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katosi aikaisemmin. Tarvi-
taan JVt^föO, sadot korjataan. 

: Tarvitaan lääkkeitä suojabrnaM kulkutaudeilta. 
Tarvitaan suojaa öiden kylmyyttä vastaan. 

Punainen Risti toimittaa tänä vuonna apua 
kahdelle miljoonalle kuivuudesta ja nälästä kär-
sivälle afrikkalaiselle. Tarvitsemme nyt lisäapua, 
jotta työtä voidaan jatkaa vuoden loppuun 
saakka. 
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Cum panis 
Komppania, kumppanit, samoissa leivissä. 
Saaristosta puhuttaessa esiintuodaan usein 
kauneuden ja karuuden ohella eristyneisyys, 
itsellisyys ja yksinäisyys. On kuitenkin niin, 
että rannikkomme ja saaristoalueemme on 
leimallisesti yhteistoiminta-alue. Sitä myös 
valvovat ja puolustavat yhteistoimin maa-, 
meri-, ilma- ja luonnonvoimat. 

Rannikkotykistöaselajin viehätys ja veto-
voima on sen toimintaympäristössä, moni-
muotoisuudessa, haasteellisuudessa, itsenäi-
syydessä sekä kaikenlaisen yhteistoiminnan 
ja sen tuoman kumppanuuden olosuhteiden 
sanelemassa rikkaudessa. Harkitse nuori — 
mikset tulisi rannikkotykistöön! 

Erilaisista syistä ovat rannikkotykistö, 
kenttätykistö, merivoimat ja rannikko jääkä-
rit eriytyneet ja etääntyneet toisistaan. Nyt 
tarvitaan lähentymistä. Yhteistoiminnan tu-
loksellisuutta yhteisellä toimintakentällä on 
varmennettava lisäämällä rinnakkaista kou-
lutusta ja keskinäistä tuntemusta. Hyviä 
asioita, kuten ystävyyttä tulee alati vaalia ja 
vahvistaa. Keinoja ovat eteneminen koske-
tukseen aktiivisesti jopa yksilötasolla, upsee-
riyhdistysten välinen yhteistoiminta, aselaji-
koulujen yhteistyö ja joukko-osastojen yh-
teisharjoitukset eri suoritustasoilla spontaa-
nisti ja rutiinilla. 

Palkintona voimme saada mallia kenttäty-
kistön täsmällisestä tarkkuudesta, merivoi-
mien ammattiylpeästä laivastotyylikkyydestä 
ja rannikko jääkärien räväkästä yrityshen-
gestä. 

Annettavaakin meillä on. 
Timo Sario 
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Hyökätäkkö haaksinensa 
tulla Turkuhun mereltä? 

APULAISPROFESSORI 
JUSSI T. LAPPALAINEN 
Turun yliopisto 

Neljä vierasta vesitse 

Turun seitsemänä vuosisata-
na kaupunkiin on kymmeniä 
kertoja tunkeutunut väkisin 
sotajoukko. Vain seitsemän 
kertaa valloittajina ovat olleet 
tykkänään toiskieliset. Näis-
täkin seitsemästä kerrasta 
vain neljä on sellaisia, joissa 
vihollinen on tullut mereltä, 
todennäköisesti novgorodilai-
set 1318 sekä mecklenburgi-
laiset merirosvot 1395 ja var-
masti tanskalaiset 1509 sekä 
1522. 

Kolmessa viimeksimaini-
tussa tapauksessa ja enim-
mäkseen muutenkin Turkua 
ja sen linnaa on hätyytetty si-
säisten valtataistelujen vuok-
si. Tällöin Turku on useimmi-
ten kukistunut juuri meritse 
lähestyneen valloittajan — 
vai pitäisikö sanoa vapautta-
jan — voimaan, viimeksi 
1599, jolloin asialla oli Kaar-
le-herttuan amiraali Joachim 
Scheel. Kevättä 1918 ei täysin 
voi lukea mukaan, sillä kun 
Saariston vapaajoukko mars-
si jäitse Nauvosta Paraisille ja 
sieltä Turkuun, punaiset oli-
vat yleistilanteen vuoksi jo 
jättäneet kaupungin. 

Jos nyt Turun viimeisim-
mästä mereltä käsin valtaami-
sesta on aikaa pian neljäsataa 
vuotta, niin mistä tämä joh-

tuu? Ovatko asejärjestelmät 
jotenkin muuttaneet Saaristo-
meren puolustusmahdolli-
suuksia, vai onko kysymyk-
sessä yksinkertaisesti sotilas-
poliittisen tilanteen muutos? 
Ja mikä on tilanne tällä het-
kellä? 

Kiusalliset draakit 
ja uiskot 
Varsinaisen merisodankäyn-
nin lähtökohtana Pohjolassa 
voidaan pitää esihistoriallisia 
draakki- ja uiskolaivastoja. 
Draakki oli sutjakka ja nopea 
viikinkilaiva, uisko sen suo-
malainen vastine. Alukset oli-
vat soudettavia: vain edulli-
sissa tuulissa nostettiin neli-
kulmainen purje. Soudetta-
vuus ja matalakulkuisuus teki 
niistä ketteriä ja saaristoon 
sopivia. Puolustaja joutui 
hankalaan asemaan, kun met-
risessä vedessä uivat alukset 
saattoivat hyökätä ryöstöret-
kelle matalienkin salmien 
kautta. 

Kun asevaikutus taas kan-
toi vain sinne asti, minne mie-
kalla tai nuijalla ulottui tai 
mihin heittokeihään tai nuo-
len sai lentämään, vihollista 
oli mahdotonta tor jua maalta 
käsin sen lähentymisvaihees-
sa. Tietenkin olisi ollut mah-
dollista paaluttaa matalat 

V i 
väylät tukkoon ja ohjata vi-
hollinen helpommin puolus-
tettaville kohdille, mutta Saa-
ristomeren sokkeloisissa 
oloissa tästä ei juuri apua ol-
lut. 

Turvana oli aluksi jättää 
saaristo asuttamatta ja myö-
hemminkin hälyttää riittävän 
ajoissa. Maisteri Timo Havia 
onkin juuri laskenut Varsi-
nais-Suomen saaristossa ol-
leen toistasataa esihistoriallis-
ta ja keskiaikaista mäkilinnaa 
tai vartiopaikkaa. Viimeksi 
mainitut paljastuvat mm. 
böte-, kasa- tai värd-osan si-
sältävästä nimestään. Jos 
epäilyttäviä aluksia ilmestyi, 
sytytettiin vartiopaikan ro-
vioon tuli, jonka tervainen sa-
vu näkyi peninkulmien pää-
hän. Se kertoi tietenkin vain 
sen, että vihollinen oli liik-
keellä, ei uhkaajan suuruutta 
eikä suuntaa. Oma porukka 
saatiin hälytyksellä kuitenkin 
omiin aluksiin tai rannalle ko-
koon. 

Vartiopaikoista jotkut ovat 
viikinkiaikaisia ja paikallisia. 
Turun kivilinnan rakentami-
nen varhaiskeskiajan lopussa 
1280-luvulla merkitsi suora-
naisen valtakunnallisen puo-
lustuksen ulottamista Varsi-
nais-Suomeen. Vartiopaikko-
jenkin pääosa näyttää olevan 
vasta keskiajalta, lähinnä 
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1300-luvulta. Rannikkokaista 
ja saaristo saivat vasta tuol-
loin pysyvän asutuksen, joka 
oli edellytys ulkovartion ole-
massaololle. Ulkovartioketju 
sijoittui linjalle Brändön Jur-
mo ja Torsholma — Hout-
skärin Fiskö — Korppoon ja 
Nauvon lähisaaret — Parais-
ten Lökholm — Dragsfjärdin 
länsirannan vuoret — Hiittis-
ten Bötskär ja Bötesö. Sen 
rannikonpuolella oli vielä 
useita sisävartioketjuja. 

Vartioketjulla riitti töitä 
pohjoismaisen unionin aika-
na 1400-luvulla ja 1500-luvun 
alussa, jolloin jatkuva valta-
taistelu unionikuninkaan ja 
Ruotsin herrojen välillä ulot-
tui alinomaa Suomeen. Nov-
gorod oli jo heikentynyt, ja 
mahdollista hyökkääjää piti 
odottaa lounaan suunnasta. 

Purjelaiva ja tykki 

Jo keskiajan lopulla purje-
alukset olivat syrjäyttäneet 
soudettavat sotapurret. Uu-
den ajan alussa 1500-luvulla 
kehittyi purjelaivojen tykki-
aseistus. Tykit alettiin sijoit-
taa molemmille laidoille tyk-
kiporttien taakse. Uusi ase-
järjestelmä pysyi merien val-
tiaana kolmisensataa vuotta, 
1800-luvun puoliväliin asti. 

Muutoksella oli kahtalai-
nen merkitys. Ensiksikin 
alukset tulivat entistä isom-
miksi ja tästä lähtien laivasto-
jen pääyksikköjen piti pysy-
tellä syvillä ja väljillä väylillä, 
varsinkin kun tuuleennousu-
kyvyssä aluksi oli toivomisen 
varaa. Toisaalta nyt oli puo-
lustajalla väline, jolla viholli-
nen voitiin tor jua maalta kä-
sin jo sen lähestyessä merellä. 
Tosin puolustajankin tykit 
kykenivät lähinnä ärjäise-
mään rautakuulan lähisaaren 
rantalepikkoon: oli huolelli-

sesti etsittävä kapeikot, joissa 
kantama riitti. 

Päävihollinen merellä oli 
1500- ja 1600-luvulla Tanska: 
Venäjä suljettiin 1500-luvun 
lopussa käytännössä pois 
Suomenlahdeltakin. Ruotsin 
ainoa keino vastustaa Tans-
kan merimahtia oli luoda Itä-
merelle oma avomerilaivasto. 
Pohjoismaat olivat 1500-
luvulla suorastaan merisota-
tekniikan eturivin maita. 

Tulos oli se, että Varsinais-
Suomen rannikot olivat hy-
vässä turvassa. Suuri tanska-
laislaivasto olisi varmasti ha-
vaittu jo Itämeren eteläosassa 
ja pakotettu meritaisteluun 
ennen Suomeen pääsyään. 
Vuosisatainen vartioroviojär-
jestelmä oli silti rauhattomina 
aikoina edelleen käytössä. 

Suurvalta-aikana koettiin 
yksi perusteellinen säikähdys, 
kun venäläiset yllätyshyök-
käyksellään kesällä 1656 pää-
sivät Nevajokea pitkin Suo-
menlahdelle. Turun läänin 
maaherra Erik von der Linde 
aikoi jo ilman muuta keruut-
taa reimarit pois väyliltä joh-
taakseen vihollisen harhaan. 
Joka on saaristomerta pur-
jehtinut, ymmärtää, että kei-

no olisi ollut tehokas, mutta 
kauppamerenkulusta vastan-
nut Kamarikollegio kielsi ai-
keen. 

Kun Suomen tiettävästi en-
simmäinen rannikkolinnake-
järjestelmä luotiin samana 
kesänä 1656 suojaamaan Suo-
menlahden rannikkoväylää, 
suunnitelmaan sisältyi edel-
leen reimarien poistaminen, 
mikäli vihollinen pääsisi pi-
temmälle. Säikähdys meni sil-
lä kertaa nopeasti ohi. Ruot-
sista lähetetty apulai vasto, 
jonka yksiköiden pääosa oli 
Suomen laivamiespitäjien lot-
jia, näet pakotti venäläiset ta-
kaisin Laatokalle. 

Saaristolaivaston aikaa 

Vuoden 1656 tapahtumat en-
teilivät tulevaa, mutta niistä 
ei Ruotsissa otettu oppia. Py-
syvää laivastoa ei luotu Suo-
men rannikoille eikä Laato-
kalle. Päinvastoin, Ruotsin 
merimahdin painopiste siirtyi 
1600-luvun lopulla entistä 
enemmän Itämeren eteläosiin 
Karlskronan sotasataman ra-
kentamisen myötä. 

Niinpä Pietari I:lle oli help-
poa päästä Suomenlahdelle 

Suomen tiettävästi vanhin rannikkolinnakejärjestelmä luotiin Kaarle 
X Kustaan Venäjän-sodan aikana 1656. Saaristomeri oli silloin selus-
tassa: jos vihollinen olisi lähestynyt, piti reimarit koota väyliltä pois. 
— Jussi T. Lappalainen, Suomen meripuolustuksen ongelmia 1650-
luvulla. SotAik 8/1969. 

13 



Ruotsissa suunniteltiin 1850-luvulla tosissaan Suomen takaisin valtaa-
mista Venäjältä. Yksi esitöistä oli Turussa syntyneen ja kasvaneen 
kenraali J.P. Lefrenin muistio maihinnousupaikoista, huoltokuljetus-
satamista ja laivaväylistä. 
— Jussi T. Lappalainen, Oskar I:n suunnitelmat 1854—1856. Studia 
historica jyväskyläensia 30, Jyväskylä 1984. 

suuren Pohjan sodan alussa. 
Kuten vuoden 1656 venäläiset 
hän käytti saaristossa soutu-
aluksia. Ruotsin avomerilai-
vaston maatessa tyynessä ve-
näläiset kaleerit soutivat hei-
näkuussa 1714 Hankoniemen 
ohi, ja itse Pietari rökitti Rii-
lahden taistelussa pienen 
ruotsalaisen laivasto-osaston. 
Tie Turun ja Ahvenanmaan 
saaristoon oli auki: Turkuun 
venäläiset tosin olivat pääs-
seet maitse jo paljon aiem-
min. 

Hattujen sodassa 1741— 
1743 toistuneiden kokemus-
ten vuoksi Ruotsin yksipuo-
lista merisotadoktriinia tar-
kistettiin. Purjeilla liikkuvien 
avomerialusten rinnalle ra-
kennettiin 1700-luvun puoli-
välistä alkaen omaperäinen ja 
tehokas saaristolaivasto, joka 
jälleen tasoitti voimasuhteet 
Suomenlahdella ja siten välil-
lisesti turvasi Turun saaris-
ton. Kun uhka nyt taas tuli 
idästä, Saaristomeri oli Kus-
taan sodassa 1788—1790 kau-
kana selustassa. 

Suomen sodassa 1808 venä-
läiset valtasivat Turun jälleen 
maitse ja Ahvenanmaan jäit-
se. He etenivät vesien auettua 
myös meritse Hangon länsi-
puolelle. Ruotsin laivasto val-
tasi keväällä Ahvenanmaan 
takaisin ja onnistui nouse-
maan maihinkin mm. lähellä 
Turkua Ala-Lemun rannassa 
kesäkuussa 1808 — selvästi-
kin siksi, että venäläisillä ei 
vielä ollut saaristossa käytet-
tävänään tähystys- ja hälytys-
järjestelmää ja siksi, että 
joukkojen siirtäminen maitse 
oli hitaampaa kuin meritse. 

Vähävoimaiset maihinnou-
sut jäivät neulanpistoiksi, ei-
kä Ruotsin laivaston pikkuso-
ta aluksi Saaristomeren etelä-
osassa ja syksymmällä poh-
joisosassa muutoinkaan tuot-
tanut pysyviä tuloksia. Venä-

läisten toiminta sen sijaan 
osoitti, että saaristolaivaston 
ja maavoimien yhteistoimin-
nalla oli rannalle yrittäjän 
asema tehtävissä todella tuka-
laksi. 

Konevoima, rihlattu 
tykki ja kranaatti 
Venäläisten saavuttama 
Itämeren-herruus alkoi ra-
koilla 1850-luvulla. Syynä oli 
jälleen uuden asejärjestelmän 
kehitys. Oli alkanut siirtymi-
nen höyryn voimalla kulke-
viin tykistöaluksiin, joiden 
kranaatteja ampuvien tykkien 
kantama lisääntyi rihlauksen 
ansiosta huikeasti. Venäjä ei 
ehtinyt kehityksen kärkeen, 
ja tämä näkyi itämaisen so-
dan aikana 1854—1855, kun 
uhka taas tuli Itämereltä. 

Edes optinen lennätin ja 
sähkölennätin uusina nopeina 
viestivälineinä eivät saariston 
puolustusta auttaneet, kun 
ajanmukaista tykki- ja alus-
kalustoa ei ollut riittävästi. 
Länsivaltain tykistöalusten 
onnistui mielin määrin toimia 
Ahvenanmaan vesillä ja Saa-

ristomerellä. Itse Turun 
kimppuun ne eivät päässeet. 
Viisi englantilaisalusta am-
muskeli kylläkin Airistolta, 
Ruissalon patterien ulottu-
mattomista, Turkuun tukeu-
tuneita venäläisiä aluksia. 
Ahtaisiin ja paalutettuihin 
salmiin vihollinen ei uskaltau-
tunut. 

Itämaisen sodan aikana 
myös Ruotsissa tehtiin useita-
kin suunnitelmia Suomen ta-
kaisin valtaamiseksi länsival-
tain avulla. Suunnitelmat pe-
rustuivat höyrykäyttöisten 
kuljetuslaivojen nopeuteen. 
Mahdollisina maihinnousu-
paikkoina mainittiin jälleen 
mm. Lemun niemi ja Viheri-
äinen. Kuningas Oskar I:n 
mielenkiinto suuntautui kui-
tenkin Suomenlahden itä-
osaan Koivistolle, ja maihin-
nousu sinnekin jäi tekemättä, 
kun sota kuninkaan harmiksi 
päättyi. 

Maailmansodat 
Saksan yhdistyminen ja vah-
vistuminen pani vauhtia 
Venäjän meripuolustukseen. 
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1910-luvulla alettiin rakentaa 
Pietari Suuren merilinnoitus-
ta, johon kuuluivat mm. 
Örön, Utön ja Lypertön lin-
nakkeet. Ensimmäisessä maa-
ilmansodassa oli puolustajal-
la lisäksi käytössään itämai-
sessa sodassa muotiin tullut 
miina-ase, jolla väylä saatiin 
huokealla tukkoon. Puhelin 
välitti havainnot ja käskyt no-
peasti johdon ja suorituspor-
taan välillä. 

Linnakkeet ja Saksan lai-
vasto kävivät kuitenkin vain 
vähäisiä tulitaisteluja: syytä 
yrittää pitemmälle Saksalla ei 
ollut. Kun Saksan laivaston 
yksiköt huhtikuussa 1918 läh-
tivät tunkeutumaan Saaristo-
merelle, olivat linnakkeet 
miehistön puutteessa poissa 
pelistä — venäläiset olivat 
lähteneet tai puoluettomia, ei-
kä punaisista koulutuksen 
puutteessa ollut tykkimie-
hiksi. 

Järeillä tykeillään huokeas-
ti horisontin taakse ampuvat 
rannikkolinnakkeet ulottivat 
torjuntakyvyn kertaluokkaa 
kauemmas — itse asiassa 
Suomen rannikkotykistö oli 
1940-luvulla tuolloista suur-
valtaluokkaa. Se, miinoitteet 
ja talvien jäät turvasivat toi-
sen maailmansodan aikana 
tehokkaasti itse Saaristome-
ren pinta-alusten tunkeutu-
misyrityksiltä — Varsinais-
Suomen rannikosta edes pu-
humatta. 

Saaristossa myös sukellus-
veneen hyökkäyksellinen 
käyttö kauppasotaan oli jok-
seenkin mahdotonta. Niinpä 
Saaristomeri toimi saattuei-
den kokoontumispaikkana, 
jossa vaarana olivat lähinnä 
vihollisen lentokoneet. Sekä 
talvisodassa että jatkosodan 
kahtena ensimmäisenä kesänä 
sitä vastoin Selkämerellä ja 
Ahvenanmerellä sukellusve-
neet upottivat saattueistakin 

elintärkeitä lasteja kuljetta-
neita kauppa-aluksia. 

Ohjusten ja 
elektroniikan aikaan 

Toisen maailmansodan koke-
muksista asejärjestelmät 
vaihtuivat jälleen. Suurten 
merten valtias ei enää ole jä-
reäkanuunainen tykistöalus 
vaan sen paikan ovat ottaneet 
tukilaiva ja ydinsukellusvene. 
Tukilaivalle Itämerikin on 
liian ahdas operaaticalue; 
ydinsukellusveneelle taas ei 
Saaristomerellä ole mielek-
käitä tehtäviä. 

Mutta kolmas uusista ase-
järjestelmistä, maaliinhakeu-
tuvilla meritorjuntaohjuksilla 
varustettu kevyt ja nopea pin-
ta-alus, on erinomaisen vihe-
liäinen vastustaja. Ja toisaal-
ta Saaristomeren väylät ovat 
erittäin alttiita ajanmukaisille 
herätepohjamiinoille, joita vi-
hollisen lentokoneet voivat 
kylvää puolustajan alusten 
menoksi. 

Onko puolustaja nyt lopul-
takin alakynnessä? Tuskinpa 
sentään, asia lienee jopa päin-
vastoin. Ensiksikin valvonta 
ja viestitys ovat täysin uudes-
sa vaiheessa, ne toimivat 
reaaliajassa. Toisessa maail-
mansodassa kehittyivät meri-
ja ilmavalvontatutkat, veden-
alaiseen kuunteluun käytettä-
vät hydrofonit sekä radiotie-
dustelu. Sen jälkeen ovat tul-
leet elektroninen-, laser- ja 
infrapunamittaus. Niiden ja 
jatkuvan aistivalvonnan ha-
vainnot ovat puhelimella, 
kaukokirjoittimella tai data-
siirtona kaapeli-, suuntara-
dio- ja radioyhteyksiä pitkin 
hetkessä esikuntien tilanneta-
soilla. Enää ei pääse käymään 
kuten joskus 1930-luvun har-
joituksissa, jolloin 'vihol-
l isalus saattoi päästä 'koh-
teen' lähelle johdon tietämät-
tä mitään. Rauhanaikainen 
valvonta on merivartioston ja 
puolustusvoimien yhteinen 
tehtävä. 

Nykytekniikan aikana tulikosketus ulottaa vaikutuksensa laajalle, 
noin 50 km:n säteelle, ja taistelutilanne voi siirtyä kolmessa tunnissa 
Suomenlahden suulta Ahvenanmaalle. 
— Juha Tikka, Lippuetta johdetaan reaaliajassa. SotAik 4/1982. 
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Toiseksi uusimman kehi-
tyksen luomat tiedustelu-, 
johto- ja asejärjestelmät ovat 
erityisen edullisia puolustajal-
le, joka tukeutuu saaristoon 
ja sen katveisiin. Herätemii-
noja vastaan taas on raivaus-
tehoa, ja menetelmiä niitä 
vastaan kehitetään koko 
ajan. 

Ja kolmanneksi Saaristo-
meri on yhä enemmän menet-
tänyt 'normaalin' merialueen 
luonnettaan, vaikka jäitä-
kään ei otettaisi huomioon. 
Saariston maantiestö ja lautat 
tekevät mahdolliseksi maa-
voimien entistä nopeammat 
siirrot saarille ja saarilla, kun-
han ilmasuoja luodaan kriitti-
simmäksi ajaksi. Kun meri-
puolustus jakautuu merivoi-
mien toimintaan ja maavoi-
mien vastuulla olevaan ran-
nikkopuolustukseen, nämä 
on entistä helpompi yhdistää. 

Saaristoon tunkeutuja koh-
taisi siten jo lähestyessään 
miinoitteiden, rannikkotykis-
tön, laivaston yksikköjen, 
meritorjuntaohjusten, maa-
voimien raskaan aseistuksen 
ja ilmavoimien keskitetyn tor-
junnan. Äkkinäisen ja väyliä 
tuntemattoman olisi työlästä 
väistellä tulta oudolla meri-
alueella: Erik von der Linden 
330 vuotta vanhaa ajatusta 
voidaan vieläkin soveltaa. 

Saaristomeri ulottuu kah-
teen sotilaalliseen painopiste-
alueeseen: Suomenlahden 
suuhun ja Ahvenanmaahan. 
Ne ovat vain kolmen tunnin 
aikavälin päässä toisistaan, ja 
hyvässä tapauksessa sama yk-
sikkö pystyy yhtaikaisesti 
ulottamaan asevaikutuksensa 
molempiin suuntiin. Tästä 
kasvaa Saaristomeren nykyi-
nen merkitys: vaikka ei voida 
olettaa kenenkään yrittävän 
rannikolle sen kautta, se on 
tukialue, joka antaa puolus-
tukselle suojaa ja voimaa. 

Mutta sitä se antaa vain, jos 
sen käyttö on niin suunnitel-
tu, niin harjoiteltu ja niin joh-
dettu, että jokaiselle taisteli-
jalle alue ei ainoastaan pu-
heissa ole oma vaan myös 
tuntuu omalta, tutulta ja puo-
lustamisen arvoiselta. • 

Korkeaa laatua 
mainos-ja massapainotuotteissa 

©senioffseb 
OY TURUN SANOMAT 

Artukaisten painotalo, puh. 921-403600 
Itäharjun painotalo, Teollisuuskatu 28, puh. 921-693311 
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EVERSTI 
MATTI KOSKIMAA 

Tykistökoulusta ja sen tehtävistä 

TYKISTÖKOULUN KOKOONPANO 

Koufcjn jcMoja 

Esikunta 

Kntotsto 
Koul-ia 
j ä r j t s to Hts to 

Kuvalab 

Henkilöstö sinisen kir jan mukaan 
— ups t 18 
— t -ups- t 32 
— teknups-t 5 
— siviilitoimia (eril) 6 
— värvä t t y j ä 1 

Ifekntsto 

SähkötKmo 
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Tykistökoulun historiaa 
Tykistökoulun perusti va-
paussodan alkaessa 7.2.1918 
Pietarsaaressa silloinen evers-
tiluutnantti, tuleva maineikas 
Tykistönkenraali Vilho Petter 
Nenonen. Pietarsaaresta kou-
lu siirtyi Lappeenrantaan ja 
edelleen Helsinkiin, jossa se 
toimi useassa eri paikassa. 
Santahaminasta Tykistökou-
lu siirtyi Niinisaloon vuonna 
1969. Sotien aikana vuosina 
1943—1944 Tykistökoulu toi-
mi Aunuksen Karjalassa Su-
vi-Kumsan kylässä. 

Tykistökoulun organi-
saatio ja henkilöstö 
Tykistökoulun organisaatio 
on kuvan mukainen: 

Tykistökoulun palkatun 
henkilöstön määrä on 70. 
Määrä on tehtäviin verrattu-
na varsin vähäinen. Koulu voi 
kuitenkin valita henkilöstön-
sä, joten laadullinen taso on 
varsin korkea. 

Tykistökoulun 
tehtävät 
Tykistökoulu on alunperin ol-
lut ensisijassa kantahenkilö-
kuntaa kouluttava sotilasope-
tuslaitos. Tykistökoulussa 
toimeenpannaan joka vuosi 
kapteenikurssi, kadettikurssi 
ja kaksi eri asteista toimiup-
seerikurssia. Tykistökoulussa 
on vuosittain 4—6 henkilö-
kunnan täydennyskoulutusti-
laisuutta sotilasläänin ja ar-
meijakunnan tasolta alas-
päin. 

Erityisen tärkeäksi ovat vii-
me vuosina muodostuneet 
kertausharjoitukset, joita Ty-
kistökoulussa pidetään vuo-
sittain noin 20. Kertaushar-
joitusten taso on armeijakun-
nasta tulipatterin päällikköön 
ja tulenjohtopäällikköön. 

Kertausharjoitusten määrä 
Tykistökoulussa tulee edel-
leen lisääntymään. Tykistö-
kouluun muodostettiin vuon-
na 1984 kertausharjoitusosas-
ton runko, jota tullaan lähi-
vuosina edelleen vahventa-
maan lisäämällä sen henkilös-
töä. Kertausharjoitukset 
muodostavat jo nykyisellään 
noin kolmanneksen Tykistö-
koulun työmäärästä. 

Tykistökoulu johtaa joka 
vuosi kaikkien kenttätykistö-
joukkojen syysleirin Rovajär-
vellä joulukuussa. Leiri kes-
tää kaksi viikkoa ja siihen 
osallistuu 3—4 kenttätykistö-
patteristoa sekä kranaatinhei-
tinkomppania. Tämän lisäksi 
Tykistökoululla on omia noin 
viikon mittaisia ampumaleire-
jä kolme kertaa vuodessa Nii-
nisalon Pohjankankaalla. Pa-
rillisina vuosina Tykistökoulu 
johtaa Rovajärvellä kenttäty-
kistön kesäleirillä sota- ja 
ampumaharjoituksen, johon 
osallistuu mm. Sotakorkea-
koulu, 4—6 kenttätykistöpat-
teristoa, rannikkotykistöpat-
teristo, 3 kranaatinheitin-
komppaniaa, viestipataljoona 
ja huoltolaitoksia. 

Keskeisen tärkeä tehtävä 
Tykistökoululla on sotatie-
teellinen tutkimustyö ja ko-
keilutoiminta sekä ohjesään-
töjen ja koulutusohjeiden laa-
timinen. Koulu kokeilee kent-
tätykistön uutta taisteluväli-
neistöä, tykkejä, viestivälinei-
tä, ampumatarvikkeita, elek-
tronisia laskimia ja erilaisia 
elektronisia ja optoelektroni-
sia mittaustiedusteluvälineitä. 
Keskeisen tärkeällä sijalla 
ovat viime vuosina olleet ni-
menomaan viestivälineistön 
ja mittaustiedusteluvälineis-
tön kokeilut sekä niiden käyt-
tömenetelmien kehittely. 

Vuonna 1979 Tykistökou-
luun liitettiin Mittauspatteris-
to, joka antaa myös varus-

mieskoulutusta sekä kehittää 
mit taust iedusteluvälineistöä 
ja -menetelmiä. Mittauspatte-
ristossa annetaan varusmie-
hille tutka-, ääni- ja valomit-
tauskoulutusta. Lisäksi heille 
annetaan koulutusta topogra-
fisissa mittauksissa. Mittaus-
patteristoon astuu palveluk-
seen 90 varusmiestä joka toi-
nen saapumiserä. Kaikki va-
rusmiehet saavat 330 vuoro-
kauden koulutuksen. Mit-
tauspatteristo on viime vuosi-
na kehittänyt erittäin voimal-
lisesti vastustajan kenttätykis-
tön ja kranaatinheittimistön 
paikantamiseen liittyviä mit-
taustiedusteluvälineitä ja -me-
netelmiä. Mittauspatteriston 
oma-aloitteisuus ja aktiivi-
suus tässä tehtävässä on ollut 
esimerkillistä. 

Tykistökoulun ja 
Rannikkotykistökoulun 
yhteistyö 
Rannikkotykistökoulun ja 
Tykistökoulun yhteistyö sai 
viime maaliskuussa voimak-
kaan sysäyksen eteenpäin. 
Kyseiset koulut järjestivät sil-
loin laajan yhteisen tulen-
käyttö- ja kehysharjoituksen. 
Sen aiheena oli epäsuoran tu-
len keskitetty yhteiskäyttö 
rannikolla armeijakunnan 
puitteissa. Harjoitukseen 
osallistui noin 350 miestä ran-
nikkotykistöstä ja kenttäty-
kistöstä. Harjoitus pidettiin 
armeijakunnan puitteissa, jo-
hon kuului rannikkoalue, 
kolme prikaatia, neljä tykis-
töryhmää ja kaksi rannikko-
patteristoa. Harjoituksen 
pääpaino oli rannikkotykis-
tön ja kenttätykistön tulen 
keskittämisessä ja erityisesti 
tulen keskittämisen vaatimis-
sa viestijärjestelyissä ja viesti-
toiminnassa. 
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Harjoituksessa noudatettiin 
seuraavia pääperiaatteita: 

1. Puolustuksen on oltava 
rannikolla sitkeää ja jäy-
kän torjuvaa. 

2. Kaikki käytettävissä ole-
va voima on keskitettävä 
vihollisen I-portaan tor-
juntaan. Satamat ja len-
tokentät on pidettävä 
omien joukkojemme hal-
lussa tai ainakin niiden 
tulen alla. 

3. Reservit on ryhmitettävä 
hajautetusti satamien ja 
maihinnousurantojen si-
vustoille. 

4. Reserveillä on hyökättävä 
nopeasti vihollisen sivus-
toihin vihollisen rantau-
tuessa. 

5. Jos vihollinen saa sillan-
pään on se pidettävä 
mahdollisimman suppea-
na niin, että oma tykis-
tömme kykenee tulitta-
maan satamia. 

6. Vastahyökkäykset on 
suunnattava keskitetysti 
satamiin ja niistä johta-
ville vihollisen huoltoyh-
teyksille. 

7. Kenttätykistö on ryhmi-
tettävä suojaisille alueille 
satamien ja maihinnousu-
rantojen sivustoille. 

8. Kaikki epäsuora tuli on 
keskitettävä satamiin ja 
maihinnousurannoille se-
kä niihin johtavien väy-
lien kapeikkoihin. 

9. Epäsuora tuli liitetään 
merimiinoitteisiin. 

10. Satamat ja maihinnousu-
rannat on pystyttävä pitä-

mään jatkuvasti tähyste-
tyn tulen alla. Tätä varten 
perustetaan kaukotähys-
tyspaikkoja ja piilotulen-
johtoasemia. Niistä on ol-
tava suorat, varmat vies-
tiyhteydet tuliportaisiin. 

11. Vastahyökkäyksiä tue-
taan keskitetyllä kenttäty-
kistön ja kranaatinheitti-
mistön tulella. Rannikko-
tykistöllä estetään lisävoi-
mien tulo ja huollon kul-
jetukset. 

12. Satamiin, väyläkapeik-
koihin, maihinnousuran-
noille ja todennäköisille 
maahanlaskualueille on 
laadittava tulisuunnitel-
mat jo rauhan aikana. 

13. Viestitoiminta asiakirjoi-
neen on valmisteltava ja 
harjoiteltava jo rauhan 
aikana. Keskeisessä ase-
massa on rannikkoalueen 
viestiverkko ja merikaa-
pelit. Tulen yhteiskäytön 
kannalta keskeisessä ase-
massa on rannikkoalueen 
esikunta, rannikkoryk-
menttien esikunnat ja tor-
juntakeskukset. Tykistö-
ryhmät on liitettävä var-
moilla suorilla yhteyksillä 
rannikkoalueen viesti-
verkkoihin. 

Harjoitus osoittautui erit-
täin tarpeelliseksi ja antoi 
runsaasti ajattelemisen aihet-
ta rannikkotykistön ja kenttä-
tykistön keskitetyn tulenkäy-
tön järjestelyistä sekä niiden 
vaatimista viestiyhteyksistä. 
Vastaavanlaisten harjoitusten 
pitäminen tulevinakin vuosi-
na esimerkiksi kahden vuo-
den välein on tarkoituksen-
mukaista. Näin laajan harjoi-
tuksen läpi vieminen vaatii 
ehdottomasti Rannikkotykis-
tökoulun ja Tykistökoulun 
saumatonta yhteistyötä. 

Lausun tässä yhteydessä 
Rannikkotykistökoulun joh-
tajalle ja koulun henkilöstölle 
sekä kaikille harjoitukseen 
osallistuneille rannikkotykki-
miehille parhaimmat kiitokse-
ni hienosta yhteistyöstä ky-
seistä harjoitusta suunnitel-
taessa j a toteutettaessa. • 

TODELLA KAUNIITA 
KANGASMERKKEJÄ JA 
VIIREJÄ VALMISTE-
TAAN VAIN MEILLÄ 

Oli kyseessä sitten seura-, mai-
nos-, tuote- tai muotimerkit . 
Tarvitaan niitä sitten suoraan 
valmistettaviin vaatteisiin tai ir-
tomerkkeinä kaikkiin materiaa-
leihin. Meillä se onnistuu, sillä 
o lemme alan ammattilaisia. 
Annamme myöskin Teille merk-
kien suunni t te luapua. 

OTA YHTEYS, 
PUH. 921-462422, 462446 

Meihin luottavat monien seu-
rojen lisäksi myöskin puolustus-
voimat, posti ja poliisi. 

puh. 921-462422 
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LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 

Oy EDV. BJÖRKLUND Ab 
STEVEDORING & TERMINAL SERVICES 

Neptunuksenku ja 4 
00180 HELSINKI 

puh. 694 9298 
telex 125793 bjork sf 

telefax 694 9926 

MOTEL MARINE 
Kammantek i jänkatu , TAMMISAARI 

Puhel in 911-13 833 

TURUN SATAMA 

KELLARIRAVINTOLA 
MUSTAN KISSAN KELLARI 
Rauma puh. 938-222633 
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NYT TULI VESIOHENTEINEN 
LIIMASARJA, JOSTA LÖYDÄT 

HELPOSTI OIKEAN LIIMAN JOKA 
KOHTEESEEN. 

Buster 

KYSY VAIN TIKKURILAN NIKKARIA! 
TIKKURILAN VÄRITEHTAAT OY 

HUOLETONTA 
VENEILYÄ 

Kun valitset Busterin, teet 
ensiluokkaisen valinnan. 
Buster-kippari pääsee vä-
hemmällä ja liikkuu va-
paammin. Tule tutustu-
maan. Aloita veneilyssäsi 
uusi huoleton Buster-aika. 
Merialumiini kestää 

FISKARS 

autionani 
a a H o a M H H H a i A i i 

Rauhankatu 11 - puh. 305222 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VIIHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PL 49, 07901 LOVIISA 

Muovieristeiset johdot ja kaapelit 

Myynti: 

Sähköliikkeiden Oy 

Valmistus: 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 
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In memoriam 
Varatuomari, kapteeni res 
PENTTI HUHANANTTI 

Varatuomari Pentti Huhanantti kuoli 28. 
maaliskuuta Helsingissä. Hän oli synty-
nyt 11.10.1909 Oulussa. 

Pentti Huhanantti teki merkittävän elä-
mäntyön Suomen Hypoteekkiyhdistyk-
sessä, jonka pääjohtajan tehtävistä hän 
jäi eläkkeelle vuonna 1976. Molemmissa 
sodissamme hän palveli rannikkotykistös-
sä mm Uudenmaan Rannikkoprikaatissa 
sen oikeusupseerina. 

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö oli 
hänen sydäntään lähellä ja hän uhrasi sii-
hen aikaansa toimien aktiivisesti eri 
maanpuolustusjärjestöissä myös erityises-
ti oman aselajinsa piirissä. Suomen sota-
veteraaniliiton talousvaliokunnan jäsen 
hän oli 1967—76. Pentti Huhanantin pa-
nos rannikkotykistön upseerijärjestojen 
hyväksi oli arvokas, Rannikkotykistösää-
tiön toiminnan käynnistämisessä korvaa-
maton. 

KAUPUNKIEN TERVEHDYS RANNIKKOMME PUOLUSTAJILLE 

HANGON KAUPUNKI 
KARJAAN KAUPUNKI 
KRISTIINANKAUPUNKI 
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 

LOVIISAN KAUPUNKI 
NAANTALIN KAUPUNKI 
RAUMAN KAUPUNKI 
TORNION KAUPUNKI 
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RtUY toimii 
Vuosikokouksessa hyväksyttiin toimintasuun-
nitelmaksi vuodelle 1985: 

— Yhdistyksen ja sen toiminnan tunnetuksi te-
keminen järjestämällä kevätkokous ja vie-
railuretki sekä hallituksen kokouksia rt-
joukko-osastojen toiminta-alueilla, 

— osallistuminen Suomenlinnan Upseeriker-
hon kehittämiseen mm aikaansaamalla yh-
distykselle oma perinnehuone, 

— jatketaan yhdistyksen lipun suunnittelua ja 
sen hankintaan liittyviä toimia, 

— hankitaan hopeinen ansiomerkki, 
— tuetaan tutkimustyötä palkitsemalla yhdis-

tyksen jäsenten aselajiin liittyvistä aiheista 
kirjoittamia tutkielmia sekä 

— aloitetaan Rannikkotykkimies-kirjan 6. pai-
noksen valmistelut. 

Lisäksi jatketaan toiminta-ajatuksen (2§) to-
teuttamiseksi perinteisiä toimintatapoja. 

Järjestäytymiskokouksissa on 
yhdistyksen varapuheenjoh-
tajaksi valittu ev Juhani Nis-
ka (sijaisenaan 1.7. alkaen evl 
Ahti Tukiainen), sihteeriksi 
kapt Hasse Rekola (sijaise-
naan 1.10. alkaen kapt Seppo 
Kaipia; kummankin osoite on 
Rannikkotykistökoulu, PL 8, 
00861 HELSINKI) sekä ta-
loudenhoitajaksi evl Ahti Tu-
kiainen 1.6. asti, jolloin luo-
vuttaa tehtävänsä maj Arto 
Vapaavuorelle. 

Hallitus on päättänyt orga-
nisoida toimintansa asetta-
malla jatkuvan aktiivisesti 
toimivia valiokuntia seuraa-
vasti: 

TYÖVALIOKUNTA: 
Torsti Lahti, Juhani Niska 
(Ahti Tukiainen), Hasse Re-
kola (Seppo Kaipia). 

PERINNE VALIOKUNTA: 
Yrjö Pohjanvirta (pj), Matti 
Lappalainen ja Kalle Lange 
(siht). 
Valiokunnan tehtäviä ovat li-
pun hankintaan liittyvät val-
mistelut, perinnekerhon ke-
hittäminen, perinne-esineis-
tön kokoaminen ja Rt-mu-
seon kehittäminen. 

JULKAISUVALIOKUNTA: 
Juhani Niska (pj), Timo Sario 
(vjp), Olavi Simola ja Paavo 
Suomalainen (siht). 
Valiokunnan tehtäviin kuu-
luu Rannikon Puolustaja-leh-
den toimittaminen ja kehittä-
minen ja Rannikkotykkimies-
kirjan 6. painoksen valmiste-
lut, jota varten on nimetty 
työryhmä Olavi Simola (pj), 
Asko Kilpinen, Tapani Virkki 
ja Paavo Suomalainen (siht). 
Lisäksi julkaisuvaliokunnan 
tehtäväkenttään kuuluu ran-
nikkotykistön kirjoitustoi-
minnan kaikenlainen vireyttä-
minen ja edistäminen sekä 
osavastuu yhdistyksen tiedo-
tustoiminnasta. 

Vetoomuksena todetta-
koon, että mm yhdistyksen 
keväisen kirjoituskilpailun 
osanottajien mielipiteiden 
mukaan — kiitos Teille mo-
lemmille — Rannikon Puo-
lustajaan kaivattaisiin sen ka-
rua yleisilmettä keventämään 
muisteluksia hauskoista ta-
pahtumista aselajissa vuosien 
saatossa ja nykyisin sekä 
nuorten vireitä mielipiteitä ja 
kannanottoja. Yhdistys tulee 
jatkamaan kirjoituskilpailu-
ja. 

Herrat vanhemmat, mer-
kitkääpä muistiin ' 'tähdenvä-
lejä". 

Herrat nuoremmat, asela-
jimme toiminnasta ja toimin-
taympäristöstä varmasti " jut-
tua piisaa". 

Rannikon Puolustaja -lehti 
on avoin ja varteenotettava-
kin Forum kaikille halukkail-
le. • 
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RtUY:n hallitus Suomenlinnan Upseerikerholla 5.2.1985. Eturivi vasemmalta: Tapani Virkki, Pentti Vähä-
kallio, Juhani Niska, Torsti Lahti, Ahti Tukiainen, Timo Sario ja Hasse Rekola. Takarivi: Pentti Mietti-
nen, Kari Eronen, Seppo Kaipia, Pentti Mustonen, Risto Kurtto, Arto Vapaavuori, Risto Rautava ja Arto 
Kuuluvainen. Kuvasta puuttuvat: Eero Raussi, Kimmo Lähdevirta ja Yrjö Pohjanvirta. (Taain rivi: Karl 
Nathanael af Klercker, Augustin Ehrensvärd ja Karl August Ehrensvärd). 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Onko tietoa? 
Mistä vankkaa ajantasaista tietoa rannikkoty-
kistöstä. 

Hanki RANNIKKOTYKKIMIES-kirja. 5. uu-
sittu painos. 454 sivua. Hinta vain 15,—. Ase-
lajitietous pähkinänkuoressa. 
Tilausosoite: Kapteeni H-P Rekola 

(S Kaipia) 
Rannikkotykistökoulu 
PL 8 
00861 HELSINKI 

Saa myös rannikkotykistöjoukko-osastoista. 
Eihän Sinulta puutu RtUY:n jäsenmerkki 
(50,—), eikä Tuhanten rantain partahilla juhla-
teos (120,—) 
Samoista paikoista niitä saa. 

16 

EDUSTAMME ESIMERKIKSI: 

RANK STRAND 
yhteydenpitolaitteet 
ALTEC UNIVERSITY SOUND, 
GIANT VOICE 
kuulutus- ja hälytyskaiuttimet 
ADC liittimet 
SWITCHCRAFT liittimet 
COLUMBIA 
erikoiskaapelit (äänitaajuiset) 
EDCOR 
vahvistinkeskukset 
PERMA POWER 
kannettavat ja kulkuneuvojen 
kuulutuslaitteet 
CP 
kuljetuskoteloiden lukot, kahvat, kulma-
palat, pyörät ja kiinnikkeet 
ELECTRO-VOICE, PEARL 
ja PRIMO 
kuulutusmikrofonit 
MS 
keskusvahvistinjärjestelmät 
suurtehokaiutinjärjestelmät 
asennusrasiat ja -kaiuttimet 
iiitinkotelot 
ristikytkentäkentät ja matriisit 

Kuvassa olevilla ALTEC GIANT VOICE -"ääni-
tykeillä" toistettiin vuosina 1970-1974 demili-
tarisoidulla vyöhykkeellä ohjelmia Pohjois-Ko-
rean puolelle. Torvilla saatiin äänenpainetta 
50 dB peräti 20 km:n päähän niistä, kun ne si-
joitettiin vuoren huipulle. 

MS-AUDI0TR0N 
Laitilantie 10 00420HKI42 5664644 

Dronningholm hillot suurkeittiöille 



MAJURI 
KAARLE RUUTU 

Rannikkojääkäri-
pataljoona tänään 
Tehtävät 

Rannikkoj ääkäripatalj oonan 
yleiset tehtävät ovat: 

— varusmiesten ja reserviläis-
ten kouluttaminen 

— valmiustehtävät 
— huoltoon liittyvät tehtävät 
— toimintamenetelmien ja 

erikoisvarustuksen kehit-
täminen 

Vuonna 1979 tapahtunees-
sa uudelleenjärjestelyssä Ran-
nikkojääkäripataljoonan teh-
täväksi määrättiin jalkaväki-
johtajien kouluttaminen saa-
ristossa ja rannikolla taistele-
viin joukkoihin. Näitä jouk-
koja ovat mm rannikkoj ääkä-
rikomppaniat. 

Koulutusjärjestelmä perus-
tuu siihen, että kaikista varus-
miehistä koulutetaan rannik-
kojääkärijoukkueen ja -ryh-
mänjohtajia. Miehistö koulu-
tetaan talvi- ja kesäolosuh-
teissa kertausharjoituksissa. 
Tällä järjestelmällä on koulu-
tettu reserviin noin 600 ran-
nikkojääkärijohtajaa, ker-

tausharjoituksessa yksi ran-
nikkoj ääkärikomppania ja 
pidetty yksi rannikkoj ääkäri-
komppaniapäällikkökurssi. — 

Esityksessä tarkastellaan 
pääasiassa varusmiesten kou-
lutusta ja siihen liittyviä teki-
jöitä. 

Koulutuksen 
päämäärät 

Rannikkoj ääkärikoulutuksel- — 
le asetetaan seuraavia vaati-
muksia: 
— Joukon on pystyttävä suo-

rittamaan iskuosastomai- — 
nen hyökkäys vihollisen 
osittain valtaamalle lin-
nakkeelle, saareen tai sata-
maan. 

— Joukon on kyettävä sissi-
toimintaan ja liikkuvaan 
tiedusteluun saaristossa. 

— Joukon on pystyttävä liik-
kumaan vesitse väylien ul-
kopuolella tai jäitse saaris-
ton ja rannikon alueilla 
myös pimeällä ja heikoissa 
sää- ja näkyvyysolosuh-
teissa kaikkina vuodenai-
koina. Lisäksi sen on kyet-

tävä toimimaan helikopte-
rikuljetteisena joukkona. 

Joukon on kyettävä käyt-
tämään jalkaväen raskaita 
aseita sekä linnakkeiden 
keskeisintä aseistusta yk-
sinkertaisin menetelmin. 
Mainittuihin tehtäviin liit-
tyen joukon on kyettävä 
käyttämään venekalustoa 
ja pintauintivälineistöä. 
Joukon on pystyttävä yh-
teistoimintaan rannikkoty-
kistöyksiköiden ja meri-
voimien alusten kanssa. 
Tehtävät edellyttävät li-
säksi yksinkertaisten rä-
jäytystöiden hallintaa sekä 
sulutus- ja viestivälineiden 
käyttö- ja käsittelytaitoa. 

Oppilasaines 

Rannikkoj ääkärikoulun op-
pilasaines on keskeinen edel-
lytys hyvälle koulutustulok-
selle. Oppilaiden vapaaehtoi-
suus luo opetukselle hyvän 
perustan. Motivaatiovaikeuk-
sia ei esiinny. Vapaaehtoisuu-
desta otetaan kaikki irti, mut-

ta toisaalta miehiä pyritään 
kohtelemaan siten, että va-
paaehtoinen mielenlaatu säi-
lyy kotiuttamiseen ja kertaus-
harjoituksiin saakka. 

Valintamenettelystä joh-
tuen Rannikkoj ääkärikoulun 
kurssi on henkisiltä valmiuk-
siltaan keskimääräistä varus-
miesyksikköä korkeammalla 
tasolla. 

R a n n i k k o j ä ä k ä r i k o u l u n 
oppilailla on hyvä fyysinen 
kunto. Pääsykokeen Coope-
rin testin (12 min juoksu) kes-
kiarvo on noin 3000 m kotiut-
tamishetkellä noin 3200 m. 

Nämä kolme erityispiirrettä 
Rannikkoj ääkärikoulun op-
pilaissa antavat hyvät edelly-
tykset itsenäiseen tehtävään 
pystyvän, oma-aloitteisen ja 
kestävän johtajan koulutta-
miselle. 

Rannikkojääkärikoulu 

Pataljoonassa toimivaan 
Rannikkoj ääkärikouluun va-
litaan ryhmän- ja joukkueen-
johtajiksi koulutettavat va-
paaehtoisista. Valintatilai-

suus sisältää sekä kirjallisia 
että fyysisiä testejä. Hrjalli-
silla kokeilla mitataan johta-
janominaisuuksia sekä psyy-
kistä paineensietokykyä. Psyy-
kisillä kokeilla varmistutaan 
siitä, että valittavan aineksen 
kunto sekä yleinen terveyden-
tila ovat kovan koulutuksen 
edellyttämällä lähtötasolla. 
Koulutukseen hyväksyttyjen 
palvelusaika on 330 vuoro-
kautta. Palvelukseen astumi-
nen tapahtuu kerran vuodes-
sa, lokakuussa. 

Syyskaudella annetaan ta-
vanomainen jalkaväen perus-
koulutus. Erikoisinta Rannik-
kojääkärikoulun alokasajassa 
on, että ryhmänjohtajien 
puuttumisesta johtuen alok-
kaat joutuvat jo ensimmäisis-
tä päivistä alkaen ryhmän- ja 
joukkueenjohtajan sekä päi-
vystäjän tehtäviin. Kyseiset 
tehtävät ovat alokkaille mel-
ko vaativia ja virheitä teh-
dään paljon. Näin saadut ko-
kemukset ovat kuitenkin erit-
täin hyödyllisiä, sillä ne hel-
pottavat ja jouduttavat myö-
hempää koulutusta. Sotilaal-
lisen koulutuksen tärkeimpiä 
piirteitä ovat kuriin sopeutta-
minen sekä riittävän fyysisen 
suoritustason saavuttaminen. 
Tässäkin suhteessa vapaaeh-
toinen varusmiesaines on 
helppoa kouluttaa. Koulutuk-
sen tahti on tiivis. Ne, jotka 
eivät pysy mukana siirretään 
muihin joukko-osastoihin en-
nen aliupseerikurssin alkua. 

Peruskoulutuksen päät-
tyessä koulutettavilla on sel-
laiset taistelijan perustiedot ja 
-taidot, että he osaavat toimia 
tyydyttävästi ryhmän kivääri-
miehinä. 

Joulukuun alussa alkaa 
rannikkojääkäri-, tiedustelu-
ja kranaatinheitinlinjoilla 
ryhmänjohtajakoulutus. Ope-
tuksen sisältö on pääesikun-
nan ohjeiden mukaisesti yh-

denmukaistettu koko jalka-
väessä. Tämä on tarkoituk-
senmukaista, sillä myös Ran-
nikkoj ääkärikoulusta Reser-
viupseerikouluun komennet-
tavien tulee omata samat tie-
dot ja taidot upseerikoulutuk-
sen lähtötasolla. 

Erikoisinta ryhmänjohtaja-
koulutuksessa on koulutus-
maasto ulkomeren ja ranta-
viivan välisessä saaristossa. 
Koulutuksessa pyritään mu-
kauttamaan joukon toiminta 
vallitseviin olosuhteisiin, 
käyttämällä hyväksi toiminta-
alueen erikoisolosuhteita ja 
voittamalla niiden aiheutta-
mia vaikeuksia. Kyetäkseen 
tarvittaessa auttamaan sekä 
toisia että itseään saa jokai-
nen mm tutustua avannosta 
pelastautumisen tekniikkaan. 

Ryhmänj ohta j akoulutuk-
sen päämääränä on opettaa 
koulutettaville koulutushaa-
ransa mukaisen ryhmän joh-
tamisessa tarvittavat perustie-
dot ja taidot siten, että he 
osaavat johtaa ryhmäänsä 
joukkueen osana sekä kyke-
nevät tekemään esimerkilli-
sesti kaiken sen, mitä heidän 
alaiseltaan miehistöltä vaadi-
taan. 

Maaliskuun alussa komen-
netaan 29 oppilasta Reser-
viupseerikouluun joukkueen-
johtajaksi koulutettavaksi. 
Muiden osalta aliupseerikou-
lutus jatkuu siten, että tiedot 
muutetaan taidoiksi harjaan-
nuttamalla koulutettavia kou-
lutushaaransa mukaisen ryh-
män johtamiseen rannikon ja 
saariston talvi- ja kelirikko-
olosuhteissa. 

Vesistökoulutus alkaa heti 
jäiden lähdettyä. Talvikaute-
na saatu tieto ja taito sopeute-
taan avo vesiolosuhteisiin. Ve-
siesteet ylitetään uiden ja tila-
päisvälinein. Kun mahdolli-
nen vesikauhu on varmasti 
pois kitketty ja vedestä muo-
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dostuu tuttu elementti, ote-
taan käyttöön varsinaiset yli-
meno- ja maihinnousualuk-
set. 

Tärkein maihinnousuväline 
on merisyöksyvene eli UIS-
KO. Siihen sopii 25 miestä va-
rusteineen ja se saavuttaa n 35 
solmun nopeuden. Uisko so-
veltuu erityisesti sokkeloises-
sa saaristossa ja matalilla väy-
lillä suoritettaviin ylimeno-
hyökkäyksiin. Sitä voidaan 
käyttää myös kevyen heitti-
men, ilmatorjuntatykkien ja 
muiden jv:n raskaiden asei-
den lavettina. Toisen portaan 
maihinnousualuksena käyte-
tään KALA-lk:n alusta. Se on 
tarkoitettu sekä materiaalin 
että miehistön kuljetuksiin. 
Alukseen mahtuu yli 100 
miestä varusteineen. 

Kesäkuun alussa, kun alus-
ten käytön perusteet on opittu 
ja upseerikokelaat ovat saa-
puneet RUK:sta, alkaa varsi-
nainen vesistötaistelukoulu-
tus. Saari toisensa jälkeen 
vallataan tai niitä puoluste-
taan yhteistoiminnassa ran-
nikkotykistöjoukkojen kans-
sa. Kaikki koulutettavat ope-
tetaan käyttämään rannikolla 
esiintyviä jalkaväen aseita 
pistoolista rannikkotykkiin. 

Erikoiskoulutukseen kuu-
luu myös kaikille annettava 
tiedustelukoulutukseen kuu-
luva pintauintikoulutus, josta 
saatu oppi hyödynnetään tie-
dustelu- ja iskuosastokoulu-
tuksessa. 

Yhteistoiminta muiden 
joukko-osastojen kanssa 

Ra nn i kko j ääkär ipa ta l j oona 
harjoittelee yhteistoiminnassa 
lähes kaikkien eteläisen ranta-
maan rannikkotykistö- ja 
j a l k a v ä k i j o u k k o - o s a s t o j e n 
kanssa. 

R a n n i k k o t y k i s t ö j o u k k o -
osastojen kanssa harjoitel-

Uusin meriuisko vauhdissa. 

laan rannikkoalueen reservin 
rannikkoj ääkärikomppanian 
vastahyökkäystä. Painopiste 
näissä harjoituksissa taistelu-
tekniikan lisäksi on rannikko-
jääkärikomppanian ja linnak-
keen yhteistoiminnassa. Jo-
kainen Rannikkoj ääkärikou-
lun kurssi on harjoitellut 
10—12 linnakkeella. Viimei-
set viisi vuotta yhteistoiminta 
rannikkotykistöaselajin kans-
sa on ollut tiivistä ja rannik-
koj ääkäreiden kannalta erit-
täin hyödyllistä. 

Uusimuotoisen koulutuk-
sen käynnistymisen yhteydes-
sä Rannikkoj ääkäripatalj oo-
na velvoitettiin antamaan 
vesistökalusto- ja ylimeno-
koulutusta rantamaalla ole-
ville joukko-osastoille. Vaki-
oksi muodostuneissa harjoi-
tuksissa rannikkoj ääkäriryh-
mänjohta ja t j a -kokelaat ovat 
kouluttaneet Uudenmaan 
Jääkäripataljoonan ja Kymen 
Jääkäripataljoonan varus-
miehiä. Kalustokoulutuksen 
lisäksi ao joukko-osastojen 
kanssa on pidetty yhteisiä 
taisteluharjoituksia, joissa on 
käytetty Rannikkoj ääkäripa-
talj oonan vesistökalustoa. 

Oman erikoisuutensa muo-

dostaa yhteistoiminta meri-
voimien kanssa. Kokemusrik-
kain vuosittainen harjoitus on 
ollut merivoimien pääsota-
harjoitus " Y T H " , jossa ran-
nikkoj ääkäreiden tiedustelun 
ja häirinnän kohteina on ollut 
Rannikkolaivaston tukeutu-
misjärjestelmä sekä pieneh-
köt alukset. 

Pääosa rannikkoj ääkärei-
den kouluttamistaidon har-
joituksista tapahtuu siten, et-
tä ryhmänjohtaja kouluttaa 
vertaisiaan. Luonnollisten 
opetustilanteiden luomiseksi 
r ann ikko j ääkär i ryhmänj oh-
tajat kouluttavat myös useis-
sa harjoituksissa Helsingin 
Laivastoaseman alokkaita. 
Hyöty on molemminpuolista. 

Baretti 

Ylipäällikkö myönsi 
19.9.1980 tapahtuneessa puo-
lustusministerin esittelyssä 
rannikkoj ääkäreille oikeuden 
käyttää vihreää barettia eri-
koisjoukon tunnuksena. Ba-
retti painettiin päähän ensim-
mäisen kerran 16.4.1981 Tei-
karin aukiolla sotilasläänin 
komentajan kenraaliluut-
nantti Jaakko Valtasen suo-
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rittaman paraatikatselmuksen 
yhteydessä. Barettipäivästä 
toimintanäytöksineen ja pa-
raateineen on muodostunut 
perinne. Rannikkojääkärei-
den omaiset ovat päivän kut-
suvieraita. 

Ensimmäiset esitykset vih-
reän baretin saamisesta ran-
nikkoj ääkäreiden päähineeksi 
tehtiin jo 1960-luvun puolivä-
lissä. Päättäj iä ei voi syyttää 
ainakaan harkitsemattomuu-
desta. 

Siitä huolimatta, että baret-
ti on vain yksi varusesine, sil-
lä on tärkeä merkitys varus-
mies- ja reserviläisjoukon yh-
teenkuuluvuuden symbolina 
ja tavaramerkkinä. Jo noin 
600 rannikkoj ääkäriä on kun-
nialla kantanut barettiaan. • 

Vihreäbaretit ohimarssissa. 

Pintauimareiden pudotus uiskosta. 
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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. 
Teos on mahdollista tilata myös numeroituna kappaleena jolloin 

sen hinta on 200 markkaa. 

Rannikkojääkäripataljoona 
02470 UPINNIEMI 

Rt ja sukellustoiminta 
Pohjanmaan kalastajat eivät ainakaan menneinä aikoina 
olleet juuri uimataitoisia. Miksi? Vakavamielisinä ihmi-
sinä he kuuluvat olleen sitä mieltä, että työpaikalla ei so-
vi huvitella. Turhan usealle sopi sen sijaan hukkua. 

Leikkimisenäkö rt-miehet ovat sukellustoimintaa pitä-
neet? En ole pystynyt juuri muuta selitystä löytämään 
aselajini osoittamalle miltei totaaliselle mielenkiinnon 
puutteelle vedenalaista toimintaa kohtaan. 

Merivoimien sukeltajakoulutus täytti 30 vuotta viime 
syksynä. Merivoimien sukeltajat koulutetaan merivoi-
mien tehtäviin. Rannikkojoukkojen sukeltajantehtävät 
poikkeavat niistä. Improvisointiin on toki turvauduttu 
ennenkin tiukan paikan tullen, mutta se ei ole millään ta-
voin tarpeen tällä alalla. 

Kun rt:n lähes koko kantahenkilökunnan maailman-
kuvasta puuttuu "sisäavaruuden" tuntemus, on olemas-
sa ilmeinen vaara, että monet hyvinkin oleelliset asiat 
jäävät vaille ansaitsemaansa huomiota rauhan ajan val-
misteluissamme. 

Rt-kadetit kävivät viime joulun alla maailmankuvaan-
sa laajentamassa saaden samalla tilaisuuden tutustua vii-
kon ajan merikadetteihin. 

Ehkä tätä tietä saadaan joku upseeri tulevaisuudessa 
perehtymään asiaan vakavamminkin aselajimme kannal-
ta. Ainakin sukeltamisen mainosarvo tulisi käyttää hy-
väksi rekrytoitaessa upseereita ja toimiupseereita asela-
jiin. Se on tuhansien hyväkuntoisten nuorien harrastus. 
Missä siihen on paremmat mahdollisuudet kuin linnak-
keillamme? Ja saa kai linnakkeella viihtyäkin. 

Kadettien raportti kokemuksistaan on oheisena. 
Majuri Kalervo Rehnbäck 

Maailman vanhimmaksi mainittu 
sukelluspuku vuodelta 1727 on 
suomalainen. 

Piristysruiske pulpetti-
jakson päätteeksi 

Yhteistoiminta Merisotakou-
lun ja Rannikkotykistökou-
lun kadettien välillä ei päätty-
nyt kesän -84 merikadettipäi-
viin Norrköpingissä. Syksyn 
tiiviin opiskelun jälkeen saim-
me tilaisuuden tutustua vii-
kon ajan sukeltajakoulutuk-
seen juuri joulun alla. 

Jännittyneinä saavuimme 
maanantaiaamuna sukeltaja-
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koululle. Lääkärintarkastus 
ja painekammiotesti karsivat 
heti alkuun 37,5 % rannikko-
tykistön kadeteista. Paine-
kammiotesti osoittautui mie-
lenkiintoiseksi kokemukseksi 
hurjista ennakkotiedoista 
huolimatta. Laskeuduimme 
simulaattorin avulla 50 met-
rin syvyyteen, jossa vallitsi 
kuuden ilmakehän paine. Hu-
vittuneina kuuntelimme tois-
temme äänten muuttumista 
"Aku Ankka" -piipitykseksi 
ja pienetkin poikkeukselliset 
eleet herättivät hilpeyttä. 
Typpihumalan oireet olivat il-
meiset. 

Päivät aloitettiin kello kuu-
delta pitkähköllä aamulenkil-
lä, jonka jälkeen suoritettiin 
vielä uima-altaassa 200 met-
rin virkistysuinti. Leirin ras-
kaus oli huomioitu myös 
ravinnon osalta, sillä saimme 
tavanomaisen ruokalistan ul-
kopuolelta lisäannoksen. 
Koulutus jatkui iltamyöhään 
asti. Majuri Rehnbäckin 

asiantuntevassa opastuksessa 
tutustuimme uppopallon hie-
nouksiin varsinaisen kurssi-
ohjelmamme jatkoksi. 

Kolmen ensimmäisen päi-
vän aikana suoritimme sukel-
tajakurssille vaadittavat va-
lintakoelajit. Kokeet testaa-
vat kandidaattien sukellus- ja 
uintitaitoa sekä fyysistä kes-
tävyyttä. Hankalimmiksi la-
jeiksi osoittautuivat 1,5 mi-
nuutin käsinkohonta sekä 
neljän minuutin poiminta. 
Jälkimmäisessä suorituksessa 
kokelaan tulee yksitellen nou-
taa kymmenen peltilaattaa 
neljän metrin syvyydestä kah-
den minuutin aikana. Parhai-
ten selviydyttiin rankasta 15 
km:n maastojuoksusta sekä 
vatsalihastestistä. 

Sukeltajaksi ei kuitenkaan 
kehitytä pelkästään perus-
kuntoa vahvistamalla. Sukel-
tajan on tunnettava varomää-
räykset, köysi- ja käsimerkit 
sekä sukelluslaitteiden tekni-
set ominaisuudet. Teoriatun-

neilla meille annettiin perus-
teet näissä asioissa ja kurssin 
päätteeksi oli koulutyö, jossa 
tietomme punnittiin. 

Kurssi huipentui perjantai-
na avomerisukellukseen hyi-
sessä Suomenlahdessa kir-
peän pakkasen vallitessa. 
Sukelluskärpänen tunkeutui 
sydämiimme tutkiessamme 
satama-altaan pohjatopogra-
fiaa kahdeksan metrin syvyy-
dessä. 

Sukelluskurssimme johta-
jana toimi merivoimien yli-
luutnantti Antti Villanen. 
Loppupuheessaan hän pa-
hoitteli rannikkotykistön vä-
häistä panosta puolustusvoi-
mien sukellustoiminnassa ja 
toivoikin, että tulevaisuudes-
sa nähtäisiin punamustakau-
luksisia oppilaita Upinniemen 
sukeltaj akursseilla. 

Monia kokemuksia rik-
kaampina poistuimme joulun 
viettoon. 
Kadettikurssi 69:n rt-kadetit 

• 
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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 EHO AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

HANGON LIIKENNE 

HANGON LVI-HUOLTO OY 

HANGON RADIO JA TV-HUOLTO 

Vuorik. 12—14, 10900 Hanko 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

HELSINGIN PUHELINYHDISTYS 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

KARKONE OY 

KESKUSKUNTA OK-LIHA 
KKL KULJETUSKESKUSTEN 
LIITTO RY 

KONE OY 

KOTKAN PUHELINYHDISTYS 

OY LAHDEN POLTTIMO AB 

OY LAIVARAKENNE AB 

LASSEN-VALINTA 

OY LINDHOLM LINES AB 

LOHJAN PAPERI OY 

LÄNSI-UUSIMAA 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

NORVAN PUKIMO OY — 
NORVA KONFEKTION AB 

TMI YNGVE NYMAN 

ORAS OY 

ORION-YHTYMÄ OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OVAKO OY 

POHJANMAA OY 

PRIHA OY 

PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELIN-
YHDISTYS 

OY ROHTO AB 

SATAHÄMEEN OSUUS-
TEURASTAMO KARJARANTA 

G.A. SERLACHIUS OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

TUUSULAN KT K OY 

VAASAN SATAMALAITOS — 
HAMNVERKET I VASA 

VENEENRAKENTAJA 
EINO ANTINOJA 
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K O N E P A J A M A S K I N V E R K S T A D 

(^UgÄ NILS ERIKSSON 
/ 21630 LIELAX PARAINEN—PARGAS 

fr 
V 921-748086 

MERI- JA SATAMAHINAUKSIA 

HANGON HINAUS 
Postiosoite: PL 26 
Käyntiosoite: Länsisatama 
Telex: 13132 

10901 Hanko 
10900 Hanko 
HATUG SF 

Puhelimet Hanko 911 
Pori 939 
Rauma 938 
Uusikaupunki 922 
Helsinki 90 -

- 84151 (24 h), 83150, 86011 
- 84514, 84101 
- 221020, 632510 
- 21256, 3750 
1782239, 1782269, 6985492 

14 HINAAJAA, 650 — 4300 hv 
JÄÄVAHVISTETTU PÖNTTÖÖNI, KANTAVUUS 1300 t 
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lipunnosto 
KustaanmiekaUa 
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Rykmentin komentaja eversti Torsti Lahti toivotti juhlavieraat tervetulleiksi rykmentin "syntymäpäiville". 
Palkintopöydällä näkyvät mm Kenraalin Kannu, jonka sai yliluutnantti K Nyholm, Rannikkosotilaskoti-
yhdistyksen lahjoittama haarikka, jonka sai ylivääpeli K Miettinen ja eversti evp Esko Laaksosen lahjoitta-
ma lautanen, jonka sai emäntä Tarja Saukko. 

Suomenlinnan Rannikkotykistökiltalaisia lippuineen ja kiltabaretteineen. Lipunkantajana resvääpeli 
P Mellavuo. 
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Vive la compagnie 
Merisotakoulun 20. Upseerikurssin 

35-vuotisjuhlapäivän vietosta 

Vielä löytyi ryhtiä ja ojennusta. Apteekkineuvos, yliluutnantti res Lasse Lindberg ilmoittamassa Merisota-
koulun 20. Upseerikurssia kurssin johtajalle everstiluutnantti Harry Luovalle. Oikealla kurssinaikainen 
torjuntalinjan johtaja ja oppilaskunnan kuraattori eversti Pentti Silvast. 

Viisi vuotta sitten "Rannikon 
Puolus ta ja" antoi palstatilaa 
Merisotakoulun 20. Upseeri-
kurssin 30 vuotisjuhlapäivän 
vieton kuvaukselle. Jälleen on 
puoli vuosikymmentä vieräh-
tänyt ja 2.3.1985 mainittu 
kurssi kokoontui perinteisesti 
juhlapäiväänsä viettämään. 
Kurssin keskuudessa alunpe-
rin vallinnut luja yhteenkuu-
luvaisuuden tunne yhtynee-
nä saamaamme koulutukseen 
ovat luoneet vahvan pohjan 
vuosikymmenet kestäneelle 
vahvalle veljeydelle, jota yh-
teiset kokoontumiset symbo-
lisoivat ja konkretisoivat. 

Tarmokkaan puheenjohta-

jansa ohjaaja-näyttelijä, yli-
luutnantti res Keijo Kompan 
johdolla oppilaskunnan halli-
tus oli juhlapäivään mennessä 
toteuttanut kaksi varsin mer-
kittävää hanketta: kurssin 
oman standaarin sekä kurssi-
julkaisun numero kolme, 
joista jokainen mukanaollut 
kurssiveli sai juhlapäivänä 
oman kappaleensa. Kurssin 
aikakirjoihin jäi ikimuistetta-
vaksi tilaisuudeksi 28.2.85 
puolustusvoimain komenta-
jalle kenraali Jaakko Valta-
selle tapahtunut kurssin stan-
daarin sekä julkaisun luovu-
tus, mikä merkitsi poikkeuk-
sellisen juhlavaa alkua 35-

vuotisjuhlalle. Standaari oli 
jo aiemmin luovutettu myös 
Merisotakoululle sen vuosi-
päiväjuhlallisuuksien yhtey-
dessä samoinkuin pääkoulut-
tajillemme. 

Jo perinteinen, ilahdutta-
van runsas osallistuminen — 
37 kurssiveljeä ja kolme kou-
luttajaa — oli luonnollisesti 
kokoontumista valmistelleille 
vahva kannustin kokoontu-
mista suunniteltaessa ja to-
teutettaessa. Merisotakoulun 
johtajansa johdolla antama 
monipuolinen tuki sekä kurs-
siveljiemme kenraaliluutnant-
ti Aimo Pajusen ja vara-ami-
raali Jan Klenbergin järjestä-
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mä tilaisuus Pääesikunnassa 
olivat aivan keskeisiä juhlam-
me onnistumisen kannalta. 

Hiljentyminen Hietanie-
messä Sankarivainajien ristin 
ja Marskin paaden äärellä 
seppeleenlaskuineen samoin-
kuin kunnianosoitus Meriso-
takoulun sankaritaulujen ää-
rellä muistuttivat meitä — ku-
ten Jan Klenberg totesi — 
heistä, joilla ei ole uhrinsa an-
taneina tilaisuutta kokoontua 
ja joiden ansiosta meillä se 
on. 

Päivän asiaohjelmaan kuu-
lui amiraali Klenbergin mie-
lenkiintoinen kuvaus nyky-
päivän puolustusvoimista sii-
hen liittyneine elokuvaesityk-
sineen. Myös esitetty doku-
menttifilmi Suomen Joutse-
nen matkoilta herätti suurta 
mielenkiintoa ja myös vanho-
ja muistoja sillä ehtihän osa 
kurssistamme vielä palvella 
mainitulla kunniakkaalla 
koululaivallamme ja jopa 
purjehtiakin sillä Itämerellä 

Asiaohjelma jatkui tiiviinä 
Merisotakoulussa siellä nauti-
tun maukkaan lounaan jäl-
keen — perinteinen serenaadi 
emännille nousi vahvana kii-
tollisista mielistä. Ihan yhtä 
hyvin ei sujunut marssilaulu 
kurssimme marssiessa perin-
teistä reittiä ruokailuun sen-
jälkeen kun apteekkineuvos, 
yliluutnantti Lindberg oli yli-
luutnantti Kompankin ilmoit-
tauduttua riviin ilmoittanut 
kurssin sen johtajalle eversti-
luutnantti Harry Luovalle. 
Täytyypä harjoitella seuraa-
vaksi kerraksi. 

Merisotakoulun johta jan 
kommodori Kalle Rantasen 
Merisotakoulun nykypäivää 
kuvaava havainnollinen esi-
tys, oppilaskuntamme pu-
heenjohtajan tervehdys Meri-
sotakoululle ja kurssille sekä 
tutustuminen koulun eri tiloi-
hin, joista planetaario herätti 

erityistä kiinnostusta, merkit-
sivät meille kaikille erittäin 
tervetulleita kokemuksia, elä-
myksiä ja havaintoja. 

Saunominen Merisotakou-
lun muistorikkaassa saunassa 
sekä oppilaskunnan sihteerin, 
henkilöstöpäällikkö Eero 
Tuomolan vetämä oppilas-
kunnan kokous Merisotakou-
lun perinneaulassa olivat tii-
viine yhdessäoloineen, muis-
teloineen, esityksineen ja toi-
veineen sopivaa pohjustusta 
päivän huipentumalle, veljes-
päivällisille Suomenlinnan 
Upseerikerholla. Kun menun 
oli tunnetulla taidollaan ra-
kentanut kurssiveli arkkitehti 
Reino Ruokolainen olikin il-
lan runko taattu. Merisota-
koulun johta jan lisäksi olivat 
kunniavieraina läsnä kurssim-
me johta ja everstiluutnantti 
Harry Luova sekä linjanjoh-
tajat kommodori Olavi Vitik-
ka ja eversti Pentti Silvast. 
Oppilaskunnan puheenjohta-
jan samoinkuin kaikkien kou-
luttajiemme ja Merisotakou-
lun johta jan sisältörikkaat 
puheet rakensivat osaltaan il-
lan vahvan ja kannustavan 
tunnelman, jota yhteislaulu, 
triolaulu sekä Aimo Pajusen 

oman sävellyksen esittäminen 
omakätisesti pianolla miellyt-
tävästi täydensivät. 

Eräs illan kohokohta oli 
Kompan suorittama Reser-
viupseeriliiton tunnustusten 
jakaminen oppilaskunnan 
hallituksen jäsenille: Matti 
Lappalainen (standaari), 
Henry Lönnholm, Lasse 
Lindberg, Reino Ruokolainen 
ja Eero Tuomola (pronssiset 
ansiomitalit). 

Kurssiveli Lasse Lindbergin 
järjestämät perinteiset muis-
torikkaat jatkot läpikäytyäm-
me olimmekin saattaneet 
muistoihin vahvana jääneen 
juhlapäivämme historiaan. 
On syytä uskoa, että se oli jäl-
leen omiaan takomaan veljey-
temme ketjua entistä lujem-
maksi ja rohkaisemaan meitä 
kaikissa toimissamme niin hy-
vin kurssimme hyväksi kuin 
yleensä yhteiskuntamme jäse-
ninä. Velvoittakoot meitä 
kunnioitetun päällikkömme 
Harry Luovan sanat: 
"Hyvät miehet — Hyvä hen-
ki! Hyvä henki — Hyvät aja-
tukset! Hyvät ajatukset — 
Hyvät tulokset!" 

ML 
• 

* f 

Jälleen vanhoissa muistorikkaissa Merisotakoulun suojissa. Kurssi ku-
vattuna sankaritauluilla suoritetun kunnianosoituksen jälkeen. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

Ylennykset ja nimitykset: 

kers Esa Toivo Hyökyvirta 
ylikersantiksi 31.1.85 

kers Hannu Erik Karlsson yli-
kersantiksi 31.1.85 

kers Harri Tapio Koski yli-
kersantiksi 31.1.85 

vääp Pertti Raimo Hjalmar 
Hiltunen ylivääpeliksi 1.3. 
85 

ylik Jaakko Johannes Laakso 
vääpeliksi 1.4.85 

v-kers Tero Rauno Laurila 
värvätyksi erikoismieheksi 
1.4.85 

v-alik Birger Axel Lindroos 
värvätyksi erikoismieheksi 
1.4.85 

Eläkkeelle: 

v-alik Bertel Elof Jansson 
30.5.85 Jungfruskärin var-
tiolinnakkeelta 

maj Kyösti Juhani Lakio 1.7. 
85 Utön lkeelta 

varastotyöntekijä Aila Mar-
jatta Immonen 1.8.85 
TurRtRE:sta 

Tehtäviin määräämiset: 

ylik Harri Tapio Koski 31.1. 
85 viestiupseeriksi Kuuska-
jaskarin lkeelle 

kapt Pertti Juhani Siivonen 
1.2.85 teknillisen toimiston 
päälliköksi TurRtRE:aan 

yliv Asko Aleksi Rinne 1.2.85 
aluksen päälliköksi EPtriin 
E / I I /TurRtR:s tä 

vääp Seppo Juhani Orpana 
1.2.85 laskinupseeriksi E / 
I /TurRtR:iin OulltPstosta 

ylik Esa Toivo Hyökyvirta 
1.2.85 kuljetusupseeriksi 
E/ I /TurRtR: i in PO I:ltä 

ylik Hannu Erik Karlsson 1.2. 
85 talousupseeriksi E / I / 
TurRtR:iin PO I:ltä 

ylik Kari Aulis Kaukonen 1.2. 
85 koneupseeriksi E / I / 
TurRtR:iin PO I:ltä 

ylik Lauri Tapio Lammes 
1.2.85 pioneeriupseeriksi 
E/ I /TurRtR: i in PO I:ltä 

ylik Jukka Antero Lehtinen 
1.2.85 opetusupseeriksi 
Gyltön lkeelle PO I:ltä 

sotmest Osmo Olavi Arkivuo 
1.3.85 Öron Ikeen vääpe-
liksi LSSlE:sta 

sotmest Erkki Stefanus Uitto 
1.3.85 talousupseeriksi 
Örön lkeella 

teknikko Simo Juhani Uusi-
kartano 1.3.85 tykkitekni-
koksi TurRtRE:aan 

kers Tero Rauno Laurila 1.3. 
85 värvätyksi johtokeskus-
mieheksi Gyltön lkeelle 

varastomies Patrik Rufus Fin-
neman 1.3.85 Gyltön ase-
varastoon 

teknikko Jukka Tapani Ko-
ponen 11.3.85 asesähkö-
teknikoksi TurRtREraan 

kers Lauri Jousia Rajala 11.3. 
85 Kuuskaj askarin lkeelle 

korpr Ulf Holger Olof Axen 
1.4.85 värvätyksi vartio-
mieheksi Berghamnin var-
tiolinnakkeelle 

kers Veikko Antero Aaltonen 
1.4.85 Gyltön lkeelle 

kers Pasi Ilari Rautiainen 
1.4.85 Kuuskajaskarin 
lkeelle 

vääp Tapio Antero Vuori 1.5. 
85 kuljetusupseeriksi E / I I / 
TurRtR:iin E / I /Tu rR tR : 
stä 

vääp Jarmo Sakari Halmet 
1.5.85 laskinupseeriksi 
Utön lkeelle Örön lkeelta 

vääp Hannu Tapio Sjöblom 
1.5.85 laskinupseeriksi 
Örön lkeelle Gyltön lkeelta 

r-ap Teuvo Kalevi Juhani Pul-
linen 1.5.85 Utön lkeelle 

värv tutkamittaaja Margit 
Helena Halmet 4.6.85 tut-
kamittaajaksi Utön lkeelle 
Örön lkeelta 

ltn Matti Juhani Vainionpää 
1.7.85 opetusupseeriksi 
Örön lkeelle Kuuskajaska-
rin lkeelta 

Siirrot: 

maj Pentti Oskari Hänninen 
Kuuskajaskarin lkeelta 1.3. 
85 LSSlE:aan 

vääp Jyri Rauno Kalevi Määt-
tänen Utön lkeelta 1.5.85 
RLaivroon • 

Kenraalimajuri Ilkka Halosen johtaman Ylimmän päällys-
tön kurssin vieraillessa 29.3.1985 Utön linnakkeella runoili 
Pääesikunnan koulutusosaston päällikkö eversti Matti Aal-
tonen linnakkeen vieraskirjaan: 

Kyllä rykmentin peleillä, 
kaikenlaisilla keleillä, 
rautaa varmaan on rajalla, 
minimitoimitusajalla. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

S U O M E N L I N N A N R A N N I K K O -
T Y K I S T Ö R Y K M E N T T I 

Ylennykset: 

majuriksi kapteeni A Vapaa-
vuori 6.12.84 

yliluutnantiksi luutnantti M 
Rakkolainen 1.2.85 

luutnantiksi sotilasmestari K 
Akkanen 1.2.85 

sotilasmestariksi ylivääpeli M 
Heino 1.2.85 

ylivääpeliksi vääpeli J Pihl-
man 1.2.85 

ylivääpeliksi vääpeli R Ny-
lund 1.2.85 

vääpeliksi ylikersantti J Saas-
tamoinen 1.2.85 

vääpeliksi ylikersantti E Jär-
vinen 1.2.85 

vääpeliksi ylikersantti A Kar-
vonen 1.2.85 

vääpeliksi ylikersantti M Sai-
nio 1.2.85 

Siirtoja: 

II Patteriston patteristoupsee-
ri majuri Ö Kettunen on 
siirretty rykmentistä Pää-
esikuntaan 1.2.85 

Majuri L Kasurinen siirrettiin 
rykmenttiin II Patteriston 
patteristoupseeriksi 1.2. 
1985 ja edelleen Kotkan 
Rannikkopatteriston patte-
ristoupseeriksi 1.8.1985. 

Yliluutnantti J Ramsi on 1.3. 
1985 siirtynyt rykmenttiin 
Esikuntapatterin varapääl-
liköksi Kotkan Rannikko-
patteristosta. 

Erot: 

1.4.1985 yliluutnantti K Saa-
rimäki 

1.4.1985 sotilasmestari A Vik-
ström • 

1 
S m 
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ra 
1 

HANGON 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

Nimitykset ja ylennykset 

Pertti Tissari ylivääpeliksi 
1.11.1984 

Hannu Lehtonen insinööri-
luutnantiksi 6.12.1984 

Arto Halttunen ylikersantiksi 
31.1.1985 

Jukka Kaski ylikersantiksi 
31.1.1985 

Pekka Poutiainen ylikersan-
tiksi 31.1.1985 

Harri Suokas ylikersantiksi 
31.1.1985 

Arto Kuuluvainen yliluutnan-
tiksi 1.2.1985 

Tapio Maijala yliluutnantiksi 
1.2.1985 

Ari Määttä ylivääpeliksi 1.2. 
1985 

Jukka Herrala vääpeliksi 1.2. 
1985 

Arto Franssi sotilasteknikoksi 
1.2.1985 

Kari Lineri luutnantiksi 1.3. 
1985 

Mauri Kallio luutnantiksi 1.4. 
1985 

Tehtäviin määräämiset 

Yliluutnantti Tapio Maijala 
Esikuntapatterilta Russar-
ön linnakkeelle 1.1.1985 

Ylikersantti Arto Halttunen 
Russarön linnakkeelta Esi-
kuntapatterille 1.2.1985 

Ylivääpeli Matti Herrala Esi-
kuntapatterilta Hästö-
Busön linnakkeelle 18.3. 
1985 

Ylivääpeli Aulis Nykänen 
Hästö-Busön linnakkeelta 
Esikuntapatterille 18.3. 
1985 

Ylivääpeli Ari Määttä Hästö-
Busön linnakkeelta Esi-
kuntapatterille 

Vääpeli Ari Halttunen Jus-
sarön linnakkeelta Hästö-

Busön linnakkeelle 1.5. 
1985 

Vääpeli Jukka Herrala Hästö-
Busön linnakkeelta Jussar-
ön linnakkeelle 1.5.1985 

Otettu palvelukseen 

Sotilasteknikko Arto Franssi 
tekniseen toimistoon 1.2. 
1985 

Teknikko Hannu Tiilikainen 
Russarön linnakkeelle 1.2. 
1985 

Kersantti Esa Tahvanainen 
huoltotoimistoon 1.2.1985 

Kersantti Juha Eloranta tek-
niseen toimistoon 1.2.1985 

Kersantti Antti Österlund 
Russarön linnakkeelle 
11.2.1985 

Tutkamittaaja Anne Pouta-
nen Russarön linnakkeelle 
1.4.1985 

Tutkamittaaja Ann-Katrin 
Kaivolin Jussarön linnak-
keelle 1.5.1985 

• 

29 



TALLBERG-SOFFCO TEKNIIKKA 
PL 27 (Karapellontie 111. 02611 ESPOO, puh. (901594011 

LENNONVARMISTUSJÄRJESTELMÄT 
ILMAILUN PALVELUKSESSA 

YLI 80 MAASSA. THOMSON-CSF. 

K U O R M A A . 
VAMMASKOSKEN TEHDAS 
PL 18, 38210 VAMMALA, puh. (932) 43 411, telex 22 283 

188 

RAKENNUSLEVY, 
JOKA T ARJOAA OMAKOTIRAKENTAJALLE 
JA REMONTIN TEKIJÄLLE ENITEN ETUJA. 

GYPROC. 

A llergiaturvallinen Sopii kodin I iyvii ääneneristys 
kaikkiin tiloihin 

Vapaasti 
pinnoitettavissa 

Paloturvallinen Hinnaltaan 
edullinen 

GYPROC OY 
PL 44 
02401 Kirkkonummi 
Puh. 90-2985011 
Myynti: Rakennustarvikeliikkeet 




