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Koulutettu henkilöstö on Puolustusvoimiemme kal-
lein sekä vaikeimmin korvattavissa oleva ja uusiutuva 
osa. 

Huolimatta siitä, että aika on varmasti ajanut eräi-
den aiemmin hyviksi koettujen menetelmien ohi, on 
asiantuntijapiireissä Puolustusvoimia yleisesti pidetty 
hyvänä esimerkkinä johdonmukaisesti rakentuvasta 
aikuiskoulutuksesta. Tämän tason ylläpitäminen 
edellyttää yhä monipuolisemmin valistuneen, tekni-
sesti nopeammin oivaltavan ja tiedon vastaanottami-
sessa aktiivisemman opetettavan ihmisaineksen oman 
panoksen enenevää huomioonottamista. 

Ensimmäiset kymmenen toimintavuottaan Rannik-
kotykistökoulu keskittyi lähes yksinomaan vaativan 
koulutustehtävänsä suorittamiseen, eivätkä sen re-
surssit juurikaan riittäneet aselajin tekniseen ja takti-
seen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyöhön. Kuluva 
vuosikymmen on tässä suhteessa ollut myönteisen ke-
hityksen aikaa. Koulu on saanut myös kehittämisteh-
tävänsä edellyttämän korkealaatuisen henkilöstön, 
jonka jälki näkyy. Rohkenen todeta Rannikkotykis-
tökoulun mahdollistaneen ja edelleen mahdollistavan 
uusien järjestelmien käyttöönoton, ohjesäännöstön 
ajantasaistamisen ja kehittämisen sekä uusien organi-
saatioiden ja niihin liittyvän taktiikan omaksumisen 
ja toimintaansaaton. Koulutuksen saralla on kaikkien 
kurssien opetusohjelmat vasfikään tarkistettu. Onkin 
tärkeätä, ettei mistään kurssista tule rutiiniluonteista, 
vaan että jokainen viedään läpi ennakkoluulottomasti 
senhetkistä tarvetta vastaavalla ohjelmalla. 

Koulutuksen päämääränä on ja tulee olemaan ran-
nikon tulenkäytön tehokkaan reaaliaikaisen johtami-
sen eri osatekijöiden koulutus sekä yhteistoiminnan 
eri muotojen kehittäminen. Liikkuvien järjestelmien 
kehittäminen on tulevien vuosien haaste. 

Koulutettuaan nykyisissä tiloissaan jo yli 3000 re-
servin upseeria reserviupseerikursseilla ja yli 100 
upseeria kadettikursseilla, nyt koulussa olevat kurssit 
mukaanluettuina Rannikkotykistökoulu haluaa edel-
leen kantaa vastuunsa siitä, että rannikkotykistölle 
hankittu teräs ja tekniikka palvelee parhaimmalla ta-
valla aselajia, uskoo kykyynsä suoriutua asetetuista ja 
asetettavista tehtävistä, arvostaa saamaansa tukea se-
kä luottaa yhteistyöhaluunsa ja -kykyynsä luvaten ol-
la kaihtamatta ponnistelujaan ollakseen saamansa 
luottamuksen ja tuen arvoinen. 

Timo Sario 
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Suomen asema 
on yhä vakaa 
Itämerelläkin 

VARA-AMIRAALI 
JAN KLENBERG: 

— Suomen osalta tilanne on tänä Itämeren sensaa-
tioiden kautena pyritty hoitamaan levollisesti, mutta 
kuitenkin suhteellisen lujasti, sanoi pääesikunnan 
päällikkö vara-amiraali Jan Klenberg Paasikivi-seu-
rassa lokakuun alussa pitämässään alustuksessa. 

Vara-amiraali Klenbergin mukaan yleisesti ottaen 
näyttää siltä, että tässä on kohtuullisesti onnistuttu. 
Vuonna 1982 todetun sukellusveneen tekemän yh-
den varman ja parin todennäköisen alueloukkauk-
sen jälkeen tilanne on ollut varsin rauhallinen ja 
normaali. 

Seuraavassa Itämeren sotilaallista tilannetta käsi-
tellyt alustus kokonaisuudessaan toimituksen laati-
min väliotsikoin. 

Välitön lähtökohta sille, et-
tä Itämeren sotilaspoliittista 
tilannetta kohtaan on viime 
aikoina tunnettu ja edelleen 
tunnetaan suurta yleistä kiin-
nostusta, on tietenkin sukel-
lusvene- ja lento välikohtauk-
sissa Ruotsin rannikolla sekä 
niiden poliittisissa seurausil-
miöissä. Vaikka tarkastelun 
motiivit siten sisältävät myös 
sensaatiohakuisia aineksia, 
koskettaa tämä lähtökohta 
kuitenkin Itämeren alueen 
turvallisuuden erästä avain-
kysymystä, Neuvostoliiton ja 
Ruotsin välisiä suhteita. Näi-
den kahden valtion väliset 
suhteet vaikuttavat Itämeren 
sotilaalliseen tilanteeseen var-

sin voimakkaasti. Eniten vai-
kutus tuntuu meren pohjois-
osissa, mikä luonnollisesti on 
merkityksellistä myös suoma-
laiselta kannalta. Silti Itäme-
ren kokonaisuuden sotilaalli-
nen tarkastelu tulee aina 
aloittaa sen vastakkaisesta 
päästä eli eteläosista. 

Etelä-Itämerestä tuli tämän 
meren sotilaallinen painopis-
tealue sen jälkeen, kun Neu-
vostoliitto oli Toisessa maail-
mansodassa hankkinut hal-
tuunsa tai muutoin hallin-
taansa Itämeren koko itä- ja 
etelärannikot. Neuvostoliiton 
valtapiirin ja NATOn välinen 
raja Itämeren rannalla liittyy 
aivan välittömästi Euroopan 

ja ehkä koko maailman tär-
keimpään sotilaalliseen aluee-
seen, Pohjois-Saksan tasan-
koon. Tämän naapuruuden 
seurauksena on odotettava, 
että Itämeren tilanteeseen hei-
jastuvat kaikki ne sekä jänni-
tystä lisäävät että sitä liennyt-
tävät tekijät, jotka kulloinkin 
yleensä vallitsevat Euroopas-
sa. Tänä päivänä siis suurval-
tojen välinen kireä jännitys 
vaikuttaa suoraan Itämeren 
sotilaalliseen tilanteeseen. 

Suurvaltojen 
ristiriidat 
Osapuolten sotilaalliset ta-
voitteet ja päämäärät näyt-
täytyvät täällä yhtä ristiriitai-
sina kuin ne yleensä ovat vas-
taavanlaisissa tilanteissa. 
NATO-maissa on jo lähes pe-
rinteisesti totuttu korosta-
maan Neuvostoliiton hyök-
käyksellisiä aikeita Tanskan 
salmien ja edelleen Atlantin 
suuntaan. Toiminnan Itäme-
rellä on nähty olevan osa Var-
sovan liiton yleiseurooppa-
laista offensiivia. Todisteina 
tällaisten suunnitelmien ole-
massaolosta on usein pidetty 
Neuvostoliiton Itämerenlai-
vaston ylimittaiseksi arvioitua 
kokoa. Erityisesti on kiinni-
tetty huomiota maihinnou-
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sualusten ja merijalkaväkiyk-
siköiden suuriin lukumääriin. 

Neuvostoliitossa taas on 
toistuvasti korostettu sitä 
vaaraa, joka koituu NATO-
maiden agressiivisista aikeista 
Itämerellä. Saksan Liitto-
tasavallan merivoiman raken-
taminen sekä NATOn Itäme-
ren johtoportaan COMBAL-
TAP:n luominen aiheuttivat 
aikanaan Neuvostoliiton voi-
makkaita vastareaktioita. 
Neuvostoliitto on johdonmu-
kaisesti pitänyt kielteisenä 
läntisten valtojen ja erityisesti 
Yhdysvaltojen kaikkinaista 
sotilaallista läsnäoloa ja toi-
mintaa Itämeren kansainväli-
silläkin merialueilla ja ilmati-
lassa. NATOn ainakin viikot-
tain toistuvat tiedustelu- ja 

valvontalennot aina Itämeren 
pohjoisosiin saakka samoin 
kuin ajoittainen laivastotoi-
minta johtavat yleensä soti-
laallisiin ja joskus poliittisiin 
vastatoimenpiteisiin. 

Selvä sotilaallinen 
painopiste 
Etelä-Itämerellä 

Etelä-Itämeren sotilaallinen 
painopisteluonne näyttäytyy 
käytännössä nyt jo varsin to-
tutulla tavalla. Muihin aluei-
siin nähden poikkeuksellisen 
intensiivinen meri- ja ilmaval-
vonta, pienet etäisyydet, ah-
taiden kansainvälisten meri-
alueiden ja ilmakäytävien ai-
heuttama alusten ja lentoko-

neiden lähekkäinolo sekä 
toistuvat sotilasliittoutumien 
monikansalliset sotaharjoi-
tukset ovat alueelle luonteen-
omaisia. 

Ruotsin rannikot ja alueve-
det ulottuvat Etelä-Itämerellä 
syvälle siihen sotilaalliseen 
voimakenttään, jota edellä 
pääpiirtein hahmoteltiin. Mo-
lemmat suuret osapuolet jou-
tuvat puntaroimaan Ruotsin 
sitoutumattomuuden ja puo-
lueettomuuden pysyvyyttä 
kaikkien tätä aluetta koske-
vien suunnitelmiensa osana. 
Toisaalta eteläisin osa Ruot-
sia on maan omissa tilantee-
narvioinneissa sekä sotilaalli-
sen maanpuolustuksen paino-
tuksissa ollut selvästi etusijal-
la. Jos Ruotsin puolueetto-
muudella on riski joutua vaa-
ranalaiseksi, puhuvat paina-
vat seikat sen puolesta, että 
tämä voisi helpoimmin tapah-
tua juuri NATOn ja Varso-
van liiton välisen voimaken-
tän sisälle pistävällä Etelä-
Ruotsin niemimaalla. Tällä 
niemellä Skånen eteläpäässä 
tapahtuvatkin useimmat 
Ruotsin ilmatilan loukkauk-
set. Tällaisessa tilanteessa ei 
sinänsä ole mitään uutta, 
mutta viime vuosien sensaa-
tiomaisiksi koetut tapahtu-
mat Blekingen rannikolla — 
historiallinen Karlskronan 
laivastotukialue luonnollisesti 
mukaanluettuna — ovat nos-
taneet tällaiset arvioinnit en-
tistä selvemmin näkyville. 

Pohjois-Itämerellä 
asetelma on 
toisenlainen 

Pohjoisella Itämerellä asetel-
ma on varsin toisenlainen. 
Täällähän ei ole toisilleen vas-
takkaisten sotilasliittoutu-
mien tai valtioiden rajoja tai 
rintamalinjoja. Sen sijaan 
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Itämerellä yleisesti esiintyvää aluskalustoa. Neuvostoliittolainen KRIVAK I -luokan sukellusveneen-
torjuntahävittäjä. 

täällä on suurvalta Neuvosto-
liitto ja kaksi puoluettomuu-
teen erilaisia teitään pyrkivää 
pienvaltaa, Suomi ja Ruotsi. 
Neuvostoliitto on sekä maan-
tieteensä että resurssiensa 
puolesta luonnollisesti koko 
Itämerta selvästi dominoiva 
sotilaallinen voima. Pohjois-
Itämeren puolella tuo asema 
on kiistaton. Tämän alueen 
pienvaltioiden Suomen ja 
Ruotsin olennaisimmat me-
relliset turvallisuuden edelly-
tykset liittyvät ratkaisevasti 
niiden kummankin suhteisiin 
Neuvostoliittoon. Lisäksi ne 
mitä suurimmassa määrin 
vaikuttavat näillä ratkaisuil-
laan toinen toistensa etuihin. 

Meidän hyvin tuntemaam-
me Suomen asemaan Neuvos-
toliiton naapurina kuuluu se, 
että YYA-sopimuksen soti-
laalliset artiklat koskevat ko-
ko painollaan myös eteläisiä 
rannikoitamme ja alueve-

siämme. Kaikki ne arvioinnit 
ja arvostukset, joita liitämme 
YYA-sopimuksen velvoittei-
siin sotilaallisella alalla, ko-
rostavat myös eteläisen Suo-
men, sen rannikoiden, saaris-
tojen ja vesien puolustamisen 
välttämättömyyttä. 

Ruotsi on 
Pohj ois-Itämeren 
tilanteen avain 
Ruotsi on Pohjois-Itämeren 
sotilaallisen tilanteen avain. 
Tämä johtuu siitä, että sen 
hallussa on Itämeren koko 
länsirannikko. Ruotsin ranni-
kolta ja sen 12 mpk:n levyisil-
tä aluevesiltä ulottuu taktisil-
la lentokoneilla, ilmavalvon-
tatutkilla sekä elektronisen 
tiedustelun välineillä tarvit-
taessa toimimaan yli kapean 
merialueen vastarannalle ja 
sen ilmatilaan. Sekä pinta-

aluksilla että sukellusveneillä 
ja niiden asejärjestelmillä on 
suhteellisen helppo vaikuttaa 
Itämeren kansainvälisille alu-
eille. Toisaalta Ruotsin ran-
nikko tar joaa saaristoineen 
varsin edullisen tukialueen 
kaikille tällaisille voimille. 

Edellä olevasta johtuu, että 
Ruotsin rannikolla, sen säily-
misellä sitoutumattomana ja 
puolueettomana on arvioita-
va olevan erityistä merkitystä 
Neuvostoliiton näkemille tur-
vallisuuseduille. Kun Neuvos-
toliiton "e tu l in ja" Itämeren 
alueella on siirtynyt etelään, 
osuisi jokainen Keski- tai 
Pohjois-Itämerellä ilmenevä 
sotilaallinen uhka arkaan ja 
elintärkeään kohtaan, super-
vallan puolustusjärjestelmän 
"vatsanpuolelle". Historialli-
sestikin tuntoherkän Pieta-
rin/Leningradin tai Baltian 
rannikkoseutujen turvalli-
suutta koskevat puolustusky-
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symykset ovat toki edelleen 
mitä suurimmassa määrin 
voimassa olevia ongelmia. Jo-
kaisen arvion tai spekulaa-
tionkin, että Itämeren länsi-
rannikko joutuisi Neuvosto-
liiton kannalta vihamielisten 
voimien käytettäväksi, täyty-
nee tuon suurvallan sotilas-
johdon piirissä johtaa huoles-
tuneeseen turvallisuusharkin-
taan. 

Tällaisessa tilanteessa on 
luonnollista, että Ruotsi itse 
kantaa merkittävää huolta ja 
vastuuta koko Itämeren ran-
nikkonsa turvallisuudesta. 
Viime vuosina todetut lukui-
sat sukellusveneiden tunkeu-
tumiset Ruotsin aluevesille, 
niiden poikkeukselliset toi-
mintatavat sekä maailman-
laajuinen kielteissävytteinen 
julkisuus ja poliittiset seuran-
naisilmiöt ovat pakottaneet 
maan painottamaan puolus-
tuspolitiikkaansa uudella ta-
valla. Jo 1950-luvun loppu-
puolelta peräisin oleva maa-
hanhyökkäyksen torjuntaan 
tarkoitettujen joukkojen ja 
asejärjestelmien priorisointi 
on nyt saanut rinnalleen entis-
tä vahvempia painotuksia 
alueellisen koskemattomuu-
den ylläpitämiseen. Konkreet-
tisina merkkeinä sukellusve-
ne-etsinnän ja - torjunnan saa-
masta uudesta painoarvosta 
ovat hankinnassa olevat mo-
dernit Stockholm-luokan ran-
nikkokorvetit, Landsort-luo-
kan miinan/sukellusveneen-
etsijät sekä helikopterivoiman 
lisäykset. Kaikki nämä pyrki-
vät ratkaisemaan saman vai-
keaksi osoittautuneen meriso-
tilaallisen tehtävän, havaita 
sukellusvene Itämeren ran-
nikkovesien pohjakaikujen ja 
lämpötilakerrostumien jou-
kosta. 

Suomalaisestakin näkökul-
masta katsottuna Ruotsin 
rannikko on Itämeren soti-

laallisen vakaisuuden ydinky-
symys. Pitkin Itämeren kan-
sainvälistä ulappaa, jota ku-
kaan ei sen fyysisen luonteen 
vuoksi voi hallita tai täysin 
vallita, kulkeutuu aina soti-
laallisia vaikutuksia Keski-
Euroopasta rannikoillemme. 
Silti Ruotsi on sittenkin 
tärkeämpi tekijä meidän kan-
naltamme. Luottamuksemme 
Ruotsin sitoutumattomuuden 
ja puolueettomuuden sekä lu-
jan puolustuksen jatkuvuu-
teen on perusteltua, välttämä-
töntä ja tärkeää. 

Välikohtauksien 
kielteinen vaikutus 
Viime aikoina on yleisesti esi-
tetty arvioita, että Itämeren 
merisotilaallinen toiminta on 
vilkastunut. Tämä käsitys on 
yleensä asetettu yhteyteen li-
sääntyneen sukellusvenetoi-
minnan ja merisotaharjoitus-
ten kanssa. Ruotsin rannikon 
sukellusvenetapahtumat vuo-
desta 1981 alkaen tähän päi-
vään saakka sekä vasf ikään 
tapahtunut ja huomattavia 
poliittisia seurauksia saanut 
lentovälikohtaus Gotlannin 
yllä ovat herättäneet maail-
manlaajuista huomiota ja 
monenlaisia spekulaatioita. 

Tässä yhteydessä ei ole aihet-
ta jälkimmäisiä mitenkään li-
sätä. Silti lienee Ruotsin ran-
nikon huomattavan suureen 
sotilaspoliittiseen merkityk-
seen viitaten selvää, että väli-
kohtaukset ovat vaikuttaneet 
Itämeren alueen turvallisuus-
ilmastoon poikkeuksellisen 
kielteisellä tavalla. Myöskin 
Suomessa tunnettu huolestu-
neisuus niiden lopullisesta si-
sällöstä ja seurauksista on ol-
lut aiheellista. 

Itämerellä toiminee nykyi-
sin vajaat 100 sukellusvenet-
tä. Hieman lähempi tarkaste-
lu viittaa siihen, että veneiden 
lukumäärä on paremminkin 
laskussa kuin nousussa. Eri-
tyisesti Neuvostoliiton luku-
määrältään suuren sukellus-
venelaivaston vanhempien ve-
neluokkien, erityisesti ns. W-
luokan korkeasta iästä johtu-
va poistuma tulee vaikutta-
maan lähivuosina. Mistään 
uusista suurista rakennusoh-
jelmista ei ole tietoa. 

Itämeren 
turvallisuusasetelma 
ennallaan 
Lieneekin mahdollista tehdä 
se johtopäätös, että vaikka 

Miinaiaiva Pohjanmaa saariston suojassa. 
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sukel lusveneväl ikohtaukset 
ovat saattaneet lyhyellä täh-
täyksellä vaikuttaa turvalli-
suusilmastoon, ei itse turvalli-
suusasetelma Itämerellä eivät-
kä sen sotilaalliset perusteet 
ole muuttuneet. 

Itämerellä ei ole käynnissä 
mitään erityistä sotilaallisen 
varustautumisen aaltoa. Tek-
nis-taktiseen kuvaan on kyllä-
kin tullut eräitä uusia piirtei-
tä, kuten vieraiden sukellus-
veneiden selittämätön, soti-
laallisen logiikan ulkopuolella 
oleva käyttäytyminen Ruotsin 
rannikolla samoin kuin mini-
sukellusveneet, niiden käyttö 
saaristossa sekä vaikeudet ha-
vaita ja tor jua niitä. Näihin 
ilmiöihin liittyvät tietomme 
ovat vielä kovin puutteellisia. 

Suomen osalta tilanne on 
tänä Itämeren sensaatioiden 
kautena pyritty hoitamaan le-
vollisesti, mutta kuitenkin 
suhteellisen lujasti. Yleisesti 
ottaen näyttää siltä, että tässä 
on kohtuullisesti onnistuttu. 
Sukellusvenehavaintoja on si-
nänsä tehty varsin paljon, 
kymmeniä vuosittain. Koh-
teet ovat kuitenkin yleensä 
liikkuneet aivan luvallisesti 
kansainvälisillä vesillä alueve-
siemme ulkopuolella. Vuoden 
1982 aikana tehtiin yksi var-
ma havainto Suomen alueella 
liikkuneesta sukellusveneestä, 
joka vartioaluksemme varoi-
tuspommien jälkeen poistui. 
Lisäksi parissa muussakin ta-
pauksessa alueloukkaus oli 
todennäköinen. Sen jälkeen 
tilanne on ollut varsin rau-
hallinen ja normaali. Itäme-
ren sotilaallinen tilanne on 
kuitenkin pakottanut myös 
oman maamme kiinnittä-
mään vastuullista huomiota 
meripuolustukseemme. • 

; -S d. 
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Tykkiveneemme aluevartioinnissa. 

VALMET 412 S 
Markkinoiden 
täydellisin 
asejärjestelmä. 
Valmet 412 S on haulikko, hau-
likkorihla tai kaksoisluodikko. 
Kuten itse haluat. 
Asejärjestelmässä tukin pituutta 
ja perälevyn kulmaa voi muuttaa 
kätevillä jatko- ja kulmapaloilla. 

Kysy kauppiaaltasi! 

VALMET 
Valmet Oy, Tourulan tehdas 
PL 60, 40101 Jyväskylä 10 

Puh. 1941119100 
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Vuoden 1984 rannikkotykistön 
kilpailuammuntojen tulokset 

Rannikkotykistön paras joukko-osasto 
("Karhulan malja") 

I TurRtR 78.75 
II VaaRPsto 75.80 

III SIRtR 69.97 
IV KotRPsto 49.93 
V HanRPsto 41.43 

Paras raskas rannikkopatteri 
("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto") 

Rl R3 
1 VaaRPsto 88.29 113.00/90.15 104.83/86.43 

II TurRtR 85.26 108.19/83.65 105.28/86.86 
III KotRPsto 70.18 102.00/71.57 92.74/68.79 
IV SIRtR 47.41 91.72/45.62 82.49/49.20 
V HanRPsto 41.88 90.67/42.86 78.34/40.90 

Paras yksikkö rannikkotykistön taisteluammunnoissa 
("Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki") 

T l T2 
I SIRtR 92.53 83.33/94.06 75.00/90.99 

II TurRtR 72.23 40.82/49.20 83.33/95.25 
III VaaRPsto 63.30 71.43/86.86 34.97/39.74 
IV HanRPsto 40.98 12.50/14.23 53.03/67.72 
V KotRPsto 29.68 14.60/16.11 37.31/43.25 

Paras tulenjohtaja ("Tulenjohtajan malja") 
I vääp P Hiltunen 

II ylil R Ranta 
III sotmest J Katajamäki 

TurRtR 
SIRtR 
SIRtR 

95.25 (T2) 
94.06 (Tl) 
90.99 (T2) 



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 

AGROMA OY 

OY BENSOW AB 

OY EHO AB 

OY ELFVING AB 

OY ENSTO AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON LIIKENNE 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HELO-TEHTAAT 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

HUONEKALUTEHDAS 
KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

KARJAAN KAUPUNKI 

KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

OY KOLSTER AB 

KONE-TUKKU OY 
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KONE OY 

KOTKAN PUHELINYHDISTYS 

OY LEVERINDUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

LOHJAN PAPERI OY 

LOVIISAN KAUPUNKI 

LÄNSI-UUSIMAA 

MAANRAKENNUSLIIKE 
U.V. LAAKSO & CO 

MAITOTUOTE OY 

MARCO CALIFORNIA KY 

MARKKINOINTI VIHERJUURI 
(MV) 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 

NAANTALIN KAUPUNKI 

NESTE OY 

NORVAN PUKIMO OY -
NORVA KONFEKTION AB 

NYKY-OFFSET OY 

T:MI YNGVE NYMAN 

ORAS 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 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OY OKO 

PRIHA OY 

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN-
YHDISTYS 

RAUMAN KAUPUNKI 

RIISLA OY 
FERD. ALFTHAN OY 
HALLIN TUKKU OY 

OY ROHTO AB 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO 
Pori — Tampere 

SUOMEN 3M OY 

SUOMEN SÄHKÖTARVIKE OY 

OY SUOMEN TYROLIT AB 

SUOMEN VARUSTAMO-
YHDISTYS RY 

SÄÄSTÖPANKIT 

TUOTTAJAIN KONE OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KT K OY 

VENEENRAKENTAJA 
EINO ANTINOJA 

VENE- JA MOOTTORIHUOLTO OY 
Puh. 911-13450 Tammisaari 

OY VVÄRTSILÄ AB 

OY STARTRADING AB 
P o h j o i s r a n t a 4 He ls ink i 17 
P L 179, 0 0 1 7 1 He ls ink i 17 

puh . 9 0 - 1 7 1 6 4 4 , te lex 1 2 1 4 8 9 

©TAPIOLA 
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Johdanto 
Rannikkotykistön koottu 
koulutus alkoi 1.11.1930 pe-
rustettaessa Merisotakoulu. 
Tämä päivä on Rannikkoty-
kistökoulun vuosipäivä. 

Merisotakoulussa toimit-
tiin vuoteen 1963, jolloin Ty-
kistökouluun perustettiin 
Rannikkotykistöosasto. Täs-
tä osastosta muodostettiin 
1.9.1969 itsenäinen, rannik-
kotykistön tarkastajan alai-
nen Rannikkotykistökoulu. 

Reserviupseerikurssi siirtyi 
Merisotakoulusta omaan 
opinahjoonsa 133 kurssin al-
kaessa 3.4.1970. 

Tehtävät 
Rannikkotykistökoulun teh-
täväkenttä jakautuu 
— Koulutustehtävään, 
— Tutkimus- ja kehittämis-

tehtävään ja 
— Joukko-osaston operatiivi-

seen tehtävään. 

Kokoonpano 
Koulun organisaatio on 
1.11.1983 saatettu vastaa-
maan sen nykyisiä tehtäviä. 

Kokoonpanoon on l i sä ty 
apulaisjohtaja ja esikuntaan 
osastoihin kuulumaton jous-
tavakäyttöinen opettajapa-
ketti, jolla voidaan vahventaa 
osastoja, suorittaa erilaisia 
tutkimus-, kokeilu- ja ohje-
sääntötöitä sekä hoitaa ulko-
puolisia opetustehtäviä. 

Varsinaisia osastoja on kol-
me. 

Koulun päärakennus. 

Rannikkotykistö-
koulu tänään 

Kurssiosasto johon on koottu 
kantahenkilökunnan kurssit. 
— kapteenikurssi joka toinen 

vuosi, 
— kadettikurssit joka vuosi 

kolme kurssia. Kadettien 
kolmivuotisen koulutuk-
sen tuntimäärästä anne-
taan Rannikkotykistökou-
lussa 46%, 

— toimiupseerikurssit. PO I 
E joka vuosi, PO II E joka 
toinen vuosi ja joka neljäs 
vuosi luutnantti- ja vääpe-
likurssit. 

Reserviupseeriosasto käsit-
täen 
Tulenjohto ja tykkilinjat sekä 
vuodesta 1981 teknisen kehi-
tyksen sanelemana laskin- ja 
viestilinjat. 

Kokeilu- ja jatkokoulutus-
osasto 
Vastaa täydennys- ja erikois-
koulutuskurssien ja opetusti-
laisuuksien järjestämisestä. 
Painopiste on teknisessä kou-
lutuksessa uusiutuvan kalus-
ton käyttöönottamiseksi. 

Osaston päätyösarka on 
aselajin teknillisiin projektei-
hin liittyvä tutkimustoiminta 
ja teknillisten välineiden ko-
keilutoiminta. 

Koko koulun henkilöstö 
osallistuu operatiivisten teh-
tävien ja niihin liittyvien ker-
tausharjoitusten valmisteluun 
ja toimeenpanoon, Sa-organi-
saatioiden ja taktiikan kehit-
tämiseen sekä ohjesääntötyö-
hön. Samoin myös eri puolille 
annettavaan asiantuntija-
apuun. 
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Toimintaedellytykset 

Korkeaa laatua 
mainos-ja massapainotuotteissa 

Ösenioffseb 
OY TURUN SANOMAT 

Ar tuka is ten painota lo, puh. 921-403600 
I tähar jun pa inota lo , Teo l l i suuska tu 28, puh . 921-333600 

Vuoden 1979 MARO-rat-
kaisussa aselaji panosti asela-
jikouluunsa rannikkotykistön 
teknisen harppauksen kyn-
nyksellä. Henkilöstötilanne 
on aika hyvä. Teknillisen eri-
koishenkilöstön määrä on 
merkittävä. Koulun tilat ovat 
välttävät. Vuonna 1970 val-
mistuneen harjoitushallin 
merkitys on ratkaiseva. Kuten 
oikein ja välttämätöntä on-
kin, on koululla erinomainen 
koulutusvälineistö. Laskin-
luokka on täydellinen RA-
VAL-torjuntakeskus ja kou-
lulla on kaikki rannikkotykis-
tön käyttämät aseet ja väli-
neet. Erilaiset simulointijär-
jestelmät ovat asennusvai-
heessaan, Santahaminassa on 
hyvät lähiharjoittelumaastot. 
Leirit pidetään ympäri ranni-
kon. Isosaari—Kuivasaari on 
tärkein meriampuma-alue. 
Öröstä on muodostunut ensi-
sijainen linnake- ja tukikoh-
taharjoitusalue. Rannikkoty-
kistön yhteisleirit ja Rovajär-
ven kesäleiri ovat myös Ran-
nikkotykistökoululle koulu-
tuksen huipentuma. 

Rannikkotykistökoulu on 
sen päärakennuksen ilmailul-
lisista perinteistä huolimatta 
vahvasti jalat maassa. Koulu 
on käytännön koulu jonka to-
distaa se, että leireillä ollaan 
lähes 200 vuorokautta vuo-
dessa. Huollollisesti Rannik-
kotykistökoulu on ESSI:n 
alainen. Käytännössä ruoka 
saadaan UudJP:n ruokalasta, 
vaatteet SlRtR:ltä. lääkintä-
palvelut ja pioneerimateriaali 
KadK:lta, maakuljetukset 
UudJP:l ta ja merikuljetukset 
SlRtR:ltä. 

Yhteenveto 
Täyttäessään 15 vuotta on 
koulu päässyt polvihousuis-
taan ja vakiinnuttanut ase-

mansa rannikkotykistöasela-
jin koulutus- ja kehittämis-
työssä. Se on ollut ja on mit-
tavien haasteiden edessä joi-
hin sillä on kaikki mahdolli-
suudet vastata. Voimakkaasti 
kehittymässä oleva yhteistoi-
minta muiden sotilasopetus-
laitosten ja joukko-osastojen 
kanssa sekä lisääntyvät ope-
ratiiviset tehtävät ovat tänään 
kehitykselle leimaa-antavia 
piirteitä. • 

Ru-kurssirakennus. 
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MAJURI 
JUKKA VOIPIO 

Rannikkotykistön koulutus-
simulaattori, sen käyttö-
mahdollisuudet ja 
kehittämistarve 

Tutustumiskäynnillään Rannikkotykistökoulussa 
lokakuun lopulla Puolustusvoimain komentaja ko-
rosti sotilaskoulutuksen pedagogisen uudistamisen 
tärkeyttä. Hän totesi, että etenkin varusmiesten 
koulutuksen sisältöön, koulutukseen käytettävään 
välineistöön ja koulutusmetodeihin tulee kiinnittää 
nykyistä enemmän huomiota. 

Tulevaisuudessa koulutus ei 
voi perustua ainoastaan yk-
sikköhinnaltaan ja käyttökus-
tannuksiltaan yhä kalliim-
maksi käyvän taistelukalus-
ton käyttöön. Myös vanhen-
tuneen ja vanhentumassa ole-
van kaluston käyttömahdolli-
suudet ovat hupenemassa. 
Rannikkotykistökään ei voi 
syytää kranaatteja mereen sii-
nä tahdissa kuin viime aikoi-
na. Koulutuksen tulee raken-
tua koulutusta varten suunni-
teltujen välineiden käyttöön. 
Koulutustapahtumia ja niiden 
aikaisia suorituksia on voita-
va arvioida. Ammunta koulu-
tustapahtumana kehittyy uu-
den kaluston myötä yhä kal-
limmaksi ja vaikeammaksi 
järjestää. 

Vuosina 1981—82 määri-
teltiin nykyaikaiseen auto-
maattiseen tietojenkäsittely-
järjestelmään perustuva Ran-
nikkotykistön koulutussimu-
laattori eli RAKSI. Kehittä-

mistyön tavoitteena oli lait-
teisto, joka mahdollistaisi 

— tulenjohdon, tykin suun-
taamisen ja torjuntakes-
kuksen toimintojen har-
joittelun 

— rannikkorykmentin tulen-
käytön kuvaamisen 

— rannikkorykmentin tulen-
käytön johtamisen harjoit-
telun 

— taktiikan kouluttamisen 
rannikkoalueen tasalle asti 
sekä 

— harjoituksen onnistumisen 
arvioinnin harjoituksen ai-
kaisten tapahtumien tark-
kailun perusteella 

RAKSI sijoitetaan Rannik-
kotykistökoulun koulutushal-
liin ja siinä käytetään hyväksi 
olemassa olevaa koulutuska-
lustoa. 

Järjestelmän asennus on 
valmistumassa ja vastaanotto 
on käynnistynyt. 

RAKSIN ydin on simulaat-
toritietokone, kasettiasema ja 
kirjoitin sekä tarvittavat lii-
tännät simulaattorijärjestel-
män eri laitteisiin. 

Kouluttajan työpisteessä 
on tarvittavat laitteet, joilla 
kouluttaja voi harjoitusta 
suunnitellessaan ja toteuttaes-
saan: 

— laatia tarkoitukseen sopi-
van oman harjoituksen 

— käyttää aikaisemmin laa-
dittua tietokoneelle kirjas-
toitua harjoitusta 

— muunnella kirjastoitua 
harjoitusta 
• valitsemalla haluaman-

sa harjoituksen osat 
• valitsemalla haluaman-

sa harjoitusyksiköt 
• vaihtelemalla maalireit-

tejä 
• maalin väistöliikkeillä 
• säätelemälllä ammun-

nassa hajonnan para-
metrejä 

• keskeyttämällä harjoi-
tuksen haluamallaan 
hetkellä 

• toistamalla harjoituk-
sen tai sen osan useita 
kertoja 

— raportoida harjoitustapah-
tumat koulutuksen ja kou-
lutettavien arvostelua var-
ten 
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RANNIKKOTYKISTÖN KOULUTUSSIMULAATTORIN PERIAATERAKENNE 

KOULUTTAJA KOULUTETTAVAT 

KOULUTTAJAN TYÖPISTE 

A LQ 
3 

PÄÄTE ISKEMÄL KÄYTTÖ 

TULENJOHTOASEMAT 
- LASERSIMULAATTORI 
- KORJAUSTEN 

SYÖTTÖLAITE 

MAALI 

SIMULAATTORI-
TIETOKONE 

Tapahtumaympäristöä ku-
vaa eli simuloi maalilaitteisto, 
joka nykyisellään käsittää yh-
den maalikelkan ja yhden 
maaliosaston. Tällä osastolla 
voidaan kuvata kaikkia lähi-
tulevaisuudessa alueellamme 
kyseeseen tulevia maaleja. 
Maalien liikkeet ohjelmoi-
daan muistuttamaan todellis-
ten maalien liikehtimistä. 
Maalilaitteisto toimii mitta-
kaavassa 1:1000 ja maalin 
suurin reittinopeus xn. 
O.OSms"1 vastaa luonnossa n. 

100 solmun nopeutta. Maali 
saadaan myös väistämään tul-
ta kiihdyttämällä tai hidasta-
malla nopeuttaan tai kaarta-
malla oikeaan tai vasempaan. 

Järjestelmä toimii kahdessa 
koordinaatistossa, joista toi-
sen muodostaa koulutushalli 
ja toisen tietokoneen muo-
dostama oletettu toiminta-
koordinaatisto. Näin on mah-
dollista simuloida haluttuja 
todellisia maalialueita ja esi-
merkiksi tarkastella tulenjoh-
toasemien toimintamahdolli-

suuksia tutkittavan maihin-
nousu-uran alueella. 

Laitteistoon kuuluu kolme 
LASU-simulaattoria, LASI-
MUa joiden ympärille voi-
daan muodostaa tulenjohto-
tai merivalvonta-asema. LA-
SIMUun kuuluu tähtäyskau-
koputki suuntauslaitteineen 
ja suunta-antureineen sekä 
käytöltään täysin LASUn 
vastaavaa muistuttava näyt-
töpaneeli. LASIMU toimii 
koulutushallin koordinaatis-
tossa siten, että jos tähtäyskii-
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kari on oikein suunnattu, lai-
te näyttää onnistuneen mit-
tauksen. Kouluttaja voi ai-
heuttaa LASIMUlle myös 
häiriöitä kuvaamaan huonoja 
tähystysolosuhteita. Järjestel-
mä mahdollistaa nyt ensim-
mäisen kerran LASU-mit-
tauksen tuli- ja iskemämit-
tauksen harjoittelun riittävän 
luonnollisissa oloissa ja siten 
LASUN käyttöharjoittelun 
myös tulenjohtokoneena. 

RAKSI mahdollistaa tulen-
johdon harjoittelun myös il-
man tuliasemaan kuuluvia 
elementtejä, koska aikavii-
veet ja tulen osuvuus voidaan 
simuloida tietokoneella. 

R a n n i k k o t y k i s t ö k o u l u n 
RAVAL-luokka liittyy suo-
raan RAKSI-järjestelmään 
torjuntakeskuksena, mikä 
mahdollistaa rannikkoryk-
mentin tulenjohtokomenta-
jan harjoittelun laskinasema-
harjoittelun lisäksi. 

Ampuma-arvot tykeille 
voidaan laskea 

— torjuntakeskuksen laskin-
asemassa (RAVAL) 

— 1—2 keskiössä tai 
— simulaattoritietokoneella 

Järjestelmään on liitetty 
kiinteästi kolme tykkiä, kou-
lutushallin 120 C, sekä sen ul-
kopuolella olevat 100 TK ja 
130 TK. Kukin tykeistä voi 
kuvata yhdestä neljään tyk-
kiä. Näin voidaan harjoitusta 
varten muodostaa 1—12 tyk-
kiä käsittävä kokonaisuus. 
Tulen osuvuuteen saadaan 
vaikuttamaan aseen todelli-
nen asento laukaisuhetkellä 
eli tykkimiehistön virheet. 
Järjestelmä voi toki antaa 
ampuma-arvoja useammille-
kin tykeille, mutta tieto lau-
kaisuhetken ampuma-arvois-
ta saadaan vain kolmelta jär-
jestelmään kiinteästi liitetyltä 
tykiltä. 

RAKSIN pääkäyttö on 
kouluttaminen. Rannikkoty-
kistökoulun kannalta tärkein 
kouluttamisalue on rannikko-
tykistön tulen käyttö. Tähän 
tarkoitukseen laitteisto on 
suunniteltu. Sillä voidaan siis 
kouluttaa ja harjoitella to-
dentuntuisesti rannikkoryk-
mentin, rtpston ja niiden osa-
kokonaisuuksien kuten 

— torjuntakeskuksen ja las-
kinaseman 

— rannikkotykistöpatterin 
— tulenjohtoaseman 
— keskiön 
— tulijaoksen ja 
— yksittäisen tykin tulitoi-

mintaa 

Järjestelmä mahdollistaa 
myös merivalvonnan ja sitä 
kautta rannikkoalueen taktii-
kan harjoittelun. 

Simulaat tor i t ie tokonet ta 
voidaan käyttää ATK-ope-
tukseen ja ohjelmien tekoon 
simulaattoritoiminnasta eril-
lään. 

RAKSI mahdollistaa myös 
tutkimustoiminnan paitsi tie-
tokoneena, myös kokonais-
järjestelmänä. Keskisuurena 
pientietokoneena RAKSIN si-
mulaattoritietokone mahdol-
listaa verrattain laajojenkin 
ympäristölaitteista erillisten 
tietokonesimulointien toteut-
tamisen. Käytettäessä RAK-
Sla esimerkiksi taktisten ti-
lanteiden ja käytettävien me-
netelmien tutkimiseen ja ke-
hittämiseen, on muistettava 
järjestelmän rajoitukset — 
ovathan tulokset aina kerta-
luokkaa epätarkempia kuin 
lähtöarvot. 

Käyttöönottovaiheen aika-
na nähdään varmaankin 
myös lisäkehittämistarpeita. 
Jo tässä vaiheessa on tuotava 
esiin toisen maalikelkan tar-
ve, jotta laitteistolla voitaisiin 
kuvata useita maaliosastoja. 

Vasta tällöin tulenjohtoko-
mentaja voitaisiin pakottaa 
valitsemaan vaarallisin kohde 
ja jakamaan käytettävissään 
oleva tuli muutoinkin kuin 
yhden maaliosaston sisällä. 
Kun rannikkoalueen taktiik-
ka ja tulenkäyttö ovat tärkei-
tä koulutuskohteita, olisi ken-
ties tutkittava myös maalilait-
teen mittakaavan vaihtomah-
dollisuutta. Tämä on kuiten-
kin maksettava tarkkuuden 
heikkenemisellä. 

Toisena tärkeänä alueena 
on tykin toiminnan simuloi-
minen. Voimme kyllä harjoi-
tella tulitoiminnan aloittamis-
ta, suuntaamista ja ensimmäi-
sen laukauksen lataamista. 
Tykin laukeamiseen liittyvä 
rekyyli, puoliautomaattiko-
neiston toiminta, hylsyn pois-
taminen, jatkuva riittävän 
nopea lataaminen sekä tuli-
asemassa tuntuvat häiriöteki-
jät jäävät varsinaisissa am-
munnoissa opittaviksi ja voi-
tettaviksi. Sijoitetaanko sitten 
latausharjoitustykit RAKSIn 
yhteyteen vai joukko-osas-
toon, on harkittava erikseen. 

Rannikkotykistökoulu on 
astumassa koulutuslaitteiden 
alueella uuteen aikakauteen. 
Kouluttamalla johtajat käyt-
täen välinettä, jonka avulla 
voidaan seurata jokaisen toi-
mintavaiheen suorituksia, ha-
vainnollistaa tehdyt virheet ja 
myös hyvät suoritukset, 
saamme koulutettaviimme ai-
van uutta intoa ja aivan uu-
den osaamisen tason aloitet-
taessa kovapanosammunnat. 
Näin saamme varmasti paljon 
enemmän irti kovapanosam-
munnoista. • 
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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 

GYPROC OY 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 

RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS 

A PAIKKA OY 

tn 
Insinööritoimisto Tauno Nissinen Oy 
SKOL 

s a a s t a ^ a a s ^ a a a 
- miehet kertovat 

I 
RAKTE OY 
KAIKKEA RAKENNUSTYÖTÄ 
TULLISILTA 2 ®915-52 011 
07900 LOVIISA 

KMNOKAN 
KAIINOJ 

puh. 653 401 

o Y ^ r y m a c o a b 

Postilokero 9 
02921 Espoo 92 

Puh. 90-840 133 telex 124 703 

! x 

» SORASEULA (JY 
Puutarhakatu 8, 33210 Tampere 21 
Vaihde 931-34440 

ITELE TEKNO OY 
tietoliikennetekniikkaa 
KARJALANKATU 2 B, 00520 HELSINKI, 
PUH. 90-717 566 

o y k o n t r a m a b 7 c / W ö / O y 

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

ÄJ 

rakennusosakeyhtiö 
Pasilanraitio 9 00240 HELSINKI 24 

Puhelin 90-15081 Telex 123270 porak sf 

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

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

Rakertnus-ja insinööritoimisto 

TERÄSBETONI OY 

vvanäs] marin 

KURJENMÄENTIE 3 - 20700 TURKU 70 
PUH. 921-21 330 - TELEX 62360 VVAMAR 

VULK-TARVIKKEET OY 
Takkatie 20 Hki 37 vaihde 554406 
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HÄRMÄN KUNTOKESKUS 
ALOITTI TOIMINTANSA 2. I. 1984 
Härmän Kuntokeskuksen ajanmukaiset tilat ja ammatti-
taitoinen henkilökuntamme ovat käytettävissäsi. 

Hoito- ja kylpyläosasto 
8 5 k a h d e n h e n g e n 
h u o n e t t a 
L u e n t o s a l i t 10— 
I I O h e n g e l l e 
R y h m ä h u o n e i t a 

• K a b i n e t t e j a 
• R a v i n t o l a s a l i 

2 6 0 h e n g e l l e 
• K a h v i l a 

8 0 h e n g e l l e 

H A R M A N 
K U N T O K E S K U S 

Ota yhteys myyntitoimistoomme ja pyydä edullisia tarjouksiamme! 

PL 12, 62375 YLIHÄRMÄ - PUH. 964-46 750 

LUMIKENTTIEN KUTSU 

LYNX GLX 5900 
Työkelkka parhaimmillaan. Runko vahvistettua 

muototerästä. Vahva Rotax-moottori. Vaihteita kaksi 
eteen ja peruutus. Leveä liukutelasto on jousitettu ja mi-
toitettu työkäyttöön. 

Moottorikelkan sydän on variaattori. Se ratkaisee 
kelkan käyttöominaisuudet ja luotettavuuden. Vain 
Lynx-kelkoissa tämäkin osa on rehellisesti suomalainen. 
Testivoittaja. 

Kuudesta Lynx-mallista löytyy kelkka sekä työhön 
m • J T M V että vapaa-aikaan. 

LfJwA J M — H 5 B H E E E 

Suomalainen moottorikelkka on vastannut kut-
suun jo lähes 20 vuoden ajan. Pelottomasti, sillä onhan 
Lynx sydäntään myöten kotimainen tuote. 
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TÄYDELLISTÄ Täydellinen näöntutkimus* painemittaus* 
piilolasisovitus • tarvittaessa lähetteet 

SILMAPALVELUA silmälääkärille • turvallinen silmäpalvelu 

TULE JA HANKI 
SILMÄLASIT 
ASIANTUNTIJALTA 

S I L M Ä O P T I K K O VALANTA 
Mikkeli: Porrassalmenkatu 12 Puh. 360 200 
Mikkeli: Maaherrankatu 12 
Lahti: Aleksanterinkatu 1 Puh. 37 200 

TURUN 

on kehittyvä 

kuljetussafama 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PL 49, 07901 LOVIISA 



Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen vuosikokous 

Vaasa 
Vuosikokous pidettiin 
15.11.1984 Vaasassa, joka oli 
kokouspaikkana toista ker-
taa. Osanottajamäärä nousi 
75:een huolimatta arkipäiväs-
tä ja monille kaukaisesta pai-
kasta. Tähän vaikuttivat il-
mavoimien lentokuljetus sekä 
Vaasan Rannikkopatteriston 
erinomaiset järjestelyt. 

Kokoontumispaikkana oli 
kello 9.00 Vaasan lentoase-
ma. Sieltä lähdettiin autoilla 
Maalahden ahtaalle harjoi-
tusalueelle, jossa VaaRPsto 
esitti näyttävän asemaanajo-
näytöksen sekä esitteli kalus-
toaan. Tutustuminen uusiin 
Masi Sisu vetäjiin, laskimeen 
ja tasokeskiöön oli kaikille 
mielenkiintoista. Päälle juo-
tiin hyvät maastokahvit. 

Upseerikerholla nautitun 
lounaan jälkeen siirryttiin 
Wärtsilän dieselmoottoriteh-
taalle, jossa erittäin asiantun-
tevat oppaat tutustuttivat teh-
taan tuotantoprosessiin. 

Vuosikokous alkoi Upsee-
rikerholla kello 16.00. Puhet-
ta johti taidolla VaaRPston 
komentaja, everstiluutnantti 
Pentti Väyrynen. Kokouksen 
päätyttyä syötiin maittava 
veljesillallinen. Kaksitoista-
tuntisen kokouspäivän jäl-
keen alkoi paluu kotipaikka-
kunnille. Parhaat kiitokset 
VaaRPstolle, kuten eversti 
Keijo Mikola kokouksen 
päätteeksi esitti! 

Eversti Torsti Lahti 
uudeksi puheenjohtajaksi 
Viisitoista vuotta yhdistyksen 
peräsimessä toimineen Ola 
Lyytisen halutessa ehdotto-
masti jät tää paikkansa, valit-
tiin puheenjohtajaksi yksi-
mielisesti Torsti Lahti, joka 
on toiminut varapuheenjoh-
tajana vuodesta 1980 alkaen. 

Eversti Olavi Lyytinen 
kunniajäseneksi 
Puheenjohtajan tehtävät jät-
tänyt Ola Lyytinen, joka on 
vuodesta 1953 alkaen yli kol-
mekymmentä vuotta suurem-
moisella aktiivisuudella toi-
minut yhdistyksen johtoteh-
tävissä puheenjohtajuuden li-
säksi mm sihteerinä ja erityi-
sesti julkaisutoiminnassa, va-
littiin yhdistyksen 11 :ksi kun-
niajäseneksi. Ansioistaan hän 
on aiemmin saanut mm kul-
taisen ansiomerkin. 

15.11.1984 
Uusi hallitus 

Maj Pentti Mustonen (PE) 
Kapt Seppo Kaipia (RtK) 
Ylil Risto Rautava (SIRtR) 
Ltn Pentti Miettinen (SIRtR) 
Maj Eero Raussi (TurRtR) 
Ltn Kimmo Lähdevirta 
(TurRtR) 
Ltn Arto Kuuluvainen 
(HanRPsto) 
Ylil Kari Eronen (KotRPsto) 
Kapt Risto Kurtto 
(VaaRPsto) 
Maj Pentti Vähäkallio 
Ev Yrjö Pohjanvirta 
Evl Ahti Tukiainen 
Maj Tapani Virkki 
Kapt H-P Rekola 
Ev JA Niska 

Ola Lyytinen ja Torsti Lahti keskellään Väinö Karvinen. 

24 

Kokouspäätöksiä 
Kokouksessa hyväksyttiin yh-
distyksen tarkistetut säännöt, 
toiminta- ja tilikertomukset 
sekä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio. Jäsenmaksuksi 
vuodelle 1985 päätettiin 50 
mk. Yhdistyksen lippuhank-
keen edelleen kehittäminen 
päätettiin antaa hallituksen 
tehtäväksi. 

RtUY:n toimintakerto-
muksesta päättyneeltä 
toimikaudelta 
Päättynyt toimikausi oli yh-
distyksen 51. Yhdistyksen jä-
senmäärä oli sen lopussa 344 
jäsentä. 

Yhdistyksen 50-vuotisjuhla 
vietettiin Katajanokan Kasi-
nolla 2.12. Juhlapäivä aloitet-
tiin kunniakäynneillä Suo-
menlinnan muistolaatalla ja 
eversti J L Rikaman muisto-
kivellä sekä entisten puheen-
johtajien, kenraaliluutnantti 
E I Järvisen, kenraalimajuri 
N Sarion, eversti T Reposen 
ja eversti H V Seppälän hau-
doilla. 

Yhdistykselle kävivät esit-
tämässä tervehdyksensä lu-
kuisat arvovaltaiset kutsuvie-
raat ja yhteisöt mm Puolus-
tusvoimain komentaja ken-
raali Jaakko Valtanen, luo-
vuttaen Puolustusvoimien 
kultaisen ansiomitalin. 

Päiväjuhlan juhlaesitelmän 
piti kenraaliluutnantti Ermei 
Kanninen, jonka panos ranni-
konpuolustuksen hyväksi on 
ollut merkittävä. 

Päiväjuhlan jälkeen pidet-
tiin juhlavuosikokous, jossa 
oli läsnä 78 jäsentä. Päivä 
päättyi juhlaillallisiin tanssi-
aisineen. 

50-vuot i s juh la l l i suuks i in 
liittyen palkittiin eversti Rei-
no Aaltonen ansioistaan, mm 
Rannikon Puolustaja -lehden 

perustajana, kutsumalla hä-
net yhdistyksen kunniajäse-
neksi ja luovuttamalla hänelle 
kultainen ansiomerkki nume-
ro 18. 

Majuri Juhana Perkille 
luovutettiin myös kultainen 
ansiomerkki (19) hänen oltu-
aan johtokunnan jäsenenä 
noin 20 vuotta. Julkaisutoi-
minnan asiantuntijana hänen 
panoksensa on ollut lähes 
mittaamattoman arvokas. 

Kenraaliluutnantti Ermei 
Kannisen yhdistys palkitsi 
tyylitetyllä Canet-tykiliä (40). 

Tehtävänsä luovuttavalle 
Rannikon Puolustaja -lehden 
päätoimittajalle everstiluut-
nantti Asko Kilpiselle luovu-
tettiin pienoisammus. 

Rannikkosotilaskotiyhdis-
tyksen edellisen puheenjohta-
jan Liisa Österlundin yhdistys 
palkitsi hänen merkkipäivä-
nään Canet-tykillä no 41. 

Kadettimiekan sai kadkers 
Kimmo Lähdevirta. Rtkap-
teenikurssin rannikkotykistö-
aineiden parhaana palkittiin 
juhlakirjalla ylil Raimo Ran-
ta. Rtreserviupseerikurssien 
"Parhaan tulenjohtajan kii-
kar i t" ansaitsivat toiminta-
kaudella upseerikokelaat Pet-
ri Salo, Martti Toivakka ja 
Juhani Taponen. 

50-vuotisjuhlakirja "Tu-
hantein rantain partahi l ta" il-
mestyi juhlapäiväksi. Teos on 
luovutettu Tasavallan Presi-

dentille, Puolustusvoimain 
ylimmälle johdolle sekä lu-
kuisille aselajiamme tukeneil-
le yhteisöille ja yhteistyö-
kumppaneille. Kirjan myynti 
on ollut hyvä. 

Rannikkotykkimieskirj asta 
ilmestyi 5. painos. Seuraavaa 
painosta ollaan valmistele-
massa. 

Rannikon Puolustaja -leh-
teä on julkaistu neljä nume-
roa. 

Yhdistyksen kevätretki teh-
tiin Hankoon 20.5. rannikko-
tykistön yhteisleirin aikana. 
Retkeen osallistui noin 60 
henkeä. Ohjelmassa olivat tu-
tustuminen Russarön linnak-
keeseen ja Kone Oy:n Han-
gon tehtaaseen sekä illanviet-
to Hangon Upseerikerholla. 

Suomenlinnan Upseeriker-
hosta on tarkoitus tehdä Me-
ripuolustuksen perinnekerho, 
josta yhdistys saa oman pe-
rinnehuoneensa. 

Toimintakauden päätteeksi 
johtokunta esittää jäsenistölle 
ja toimintansa tukijoille läm-
pimät kiitoksensa, sekä tote-
aa että yhdistyksellä on tänä 
vuonna ollut rasitteena kah-
den uuden julkaisun kustan-
nukset. Siitä huolimatta kulu-
nut toimintakausi on ollut ta-
loudellisesti hyvä ja voitolli-
nen. Niinpä vanha johtokun-
ta voi syystä toivottaa uudelle 
hallitukselle hyvää jatkoa. 

• 

Rannikon Puolustaja -lehti 
toivottaa lukijoilleen 

Hyvää Joulua 
ja 

Onnellista Uutta Vuotta 
1985 
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Viihtyisä pysähdyspaikka 
Valtatie 1:n varrella 

82 km Turusta 
84 km Helsingistä 
tunnettu hyvästä ruoasta 
kahvila n. 90 paikkaa 
ravintola — 280 henkilöä 
A-oikeudet 

• tanssia, ke, pe ja la 
• sunnuntaisin pitopöytä 
• hotelli 76 vuodetta 
• puolihoitoa 
• täysihoitoa 
• kolme saunaa 
• kabinetti/kokoustilat: 20—40 henkeä 
• uusittu luentosali: 55 henkeä 

TERVETULOA 

25410 SUOMUSJÄRVI 
Puh. 924-88345 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Myynti: 

Sähköliikkeiden Oy 

Valmistus: 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvo^altonen 
oy 

Isolinnank. 15 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

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

MS-AUDIOTRON 
Laitilantie 10 00420 HKI 42 *ST 5664644 

Joulun valojen 
jälleen syttyessä 
tervehdimme 
kiitollisin mielin 
ystäviämme 

Saarioinen 
KIVEÄ KAIKKEEN KÄYTTÖÖN Karoliini 

JOUTSENONKATU 67 
55420 IMATRA 42 
PUH. 954-21 411 

I S O K Y R O N A P U E 

N u i j a m i e h e t p i t ivä t t ä l l ä pa ika l la taukoa . P idä S inäk in . 
Mukava vä l i pa lapa i kka 

KAROLIINI 
G r i l l i t u o t t e i t a • Kahv ia • V i rvokke i ta • Va l ta t i en varre l la. 

ISOKYRÖ, Napue. - Puh. 964-724 500 

Reiman lämminsuojahaalari. 
Aitoa enstexiä. 
Reiman enstex-haalari on suunniteltu ammatti-
miehen asuksi, jonka käyttöalueet ovat hyvin 
monipuoliset. Materiaali on vettä ja likaa hylkivää 
enstexiä (60% puuvillaa, 40% polyamidia). 
Lämminvuorina on lisäksi 100 g polyestervanu. 

Tämänkin mitalin on valmistanut 

MITALIKESKUS KY 
Lahkeissa vedenpitävät kosteussuojat. S 
suojalistan alla pituussuuntaan joustava resori 
myötäilee vartalon liikkeitä. Jouston alla poly-
eteeni tuulensuojana 
Edessä elastinen vyötärönauha Vahvat muoviset 
etu- ja lahjeketjut, pukeminen vaivatonta. Ei säh-
köä johtavaa linjaa Etuketjun alla tuulensuoja-
lista 
Kiintohuppu kaksinkertaista enstexiä. Hihoissa 
tuulipussit. Runsaasti taskutilaa povitasku, kaksi 
rintataskua ja reisitaskua Lantiolla vetoketjulliset 
sivuaukot. 

pilkkijöille 

m 
k 

[ 

aiastajille 

m 
ulkoilijoille metsästäjille 

Mitalikeskus Ky 
1 3 7 2 0 Pa ro l a puh . 9 1 7 / 7 1 2 9 6 4 

Reima Oy, 38700 Kankaanpää. Puh. 930-21970. 
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EVERSTILUUTNANTTI 
ASKO KILPINEN 

Ajatuksia lehtemme 
tulevaisuudesta 

Kahdeksan vuotta — vuodet 
1976—1984 — on pitkä aika 
upseerin työkentässä. Nämä 
kahdeksan vuotta toimitin 
yhteistä lehteämme. Päätoi-
mittaja sana pitää aselajileh-
distä puhuttaessa sisällään 
yleensä koko toimituksellisen 
repertuaarin: aineiston ko-
koaminen, muokkaaminen, 
oikoluku, taitto ja lopussa 
"vastuun kanto" — eli koko 
lehden synnytystuskat. Arvoi-
sa Rannikkotykkiväki — mi-
nulle on lehtemme välityksel-
lä suotu mielenkiintoinen, 
vaihteleva ja joskus yllätyk-
sellinenkin vapaa-ajan har-
rastus. Kiitos siitä julkaisi-
jayhdistyksille — erityisesti 
Rannikkotykistön Upseeriyh-
distykselle. 

Minustahan piti tulla sano-
malehtimies. Ehdin jopa opis-
kella alaa yhden lukuvuoden 
silloisessa Yhteiskunnallisessa 
korkeakoulussa. Mielenkiinto 
toimitustyöhön ja kirjoitta-
miseen on säilynyt siitä läh-
tien. En malta myöskään täs-
sä yhteydessä olla käyttämät-
tä tilaisuutta hyväkseni pohti-
akseni yhteisen lehtemme ny-
kypäivää ja tilannetta. Men-
neen päätoimittajakauden jä-
tän lukijakunnan arvioitavak-
si. 

Havaitsin kouriintuntuvas-
ti, että työpaikkani vaihto 

I/SlRtR:n komentajan tehtä-
vistä Pääesikunnan operaati-
okeskuksen päälliköksi supis-
ti voimakkaasti lehtemme hy-
väksi käytettävissä olevaa va-
paa aikaa. Siirtyminen Han-
gon Rannikkopatteriston ko-
mentajaksi lopetti tämän ajan 
tykkänään. Miten ajan supis-
tuminen heijastuu lehteen? 

— L e h d e n s i s ä l t ö 
y k s i p u o l i s t u u . 
Kirjoitusten metsästämi-
nen — varsinkin ilman 
houkuttelevaa kirjoitus-
palkkiota — vie aikaa. 

— L e h d e n ' ' u l k o a s u ' ' 
p o l k e e p a i k a l -
l a a n . Nykyajan kirja-
painotekniikka tarjoaa 
useita eri vaihtoehtoja — 
kohtuullisella hinnalla — 
kunhan pohjatyö tehdään 
huolella. 

— " T e e m a n u m e r o " 
— p e r i a a t t e e s t a 
j o u t u u t i n k i m ä ä n 
nopeasti saatavan täyteai-
neiston hyväksi. 

— V a l o k u v i e n t a s o 
l a s k e e . Vanhojen ku-
vien ja palstantäytekuvien 
käsillesaatavuus houkutte-
lee etsimään oikotietä. 

— O s o i t e k o r t i s t o n 
p i t o a j a n t a s a l l a 
e i o n n i s t u . Pääosa 
tilaajista laiminlyö osoit-
teen muutoksen ilmoitta-
misen. Vuosittain vaadi-
taan 2—3 viikon työrupea-
ma manuaalisen kortiston 
ylläpitämiseksi. 

Minulle on sanottu, että 
mainittavia "riman alituk-
sia" ei näkynyt lehdessä. 
Näin saattaa olla kun leh-
teämme tarkastelee erillisinä 
numeroina. Jos taas koko 8 
vuoden tuotanto asetetaan 
rinnan asettuu paras anti vuo-
sille 1977—1981. Tähän sisäl-
tyvät lehtemme erillispainok-
set "Rannikkotykistö ammat-
t ina" sekä koko ns "Rek-
rytointiprojekti" vuosina 
1977—80. 

Tämä kuluneen päätoimit-
tajakauden tuotannosta. Entä 
johtopäätökset? 

Arvoisa lukijakunta ja jul-
kaisijayhdistykset. Nykyai-
kainen, edustava ja sisällöl-
tään antoisa aselajilehti ei 
synny yhden miehen työnä. 
Se elää alun ensihuuman — 
sitten tarvitaan ideoita, tukea 
ja kirjoituksia. Kun uusi pää-
toimittaja everstiluutnantti 
Timo Sario on astunut rem-
miin, niin antakaamme hänel-
le koko aselajimme tuki. Ei 
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vain joukko-osastopalstan 
muodossa — vaan myös ar-
tikkeleina ja katsauksina. An-
nettakoon hänelle myös toi-
mittajakunta — muuten leh-
den kehitys polkee paikal-
laan. Päätoimittaja vastaa 
tuotannon sisällöstä — toi-
mittajakunta tekee lehden. 
Kyllä rannikkotykistöaselajis-
ta pitää löytyä tähän resursse-
ja. Meillä on siedettävissä 
kantimissa oleva aselajilehti. 
Parin paikallaan polkeneen 
vuoden jälkeen on aika uusia 
lehtemme ilmettä ainakin si-
sältöä monipuolistamalla ja 
värejä käyttämällä. 

Monipuolistamiseen tarvi-
taan myös muita julkaisijayh-
distyksiä kuin RtUY:tä. Ar-
voisat Johtorenkaan jäsenet! 
Teidän nimenne on julkaisi-
jayhdistysten luettelossa. 
Lehden sivuilla teitä ei ole nä-
kynyt useaan vuoteen. Olisi-
ko syytä arvioida tilanne uu-
destaan? Hyvät kiltaveljet! 
Teitä on muitakin kuin Turun 
seudun rannikkotykkiväki. 
Kirjoittamista löytyy sekä 
menneisyydestä että nykyi-
syyden toiminnoista. Ilman 
reserviläistemme tukea — kir-
joituksia — lehdestämme 
muodostuu yksipuolinen am-
mattilehti — taktiikkaa ja 
ampumatekniikkaa — tämä 
ei ole tarkoitus. 

Rannikkotykkiväki — vielä 
lopuksi. Lehti ei synny pel-
kästään "von Luft und Lie-
be" , siihen tarvitaan rahaa. 
Jos lehden ulkoasua moderni-
soidaan — siihen tarvitaan ra-
haa. Mitenkä olisi 2 mk/jul-
kaisijayhdistyksen jäsen — 
Rannikon puolustajalle osoi-
tettuna. Tämä tekisi kerran 
vuodessa tilitettynä noin 2000 
mk ja esim joka numerosta ti-
litettynä noin 16000 mk vuo-
dessa. Melkoinen lisä lehden 
toimituskustannuksiin. En 
usko, että 2 mk/numero/ jä-

sen veisi julkaisijayhdistyksiä 
konkurssiin. Nyt te saatte leh-
den ilmaiseksi. 

Arvoisat julkaisijayhdis-
tyksen päättäjät, kunnioitettu 
lukijakunta! Tässä oli "van-
han" päätoimittajan eväitä 
— ei uudelle päätoimittajalle 
vaan Teille kaikille. Tuki pää-
toimittajalle ja me saamme 
uusiutuneen ja sisällöltään 
mittavan aselajilehden. 

Haluan lopuksi kiittää leh-
temme artikkelien kirjoittajia 
ja avustajia vuosien varrelta. 
Erityisesti kiitos aselajimme 
ulkopuolisille avustajille 
useista korkeatasoisista kir-
joituksista — eräinä osoittei-
na merivoimat ja Rajavartio-
laitos. 

Rannikkolaivasto piti taktilli-
sen harjoituksen Hangon ja 
Porkkalan välisellä alueella 
22.10. alkaneella viikolla. 
Harjoituksen pääteemana oli 
sukellusveneiden torjunta. 
Rannikkotykistön RAVAL-
asemat osallistuivat harjoi-
tukseen. Harjoitus päättyi 
24.10. illalla, jonka jälkeen 
Rannikkolaivaston alukset 
kokoontuivat Hankoon. 

Harjoituksen päättäjäisti-
laisuus pidettiin Meriupsee-
riyhdistyksen kutsusta ja yh-
distyksen isännöimänä Han-
gon Upseerikerholla 25.10. 
klo 15.00 alkaen. Yhdistyksen 
puheenjohtaja komentaja 
Jukka Pajala lausui terveh-
dyssanoissaan julki ilonsa sii-
tä, että yli kahdeksankym-

Kiitos sinnikkäille RtUY:n 
yhteysupseereille ja RtUYrn 
hallitukselle — lehti on pal-
jolti teidän tukenne varassa. 

Faktori Arvo Sohkanen ja 
rouva Kaarina Salo ovat mah-
dollistaneet vuosien ajan leh-
den painatuksen ja postituk-
sen lukijoille. Työ on näkynyt 
korkeatasoisena painotyönä 
ja mainoksin saatuna rahoi-
tuksena. Kiitos yhteistyöstä! 

Toivotan sisältörikasta ja 
näyttävää tulevaisuutta uu-
delle päätoimittajalle, hänen 
tulevalle toimittajakunnalleen 
— ja sitä myötä yhteiselle leh-
dellemme — Rannikon Puo-
lustajalle. • 

mentä meriupseeria ja rannik-
kotykistöupseeria oli kokoon-
tunut yhteiseen tilaisuuteen. 
Rannikkotykistökoulun joh-
taja Timo Sario oli tuonut 
mukanaan Helsingistä "Ran-
nikkotykistön järjestelmä-
kurssin". Sotakorkeakoulul-
ta tuli merisotalinja opettaji-
neen. Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen johtoa edus-
tivat puheenjohtaja eversti 
Olavi Lyytinen ja rahaston-
hoitaja everstiluutnantti Ahti 
Tukiainen. Rannikkolaivas-
ton edustuksen ylivoimaa — 
kommodori Seppo Reinivuon 
johdossa — kavensi Helsin-
gistä saapunut bussilastillinen 
Meriupseeriyhdistyksen jäse-
niä. 

Kokous alkoi Hangon Ran-

Meriupseeri-
yhdistys 
Hangossa 
25.10.1984 
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nikkopatteriston komentajan 
everstiluutnantti Asko Kilpi-
sen esitelmällä. Esitelmä an-
toi yleisnäkemyksen kiinteän 
vedenalaisen valvonnan ke-
hittymisestä, nykytilasta ja 
tulevaisuudesta. Meriupsee-
riyhdistyksen tar joaman her-
nekeiton ja pannarin jälkeen 
Merivoimien esikunnan edus-
ta ja kapteeniluutnantti Esko 
Räme selvitti merivoimien ve-
denalaiseen valvontaan ja 
mittaukseen tarkoitetun väli-
neistön nykytilaa ja tulevai-
suuden näkymiä. Kumpikin 

esitys viritti vilkkaan kysy-
mysten sarjan. Sekä sininen 
että harmaa osapuoli — ja 
läsnä olleet Suomenlahden 
merivartioston edustajat — 
saivat kohtuullisen käsityksen 
vedenalaisen valvonnan ja 
mittauksen nykytilasta sekä 
tulevaisuuden tarjoamista 
mahdollisuuksista. 

"Meripuolustuksen" up-
seereiden tapaaminen päättyi 
eversti Olavi Lyytisen ja 
komentaja Jukka Pajalan yh-
teneväiseen kannanottoon: 
"Järjestettäköön vastaava ti-

laisuus kerran vuodessa — 
yhteinen kokoontuminen Me-
riupseeriyhdistyksen ja Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdis-
tyksen puitteissa". Mikäli ti-
laisuus voidaan lisäksi ajoit-
taa jonkin suurehkon harjoi-
tuksen päättymispäivään ja 
-alueelle on varmasti osanot-
tajien määräkin nyt pidetyn 
kokouksen tasoa. 

Oli hyvä iltapäivä ja ilta. 
Kiitos Meriupseeriyhdistyk-
selle! 

Asko Kilpinen 

Kynä käteen — ota 
RtUY:n kirjoituskilpailu 

nuorille ja nuorekkaille rtupseereille. 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys julistaa jäsenilleen kirjoituskilpailun alkuvuo-
siensa perinteitä täten elvyttäen. 

Aiheena on: 

Rannikkotykistön upseeriyhdistys rannikko-
tykistön upseeriston yhdyssiteenä. 
Kirjoittaja voi muotoilla otsikon toisinkin. Päämääränä on saada uusia virikkeitä 
yhdistyksen toimintaan. Siksi erityisesti nuorten upseerien osanotto olisi erityisen 
toivottavaa. 
Kirjoitukset tulee lähettää 31.3.1985 mennessä suljetussa kirjekuoressa yhdistyksen 
sihteerille osoitteella: 

Kapteeni H-P Rekola 
Rannikkotykistökoulu 
PL 8 
00861 HELSINKI 86 

Kirjoitusten tulee olla koneella kirjoitettuja A4 arkeille 1,5 rivivälillä. 
Arvostelulautakunta valitsee kevään 1985 aikana kolme parasta kirjoitusta jotka 
palkitaan kirjoitusapurahoilla seuraavasti: 

1. 750 markkaa 
2. 500 markkaa 
3. 250 markkaa 

Kaikki kirjoitukset mielipiteineen ja ideoineen ovat vaikuttamassa yhdistyksen tule-
vaan toimintaan. Kanna kortesi yhteiseen kekoomme! 

Rannikon Puolustaja -lehti varaa kirjoituksiin julkaisuoikeudet. 
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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 fai krapulassa 
voi olla haitallista, jopa vaarallista. 

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

KUNTOILE HARKITEN. 

1 ALKO alboholivalisttu 
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Sotakorkeakoulu 60 vuotta 
Sotakorkeakoulu vietti 60-vuotisjuhliaan 2.11.1984. 
Arvokasta päiväjuhlaa Yliopiston juhlasalissa kun-
nioitti läsnäolollaan Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto. 

Tämä lyhyt uutinen kaivan-
nee hieman taustatietoja, jot-
ta rannikkopuolustajat voivat 
asettaa tiedon oikeisiin yh-
teyksiinsä. 

Maamme itsenäistyttyä jär-
jestettiin ensimmäiseksi up-
seereiden peruskoulutus eli 
perustettiin Kadettikoulu. 
Sen sijaan yleisesikuntaupsee-
rikoulutuksessa tukeuduttiin 
aluksi ulkomaisiin sotakor-
keakouluihin. Oman ylim-
män sotilasopetuslaitoksen 

tarve ymmärrettiin kuitenkin 
nopeasti ja niin Sotakorkea-
koulu aloitti toimintansa 
3.11.1924 Uudenmaan Tarkk-
ampujapatalj oonan kasar-
missa Liisankatu 1 :ssä. Tässä 
sata vuotta vanhassa kasar-
missa koulu toimii edelleen. 

Yleisesikuntaupseerin tut-
kinnon on suorittanut vuonna 
1983 päättynyt kurssi mukaan 
luettuna yhteensä 1603 upsee-
ria. 

Sotakorkeakoulun 
asema upseeri-
koulutuksessa 
Laki sotilasopetuslaitoksista 
ja siitä annetut asetukset 
määrittävät, että upseerin tut-
kinto (KadK) ja yleisesikun-
taupseerin tutkinto (SKK) 
suunnitellaan ja järjestetään 
korkeakoulututkintoina si-
ten, että upseerin tutkinto on 
perustutkinto ja yleisesikun-
taupseerin tutkinto on jatko-
tutkinto. 

Kapteenikurssin suoritta-
nut upseeri voi pyrkiä oppi-
laaksi Sotakorkeakouluun. 
Kuusipäiväisen pääsytutkin-
non päämääränä on valita 
pyrkijöistä ne, joilla tiedolli-
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sesti ja ominaisuuksiensa pe-
rusteella on edellytykset yleis-
esikuntaupseerin tehtäviin. 
Oppilaita otetaan yleisesikun-
taupseereiden keskimääräistä 
vuotuista poistumaa vastaava 
määrä laadusta kuitenkaan 
tinkimättä. 

Korkeakouluun ei ole help-
po päästä. Upseerin tutkin-
non Kadettikoulussa suoritta-
neesta kurssista ilmoittautuu 
pääsytutkintoon n. 70%. 
Seula on kuitenkin siksi tiuk-
ka, että korkeakoulun diplo-
min saa lopulta vain noin kol-
masosa em kurssista. Yleisesi-
kuntaupseerin tutkinto on 
vaatimuksena everstin ja sitä 
korkeampiin virkoihin. Yleis-
esikuntaupseereiden täyden-
nyskoulutukseen kuuluvat 
ylemmän päällystön ja ylim-
män johdon kurssit. 

Sotakorkeakoulun 
kokoonpano 
Sotakorkeakoulun johtoon 
kuuluvat korkeakoulun joh-
tajan lisäksi apulaisjohtaja, 
sotateknillisen koulutuksen 
johtaja sekä maanpuolustus-
kurssien johtaja. 60-vuotis-
juhlat olivat näyttävä päätös 
kenrmaj R J Setälän uralle. 
Häpen siirtyessään eläkkeelle 
5.12. otti koulun johtajan 
tehtävät vastaan kenrmaj M 
Vanonen. 

Vakinaisia opettajia on 
kulloinkin käynnissä olevien 
opintosuuntien ja linjojen 
määrästä riippuen 25—35, eli 
1 vakinainen opettaja keski-
määrin 2,1—3 oppilasupsee-
ria kohden. Opettajat ovat 
yleensä everstiluutnantteja 
(komentajia) ja majureita 
(komentajakapteeneja). Va-
kinaisten opettajien ohella 
opetukseen osallistuu noin sa-
ta tuntiopettajaa sekä ulko-
puolisia luennoitsijoita ja esi-
telmöitsijöitä. 

Korkeakoulun yleisesikun-

taupseerikurssilla on maa-, 
meri- ja ilmasotalinja, joilla 
kullakin on oma johtajansa. 
Kukin linja jakautuu yleiseen 
ja teknilliseen opintosuun-
taan. Yleistä koulutusta joh-
taa Sotakorkeakoulun apu-
laisjohtaja ja sotateknillistä 
koulutusta sen oma johtaja. 
Korkeakoulussa järjestettäviä 
jatkokursseja johtaa apulais-
johtaja tai erikseen määrättä-
vä johtaja. 

Koulussa ovat käynnissä 
Maasotalinja 38, Ilmasotalin-
ja 15 ja Merisotalinja 13 sekä 
Maasotalinja 39 ja Merisota-
linja 14 teknilliset opinto-
suunnat. Ensin mainittujen 
linjojen opiskelu päättyy 
30.8.1985. Sen sijaan teknilli-
set opintosuunnat ovat vasta 
opintojensa alussa. Merisota-
linjaa johtaa kom K Neittamo 
ja linjan pääopettajina toimi-
vat komkapt P Tuomisalo ja 
maj R Hurme. Tällä hetkellä 
oppilaina on yhteensä kah-
deksan rannikkotykkimiestä, 
joista kuusi valmistuu vuonna 
1985 ja kaksi vuonna 1987. 
Koulun 60-vuotisjuhlallisuuk-
sien yhteydessä jaettiin sti-
pendit 21 opinnoissaan hyvin 
menestyneelle upseerille, jois-
ta kapteenit S-G Grönberg, 
E Manninen, O Enqvist, E 
Marttila ja J Ovaska ovat rt-
miehiä. 

Rannikkotykistön upseerei-
ta on opiskellut kaikilla lin-
joilla, mutta pääosa on luon-
nollisesti pyrkinyt merisota-
linjalle. Merisotalinja on jär-
jestetty keskimäärin joka toi-
sen kurssin yhteydessä. En-
simmäinen merivoimien ja 
rannikkotykistön upseereille 
järjestetty eriytyvä linja oli 
Merisotaosasto 1 (MSO 1) 
1925—28. 

Opinnot 
Opiskelu yleisesikuntaupsee-
rin tutkintoa varten tapahtuu 

2-vuotisella yleisellä tai 3-
vuotisella teknillisellä opinto-
suunnalla. Opiskelu on pää-
toimista. Opiskeluajalta mak-
setaan palkka. 

Merisotalinjalla aloitetaan 
meripuolustuksen yhtymien, 
lippueen ja rannikkoalueen 
käsittelyllä ja päädytään tut-
kimaan meripuolustuksemme 
kokonaisjärjestelyjä. Kurssin 
aikana laaditaan tutkimustyö 
(diplomityö), jossa on osoi-
tettava kykyä selviytyä itse-
näisesti vaativasta tieteellises-
tä tutkimustehtävästä. 

Sotakorkeakoulussa työs-
kennellään — vuosilomaa lu-
kuunottamatta — myös ke-
säisin, joten opintovuoteen si-
sältyy kolme lukukautta. 
Kaksivuotinen yleinen opin-
tosuunta opiskelee noin 2500 
tuntia ja kolmivuotinen tek-
nillinen opintosuunta noin 
3700 tuntia. 

Lopuksi 
Rannikkopuolustuksen etu-
linja-asema edellyttää, että 
sillä on kaikilla tasoilla käy-
tettävissään aloitekykyisiä ja 
vastuunsa tuntevia työnteki-
jöitä. Sotakorkeakoulu on 
60-vuotisella taipaleellaan 
pyrkinyt siihen, että siellä 
yleisesikuntaupseerin koulu-
tuksen saaneilla rt-miehillä 
olisi parhaat mahdolliset val-
miudet yhdessä muiden ranni-
konpuolustajien kanssa kehit-
tää ja viedä eteenpäin aselaji-
amme. 

R.H. 
• 
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Kivaksi tavaksi 
UUDISTETTU KIWAX 

VALKOINEN RISTI 

Kätevä levityssieni 

Tuttu, laadukas Kiwax kengänkiilloke on saanut uuden 
paremman pakkauksen: ilmatiiviin ja repäisykannella 
varustetun rasian. Näin vaha on aina taatusti tuoretta. 
Mukana kätevä levityssieni. Värit musta, keskiruskea, 
tummanruskea ja väritön. 

Umatiivis repäisykansi 

Tehoa 
Transkont-
lavakombi-

järjestelmällä 

i 

'h*- w 

iim 

Lavakombijärjestelmä lisää varas-
to- ja kuljetustilojen hyötysuhdet-
ta. Lavakombi on kestävä, koko-
metallinen Transkontjärjestelmä 
vaativiin ja muuttuviin käyttökoh-
teisiin. 

• varastointiin 
• kuljetuksiin 
• vankka rakenne ja tiheä 

verkko suojaavat lähetystä 
• rakennekokonaisuuden an-

siosta nopea ja helppo käyt-
tää 

• ei häviäviä irto-osia 
• pinottavissa sekä avattuna 

että kokoontaitettuna 
Transkont-lavakombi 
Vakiotuotteita suoraan varastosta. 
Suunnittelemme Teille myös oman 
ratkaisun. 

i f K T i ^ f w Ä L L 
F i n n t t t t t t t t t t 
ffffffFfflWIRE 

01150 SÖDERKULLA 
Puh. 90-221833 

testo 
term 

endoskoopit 
kuituoptiikka 

technoterm-
testovent-
hygrotest-
testo-
mittarit 

electronor 
Electronor Oy 
pl 12 
00251 Helsinki 25 
Linnankoskenk. 1 A 
puh. 90-491 682/408 941 
telex 124385 ronor sf 

JEO-TALO. 
JEO-SYSTEEMILLÄ RAKENNUSHANKKEESI 

KOKONAISUUS ON HALLINNASSA. 

Talotehdas J.E. OLLIL 
66430 Vedenoja (Laihia), puh. 961-770 700 

Myyn t i kon t to r i t : 
A h v e n a n m a a 928-22 550 S a t a k u n t a 939-581 902 
Kesk i -Suomi 9 4 1 - 2 1 5 1 5 8 Se inä jok i 964-21 710 
O u l u 981-226 426 T u r u n m a a 921-740 896 
Rovan iem i 991-22 011 U u s i m a a 90 -878 3427 
Lah t i 918-802 343 T a m p e r e 931-115 530 



RANNIKKOJAAKARIPATALJOONAN HISTORIA 

Rannikkojääkäripataljoona täyttää 2.6.1985 25 vuotta. Tämän ta-
kia Rannikkojääkäripataljoona ja Rannikkojääkärikilta ovat yhteistoi-
min päättäneet julkaista pataljoonan historian. Sen kirjoittaja on pa-
taljoonan entinen komentaja eversti evp Niilo Lappalainen. Teoksen 
julkaisemisen tukielimeksi on muodostettu toimitusneuvosto, jonka 
puheenjohtajana on kenraalimajuri Erkki Rannikko. 

Teos tulee ilmestymään v 1985 keväällä ja käsittämään noin 250 
isokokoista sivua, joista valokuvia on 20-30 sivua. 

Rannikkojääkäripataljoonan historia on tavallaan nelivaiheinen. 
Pataljoonan juuret ovat peräisin jatkosodan aikaisista rannikkojalka-
väen yksiköistä. Rannikkojääkäripataljoonalla on suora yhteys v 1952 
perustettuun Rannikkopataljoonaan, joka toimi nykyisen Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmentin yhteydessä, ja josta Rannikkojääkäri-
pataljoona muodostettiin. Pataljoona koki täydellisen organisaati-
omuutoksen v 1979 säilyttäen kuitenkin edelleen nimensä. 

Historiateoksen tärkeimmän osan muodostaa näiden neljän vai-
heen verraten tarkka käsittely. Rannikkojalkaväen sodanajan toimin-
nan kuvaamisessa on keskitytty lähinnä perinnetaisteluihin, joita ovat 
Teikarin taistelut vv 1940, -41 ja -44. Teoksessa käsitellään tiivistetys-
ti myös muut rannikkojalkaväen joukot ja niiden tärkeimmät taistelut. 

Teos jakautuu 14 lukuun, joista em neljän pääluvun lisäksi mai-
nittakoon: Rannikkojääkäripataljoonan perinteet, Rannikkojääkäripa-
taljoonan taustatuki, suhdetoiminta ja muistelmat matkan varrelta. 
Liitteenä tulee olemaan tärkeissä tehtävissä toimineiden nimiluettelot 
ja luettelot kaikista Rannikkojääkäripataljoonassa palvelleista kanta-
henkilökuntaan kuuluvista. 

Rannikkojääkärikilta täyttää v 1985 20 vuotta. Historiassa käsitel-
lään melko laajasti myös killan historiikki. 

Teos antaa verraten seikkaperäisen kuvan erään rauhanajan jouk-
ko-osaston toiminnasta ja selvittää rannikkojalkaväen koulutusta ja 
taktillisia käyttöajatuksia, joten siihen tutustuminen kiinnostanee mui-
takin kuin rannikkojääkäreitä. 

Historiateoksen hinta on 80 markkaa. Ennakkotilaajat saavat kir-
jan 10,- halvemmalla. Teos on mahdollista tilata myös numeroituna 
kappaleena jolloin sen hinta on 200 markkaa. 

Ennakkotilaukset pyydetään lähettämään 1.4.1985 mennessä 
osoitteella: 
Rannikkojääkäripataljoona 
02470 UPINNIEMI 



TUTUSTU ENSI TILASSA SAAMASI 
KIRJEEN SISÄLTÖÖN. 

Liittosi tarjoaa jäsenilleen tilaisuuden liittyä edul-
liseen ryhmähenki- ja ryhmätapaturmavakuutukseen. 
Jäsenten ohella niihin voivat myös liittyä heidän puo-
lisonsa sekä ryhmätapaturmavakuutukseen myös 
heidän alle 20-vuotiaat lapsensa. 

RYHMÄHENKI-JA RYHMÄTAJPATURMA-
VAKUUTUKSEN SAAT HUOMATTAVASTI 

EDULLISEMMIN. 
Ryhmähenki- ja ryhmätapaturmavakuutukset 

antavat saman turvan kuin yksilöllisesti otetut vakuu-
tukset, mutta niiden maksut ovat huomattavasti 
edullisemmat. 

Lisäksi vakuutusmaksut ovat verotuksessa v. 1984 
vähennyskelpoisia 300 markkaan asti perheenjäsentä 
kohden. 

VAKUUTUKSIIN VOIT U1TTYÄ 
NÄIN HELPOSTI. 

Tutustu saamasi kirjeen sisältöön ja valitse itsel-
lesi ja perheenjäsenillesi parhaiten soveltuvat vakuu-
tusvaihtoehdot. Vakuutusmaksut suoritetaan kirjeen 
mukana olevaa tilillepanokorttia käyttäen. 

Lisätietoja vakuutuksista saat tarvittaessa Pohjola-
yhtiöiden konttoreista eri puolilla maata. 

POHJOLA §> YHTIÖT 
POHJOLA SUOMI-SALAMA EUROOPPALAINEN 

ILMARINEN 

Tule ystäviesi 
Jos et ole koskaan koken 
vielä parempi — kaikki jä 

Raveissa on joka 

P- radalla ja 
Viikonvaihteessa on t" 

- T a v 
Suomessa on noin 650 ra 

Yli 40 rataa ympäri 

S U O M E N * * H 
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00820 EELS1MKI 32 

OY L M ERICSSON AB 
on kehittänyt uuden kenttäpuhelimen 
Suomen puolustusvoimien käyttöön. 

Puhelin täyttää kaikkine 
erikoistoimintoineen puolustusvoimien 

vaatimukset. 

O m i n a i s u u k s i s t a m a i n i t t a k o o n 
— e l e k t r o n i n e n 

so i t t ogene raa t t o r i 
— p ien i v i r r a n k u l u t u s 
— vesi t i iv is rakenne 
— ko te lo tukevaa pa ineva lua 

— 3 kpl 1,5 V sauvapar is to t , 
k o k o EC R 20 

— k o k o 290 x 130 x 100 m m 
— pa ino al le 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 


