenjoh-
taja Kyllikki Seppo vaara jätti 
yhdistyksen suureksi suruksi 
puheenjohtajan tehtävät eikä 
näkyvillä ollut ketään muuta 
vapaaehtoista. Minua ei tar-
vinnut suuremmin edes hou-
kutella. 

Puheenjohtajakautesi ei alka-
nut vain auringon paistaessa 
ja hymyjen saattamana — yh-
distys tarvitsi tällöin kovaa-
kin ohjausta. Mitkä olivat 
polttavimmat ongelmat pu-
heenjohtajakautesi alussa? 

Taloudelliset ongelmat. Jou-
duin murroskauden pyörtee-
seen, kaikenlaiset lakisäätei-
set määräykset kaatuivat nis-
kaan ja monista erilaisista 
syistä johtuen yhdistyksen ta-
lous oli vaikeassa jamassa. 
Olin pakotettu tekemään rat-
kaisuja, jotka eivät itselleni-
kään, saati sitten ratkaisujen 
kohteiksi joutuneille olleet 
kovin miellyttäviä. Onneksi 
minulla oli tukenani hyvä ja 
yksimielinen hallitus ja asian-
tuntevaa apua. Ja ilmeisesti 
itselläni rämäpäistä remontti-
miehen mentaliteettia. 

Olet useassa yhteydessä ko-
rostanut yhdistyksen itsenäis-
tä asemaa — verrattuna puo-
lustusvoimiin. Syksyllä 1983 
tehdyssä kyselyssä useat va-
rusmiehet pitivät RSKY:tä 
osana puolustusvoimien orga-
nisaatiota. Miksi? 

En yhtään ihmettele, että pi-
tävät. Osasyynä lienee puut-
tuva tai vajavainen informaa-
tio ja se, että informaatio jo-
ka annetaan tulee liian var-
haisessa vaiheessa. Sotilasko-
tityöstä kerrotaan tulojuhlas-
sa ja varusmies on vielä siinä 
vaiheessa niin hämmästynyt 
uudesta tilanteestaan, että tie-
to menee toisesta korvasta si-
sään ja toisesta ulos. Osittain 
johtunee myös siitä, että ran-
nikkotykistöjoukkojen leireil-
lä liikumme kahvipannuinem-
me ja munkkeinemme niin 
tiukasti kantahenkilökunnan 
ohjeita noudattaen, ettei va-
rusmies osaa muuta kuvitella-
kaan kuin, että olemme osa 
Puolustuvoimien organisaa-
tiota. Myös yhtenäinen järjes-
töpukumme saattaa aiheuttaa 
mielikuvia tällaisesta sidon-
naisuudesta. 

RSKY kuuluu Sotilaskotiliit-
toon. Miten arvioisit yhdis-
tyksen asemaa Sotilaskotilii-
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Juhlapäivän 20.12.1983 ensimmäiset onnittelijat — Rannikkosotilaskotiyhdistyksen sisaret. 

Tyylikkään hämillinen päivänsankari ja "hymypojat" — rannikkotykistön joukko-osastojen komentajia. 
Vas ev Karvinen TurRtR, ev Lahti SIRtR, maj Rehnbäck RtK, evl Rönkkönen KotRPsto, evl Simola 
PErttsto, evl Sario HanRPsto on jäänyt Liisa Österlundin "varjoon". 
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tossa — onhan RSKY:n orga-
nisaatio ja toimintakenttä hy-
vinkin erilainen kuin tyypillis-
ten varuskuntakeskeisten so-
tilaskotiyhdistysten toimin-
taolosuhteet? 

RSKY:n erikoisolosuhteet on 
ainakin näiden 9 viime vuo-
den aikana, jolloin itse olen 
Sotilaskotiliiton hallituksessa 
istunut, otettu hyvin huomi-
oon. Mm jäsenmaksujen suh-
teen on Sotilaskotiliitto tullut 
yhdistystämme vastaan tietoi-
sena siitä, että puolet RSKY:n 
toimipisteistä on enemmän tai 
vähemmän tappiollisia. 

Mitkä ovat olleet RSKY:n toi-
mintaan liittyvät suurimmat 
käytännön ongelmat puheen-
johtajakautesi aikana? 

Monet sellaiset seikat, joita 
voisi pitää ongelmallisina, ku-
ten pitkät ja vaikeakulkuiset 
matkat useisiin toimipisteisiin 
ovat toisaalta niin haasteelli-
sia ja suorastaan rikastuttavat 
tätä toimintaa siinä määrin, 
että negatiiviset puolet muut-
tuvatkin positiivisiksi. Varsi-
naisena hankaluutena voi pi-
tää sitä, että eristyneet linna-
keolosuhteet pelästyttävät 
useita hyviä työnhakijoita ja 
yhdistyksellä on erittäin suu-
ria vaikeuksia saada uutta 
henkilökuntaa mantereelle 
muuttaneiden tilalle. Jos taas 
taloudellisista hankaluuksista 
puhutaan — niin tappiotahan 
siitä syntyy — kun kuljetus-
olosuhteiden vuoksi appelsii-
nit jäätyvät laiturilla talvella 
ja kesällä sulavat jäätelöt, 
myrskyssä särkyy koreittain 
limsapulloja jne. 

Pahimpana ongelmana pi-
täisin kuitenkin sitä, ettei 
meidän vapaaehtoinen jäsen-
kuntamme voi matkojen han-
kaluuden vuoksi iltaisin päi-
vystää linnakesotilaskodeissa, 
ei hoitaa kirjastoja jne. Toi-

sin sanoen linnakkeella palve-
leva varusmies voi aikanaan 
lähteä siviiliin saamatta kos-
kaan tietää millainen vapaa-
ehtoisjärjestö sotilaskotitoi-
mintaa pyörittää. Ainoa soti-
laskodin edustaja, jonka hän 
on tavannut, on ehkä sotilas-
kodin hoitaja ja apulainen. 

Materiaalista ihmisiin. Mitä 
mieltä olet tämän päivän kan-
tahenkilökunnasta yhteistoi-
mintakumppaneina? Onko 
asenteissa tapahtunut negatii-
visia tai positiivisia muutok-
sia kuluneiden vuosien aika-
na? 

Minulla ei omasta puolestani 
ole muuta kuin hyvää sanot-
tavaa kantahenkilökunnan 
suhtautumisesta työhömme. 
Apua tarjotaan usein ennen 
kuin sitä ehtii pyytääkään ja 
epäystävällistä kohtelua en 
ole koskaan saanut. Onhan 
sotilaskotityö tavallaan myös 
kantahenkilökunnan autta-
mista — tyytyväinen varus-
mies on varmasti miellyttä-
vämpi koulutettava kuin 
päinvastainen. Mitä asentei-
siin tulee niin täytyy sanoa, 
että lisääntynyt tietämys soti-
laskotityöstä on tuonut mu-
kanaan aina vaan positiivi-
sempaa asennoitumista. Ero 
on suuri verrattuna vuoteen 
-76 ja johtunee innokkaasta 
erilaisten kantahenkilökun-
nan kurssien informoinnista. 

Entä toiminnan pääkohde, 
suomalainen varusmies ranni-
kolla ja merellä? 

80-luvun varusmies on niin 
valveutunut, koulutettu ja ai-
kaansa seuraava, että myös-
kin palveluiden, joita hänelle 
tarjoamme täytyy olla tätä ai-
kaa. Yhteistoiminta oppilas-
kuntien ja varusmiestoimi-
kuntien kanssa takaa sen, että 
jokaisen ikäluokan toiveet 

huomioidaan ja vaara jonkin-
laisesta "tätiyhdistyksestä" 
eliminoidaan. Vaatimatto-
muus estää minua kertomas-
ta, kuinka positiivisesti varus-
mies sotilaskotityöhön suh-
tautuu. 

Tulevaisuuden linjaveto — 
oletko jo evästänyt seuraajaa-
si tulevalle toimintakaudelle? 
Mihin tulisi suunnata voima-
varoja tulevina vuosina? 

Jokaisella uudella hallituksel-
la puheenjohtaja mukaan-
luettuna täytyy olla oma lin-
jansa ja toimintasuunnitel-
mansa. Myöskin tässä meidän 
työssä pätee vanha sääntö, et-
tä uusi luuta lakaisee parhai-
ten. 

Lopuksi — miten sotilaskoti-
aate tulee pärjäämään tek-
nokraattien yhteiskunnassa 
— onko vapaaehtoinen työ 
elinvoimaista myös tulevai-
suudessa? 

Ei vapaaehtoista työtä mi-
kään tässä maassa tapa. Suo-
malainen on aina tottunut te-
kemään talkootyötä ja suurin 
osa vanhemmista yhä edelleen 
kasvattaa lapsiaan siinä hen-
gessä, ettei kaikkea voi mitata 
rahassa eikä kaikesta saa aina 
vaatia rahallista korvausta. 
Sotilaskotijärjestö on ja tulee 
pysymään aatteellisena järjes-
tönä ja sotilaskotisisaret ta-
juavat täysin maanpuolustuk-
sen merkityksen tälle maalle 
ja kansalle ja ovat onnellisia 
saadessaan osallistua vapa-
aehtoiseen maanpuolustus-
työhön. 

4.3.84/Aki 
• 



Rannikkosotilaskotiy hdistys 
Kustsoldathemsföreningen r.y:n 
toimintakertomus 1983 

Teemana: Viihtyisä sotilaskoti 

Toimintavuosi 1983 oli ta-
voitteiltaan rohkea. Toimin-
nan teema "Viihtyisä sotilas-
koti" asetti yhdistyksemme 
eteen useita vaativia haastei-
ta. Sotilaskotiemme kiinteis-
töt ja eräiden kotien sisustus 
kertoivat jo selvästi ajan ku-
lusta ja useiden varusmiesikä-
luokkien ahkerasta sotilasko-
din käytöstä. Toiminnan pää-
määränä oli mahdollisuuk-
siemme puitteissa luoda näis-
tä kodeista viihtyisiä vapaa-
ajan keitaita rannikon varus-
kuntiin ja linnakkeille. 

Vuoden mittavin hanke oli 
Örön sotilaskodin peruskor-
jaus. Täysin uusittu sotilasko-
ti vihittiin juhlallisesti ranni-
kon oikukkaan sään vallitessa 
käyttöön jo teemavuoden 
alussa. Yhdistys uusi Puolus-

tusministeriön tuella myös 
Pirttisaaren ja Kuivasaaren 
leirisotilaskodit. Useat soti-
laskodit ovat saaneet uusia 
kalusteita, ehostusta seiniin ja 
muihin pintoihin sekä henki-
lökunnan työtä helpottavia 
laitteistoja. Paikallisosastot 
ovat voimakkaasti osallistu-
neet asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen tukemalla yh-
distystä sekä rahallisesti että 
kalustolahj oituksin. 

Ilman paikallisosastojen 
tukea ei taloudellisesti varsin 
laajaa toimintasuunnitelmaa 
olisi voitu toteuttaa. Yhdis-
tyksen hallitus esittää lämpi-
mät kiitoksensa paikallisosas-
tojen sisarille "Viihtyisän 
sotilaskotivuoden" onnistu-
neesta toteuttamisesta. 

Taakse jääneestä toimikau-

desta saadut kokemukset tul-
laan nyt ensimmäisen kerran 
analysoimaan sotilaskodeissa 
toteutetun kyselyn perusteel-
la. Kyselyn toimeenpanossa 
ja kootun aineiston käsittelys-
sä olemme saaneet apua sekä 
Puolustusvoimien ATK-lai-
tokselta että Pääesikunnan 
tiedotusosastolta. Saadut tu-
lokset antavat myös viitteitä 
tulevien toimintakohteiden 
valinnalle. 

Meillä on jälleen hyvät läh-
tökohdat tulevalle vuodelle. 
Yksimielisenä ja sotilaskoti-
aatteen siivittämänä on Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksellä 
mitä parhaat mahdollisuudet 
onnistua tavoitteissaan myös 
tulevina vuosina. 

• 
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Leirisotilaskodit, vapaa-ajan huoneet 
ja hiljaiset huoneet 

RSKYsisusti vuoden 1983 aikana 
useita varusmiesten vapaa-ajan-
viettohuoneita ja ns hiljaisia huo-
neita. Televisioita, radioita, ur-
heiluvälineitä ym varusmiesten 
käyttöön tarkoitettuja viihdytys-
välineitä ostettiin lähes 500000 
markan arvosta. Leirisotilaskote-
ja korjattiin Pirttisaaressa ja Kui-
vasaaressa. 

79 
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Rannikkotykistön 
kilpailuammunnat 

Turun Rannikkotykistörykmentti ylti vuon-
na 1983 ainutlaatuiseen tulokseen rannikko-
tykistön kilpailuammunnoissa voittaen sa-
malla kertaa kaikki saatavissa olevat palkin-
not. Hangon Rannikkopatteristo on "van-
hojen ammuntojen" aikana yltänyt samaan 
kahtena perättäisenä vuotena — vuosina 
1962 ja 1963. 

Olivat laskentaperusteet sitten vanhat tai 
uudet on Turun rykmentin nyt saavuttama 
tulos osoitus mittavasta koulutus- ja ampu-
mataidosta. Kiitos tuloksista kuuluu ennen 
kaikkea linnakkeiden koulutushenkilökun-
nalle ja ampuneiden pattereiden miehistölle. 
Ampuva patteri on juuri niin tehokas kuin 
sen heikoimmin koulutettu mies. Turussa tä-
mä heikoinkin lenkki oli mukana yhteisessä 
voitossa. Rykmentin komentajalla on täysi 
syy olla ylpeä joukostaan. 

Innostakoon turkulaisten saavutus muita 
joukko-osastojamme tämän kauden koitok-
sissa. Supistuvat varusmiesvahvuudet ja kor-
keatasoinen tekniikka asettavat koulutus-
henkilökunnan kyvyn ja taidon todelliseen 
kokeeseen. Mikään kilpailujärjestelmä ei voi 
olla kaikille "samanvertainen", mutta ran-
nikkotykistön kilpailuammunta on mitatta-
vuudessaan eräs oikeudenmukaisemmista. 
Ammunnan tulos mittaa sekä kouluttajan 
taitoja että ammunnan valmistelun yksityis-
kohtia — pyrkien kehittämään ja ylläpitä-
mään tykistöllistä ampumataitoa — piinalli-
sia yksityiskohtia myöten. 

Me voimme olla aselajina erittäin tyytyväi-
siä siihen, että moderni tekniikkamme mah-
dollistaa koulutustuloksiemme suhteellisen 
oikeudenmukaisen mittauksen. Onnea ja 
yrittämisen halua kilpailukaudella 1984! 

1.4.1984/AKi 



ASKO KILPINEN 

LIISA ÖSTERLUND 
15 vuotta työtä merellä 
ja rannikolla 
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Liisa Österlund 
täytti 60 vuotta 
20.12.1983 
Päivän sankari oli 
jo aikaisemmin il-
moittanut luopuvan-
sa RSKY:n puheen-
johtajan tehtävistä 
vuoden 1984 vuosi-
kokouksessa. Tehtä-
vien luovutus uudel-
le puheenjohtajalle 
Eila Waldenille ta-
pahtui 4.3.1984 Hel-
singin Ritarihuo-
neella. Päätoimitta-
ja jätti oheisen 
haastattelun kysy-
mykset Liisa Öster-
lundille samassa ti-
laisuudessa. Vas-
tausten sisältö antaa 
kuvan harrastukses-
ta, joka on antanut 
enemmän kuin vaa-
tinut. "Mitään ei 
ole tarvinnut tehdä 
väkipakolla, uhrau-
tumisesta ei saa edes 
puhua" haastatelta-
vamme totesi läh-
tiäistilaisuudessaan 
29.3.1984. Kiitos Si-
nulle Liisa Öster-
lund — rannikko-
tykkiväki toivoo nä-
kevänsä Sinut edel-
leen keskuudessaan 
— kivillä ja luodoil-
la kuten ennenkin. 

Olet päivämäärällä 4.3.1984 
luovuttanut Rannikkosotilas-
kotiyhdistyksen puheenjohta-
jan tehtävät Eila Waldenille. 
Miten ja miksi lähdit mukaan 
RSKY:n toimintaan? 

Olen ulospäin suuntautuva 
tyyppi ja rakastan kanssaih-
misiäni — mutta siinä määrin 
siviili, että 15 vuotta sitten en 
tiennyt sotilaskotityöstä yh-
tään mitään. Silloinen Soti-
laskotiliiton puheenjohtaja 
Annikki Elokas kertoi, että 
tällaistakin työtä voi tehdä ja 
kun lisäksi kuulin, että se 

Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen puitteissa on mahdol-
lista merellisissä olosuhteissa 
niin mukaan lähdin enkä ole 
kertaakaan katunut. Sitä olen 
katunut, etten tullut mukaan 
20 vuotta aikaisemmin. Tär-
kein syy mukaan tulooni oli 
luonnollisesti se, että tässä 
työssä tunnen tekeväni maan-
puolustustyötä — aivan 
konkreettisesti. 

Seitsemässä vuodessa rivijäse-
nestä yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi — "karriääri" on ol-
lut nopea ja näyttävä. Uskal-
latko lehtemme palstalla arvi-
oida niitä tekijöitä, jotka vei-
vät sinut puheenjohtajan is-
tuimelle? 

Vastaus on yksinkertainen: 
RSKY:n silloinen puheenjoh-
taja Kyllikki Seppovaara jätti 
yhdistyksen suureksi suruksi 
puheenjohtajan tehtävät eikä 
näkyvillä ollut ketään muuta 
vapaaehtoista. Minua ei tar-
vinnut suuremmin edes hou-
kutella. 

Puheenjohtajakautesi ei alka-
nut vain auringon paistaessa 
ja hymyjen saattamana — yh-
distys tarvitsi tällöin kovaa-
kin ohjausta. Mitkä olivat 
polttavimmat ongelmat pu-
heenjohtajakautesi alussa? 

Taloudelliset ongelmat. Jou-
duin murroskauden pyörtee-
seen, kaikenlaiset lakisäätei-
set määräykset kaatuivat nis-
kaan ja monista erilaisista 
syistä johtuen yhdistyksen ta-
lous oli vaikeassa jamassa. 
Olin pakotettu tekemään rat-
kaisuja, jotka eivät itselleni-
kään, saati sitten ratkaisujen 
kohteiksi joutuneille olleet 
kovin miellyttäviä. Onneksi 
minulla oli tukenani hyvä ja 
yksimielinen hallitus ja asian-
tuntevaa apua. Ja ilmeisesti 
itselläni rämäpäistä remontti-
miehen mentaliteettia. 

Olet useassa yhteydessä ko-
rostanut yhdistyksen itsenäis-
tä asemaa — verrattuna puo-
lustusvoimiin. Syksyllä 1983 
tehdyssä kyselyssä useat va-
rusmiehet pitivät RSKY:tä 
osana puolustusvoimien orga-
nisaatiota. Miksi? 

En yhtään ihmettele, että pi-
tävät. Osasyynä lienee puut-
tuva tai vajavainen informaa-
tio ja se, että informaatio jo-
ka annetaan tulee liian var-
haisessa vaiheessa. Sotilasko-
tityöstä kerrotaan tulojuhlas-
sa ja varusmies on vielä siinä 
vaiheessa niin hämmästynyt 
uudesta tilanteestaan, että tie-
to menee toisesta korvasta si-
sään ja toisesta ulos. Osittain 
johtunee myös siitä, että ran-
nikkotykistöjoukkojen leireil-
lä liikumme kahvipannuinem-
me ja munkkeinemme niin 
tiukasti kantahenkilökunnan 
ohjeita noudattaen, ettei va-
rusmies osaa muuta kuvitella-
kaan kuin, että olemme osa 
Puolustuvoimien organisaa-
tiota. Myös yhtenäinen järjes-
töpukumme saattaa aiheuttaa 
mielikuvia tällaisesta sidon-
naisuudesta. 

RSKY kuuluu Sotilaskotiliit-
toon. Miten arvioisit yhdis-
tyksen asemaa Sotilaskotilii-
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Juhlapäivän 20.12.1983 ensimmäiset onnittelijat — Rannikkosotilaskotiyhdistyksen sisaret. 

Tyylikkään hämillinen päivänsankari ja "hymypojat" — rannikkotykistön joukko-osastojen komentajia. 
Vas ev Karvinen TurRtR, ev Lahti SIRtR, maj Rehnbäck RtK, evl Ränkkönen KotRPsto, evl Simola 
PErttsto, evl Sario HanRPsto on jäänyt Liisa Österlundin "varjoon". 
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tossa — onhan RSKY:n orga-
nisaatio ja toimintakenttä hy-
vinkin erilainen kuin tyypillis-
ten varuskuntakeskeisten so-
tilaskotiyhdistysten toimin-
taolosuhteet? 

RSKY:n erikoisolosuhteet on 
ainakin näiden 9 viime vuo-
den aikana, jolloin itse olen 
Sotilaskotiliiton hallituksessa 
istunut, otettu hyvin huomi-
oon. Mm jäsenmaksujen suh-
teen on Sotilaskotiliitto tullut 
yhdistystämme vastaan tietoi-
sena siitä, että puolet RSKY:n 
toimipisteistä on enemmän tai 
vähemmän tappiollisia. 

Mitkä ovat olleet RSKY:n toi-
mintaan liittyvät suurimmat 
käytännön ongelmat puheen-
johtajakautesi aikana? 

Monet sellaiset seikat, joita 
voisi pitää ongelmallisina, ku-
ten pitkät ja vaikeakulkuiset 
matkat useisiin toimipisteisiin 
ovat toisaalta niin haasteelli-
sia ja suorastaan rikastuttavat 
tätä toimintaa siinä määrin, 
että negatiiviset puolet muut-
tuvatkin positiivisiksi. Varsi-
naisena hankaluutena voi pi-
tää sitä, että eristyneet linna-
keolosuhteet pelästyttävät 
useita hyviä työnhakijoita ja 
yhdistyksellä on erittäin suu-
ria vaikeuksia saada uutta 
henkilökuntaa mantereelle 
muuttaneiden tilalle. Jos taas 
taloudellisista hankaluuksista 
puhutaan — niin tappiotahan 
siitä syntyy — kun kuljetus-
olosuhteiden vuoksi appelsii-
nit jäätyvät laiturilla talvella 
ja kesällä sulavat jäätelöt, 
myrskyssä särkyy koreittain 
limsapulloja jne. 

Pahimpana ongelmana pi-
täisin kuitenkin sitä, ettei 
meidän vapaaehtoinen jäsen-
kuntamme voi matkojen han-
kaluuden vuoksi iltaisin päi-
vystää linnakesotilaskodeissa, 
ei hoitaa kirjastoja jne. Toi-

sin sanoen linnakkeella palve-
leva varusmies voi aikanaan 
lähteä siviiliin saamatta kos-
kaan tietää millainen vapaa-
ehtoisjärjestö sotilaskotitoi-
mintaa pyörittää. Ainoa soti-
laskodin edustaja, jonka hän 
on tavannut, on ehkä sotilas-
kodin hoitaja ja apulainen. 

Materiaalista ihmisiin. Mitä 
mieltä olet tämän päivän kan-
tahenkilökunnasta yhteistoi-
mintakumppaneina? Onko 
asenteissa tapahtunut negatii-
visia tai positiivisia muutok-
sia kuluneiden vuosien aika-
na? 

Minulla ei omasta puolestani 
ole muuta kuin hyvää sanot-
tavaa kantahenkilökunnan 
suhtautumisesta työhömme. 
Apua tarjotaan usein ennen 
kuin sitä ehtii pyytääkään ja 
epäystävällistä kohtelua en 
ole koskaan saanut. Onhan 
sotilaskotityö tavallaan myös 
kantahenkilökunnan autta-
mista — tyytyväinen varus-
mies on varmasti miellyttä-
vämpi koulutettava kuin 
päinvastainen. Mitä asentei-
siin tulee niin täytyy sanoa, 
että lisääntynyt tietämys soti-
laskotityöstä on tuonut mu-
kanaan aina vaan positiivi-
sempaa asennoitumista. Ero 
on suuri verrattuna vuoteen 
-76 ja johtunee innokkaasta 
erilaisten kantahenkilökun-
nan kurssien informoinnista. 

Entä toiminnan pääkohde, 
suomalainen varusmies ranni-
kolla ja merellä? 

80-luvun varusmies on niin 
valveutunut, koulutettu ja ai-
kaansa seuraava, että myös-
kin palveluiden, joita hänelle 
tarjoamme täytyy olla tätä ai-
kaa. Yhteistoiminta oppilas-
kuntien ja varusmiestoimi-
kuntien kanssa takaa sen, että 
jokaisen ikäluokan toiveet 

huomioidaan ja vaara jonkin-
laisesta "tätiyhdistyksestä" 
eliminoidaan. Vaatimatto-
muus estää minua kertomas-
ta, kuinka positiivisesti varus-
mies sotilaskotityöhön suh-
tautuu. 

Tulevaisuuden linjaveto — 
oletko jo evästänyt seuraajaa-
si tulevalle toimintakaudelle? 
Mihin tulisi suunnata voima-
varoja tulevina vuosina? 

Jokaisella uudella hallituksel-
la puheenjohtaja mukaan-
luettuna täytyy olla oma lin-
jansa ja toimintasuunnitel-
mansa. Myöskin tässä meidän 
työssä pätee vanha sääntö, et-
tä uusi luuta lakaisee parhai-
ten. 

Lopuksi — miten sotilaskoti-
aate tulee pärjäämään tek-
nokraattien yhteiskunnassa 
— onko vapaaehtoinen työ 
elinvoimaista myös tulevai-
suudessa? 

Ei vapaaehtoista työtä mi-
kään tässä maassa tapa. Suo-
malainen on aina tottunut te-
kemään talkootyötä ja suurin 
osa vanhemmista yhä edelleen 
kasvattaa lapsiaan siinä hen-
gessä, ettei kaikkea voi mitata 
rahassa eikä kaikesta saa aina 
vaatia rahallista korvausta. 
Sotilaskotijärjestö on ja tulee 
pysymään aatteellisena järjes-
tönä ja sotilaskotisisaret ta-
juavat täysin maanpuolustuk-
sen merkityksen tälle maalle 
ja kansalle ja ovat onnellisia 
saadessaan osallistua vapa-
aehtoiseen maanpuolustus-
työhön. 

4.3.84/Aki 
• 

82 



Rannikkosotilaskotiyhdistys 
Kustsoldathemsföreningen r.y:n 
toimintakertomus 1983 

Teemana: Viihtyisä sotilaskoti 

Toimintavuosi 1983 oli ta-
voitteiltaan rohkea. Toimin-
nan teema "Viihtyisä sotilas-
koti" asetti yhdistyksemme 
eteen useita vaativia haastei-
ta. Sotilaskotiemme kiinteis-
töt ja eräiden kotien sisustus 
kertoivat jo selvästi ajan ku-
lusta ja useiden varusmiesikä-
luokkien ahkerasta sotilasko-
din käytöstä. Toiminnan pää-
määränä oli mahdollisuuk-
siemme puitteissa luoda näis-
tä kodeista viihtyisiä vapaa-
ajan keitaita rannikon varus-
kuntiin ja linnakkeille. 

Vuoden mittavin hanke oli 
Örön sotilaskodin peruskor-
jaus. Täysin uusittu sotilasko-
ti vihittiin juhlallisesti ranni-
kon oikukkaan sään vallitessa 
käyttöön jo teemavuoden 
alussa. Yhdistys uusi Puolus-

tusministeriön tuella myös 
Pirttisaaren ja Kuivasaaren 
leirisotilaskodit. Useat soti-
laskodit ovat saaneet uusia 
kalusteita, ehostusta seiniin ja 
muihin pintoihin sekä henki-
lökunnan työtä helpottavia 
laitteistoja. Paikallisosastot 
ovat voimakkaasti osallistu-
neet asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen tukemalla yh-
distystä sekä rahallisesti että 
kalustolahj oituksin. 

Ilman paikallisosastojen 
tukea ei taloudellisesti varsin 
laajaa toimintasuunnitelmaa 
olisi voitu toteuttaa. Yhdis-
tyksen hallitus esittää lämpi-
mät kiitoksensa paikallisosas-
tojen sisarille "Viihtyisän 
sotilaskotivuoden'' onnistu-
neesta toteuttamisesta. 

Taakse jääneestä toimikau-

desta saadut kokemukset tul-
laan nyt ensimmäisen kerran 
analysoimaan sotilaskodeissa 
toteutetun kyselyn perusteel-
la. Kyselyn toimeenpanossa 
ja kootun aineiston käsittelys-
sä olemme saaneet apua sekä 
Puolustusvoimien ATK-lai-
tokselta että Pääesikunnan 
tiedotusosastolta. Saadut tu-
lokset antavat myös viitteitä 
tulevien toimintakohteiden 
valinnalle. 

Meillä on jälleen hyvät läh-
tökohdat tulevalle vuodelle. 
Yksimielisenä ja sotilaskoti-
aatteen siivittämänä on Ran-
nikkosotilaskotiyhdistyksellä 
mitä parhaat mahdollisuudet 
onnistua tavoitteissaan myös 
tulevina vuosina. 

• 

24 

Leirisotilaskodit, vapaa-ajan huoneet 
ja hiljaiset huoneet 

RSKYsisusti vuoden 1983 aikana 
useita varusmiesten vapaa-ajan-
viettohuoneita ja ns hiljaisia huo-
neita. Televisioita, radioita, ur-
heiluvälineitä ym varusmiesten 
käyttöön tarkoitettuja viihdytys-
välineitä ostettiin lähes 500000 
markan arvosta. Leirisotilaskote-
ja korjattiin Pirttisaaressa ja Kui-
vasaaressa. 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

OY ALUMA AB 

EKENÄS STAD — 
TAMMISAAREN KAUPUNKI 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

OY EXIM AB 

OY FORCIT AB 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HACKLIN-YHTIÖT 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON LIIKENNE 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI 
L AATIK KOT E H DAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

OY HELO-TEHTAAT 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

KARJAAN KAUPUNKI 

KATAJANOKAN KASINO 

KODAK OY 

OY KOLSTER AB 
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KONE OY 

KONE-TUKKU OY 

KOTKAN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

LAPIN PAKARI OY 

OY LEVERINDUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

OY LOHJA AB 

LÄNSI-UUSIMAA 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U.V. LAAKSO & CO 

MARKKINOINTI VIHERJUURI 

(MV) 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MÖLNLYCKE AB 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

ORION-YHTYMÄ OY 

POHJANMAA OY 

RAISION TEHTAAT OY 

OY SAAB-VALMET AB 

SUNILA OY 

SUOMEN CPC OY 

R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

SUOMEN MAANVILJELIJÄIN 
KAUPPA OY 

SÄÄSTÖPANKIT 

TUOTTAJAIN LIHAKESKUS-
KUNTA TLK 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

VALMETIN LAIVA-
TEOLLISUUS OY 

VALTIMON TEKNIIKKA OY 

VALTION POLTTOAINEKESKUS 
VAPO 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

• j f cyTVLLKTÄ Täydellinen näöntutkimus • painemittaus • 
piilolasisovitus • tarvittaessa lähetteet 

SILMARpVIVELUA silmälääkärille • turvallinen silmäpalvelu 

TULE JA HANKI S I L K I Ä O P T I K K O 
SILMÄLASIT VALANTA 
ASIANTUNTIJALTA 

MIKKELI: Porrassalmenkatu 12 Puh. 360 200 
LAHTI: Aleksanterinkatu 1 Puh. 37 200 

TILAUSKONEPAJA 
MOOTTORIKONEISTAMO 

Vaskitie 4 20660 Littoinen 
Puhelin 921-442 700 
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EVERSTILUUTNANTTI ASKO KILPINEN 

SUOMENLINNA 
JA SOTILAAT 

Suomenlinna — Viapori — Sveaborg nousi 1970-
luvulla uudestaan helsinkiläisten tietoisuuteen. Lin-
noituksen ainutlaatuisuus ja sen merkitys matkailu-
kohteena oivallettiin, joskin hieman eri tavalla kuin 
rannikkotykkiväki olisi halunnut. Linnoituksen 
puhtaasti sotilaalliset rakenteet, sen tykkitulta kestä-
mään rakennetut vallit ja bastionit on tällä hetkellä 
omistettu ensisijaisesti kansamme kulttuurielämän 
palvelukseen. Linnoituksen meri- ja rannikonpuo-
lustukseen liittyvät vaiheet ovat painuneet taka-
alalle. 

Rannikkotykkimies, onko 
asia ehkä niin, että olemme it-
se tähän osittain syyllisiä? 
Emmekö ole täysin ymmärtä-
neet Suomenlinnan historian 
meille jättämän perinnön 
henkistä arvoa? Naapuri-
maissamme, sekä idässä että 
lännessä, on vanhoja perinne-
rikkaita linnoituksia muutet-
tu uudenaikaisiksi koulutus-
keskuksiksi, esikuntatiloiksi 
ja puolustusvoimien historiaa 
esitteleviksi museoiksi. Eikö 
Suomenlinna ollut meille his-

toriallisesti tarpeeksi arvokas 
— miksi Pohjolan Gibraltaria 
ei voitu säilyttää Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmen-
tin keskuspaikkana? 

Historian taustat 
— Sveaborg 
En pyri esitelmässäni vastaa-
maan äsken heittämiini kysy-
myksiin. Tahdon kuitenkin 
mahdollisimman selkein sa-
noin tuoda esiin perinteiden 
merkityksen suhteellisesti 
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Lukiessani komenta-
ja Tapani Mattilan 
ansiokasta kirjaa 
meripuolustuksen 
vaiheista Ruotsin 
vallan aikana osui 
käteeni vuonna 1979 
SlRtR:n vuosijuhla-
päivänä pitämäni 
esitelmä. Sen johta-
vana aiheena on 
Suomenlinnan soti-
laallisen menneisyy-
den arvostaminen 
myös tulevaisuudes-
sa. Tuulen suunta 
näyttää nyt neljä 
vuotta myöhemmin 
jo toiselta. Sotilaal-
liselle menneisyydel-
le on myös löytynyt 
sijaa. Sotamuseo-
hanke — ja toivot-
tavasti Rannikkoty-
kistömuseo sen mu-
kana — menee 
eteenpäin, perinneri-
kasta Upseerikerhoa 
korjataan, Merisota-
koulu on ja pysyy 
saarella. Meillä on 
ainutlaatuinen histo-
riallinen linnoitus 
pääkaupunkimme 
edustalla — annetta-
koon sille myös tu-
levaisuudessa se his-
toriallinen arvo,jo-
ka sillä on mennei-
syydessä ollut. 

nuoren joukko-osastomme 
jokapäiväisessä elämässä. 

Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmentti voi rykmen-
tin entisen komentajan eversti 
Veikko Vuorelan sanojen mu-
kaan laskea historiansa alka-
neen toukokuun 12. päivänä 
1748, jolloin laskettiin Svea-
borgin, nykyisen Suomenlin-
nan, rannikkolinnoituksen 
peruskivi Helsinki-nimisen 
näivettyvän pikkukaupungin 
edustalla. 

Helsingin historiaa käsitte-
levästä kirjasta olen poiminut 
seuraavan otteen:"Ja pian oli 
edessä runsas hyvitys, kun 
vuonna 1748 alkoivat Svea-
borgin linnoitustyöt tuoden 
parinkymmenen vuoden aika-
na helsinkiläisille poikkeuk-
sellista vaurautta lisääntynei-
den ansioiden muodossa." 

Suurisuuntainen rakennus-
työ jatkui vuoteen 1772 saak-
ka. Tämän sen ajan olosuh-
teissa valtavan linnoituksen 
suunnittelija ja luoja kreivi, 
sotamarsalkka Augustin Eh-
rensvärdin hautamuistomerk-
ki on pystytetty linnoituksen 
keskeisimmälle paikalle ny-
kyisen Ehrensvärdmuseon pi-
ha-aukiolle. 

Ehrensvärdin aloittama työ 
ei koskaan valmistunut lopul-
lisesti. Vuonna 1808 kohta-
lokkaan Suomen sodan al-
kaessa oli linnoituksessa 2100 
tykkiä ja noin 3000 miestä. 
Linnoitus antautui venäläisil-
le huhtikuussa 1808 täysin 
puolustuskykyisenä. "Onko 
meillä syytä vaalia häpeälli-
sesti, ilman taistelua antautu-
neen linnoituksen jättämää 
perintöä?" Näinhän eräässä 
lehtikirjoituksessa kysyttiin, 
kun keskustelu Suomenlinnan 
tulevasta kohtalosta oli esillä 
muutama vuosi sitten. 

Tosiasia on kuitenkin, että 
Suomenlinnan luovuttajaa, 
amiraali Cronstedtia, ei voitu 

syyttää henkilökohtaisen roh-
keuden puutteesta — sen 
osoittaa Ruotsinsalmen meri-
taistelussa kahdeksantoista 
vuotta aikaisemmin osoitettu 
harkintakyky ja taito. Tältä 
ajalta on myöskin peräisin 
puolustusvoimien piirissä ai-
na ajankohtainen tarina: 

"Palkkioksi Ruotsinsal-
men meritaistelussa osoitetus-
ta taidosta ja urhoollisuudes-
ta ylensi Kustaa III — silloi-
nen Ruotsin kuningas eversti-
luutnantti Cronstedtin evers-
tiksi — jääden kuitenkin tois-
taiseksi edelleen everstiluut-
nantin palkkaeduille — koska 
kruunulla ei ollut varaa mak-
saa hänelle everstin palkkaa. 

Tästä kimmastuneena py-
säytti tuliterä eversti laivas-
tonsa Korppoon saaren etelä-
puolella ja järjesti suuret 
ylentäjäisjuhlat — joissa pää-
henkilönä oli laivavuohi, joka 
ylennettiin lehmäksi jääden 
edelleen laivavuohen muo-
naeduille. 

Kuningas suuttui moisesta 
pilkasta ja uhkasi mestauttaa 
everstinsä — everstin temppu 
osoitti sen ajan oloissa mel-
koista henkilökohtaista roh-
keutta. Tarina ei silti ratkaise 
arvoitusta — miksi amiraali 
luovutti taistelutta Pohjolan 
vahvimman linnakkeen? 

Sveaborg tulee vuoden 
1808 tapahtumista huolimatta 
aina olemaan Helsingin edus-
tan rannikkopuolustuksen 
tärkeyttä symbolisoiva linnoi-
tusjärjestelmä. Sen rakenta-
miseen johtanut strateginen 
ajattelu on myöhempinäkin 
aikoina osoittautunut toteut-
tamiskelpoiseksi sekä lännes-
tä että idästä uhannutta hyök-
kääjää vastaan. 

Viaporin kausi — 
rannikkotykistön nousu 
Viaporiksi muuttunut linnoi-
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Tämän päivän rannikkotykkimies koulutetaan edelleen Suomenlinnan linnoitusalueen saarten historialli-
silla valleilla ja linnoitteilla. 

tus uinui untaan 1850-luvulle 
saakka. Linnoitus rappeutui, 
tykistö jäi ajasta jälkeen, ja 
miehityksenä oli pääosin ta-
vallista jalkaväkeä. 

Englantilais - ranskalaisen 
laivaston ilmestyminen vii-
denkymmenen rauhanvuoden 
jälkeen linnoituksen edustalle 
Krimin sodan aikana vuonna 
1854—55 herätti sen karvaasti 
sikeästä unesta. Linnakkeen 
vanhentuneet tykit eivät kan-
taneet sen edustalle ankkuroi-
tuihin aluksiin saakka, vaan 
nämä saivat rauhassa pom-
mittaa Viaporin linnakesaa-
ria. Vuoden aikana rakenne-
tut maavallit suojasivat kui-
tenkin linnaketta ja miinoite-
tut väylät estivät vihollisten 
tunkeutumisen kohti Helsin-
kiä. 

Viapori oli rapistuneenakin 
— 700 vanhanaikaisella tykil-
lään ja miinoitteilla estänyt 
useita kymmeniä aluksia kä-
sittäneen armadan tunkeutu-

misen Helsinkiin. Linnoitus 
oli 46 tunnin pommituksen 
jälkeen edelleen täysin taiste-
lukykyinen. Puutteistaan 
huolimatta rannikkopuolus-
tus Helsingin edustalla pystyi 
täyttämään tehtävänsä sen 
ajan moderneinta laivastoa 
vastaan. 

Sodan kokemusten perus-
teella uusittiin Viaporin lin-
noitussaarten tykistö ja tyk-
kien asemat. Nämä asemat ja 
tykit ovat edelleen nähtävissä 
Kustaanmiekan valleilla ja 
Vallisaaressa, joka on saanut 
suomenkielisen nimensä 
1800-luvun loppupuolen ra-
kennustöiden tulosten perus-
teella. 

Rakennustyöt työllistivät 
tuhansia siirtotyöläisiä, am-
mattimiehiä, hevosia ja aluk-
sia. Vallityöt antoivat työtä 
helsinkiläisille sekä toivat ra-
haa ja elämää vielä kansain-
välisen mittapuun mukaan 
pieneen kaupunkiin. 

1905 sodassa Japania vas-
taan Venäjä menetti laivas-
tonsa Korean vesillä käydyssä 
taistelussa. Tämä antoi sy-
säyksen Suomenlahden ran-
nikkopuolustuksen kehittä-
miselle, jonka tuloksena oli 
eräs maailman voimakkaim-
mista rannikkopuolustusjär-
jestelmistä. Pelkästään Hel-
singin edustalla oli ensimmäi-
sen maailmansodan päättyes-
sä 1918 
— 40 järeätä rannikkotykkiä 

(10—12 tuumainen) 
— 26 kuuden tuuman Canet-

ta, joka on nykyisen Tam-
pellan edeltäjä 

— sekä 34 kevyttä rannikko-
tykkiä. 

Näiden tykkien asemat 
ovat edelleen nähtävissä Iso-
saaressa, Kuivasaaressa, Ka-
tajaluodossa, Rysäkarilla ja 
monella muulla Helsingin 
edustan saarella. Koko tämä 
järjestelmä kalustoineen jou-
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tui pääosin vahingoittumatto-
mana suomalaisten haltuun 
toukokuussa 1918. 

Itsenäisyyden aika 
SIRtR 

12.5.1918, Snellmannin päi-
vänä, nostettiin Leijonalippu 
ensimmäisen kerran Kustaan-
miekan kärkeen. Kunnialau-
kaukset ampui 7.5.1918 pe-
rustettu Suomenlinnan linnoi-
tustykistö. Itsenäisen Suomen 
vanhin rannikkotykistöjouk-
ko-osasto oli perustettu Suo-
menlinnan linnoituksen alu-
eella. 

Joukko-osastomme toimi 
Suomenlinnassa vuoteen 
1973, jolloin sen johto-osat, 
esikunta ja esikuntapatteri 
siirtyvät Santahaminaan. 
Suomenlinna oli linnoitusjär-
jestelmänä menettänyt merki-
tyksensä jo ensimmäisen 
maailmansodan aikana, mut-
ta sen merkitys keskeisenä 
esikunta- ja koulutusalueena 
säilyi 1970-luvulle saakka. 

Suomenlinna ja 
tulevaisuus 
Miksi sitten pengon edelleen 
vanhaa rapistuvaa kivikasaa? 
Teen sen siksi, että Suomen-
linna tänäkin päivänä symbo-
lisoi pääkaupunkimme Hel-
singin rannikkopuolustuksen 
merkitystä. Se on olemassa-
olollaan kolmen sodan aikana 
estänyt hyökkääjän tunkeutu-
misen tykistön kantaman 
päähän pääkaupungistamme. 

Suomenlinnan nimeä kan-
tava kehittyvä, moderni ryk-
menttimme toteuttaa edelleen 
samaa tehtävää, jota varten 
Sveaborgin rakentaminen 
aloitettiin 1748. Tästä vuo-
desta voimme laskea ryk-
menttimme perinteet. Me em-
me enää toimi päivittäin lin-
noituksen historiallisessa ym-
päristössä, mutta nähtävissä 

olevassa tulevaisuudessa asuu 
rykmentin henkilökuntaa Eh-
rensvärdin rakennuttamissa 
asuintaloissa — upseeri- ja 
toimiupseerikerhot toimivat 
Suomenlinnan alueella — me 
olemme edelleen kiinni ainut-
laatuisessa rannikkopuolus-
tuksen perusajatuksen kestä-
vyyttä ilmentävässä linnoitus-
järjestelmässä. 

Suomenlinna rakenteineen 
on suomalaisten yhteistä 
omaisuutta. Sen korjaami-
nen, ylläpito ja toimivuuden 
jatkuva kehittäminen on 
mahdollista vain valtiovallan 

tuen turvin. Tästä kehitykses-
tä ei kuitenkaan missään vai-
heessa tule syrjäyttää Suo-
menlinnan alkuperäistä lähtö-
kohtaa — se on puolustustar-
koituksiin rakennettu rannik-
kolinnoitus. Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin ja 
koko Suomen rannikkopuo-
lustuksen perinteet lähtevät 
Suomenlinnan muureilta ja 
hiekkavalleilta. 

Tätä perinnettä symbolisoi 
Kustaanmiekan valleilla taas 
täksi kesäksi 12.5. tällä päivä-
määrällä nostettu sinivalkoi-
nen Leijonalippu. • 

Helsingin "puolustaja"palaa harjoituksista Rannikkotykistökoululle 
Santahaminaan — alueelle, joka on perinyt osan Suomenlinnan tehtä-
vistä koulutusyksikköjen sijoituspaikkana. 
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Vuoden 1983 kilpailuammuntojen tulokset 

RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO ("KARHULAN MALJA") 

1. TurRtR 93.17 
2. HanRPsto 59.82 
3. KotRPsto 59.44 
4. SIRtR 48.17 
5. VaaRPsto 40.56 

PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI 
("TYKISTÖKENRAALI V-P NENOSEN KIERTOPALKINTO") 

Rl R3 Tulos 
L / l L / l 

1. TurRtR 110,00/87,29 113,80/94,18 90,74 
2. KotRPsto 107,59/83,65 97,10/77,64 80,65 
3. SIRtR 113,00/90,82 88,20/62,55 76,69 
4. HanRPsto 103,87/77,03 88,78/63,68 70,36 
5. VaaRPsto 82,00/25,46 84,58/55,96 40,71 

PARAS YKSIKKÖ RANNIKKOTYKISTÖN TAISTELU AMMUNNOISSA 
("PARHAAN YKSIKÖN KIERTOPALKINTO") 

Tl T2 Tulos 
L / l L/2 

1. TurRtR 100,00/98,71 74,63/92,51 95,61 
2. HanRPsto 27,80/31,21 50,00/67,36 49,29 
3. VaaRPsto 58,80/74,86 0,00/05,94 40,40 
4. KotRPsto 46,90/59,10 15,40/17,36 38,23 
5. SIRtR 29,27/33,36 0,00/ 5,94 19,65 

PARAS TULENJOHTAJA ("TULENJOHTAJAN MALJA") 

1. Ltn A Räty TurRtR 98,71 (Tl) 
2. Ylik H Lempiäinen TurRtR 94,18 (R3) 
3. Yliv M Hiipakka TurRtR 92,51 (T2) 
4. Ltn K Nyholm SIRtR 90,82 (Rl) 
5. Ylil H Mälkki TurRtR 87,29 (Rl) 
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Voittaja 1983 
Turun Rannikkotykistörykmentti 

Välittömästi kilpailuammun-
tojen tulosten julkaisemisen 
jälkeen lähetti Lounais-Suo-
men Sotilasläänin komentaja 
kenraaliluutnantti Lauri Ko-
ho Turun Rannikkotykistö-
rykmentin komentajalle 
eversti Jukka Karviselle seu-
raavan sanoman: 

"Turun Rannikkotykistöryk-
mentti on osoittanut esimer-
killistä sotilaskuntoa voitta-
malla kiistattomalla parem-
muudella kaikki rannikkoty-
kistössä kilpailtavana olleet 
ammunnat. 

Onnittelen joukko-osastoa, 

sen komentajaa, kouluttajia 
sekä kilpailuun osallistuneita. 

Kannustakoon tämä saavu-
tus rykmenttiä jatkossakin 
menestyksellisiin ponnistuk-
siin rannikkomme puolustus-
kyvyn kehittämiseksi." 

Palkintojen jakotilaisuus 
pidettiin 12.12.1983 täpötäy-
dessä Linnan kasarmin soti-
laskodissa. Palkinnot jakoi 
rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Pentti Aulaskari. 

Rykmentin komentaja 
eversti Jukka Karvinen luo-
vutti rykmentin ammuntoihin 
ja leirien läpivientiin liittyen 

myöntämänsä joukko-osasto-
ristin Vartiolentueen päälli-
kölle majuri Raimo Munukal-
le sekä tunnustuspalkinnot Il-
matieteenlaitoksen meteoro-
logi Salme Jaskarille ja ampu-
maharjoitusten johtajalle ma-
juri Raimo Huuhtaselle. 

Lounais-Suomen Sotilas-
läänin komentaja kenraali-
luutnantti Lauri Koho lausui 
puheessaan sekä tunnustuk-
sensa aselajin historiassa ai-
nutkertaisten tulosten johdos-
ta että vakavan kehoituksensa 
myös peruskoulutuskauden 
täysipainoisen toteuttamisen 
merkityksellisyydestä. 

Voittajat. Vas kapteenit Hänninen ja Pispanen sekä "Nenosen tykki" kapt Tiainen ja "Karhulan malja", 
ylil Mälkki ja "Parhaan yksikön kiertopalkinto", kapt Savonheimo ja "Tulenjohtajan malja" sekä maj 
Suorauma ja "RSKY:n lautanen". 



In memoriam 

NORMAN ADOLF 
SIMONEN 

t 22.1.1984 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti Norman Adolf 
Simonen on kuollut Helsingissä pitkäaikaisen 
sairauden jälkeen. Hänessä poistui keskuudes-
tamme pitkän ja ansiokkaan päivätyön tehnyt 
vanhimman polven rannikkotykistöupseeri, 
jonka aktiivisuus ja aloitteellisuus ulottui laa-
jalti aselajin ulkopuolellekin. 

Norman Simonen oli syntynyt 22.6.1900 
Helsingissä. Jo koulupoikana hän osallistui 
Vapaussotaan lähettitehtävissä. Tultuaan yli-
oppilaaksi Kallion yhteiskoulusta hän astui 
asevelvollisena palvelukseen Uudenmaan ryk-
menttiin ja sieltä Kadettikouluun 3. kadetti-
kurssille. Kurssin valmistuessa upseereiksi v 
1922 siitä määrättiin aselajin vaikean upseeriti-
lanteen takia rannikkotykistöön 14 upseeria, 
joista Norman Simonen nyt viimeisenä on 
poistunut riveistä. 

Norman Simonen palveli Laatokalla RT 
3:ssa eri tehtävissä vv 1922—35, suoritti Sota-
korkeakoulun ja toimi sen jälkeen mm osaston 
johtajana Merisotakoulussa. Talvisodassa hän 
toimi Ahvenanmaan puolustuksessa ja sodan 
lopussa Uuraan alalohkon komentajana. Jat-
kosodan alkuvaiheessa hän toimi erillisen lin-
nakkeiston komentajana Kannaksella ja sit-

temmin RTR 11 :n komentajana Hangossa. So-
tien jälkeen Norman Simonen osallistui Suo-
menlahden miinanraivaukseen V Raivaaja-
osaston päällikkönä. Reserviin hän siirtyi täy-
sinpalvelleena UudSl:n esikuntapäällikön teh-
tävistä v 1955. Upseeriliiton ensimmäisenä 
pääsihteerinä hän toimi vv 1955—59. 

Norman Simonen oli RtUY:n perustajajäse-
niä, toimi yhdistyksen sihteerinä 1937—44 ja 
sittemmin useaan otteeseen eri julkaisujen toi-
mituskunnissa, johtokunnan jäsenenä ja yh-
distyksen varapuheenjohtajana. Hän oli mo-
nien yhdistyksen toimintaa elävöittäneiden 
alotteiden ja ideoiden isä ja tarmokas toteutta-
ja. RtUY:n kunniajäseneksi hänet kutsuttiin v 
1969. Norman Simonen oli myös Rannikon-
puolustajain killan perustajia ja toimi Helsin-
gin rannikkotykistökillan johdossa monet vuo-
det. 

Ansioitunutta sotilasta oli hänen viimeiselle 
matkalleen saattamassa omaisten ohella enti-
nen pitkäaikainen esimies kenraali Valve, ka-
dettitoverit, alaiset ja aseveljet sotien ajalta se-
kä lukuisat palvelustoverit, ystävät ja yhteisöt. 

YP 
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Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 % V J } 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 

OVAKO 
ON 

TERÄKSEN 
TEKIJÄ 

SUOMESSA 
sft 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Kunniamerkit 

Puolustusvoimain lippujuhla-
päivänä 1983 SLK eversti 
Jukka Karvinen 

Ylennykset ja nimitykset 

— sotmest Paavo Pertti Koli 
luutnantiksi 1.10.83 

— sotmest Jaakko Juhani 
Nummela luutnantiksi 
1.10.83 

— yliv Aaro Hannes Kanto-
nen sotilasmestariksi 
1.10.83 

— yliv Matti Tapani Autio 
sotilasmestariksi 1.10.83 

— ylik Martti Matti Emil 
Santa vääpeliksi 1.11.83 

— v-korpr Helge Juhani Sai-
nio erikoisammattimiehek-
si 1.10.83 

— v-ylik Erkki Hannu Sakari 
Mustonen erikoisammatti-
mieheksi 1.10.83 

— v-kers Jarkko Heikki Jo-
hannes Lehtinen erikois-
ammattimieheksi 1.10.83 

— värv Eila Anneli Latvasalo 
er ikoisammatt imieheksi 
1.10.83 

— yliv Tenho Ansel Ranta so-
tilasmestariksi 1.2.84 

— vääp Seppo Johannes 
Koivukoski ylivääpeliksi 
1.2.84 

— ylik Heimo Uolevi Lempi-
äinen vääpeliksi 1.2.84 

— ylik Vesa Tapio Vesala 
vääpeliksi 1.2.84 

— kers Jyrki Tapani Laitinen 
ylikersantiksi 1.2.84 

— kers Mika Erik Oranen yli-
kersantiksi 1.2.84 

— kers Juha Esko Saarinen 
ylikersantiksi 1.2.84 

Erot 

— sotilasmestari Aarre Vil-
helm Mäki 1.2.84 Utön 
lkeelta 

— ruokala-apulainen Aili 
Mir j am Väinölä 1.1.84 
Utön lkeelta 

Tehtäviin määräämiset 

— kapteeni Heikki Olavi Ki-
viranta 1.7.83 koul- ja 
järjtston päälliköksi 

— luutnantti Seppo Antero 
Salonen 1.9.83 opetusup-
seeriksi Gyltön lkeelle 
Kuuskaj askarin lkeelta 

— reservin yliluutnantti Sep-
po Tervakangas 1.9.83 
E/II/TurRtR:aan 

— neiti Mirja Annikki Weri-
kow 1.9.83 ruokala-apu-
laiseksi Örön lkeelle 

— kapteeni Heikki Uolevi 
Piispanen 1.10. Gyltön 
Ikeen päälliköksi 

— rouva Merja Tuulikki Lai-
tinen 1.10.83 Gyltön Kor-
jaamolle 

— rouva Marja Tuulikki 
Giers 1.10.83 emännäksi 
Örön lkeelle 

— reservin vänrikki Teppo 
Tapani Viitanen 1.10.83 
kersantiksi Kuuskaj aska-
rin lkeelle 

— reservin upseerikokelas 
Marko Rintanen 24.10.83 
kersantiksi Gyltön lkeelle 

— neiti Anna Helena Wilson 
24.10.83 ruokala-apulai-
seksi Örön lkeelle 

— kapteeni Esa Aarne Tiai-
nen 28.10.83 I/TurRtR:n 
patteristoupseeriksi 

— ylik Jaakko Johannes 
Laakso 1.1.83 I/TurRtR:n 
koneupseeriksi Gyltön 
lkeelle Örön lkeelta 

— kapteeni Urpo Henrikki 
Lipponen 1.12.83 EPtrin 
päälliköksi 

— kapteeni Kyösti Juhani La-
kio 1.1.84 Utön Ikeen 
päälliköksi 

— ylivääpeli Lauri Ilkka Ola-
vi Salakari 1.1.84 EPtrin 
keskusvaraston hoitajaksi 
Gyltön lkeelta 

— v-kersantti Tapio Juhani 
Kamila 1.1.84 Gyltön 
Ikeen varusvaraston hoita-
jaksi EPtrista 

— ylivääpeli Valto Aulis Kau-
konen 1.1.84 EPtrin ko-
neupseeriksi Örön lkeelta 

— vääpeli Juha Mikko Giers 
1.1.84 Örön Ikeen meren-
kulku-upseeriksi Gyltön 
lkeelta 

— sotilasmestari Teppo Juha-
ni Reinikainen 1.1.84 1/ 
TurRtR:n merenkulku-up-
seeriksi EPtrista 

1 
P U U K O N ^ Iisakki Järvenpää oy 

LAATU JA 62210 KAUHAVA KK 
PERINNE PUH/TEL 964-340135 PERINNE I 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
— asentaja Esa Tapio Laine 

1.1.84 puhelinkeskusasen-
tajaksi EPtriin 

— luutnantti Seppo Antero 
Salonen 1.1.84 Utön Ikeen 
opetusupseeriksi Gyltön 
lkeelta 

— keittäjä Teuvo Kalevi Ju-
hani Pullinen 1.1.84 Utön 
lkeelle ruokala-apulaiseksi 

— värvätty tutkamittaaja Sti-
na Asta Birgitta Laakso 
1.3.84 Örön Ikeen tutka-
mittaajaksi Gyltön lkeelta 

— ylivääpeli Christer Henrik 
Robert af Ursin 1.3.84 
EPtrin merenkulku-upsee-
riksi E/II/TurRtR:sta 

— kers Vesa Heikki Tapio 
Torninoja 1.2.84 Kuuska-
j askarin lkeelle 

Siirrot 

— sotilasmestari Jorma Tu-
runen HämRJP:sta 1.10. 
83 TurRtRE:aan 

— sotilasmestari Pekka Sa-
muli Päivärinta TurLAs: 
lie 15.11.83 TurRtRE:sta 

— yliluutnantti Henry Einar 
Olavi Mälkki RtK:uun 
1.1.84 Utön lkeelta 

• 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Rykmentin komentaja eversti Jukka Karvinen luovuttaa "tunnushylsyn" meteorologi Salme Jaskarille 
v. 1983 tuloksekkaisiin kilpailuammuntoihin johtaneiden säätietojen siivittämänä. 
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MENNEN 

MIKA MIEHEN OLO 

VALMET412 SS" 

Käy tutustumassa lähimmässä urheiluliikkeessä. 
Perusaseena vahva |a monipuolinen päällekkäis-
piippuinen haulikko. Siihen voidaan normaaiikiinni-
tyksellä liittää monipuolinen valikoima erilaisia 
vaihtopiippuja: kaksoisluodikon puput, haulikkorih-
la-piiput tai haulipiiput 
Puolen tuuman kiikarinkiinnitysialusta. myös hau-
lipiipuissa. Vahvistettu, lisäsululla varustettu lu-
konKehys. 1-liipaisiminen mekanismi, kylmätaotut 
piiput, magnum-patruunat mahdollisia, tilauksesta 
kovakromatut haulipiiput 

1 
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T Y Ö N A N T A J A N A J A K O U L U T T A J A N A 
Rannikkotykistö on oma-
leimainen, teknisesti pitkälle 
varustettu ja nopeasti 
kehittyvä aselaji. 
I t senä ise t t o i m i n t a y k s i k ö t ja t eh tävä t 
ase t tava t sekä ihmise l le e t tä t ekn i i ka l l e 
ankara t vaa t imukse t . S i ks i s e k ä ihm inen 
et tä t ekn i i k ka ova t ava inasemassa 
rann i kko t yk i s t össä . Rannikkotykistö 
tarjoaa eriasteisen koulutuksen saaneil le 
henkilöille monipuolisen tehtäväkentän. 

Jo ennen aseve lvo l l i suu t ta kanna t taa 
o t taa se l koa r a n n i k k o t y k i s t ö n t a r j oam is ta 
mahdo l l i suuks i s ta . Varusmiespalvelu 
rannikkotykistössä antaa kuvan 
mahdollisesta tulevasta ammatista. 

Rannikkotykistö tarvitsee ennen 
ka i kkea tekn i i kas ta ja kou lu tus teh täv i s tä 
k i i nnos tune i ta ja e r i ko i s i i n o losuh te i s i i n 
sopeu tuv ia henk i lö i tä . Rannikkotykistö 
tarjoaa vaihtelevaa toimintaa saaristossa 

ja mantereella, kou lu tus teh täv i ssä ja 
t ekn i i kan par issa, la ivo i l la ja vene issä , 
t u t ka -asemi l l a ja pääase i s tuksen -
raska iden r a n n i k k o t y k k i e n par issa. 

Koulutus ammattiin ja valittuun toimi-
alaan tapahtuu täydellä palkalla. 
Kou lu tus takaa v a r m a n ja suhdan te i s ta 
r i i ppuma t toman t y ö n sekä l i nnakke i l l a 
pa lve l taessa y leensä ajanmukaisen ja 
halpavuokraisen asunnon. 

R a n n i k k o t y k i s t ö ö n vo i hakeu tua 
Ko tkassa , He ls ing issä , Hangossa , Turussa , 
K o r p p o o s s a , U u d e s s a k a u p u n g i s s a ja 
Vaasassa . Tarvittavat tiedot avo im is ta 
to im is ta , pa lko is ta , e r i ko i s tum is -
mahdo l l i suuks i s ta jne saat lähimmästä 
työvoimatoimistosta ta i sotilaspiiristä — 
ja r a n n i k k o t y k i s t ö n j oukko -osas to i s t a . 

Rannikkotykistö on 
omaleimainen elämän-
muoto. 

RT O N TERÄSTÄ J A TEKNIIKKAA 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Hangon Rannikkopatteriston 
komentaja vaihtui 1. helmi-
kuuta 1984. Kolme vuotta ko-
mentajana ollut evl Timo Sa-
rio siirtyi Rannikkotykistö-
koulun johtajaksi ja uudeksi 
komentajaksi tuli PE:sta evl 
Asko Kilpinen, joka on patte-
riston kahdeskymmenes ko-
mentaja. 

Vaihto tapahtui Hangon 
itäsataman alueella, johon 
kutsuvieraat ja patteriston 
joukot alkoivat kokoontua 
klo 9.00 jälkeen. Joukot ryh-
mittyivät paikalleen patteris-
toupseerin johdolla ja klo 
9.25 otettiin vastaan patteris-
ton lippu. 

Klo 9.30 patteristoupseeri 
maj Voipio ilmoitti patteris-
ton viimeisen kerran komen-
tajan tehtävät jättävälle evl 
Timo Sariolle, joka yhdessä 
evl Kilpisen kanssa tarkasti 
patteriston joukot. Katsel-
muksen jälkeen evl Sario piti 
patteriston komentajana 
"jäähyväispuheen" Hangon 
Rannikkopatteristolle. Pu-
heessaan evl Sario muistutti 
voimakkaasti kehityksestä ja 
uudistumisesta, joka on 
käynnissä Hangon Rannikko-
patteristossa. Russarön lin-
nakkeella kasarmin laajennus 
on edennyt jo melko pitkälle 
ja uusiin tiloihin päästään toi-
vottavasti siirtymään tämän 
vuoden puolella. Linnoitus-
töitä tehdään parhaillaan ja 
tullaan aloittamaan patteris-

Komentaja vaihtui 

HANGON PATTERISTON KOMENTAJAT 

Kapt Otto Nylund 1. 8.1921--17.11.1923 
Ev Karl Chr Olin 17.11.1923--13. 3.1940 
Maj Hille Aarva 1. 1.1942-- 7. 4.1942 
Evl Karl Wickström 7. 4.1942--20. 5.1942 
Evl Norman Simonen 20. 5.1942-- 1.12.1944 
Ev Niilo Kesämaa 1.12.1944-- 4.10.1946 
Ev Niilo Heiro 4.10.1946--22. 4.1950 
Evl Reino Aaltonen 22. 4.1950--25.11.1953 
Evl Mauno Loikkanen 25.11.1953--15. 7.1958 
Evl Aare Merilä 15. 7.1958--22. 2.1961 
Evl Paavo Heikkilä 22. 2.1961--30.11.1963 
Evl Aarre Kurki 30.11.1963--12. 8.1966 
Evl Esko Havo 13. 8.1966-- 6. 6.1968 
Evl Aarni Kajaani 6. 6.1968--21. 8.1970 
Evl Pentti Silvast 21. 8.1970-- 6.10.1971 
Evl Olavi Aspinjaakko 5.11.1971--19. 3.1976 
Evl Olavi Vehmas 19. 3.1976--17. 2.1978 
Evl Torsti Lahti 17. 2.1978--31.12.1980 
Evl Timo Sario 1. 1.1981--31. 1.1984 
Evl Asko Kilpinen 1. 2.1984-

Evl Asko Kilpinen ottaa vastaan Hangon Rannikkopatteriston ko-
mentajan tehtävät. 
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Joukkojen katselmus. Vas uusi komentaja evl Asko Kilpinen ja oikealla luovuttava komentaja evl Timo 
Sario. 

ton alueella. Uusi ammunta-
ja valvontajärjestelmä ovat 
myös huomattavasti lisänneet 
patteriston toimintavalmiutta 
ja -mahdollisuuksia. Evl Sa-
rio kiitti alueen ja etenkin 
Hangon kaupungin asukkai-
den, yritysten, virastojen jne 
suhtautumista Hangon Ran-
nikkopatteristoon. Evl Sario 
mainitsi Hankoniemen lujas-
ta ja näkyvästä maanpuolus-
tushengestä ja -tahdosta. Hän 
sanoi että: "Hyvä kaupunki 
vaatii hyvän joukko-osaston 
ja Hangon Rannikkopatteris-
to on hyvä joukko-osasto". 

Lopuksi evl Sario kiitti 
kaikkia patteristossa palvele-
via erittäin hyvästä palveluk-
sesta ja toivotti Hangon Ran-
nikkopatteristolle menestystä. 

Puheensa päätyttyä evl Sa-
rio luovutti Hangon Rannik-
kopatteriston evl Kilpiselle, 
jonka ensimmäiset sanat pat-
teriston komentajana olivat: 
"Hangon Rannikkopatteristo 
kuuluu komentooni." 

Puheessaan evl Kilpinen 
muistutti Hankoniemen ja 
etenkin Hangon merkitykses-
tä niin menneisyydessä kuin 
nykypäivänäkin. Hän kiitti 
evl Sarioa Hangon Rannikko-
patteriston hyväksi tehdystä 
työstä sekä totesi patteristos-
sa palvelevat henkilöt tehtä-
vänsä osaaviksi sekä ammat-
titaitoisiksi. 

Evl Kilpinen muisteli myös 
kymmenen vuoden takaista 
palvelustaan Hangon Rannik-
kopatteristossa. 

Paraatikatselmuksen jäl-
keen patteriston henkilökunta 
ja kutsuvieraat siirtyivät Esi-
kuntapatterin ruokalaan, jos-
sa tarjottiin erittäin maukas 
lounas. 

Päivän viralliset tilaisuudet 
päättyivät iltapäivällä upsee-
rikerholla järjestettyyn kahvi-
tilaisuuteen, jossa evl Sario 
sai vastaanottaa useita huo-
mionosoituksia niin patteris-
ton sisältä kuin ulkopuolelta-
kin. Upseerikerholla pitämäs-
sään puheessaan evl Sario to-
tesi osuvasti: "En päivääkään 
vaihtaisi pois". 

Hangon Rannikkopatteris-
to kiittää Rannikkotykistö-
kouluun johtajaksi siirtynyttä 
entistä komentajaansa evl Ti-
mo Sariota menneistä vuosis-
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ta ja toivottaa uuden komen-
tajan evl Asko Kilpisen terve-
tulleeksi Hangon Rannikko-
patteristoon. 

Palkitsemiset 

Patteriston lippukilpi 

1.11.1983 r-apul Toini Mir-
jam Huuskonen, eläkkeelle 

15.11.1983 ev evp Pentti Sil-
vast, 60 vuotta 

20.12.1983 RSKY:n puh.joht. 
Liisa Österlund, 60 vuotta 

1.1.1984 viest. P Varis, eläk-
keelle 

3.1.1984 kaup.joht. A Suvan-
to, 50 vuotta 

20.1.1984 joht E Klaveri, 60 
vuotta 

Otettu palvelukseen 

1.9.1983 viest. Airi Leena 
Kyllikki Vaittinen 

1.9.1983 ltn Sakari Paavo An-
tero Martimo 

16.9.1983 r-apul Anne Kristii-
na Sjöroos 

1.10.1983 r-apul Tarja Anneli 
Pennanen 

1.10.1983 r-apul Seija Mar-
jatta Kovanen 

3.10.1983 apul.kansi. Taina 
Marianne Dahlgren 

3.10.1983 hamm.hoit. Marina 
Linnea Ginström 

7.11.1983 kers Henrik Juhana 
Sunell 

24.11.1983 v-tasopiirt. Tarja 
Tuulevi Koivisto 

2.1.1984 ark.apul. Anne 
Honkavuo 

2.1.1984 r-apul Lena Berg-
lund 

27.1.1984 ylik Jukka Herrala 
27.1.1984 ylik Eero Savikko 

Eläkkeelle 

1.3.1984 maj Pentti Juhana 
Lahdenranta 

Erot 

1.10.1983 r-apul Aila Birgitta 
Pitkäaho 

1.10.1983 hamm.hoit. Riitta 
Hietikko 

Nimitykset ja ylennykset 

1.10.1983 Pentti Tapani Hie-
tamies ylivääpeliksi 

1.10.1983 Markku Armas Si-
povaara sotilasmestariksi 

1.10.1983 Markku Juhani 
Montonen sotilasmestariksi 

1.10.1983 Markku Juhani Tu-
runen sotilasmestariksi 

1.11.1983 Oiva Heikki Lyyti-
käinen kapteeniksi 

28.11.1983 Jouko Päiviö 
Palm teknikkokapteeniksi 

28.11.1983 Kaapo Mikael 
Lyytinen yliluutnantiksi 

28.11.1983 Veli Antero Tom-
peri teknikkoyliluutnantik-
si 

Tehtäviin määräämiset 

1.9.1983 luutnantti Tapio Jo-
hannes Maijala Russaröstä 
esikuntapatterin päällikök-
si 

1.9.1983 yliluutnantti Kari 
Vilho Eerikki Toivonen 
esikuntapatterilta Hästö-
Busön linnakkeen päälli-
köksi 

1.10.1983 vääpeli Jyrki Sakari 
Lastunen esikuntapatterilta 
Hästö-Busöön 

1.10.1983 vääpeli Markku Al-
po Tapani Purtola esikun-
nasta esikuntapatterille 

1.4.1983 yliluutnantti Kaapo 
Lyytinen merikuljetusup-
seeriksi 

1.4.1983 sotilasmestari Mauri 
Kallio aluksen päälliköksi 
(ya Vänö) 

1.4.1983 sotilasmestari Erkki 
Kuronen Russarön linnak-
keen vääpeliksi 

1.4.1983 luutnantti Niskanen 
Russarön linnakkeen meri-
valvontaupseeriksi 

1.4.1983 Taina Marianne 
Dahlgren värvätyksi tutka-
mittaajaksi Russarön lin-
nakkeelle 

• 

Rannikko-
tykistö 
kouluttaa 
alansa ammatti-
miehiä 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 
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OPPILAS 
TAPIO KORPEINEN 

Oppilaana 
Hästö-Busössä 

Tapio Korpeillen oli 
oppilaana aliupseeri-
kurssilla III/83 
Hästö-Busön linnak-
keella 2.12.1983— 
1.2.1984. Hän me-
nestyi kurssilla erin-
omaisesti saaden ar-
vosanakseen kiitet-
tävä ja ollen kurs-
sinsa priimus. 

Saapuminen Hästö-Busön linnakkeelle oli kaikille 
Hangon Rannikkopatteriston uusille aliupseerioppi-
laille ensimmäinen kosketus varsinaiseen palvelus-
ympäristöönsä, Hankoniemen saaristoon. Tämä 
seikka sekä tieto siitä, että oppilaat pääsevät nyt en-
simmäistä kertaa tutustumaan myös omaan asela-
jiinsa, rannikkotykistöön, saivat oppilaat aloitta-
maan kurssinsa innoikkain mielin. 

Koulutus kurssilla oli tiivis-
tahtista, ja siksi myös itse-
opiskelu oli tarpeen. Kurssin 
alussa oppilaat saivat ottaa 
vastaan uusia esimiestehtäviä, 
päivystäjänä, oppilasjohtaja-
na ja oppilasvääpelinä. En-
simmäinen esimiestehtävä sai 
useimmat oppilaat jännittä-
mään, mutta pienen alkukan-
keuden jälkeen tehtävät al-
koivat sujua, ja oppilaat sai-
vat havaita päivystäjänä, op-
pilasjohtajana ja oppilasvää-
pelinä toimimisen tärkeyden 
esimiestehtävän käytännön 
harjoittelussa. Kurssin alku-
osan yleinen koulutus koostui 
pääasiassa kouluttajien pitä-
mistä oppitunneista, mutta 
päivittäin pidetyissä sulkeis-
järjestysharjoituksissa oppi-
laat pääsivät harjoittamaan 
johtamis- ja kouluttamistai-
toaan myös käytännössä. 

Erikoiskoulutus 

Kurssin puolivälin jälkeen al-
koi erikoiskoulutus, jolloin 
oppilaat syventyivät omiin 
koulutushaaroihinsa. Omalta 
osaltani koin keskiön erikois-
koulutuksen erittäin mielen-
kiintoiseksi, ja huolimatta sii-
tä, että keskiölinja joutui te-
kemään runsaasti töitä myös 
iltaisin ja viikonloppuisin, 
olisin toivonut erikoiskoulu-
tusjakson olevan pitempi. 
Nyt melkoisen tietomäärän 
omaksumiseen jäi hyvin lyhyt 
aika. Jussarön talvileirillä so-
vellettiin erikoiskoulutusjak-
son aikana opittua käytän-
töön. Ja kuten linnakkeen 
päällikkö totesi, voitiin havai-
ta, että aliupseerikoulun op-
pilaat pystyivät ampumaan 
tyydyttävästi kaikkia rannik-
kotykistön yleisimpiä ampu-
mamenetelmiä käyttäen. 

Kurssin lopussa harjoitel-
tiin ryhmänjohtajan toimin-
taa jalkaväkijoukkueen puo-
lustuksessa ja hyökkäyksessä 
sissileirillä Syndalenissa. Lei-
rin jälkeen testattiin tulevien 
ryhmänjohtajien kestävyys 
Tenholan marssilla. Tämä 40 
kilometrin kilpamarssi osoitti 
oppilaiden kunnon varsin hy-
väksi, sillä vain yksi oppilas 
keskeytti marssin. Kurssin 
päätteeksi uudet ryhmänjoh-
tajat rentoutuivat HSF:llä 
(Pursiseuran ravintola) Han-
gon kurssijuhlassa, jonka op-
pilaskunta oli järjestänyt. 

Huolimatta siitä, että kil-
pailu Rannikkotykistökou-
luun pääsevien paikoista 
muodostui melko kovaksi, oli 
henki kurssilla erittäin hyvä 
koko koulutuksen ajan. Tätä 
edesauttoi osaltaan kurssin 
pienuus, jonka ansiosta oppi-
laat oppivat nopeasti tunte-
maan toisensa. 

Omaisten päivä 
Kurssin ajaksi sattuneina jou-
luna ja uutena vuotena järjes-
tettiin juhlatilaisuudet, joissa 
esitettiin oppilaiden laatimaa 
ohjelmaa. Itse osallistuin jou-
lujuhlan ohjelmaan, ja ohjel-
man suunnittelu ja harjoittelu 
toi mukavaa vaihtelua opiske-
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luun. Viikkoa ennen kurssin 
loppua järjestettiin omaisten 
päivä, jolloin oppilaiden 
omaiset pääsivät tutustumaan 
linnakkeeseen. Puolustusvoi-
mia ja rannikkotykistöä esi-
tettiin omaisille dia- ja filmi-
esityksin sekä esittelemällä 
heille linnakkeen tykkikalus-
toa. Lisäksi omaisia varten oli 
järjestetty taistelu- ja sulkeis-
näytös sekä oppilaiden laati-
ma SA-Int-muotinäytös. Mie-
lestäni omaistenpäivä oli erit-
täin hyödyllinen, sillä paitsi 
että oppilaille tarjoutui tilai-
suus seurustella omaistensa 
kanssa, tutustuminen pojan 
tai poikaystävän palvelusym-

päristöön auttaa varmasti 
muodostamaan oikean kuvan 
varusmiespalveluksesta ran-
nikkotykistössä. 

Kodikasta 
Hästö-Busön linnakkeen koin 
miellyttäväksi palveluspai-
kaksi. Linnake ei ole suurten 
kasarmien tapaan laitosmai-
nen, ja asuminen melko uu-
sissa, hyväkuntoisissa raken-
nuksissa oli miellyttävää. 
Koulutuksen tiiviydestä huo-
limatta jäi oppilaille myös 
melko paljon vapaa-aikaa lä-
hinnä kurssin ajaksi sattunei-
den pitkien pyhien ansiosta. 

Vapaa-ajanviet tomahdol l i -
suudet linnakkeella ovat ra-
joitetut, mutta viihtyisä soti-
laskoti flippereineen ja video-
laitteineen sekä koulutushal-
lin biljardipöytä kuitenkin ta-
kasivat sen, ettei aika käynyt 
pitkäksi. 

Kokonaisuudessaan aliup-
seerikurssi Hästö-Busön lin-
nakkeella oli haastava, ehkä 
rankkakin, mutta mielenkiin-
toinen. Niinpä linnakkeella 
vietetty aika kului nopeasti, 
ja samalla tj:kin pieneni roi-
masti. 

uo Tapio Korpeinen 
• 

RANNIKON PUOLUSTAJAN 
OSOITELUETTELOT 

Lehden osoiteluettelot saatetaan ajan tasal-
le 1.6.1984 mennessä. 
RtUY:tä, Kiltoja ja Johtorengasta pyyde-
tään lähettämään jäsenluettelonsa osoitetie-
toineen Rannikkotykistökoululle 15.5.1984 
mennessä. 

Toimitus 
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SINUNKIN VERESI VOI 

PELASTAA IHMISHENGEN 

LIITY JO TÄNÄÄN 

VERIPALVELUUN 

Suomen Punaisen Ristin 
Veripalvelu 

Kivihaantie 7, Kivihaka 

puh. 570105, 576822/122 



Sailor-laatu luo turvallisuutta 
VHF radiopuhelin — simplex RT 145 

— duplex RT 146 
• takuu 2 v. 
• 55 kanavaa + L1L2L3 
• teho 25 W 
• digitaalinen 

syntetisaattori 
• erillinen ohjaus-

yksikkö sopii 
pieneen tilaan 

Hintaesimerkkejä 
RT 145 12V DC 
4800,— ovh 
RT 146 12V DC 
5300,— ovh 

EDENGREN 


