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Yhdentymistä 
Länsi-Euroopan yhdentymisprosessi on vauhdissa 
kuin juna. Maanosan itäosissa sitä ainakin edeltää 
vastasuuntainen separatistinen kehitys. Todellisim-
man kriisiuhan muodostaa Itä-Euroopan maiden sy-
ventyvä taloudellinen jälkeenjääneisyys. Idänkauppa 
ei tule enää olemaan Suomellekaan ratkaisu talous-
ongelmiin. 

Yhdentymisjuna on pikajuna, johon on ehdittä-
vä. Syrjäiselle asemalle ei voi jäädä odottelemaan, 
sillä seuraavaa junaa ei tule voimassa olevan aika-
taulun mukaan. Itseasiassa Suomi on jo junasta jää-
nyt, mutta voinee sen taksilla tavoittaa jos pirssin 
tilaa heti. Telakkateollisuuden Masan arkit ovat lä-
hellä Araratia ja metsiin perustuva teollisuutemme 
odottelee vuoroaan. Euroopassa pelataan Euroopan 
korteilla, ei Suomen. Valtit ovat vähissä. Kivulloi-
nen talouselämän rakennemuutos on välttämätön. 

Taloudellisen epävakaisuuden ja sen seurannaisil-
miöiden vastakohtana Euroopan sotilaallinen vakaus 
on lujittumassa. Emme kuitenkaan ole jääneet mis-
tään aseriisuntajunasta, johon meillä on jo kauan 
ollut niukkojen puolustusmäärärahojemme mukai-
nen kausilippu. Lähellämme olevat meri- ja ilma-
alueet ovat edelleen suurvaltaryhmittymien kannalta 
herkkiä alueita, joilla valmiutta ja suorituskykyä ei 
tulla heikentämään. Äskeisen vierailunsa aikana pre-
sidentti Gorbatshov pyytämättä korosti Suomen 
puolueettomuutta ja puolustuspolitiikan luotetta-
vuutta. Luottamuksen osoitus pikku naapurille, 
mutta myös sen puolueettomuushalun ja -kyvyn 
merkityksen painotus. Kaikissa tulevaisuusskenaa-
rioissa meri- ja ilmapuolustuksemme merkitys ko-
rostuu entisestäänkin. Ne ovat etulinjassa ja edel-
lyttävät jatkuvaa kehittämistä. 

Puolustusvoimissamme meneillä oleva organisaa-
tiotarkistus on sekin pakon sanelemaa kehityksen 
seuraamista, rakennemuutosta ja yhdentymistä. Ei 
aina tuskatonta sekään. Valiojoukko-osastoja koh-
dennetaan, huoli perinteistä, statuksesta ja toimi-
vuudesta jäytää mieliä. Räätälöintien tuotoksena on 
monin paikoin housuhame, ehken käytännöllinen, 
mutta ruma. Itsenäisyys kun on kuin impeys; kun 
sen menettää, sen puolustaminen on myöhäistä. 
Kaikki kehitys on muutosta, kaikki muutos ei vält-
tämättä kehitystä. Timo Sario 



ITSENÄINEN 
RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

20 VUOTTA 
Rannikkotykistökoulu juhli 20-vuotispäiväänsä mar-
raskuun ensimmäisenä, joka periytyy Merisotakou- \ \ 
lun perustamispäivästä vuodelta 1930. Itsenäinen 
Rannikkotykistökoulu perustettiin Santahaminaan 
Tykistökoulun Rannikkotykistöosastosta 1.9.1969. 

Juhlapäivän aloitti itsenäisen 
Suomen kielekkeisen sotalipun 
nosto koulun perinnekentällä. 

Päiväjuhla pidettiin rannik-
kotykistöhallissa, jossa koulu 
ilmoitettiin Helsingin Varus-
kunnan päällikölle kenraalima-
juri Olli Rekolalle kello 10. 

Kutsuvieraina olivat mm 
rannikkotykistön tarkastaja 
eversti JA Niska, ESSl:n esi-
kuntapäällikkö eversti Sami 
Sihvo, koulun perustamisen to-

teuttanut silloinen rannikkoty-
kistön tarkastaja eversti Veik-
ko Vuorela, Merisotakoulun 
johtaja kommodori Aarno 
Koivisto, Kadettikoulun johta-
ja eversti Matti Lukkari, kou-
lun johtajat evl Esko Havoa lu-
kuunottamatta, RSKY:n pu-
heenjohtaja rouva Eila Walden 
sekä monia muita koulun toi-
mintaan osallistuneita, siihen 
vaikuttaneita ja sitä tukeneita. 
Heille kaikille soitti Helsingin 

Varuskuntasoittokunta mu-
siikkimajuri Esko Juuren joh-
dolla avausmarssiksi "Vanhat 
toverit". 

Rannikkotykistökoulun joh-
taja evl Timo Sario toivotti 
kutsuvieraat, koulun henkilö-
kunnan ja kaikkien kurssien 
oppilaat tervetulleiksi juhlaan. 
Hän totesi koulua muistetun 
merkkipäivänään tavattoman 
runsaasti monin tavoin. Mer-
kittävin oli Puolustusministe-

Rannikkotykistön johtajakoulutuksen kehto Merisotakoulu Suomenlinnassa. 
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riön kirjelmä, jolla Rannikko-
tykistökoulu 1.1.1990 liitetään 
joukkoyksikkönä Suomenlin-
nan Rannikkorykmenttiin. 
Pohtimatta muutoksella saavu-
tettavaa kehitystä tai sen mer-
kitystä sotilasopetuslaitosten 
arvostukseen ja asemaan, esitti 
koulun johtaja lähinnä nuoril-
le oppilaille osoitetun katsauk-
sen itsenäisyytemme ajan ran-
nikkotykistön johtajakoulu-
tuksesta. Alkuvaiheiden imp-
rovisoinneista Merisotakoulun 
ja Tykistökoulun kautta Ran-
nikkotykistökouluun johtanut 
kehitys on ollut vaihteleva ja 
värikäs. 

Itsenäisen Rannikkotykistö-
koulun 20 vuotta ovat olleet 
jatkuvaa kehitystä alati lisään-
tynein resurssein ja tehtävin. 
Koulun vahvuus perustettaessa 
1.9.1969 oli 13 ups, 12 au, 2 siv 
yhteensä 27 ja 1.9.1989 20 ups, 
6 erikups, 23 tups, 2 tstovirk, 
3 värv yhteensä 54 eli kaksin-
kertainen. 

Kuluneena kahtenakymme-
nenä vuotena on Rannikkoty-
kistökoulu kouluttanut asela-
jiinsa: 

— 10 kapteenikurssilla 
— 20 kadettikurssilla 
— 4 luutnanttikurssilla 
— 4 mestarikurssilla 
— 4 PO II:lla 
— 20 peruskurssilla 
— 61 reserviupseerikurssilla 

(— RUK 
— MeriSK 
— TykK 

Näiden lisäksi on parissa sa-
dassa opetustilaisuudessa kou-
lutettu parituhatta aselajin eri-
koishenkilöstöön kuuluvaa ja 
sama määrä reserviläisiä. Ran-
nikkotykistön henkilöstö ja re-
serviupseerit on kiistatta todet-
tu hyvin koulutetuiksi ja laa-
dukkaiksi. Oloissamme mitta-
va teknillinen kehitys on ran-
nikkotykistössä saatu toteute-
tuksi sekä teknillisesti että kou-

Rannikkotykistökoulun päära-
kennus Santahaminassa. Pe-
rinnerikkaassa rakennuksessa 
toimii koulun esikunta ja ma-
joittuvat henkilökunnan kurs-
sit. 

105 ups 
142 ups (nyt 11) 
33 opp 
45 opp 
31 opp 

197 tups (nyt 7) 
3924 resups (nyt 52) 
n 500 
2855 
1133) 

lutuksellisesti. Tämän on mah-
dollistanut itsenäinen, yritte-
liäs ja työteliäs Rannikkotykis-
tökoulu. 

Edessä ovat merkittävät 
koulutusuudistukset sekä tek-
nillisen kehityksen jatkumi-
nen. Vastuu henkilöstön am-
mattipätevyydestä, kasvatus-
opillisten valmiuksien kehittä-
misestä, myönteisen ja aktivoi-
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Reserviupseerikurssin kurssirakennukseen on ollut majoittunee-
na jo noin 3 000 oppilasta. Hyvä henki on aina korvannut olo-
suhteiden puutteet. 

van koulutusilmapiirin juur-
ruttamisesta rannikkotykistö-
johtajiin sekä teknillisen kehi-
tyksen eteenpäin viemisestä on 
edelleen Rannikkotykistökou-
lulla. 

Vuosipäivänään Rannikko-
tykistökoulu muisti perintei-
sesti koulusta vuoden aikana 
poissiirtyneitä. 

Pienoislipun saivat: 
— majuri Rauno Laakso 
— kapteeni Jukka Tilli 
— kapteeni Tapio Maijala 
— yliluutnantti Pentti Mietti-
nen 
— ylivääpeli Erkki Svanberg 

Koulun plaketin saivat: 
— vääpeli Timo Kymäläinen 
— vänrikki Heikki Aulamo 

Ansioituneen tykistökoulut-
tajan tarkkuuskiväärin aseen-
kantolupineen sai vuodeksi 
haltuunsa Reserviupseeriosas-
ton tykkilinjan johtaja ylil Vei-
jo Armas Auvinen. Palkitse-
misperusteissa korostettiin rau-
taisen ammattitaidon ohella 
hänen kykyään luoda hyvä-
henkinen koulutusilmapiiri ja 
myönteinen kouluttaja-koulu-
tettava suhde. 

Juhlaesitelmän piti Rannik-
kojääkäripataljoonan komen-

taja everstiluutnantti Martti 
Kuivala rannikkojalkaväen 
koulutuksen kehittymisestä. 
Esitelmä oli erittäin mielen-
kiintoinen, monia ajatuksia 
herättävä ja mainiosti esitetty, 
joten se julkaistaan toisaalla 
tässä lehdessä. 

Kun joukko-osaston histo-
rian vaiheet aina vääjäämättö-
mästi liittyvät sen johtajiin, 
halusi Rannikkotykistökoulun 
perinnerengas tässä koulun toi-
minnan ja kehityksen murros-
vaiheessa perinteittensä säilyt-
tämiseksi maalauttaa entisten 
johtajiensa muotokuvat kou-
lun seinille ripustettaviksi. Ku-
vat maalasi taidokkaasti kap-
teeni Kimmo Kosonen kunkin 
johtajakauden ilmiasussa ja ne 
paljastettiin tässä päiväjuhlas-
sa. 

Koulun johtajina ovat toimi-
neet: 

Eversti Pentti Elomaa 1.9. 
1969—12.3.1971, Iv6kkl2p. 
Hän valmisteli ja toteutti kou-
lun perustamisen ja loi pohjan 
perinteille lippuineen ja jouk-
ko-osastotunnuksineen sekä 
koulutukselle mm rthallin ra-
kentamisella. 

Everstiluutnantti Esko Havo 
12.3.1971—31.12.1975, 
4v9kkl9p. Hän kirjaimellises-
ti taisteli koululle hyväksytyn 
aseman sotilasopetuslaitokse-
na vakiinnuttaen koulutuslin-
jat. 

Eversti Jukka Karvinen 1.1. 
1976—30.9.1979, 3v9kk. Tykis-
tökoulutusta kehitettiin kaikin 
tavoin mm järjestämällä yh-
teisleirejä ja kehittämällä myös 
maa-ammuntakoulutusta. 
Koulu aloitti vilkkaan yhteis-
toiminnan merivoimien, Meri-
sotakoulun ja Reserviupseeri-
koulun kanssa. Merivalvon-
taan ja saariston sissitoimin-
taan kiinnitettiin enenevää 
huomiota. 

KOULU OLI TOIMIN-
NALLINEN VANHALLA 
TEKNIIKALLA. 

Everstiluutnantti Petteri 
Knuuttila 1.10.1979—31.7. 
1981, lvlOkk. Aselaji panosti 
MARO-ratkaisussa voimalli-
sesti aselajikouluunsa vahvuu-
den noustessa 45:een. Aselajin 
"tekninen harppaus" RAVAL, 
100 TK ym Rannikkotykistö-
koulun toimiessa tiennäyttäjä-
nä. 

Everstiluutnantti Uolevi Tir-
ronen 1.8.1981—31.1.1984, 
2v6kk. Koulu selviytyi uuden 
tekniikan edellyttämästä kou-
lutuksellisesta haasteesta ja 
jatkoi uuden tekniikan kehittä-
mistä ja käyttöönottoa. 

Everstiluutnantti Timo Sario 
1.2.1984—, 

KOULU ON TOIMINNAL-
LINEN UUDELLA TEKNII-
KALLA. 

Vuosipäivänä koululle 
myönnettiin Puolustusvoimien 
hopeinen ansiomitali jonka 
luovutti kenrm Olli Rekola se-
kä Rannikkotykistösäätiön an-
siolevyke numero 33, jonka 
luovutti rannikkotykistön tar-
kastaja eversti JA Niska. 

Päiväjuhlassa esittivät ter-
vehdyksensä kenrm Rekola, ev 

10 

Niska, Merisotakoulun johta-
ja kmdri Koivisto, ev Elomaa 
ja ev Karvinen. 

Koska koulun tulee edelleen 
seurata aikaansa ilmoitti eversti 
Niska koulun saavan nyt kau-
an odotetun Atk-luokkansa 
laitteistot ja 58 RUK lahjoitti 
kolme tarkkuusseinäkelloa. 

Tilaisuus päättyi juhlan mu-
siikkiesityksistä loistavalla ta-
valla vastanneen Helsingin Va-
ruskuntasoittokunnan esittä-
män "8 tuuman kanuuna" sä-
veliin. Kiitos musmaj Esko 
Juurelle! 

NMKY:n Sotilaskotijaosto 
tarjosi Santahaminan sotilas-
kodissa kutsuvieraille maitta-
vat kahvit. 

Koulun henkilöstö ja kurs-
sien edustajat juhlivat vielä il-

lan Katajanokan Kasinolla. 
Erittäin hienon ja hyvähenki-
sen tilaisuuden järjestelyistä 
kantoivat päävastuun perinne-
renkaan ylil Ismo Rairama ja 
rouva Mirja Stenberg. Kapt 
Hannu Rantalan ja kapt Kale-
vi Tarkkasen osuus vuosipäi-
vän kokonaisjärjestelyissä oli 
korvaamattoman tärkeä. 

Ratkaisevan tärkeän talou-
dellisen tukensa antoivat: 

— Tampella Oy 
— Suomen Yhdyspank-
ki, Kulosaaren konttori 
— Liikemies Peter Fryc-
man 
— Altim Control Oy 
— Medion 
— Hytar Oy 

— Standard Electric Pu-
helinteollisuus Oy Alcatel 
— PSP-rahoitus Oy 
— Kansallispankki, Laa-
jasalon konttori 
— Safematic Oy 
— Teknos-Winter Oy 

Helsingin Poliisilaitoksen 
erikoisluvalla suorittivat tykki-
mestarin tutkintoon oikeutta-
van tykistöammunnan Kasi-
non rannassa Rannikkotykis-
tökoulun perinnetykin saajat 
maj Rauno Laakso, kapt Tapio 
Maijala (myös kapt Jukka Til-
lin puolesta), ylil Pentti Miet-
tinen ja yliv Erkki Svanberg. 
Kaikki tykit laukesivat! 

R.I.P. 

Ulkoisesti karu RT-halli, jossa päiväjuhla pidettiin, sisältää kaiken tarvittavan tekniikan ja on 
ollut perusta tehokkaalle koulutukselle. 
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EVERSTILUUTNANTTI 
MARTTI KUIVALA 

Rannikkoj ääkärikoulutus 

Kunniakkaat perinteet ja lähes jatkuvat koulutus-
järjestelmän muutokset 
Suomalaisen rannikkoj aika-
väen kirjattu historia alkaa 
vuodesta 1187, jolloin karjalai-
set merisissit ryöstivät Tukhol-
man luoteispuolella Mälarjär-
ven rannalla Sigtunan kaupun-
gin. Nykyisin, 802 vuotta myö-
hemmin, kaupungin väkiluku 
on edelleen varsin vähäinen. 
Siitä miten nämä joukot oli 
koulutettu ei ole tietoja. 

Talvisodan rannikkoj alkavä-
keen kuuluivat rannikkolin-
nakkeiden suojaosastot, ran-
nikkolohkoille alistetut ja me-
rivoimien perustamat jalkavä-
kipataljoonat. Ne taistelivat il-
man erikoiskoulutuksella kehi-
tettyjä taitoja ja tehtävien edel-
lyttämää erikoisvarustusta. 

Ensimmäiset rannikkopuo-
lustukseen koulutetut torjun-
tayksiköt perustettiin välirau-
han aikana. Jatkosodan alet-
tua perustettiin ja koulutettiin 
pikaisesti rannikkoiskukomp-
panioita ja rannikkopataljoo-
nia. Rauhan ajan rannikkojal-
kaväen koulutus alkoi v 53 
tammikuussa RT l:n Rannik-
kopatalj oonassa. Vuonna 60 
Rannikkopataljoona siirtyi 
portaittain Upinniemeen ja 
aloitti siellä toimintansa itse-
näisenä Rannikkoj ääkäripatal-
joonana. Vuonna 79 pataljoo-
na muuttui pääasiassa rannik-
koj ääkärijohtaj ia kouluttavak-
si erikoisjoukoksi. Tämä ran-
nikkoj ääkärikoulutuksen kol-

mas vaihe on päättynyt ja ensi 
vuoden alusta alkaen koulu-
tuksesta vastaa Uudenmaan 
Prikaati. 

Koulutusta tarkasteltaessa 
avainkysymyksiä ovat: 
— millainen sodan kuva ja uh-

ka-arvio toisaalta ja millai-
nen omien joukkojemme 
käyttöperiaate, organisaatio 
ja varustus toisaalta on eri 
aikoina ollut koulutuksen 
perustana 

— millaisia päämääriä on 
koulutukselle asetettu 

— miten koulutus on suunni-
teltu ja toteutettu 

— onko päämäärät saavutettu 
Nyt käytettävissä olevan ti-

lan puitteissa voidaan näihin 
kysymyksiin antaa vain pää-
piirteisiä vastauksia. 

Perinteet 
Talvisodan kokemusten ja 
Hangon vuokra-alueen laaje-
nemisuhan perusteella perus-
tettiin välirauhan aikana tor-
juntayksiköitä rannikkolinnak-
keiden ja saarten puolustami-
seksi. Jatkosodan alkaessa Me-
rivoimien esikunnan käskyllä 
perustettiin heinäkuussa 1941 
14 rannikkoiskukomppaniaa 
rannikkopuolustuksen hyök-
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TEIKARIN JA MELANSAAREN TAISTELUT käysvoimaksi. Yksiköt organi-
soitiin syksyyn mennessä ran-
nikkopatalj ooniksi Hangon 
rintamalle ja itäiselle Suomen-
lahdelle. Esimerkkinä mainit-
takoon 4. Rannikkoiskukomp-
panian 7 viikon koulutusjak-
son toteuttaminen Hiittisen 
saaristossa heinä-elokuussa 
1941. Suullisesti saadun perus-
teen mukaan piti oppia venei-
den käyttö ja perehtyä "puska-
taisteluun". Koulutuksen to-
teutus perustui komppanian 
päällikön ratsumestari Dan 
von Weissenbergin talvisodan 
kokemuksiin ja arvioihin tule-
vista tehtävistä. 

Koulutuksen painopiste oli 
ase- ja ampumakoulutuksessa 
sekä räjäytysharjoituksissa, 
joita oli yhteensä 9 päivää. 
Keskeisiä aiheita olivat lisäksi 
vesistökoulutus, siis kalastaja-
veneiden kuormaus ja rantau-
tuminen niistä, hyökkäys- ja 
puolustustaistelu, tiedustelu 
sekä taistelu- ja veneammun-
nat. 

Lisäksi suunnistettiin, har-
joiteltiin hyökkäystä asutulla 
alueella, tehtiin estetöitä sekä 
huollettiin veneitä ja materiaa-
lia. 

Koulutusvaiheessa osallistui 
komppaniasta Bengtskärin 
taisteluun luutnantti Kaikko-
sen johtama joukkue. Se löi 
rannikkotykistön sekä meri- ja 
ilmavoimien tukemana sekä 
yhdessä niiden kanssa majak-
kasaareen maihinnousseen vi-
hollisosaston 26.7. runsaan 
kahden viikon koulutuksen jäl-
keen. 

Edellä kuvattu edustaa to-
dennäköisesti jatkosodan alku-
vaiheen rannikkoj alkaväen lä-
hes parasta koulutusosastoa. 

Rannikkoj alkaväki kävi an-
karimmat taistelunsa Viipurin-
lahdella Teikarissa ja Melan-
saaressa 1.—5.7.44. Kesä-hei-
näkuun vaihteessa Viipurin 
koillispuolella Talin—Ihanta-

lan taisteluissa torjuttuun 
suurhyökkäykseen liittyen yrit-
ti Kronstadin meripuolustus-
alue 1.7. Teikarin valtausta 
vahvennetulla pataljoonalla. 
Aluksi menestystä saavuttanut 
pataljoona tuhottiin neljän 
rannikkoj alkaväkiyksikön tais-
telulla. 

4.7. aamulla aloitti 59. Ar-
meijan kärkidivisioona ryk-
mentin voimin tykistön sekä 
ilma- ja merivoimien tukema-
na maihinnousun Teikariin ja 
Melansaareen. Noin puolet 

Teikarista ja Melansaaren 
kaakkoisosan vallannut ryk-
mentti lyötiin RTR 22:n reser-
vien ja saarten puolustajien 
vastahyökkäyksin 5.7. klo 
09.00 mennessä. Noin tuntia 
myöhemmin hyökkäsi tuore 
vahvennettu rykmentti Teika-
riin. Saarista luovuttiin iltapäi-
vällä. 

Linnoittamattomat saaret 
menetettiin, mutta 59. Armei-
jan maihinnousu Viipurinlah-
den länsirannalle epäonnistui. 
Painopistesuunnan merellinen 
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sivusta suojattiin. Talin—Ihan-
talan taistelijoiden selustaan 
suunnattu uhka kyettiin torju-
maan. 

Teikarissa ja Melansaaressa 
taisteli kaikkiaan 9 rannikko-
jalkaväkikomppaniaa ja kaksi 
pikaisesti koottua osastoa. 
Kahdeksan yksiköistä oli pe-
rustettu v a i n k a h d e s t a 
v i i k o s t a v i i k k o o n ennen 
Teikarin ensimmäistä taistelua. 
Useimpien yksiköiden henki-
löstö oli aiemmin palvelut tor-
juntakoppanioissa. Pääosalla 
yksiöiden henkilöstöstä oli so-
takokemusta, mutta rannikko-
jalkaväkikoulutusta vain vii-
kosta kahteen viikkoon. Esi-
merkiksi aseiden käyttötaito 
oli puutteellista. 

Koulutukselliset puutteet, 
sekä vähäinen valmisteluaika 
paljastuivat puolustusvalmiste-
lujen laiminlyönteinä, yhteis-
toiminnan ongelmina, johto-
suhteiden sekavuutena, lukui-

sina kriiseinä taistelujen eri 
vaiheissa ja varsin suurina tap-
pioina. 

Teikarin taistelujen hyvä lop-
putulos perustui muutamien 
hyvien johtajien, taitavien 
joukkueiden, ryhmien ja roh-
keiden avaintaistelijoiden pa-
nokseen. 

Rannikkopataljoona 
Jatkosodan jälkeen rannikko-
jalkaväen koulutuksessa oli 
katkos. Sodanajan kokoonpa-
noihin sisältyi kuitenkin ran-
nikkopataljoonia ja rannikko-
linnakkeiden lähitorjuntajouk-
kueita. Näihin tarvittiin saaris-
ton olosuhteisiin tottuneita jal-
kaväkikoulutetuja reserviläisiä. 

Varusmieskoulutus käynnis-
tyi tammikuussa 53 Rannikko-
tykistörykmentti l:n, nykyisen 
Suomenlinnan Rannikkotykis-
törykmentin, Rannikkopatal-
joonassa. Koulutuksen käyn-

nistämisen johti pataljoonan 
komentaja majuri Toivo 
Knuuttila. 

Vuonna 56 komentaja mää-
ritti koulutuksen päämäärän 
seuraavasti. Varusmiehille tuli 
antaa niin täydellinen rannik-
kojoukkojen koulutus, että 
joukot pystyvät kaikissa olo-
suhteissa suorittamaan rannik-
ko- ja saaristo-olosuhteissa 
taistelussa esiintyvät erikois-
tehtävät. Näistä tärkeimpinä 
nähtiin linnakkeen tai muun 
keskeisen kohteen puolustus 
sekä ylimenohyökkäys. 

Pataljoonan pääosa koulu-
tettiin Miessaaressa Espoon 
edustalla. Saari tarjosi ahtaat 
ja talvisin kalseat majoitusti-
lat, mutta erityisesti hyvät am-
pumakoulutus- ja ammunta-
paikat. Myös Suomenlinnassa 
sijaitsevan jääkärikomppanian 
taistelukoulutus järjestettiin 
pääosin Miessaaressa. Alokas-, 
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viesti- ja venekoulutuksessa tu-
keuduttiin rykmentin esikunta-
patteriin. Ryhmänjohtajat 
koulutettiin noin kymmenessä 
eri aliupseerikoulussa. Reser-
viupseerien pääosa koulutettiin 
Merisotakoulun torjuntalinj al-
la. 

Vuodesta 56 alkaen harjoi-
tuksia pidettiin yhä enemmän 
Mäkiluodon—Upinniemen 
alueella. Rannikkojalkaväen 
erikoiskoulutusta vesillä, jäillä 
ja linnakkeilla annettiin noin 
kolmannes erikoiskoulutuksen 
tuntimäärästä. Vesistökoulu-
tusjaksolla oli käytettävissä 
aluksi 3—4 kalastajavenettä, 
vuodesta 56 kalustovene ja 
muutama syöksyvene sekä en-
simmäiset uiskot vuodesta 58. 

Olosuhteiden ankeudesta ja 
kalustopuutteista huolimatta 
Rannikkopatalj oonasta siirtyi 
noin 2500 hyvää rannikkoj al-
kaväkimiestä ja johtajaa pää-
asiassa rannikkosotilaspiirien 
reserviin. 

Koulutuksen ohessa ja sitä 
tukien kehitettiin koulutusme-
netelmiä ja kalustoa. 

Tuloksista tärkeimpinä mai-
nittakoon 
— "Maihinnousuohje" ja 

koulutusohjelmat 
— ampumamenetelmät jalka-

väen aseilla veneistä 
— kuljetus-ja yhteysveneiden 

käyttötaito 
— merisyöksyvene eli uisko 
— railosilta ja 
— kalustovene eli keveiden 

ajoneuvojen, raskaiden 
aseiden ja huollon kuljetus-
alus 

Rannikkopataljoonassa teh-
dyn taktiikan, kaluston ja kou-
lutuksen kehitystyön tulosten 
pohjalta oli varsin heppoa 
muuttua vuodesta 1960 Ran-
nikkojääkäripataljoonaksi. 

Rannikkoj ääkäripatal-
joona 
Periaatepäätös Rannikkoj ää-
käripatalj oonan perustamises-
ta itsenäiseksi 2. Divisioonan 
alaiseksi joukko-osastoksi, si-
jaintipaikkana Porkkala, teh-
tiin 29.11.1958. Lopullisen pää-
töksen siirtoaikatauluineen al-
lekirjoitti puolustusvoimain 
komentaja 28.4.1960. 

Päätöksen perustelujen mu-
kaan pataljoonan tehtävänä on 
uudentyyppisiin sodan ajan 
rannikkopataljooniin sijoitet-
tavien reserviläisten koulutta-
minen. Tuon ajan doktriinin 
mukaan rannikkoja puolusta-
vat prikaatit ryhmitettiin pää-
osin rantaviivan tuntumassa 
olevaan armeijakunnan puo-
lustusasemaan ja osa patal-
joonista selusta-asemaan noin 
10—15 km taaemmas. Jotta 
aktiiviseen taisteluun kyettäi-
siin myös saaristossa, sisälly-
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Rannikkojääkärikomentajia vuosipäiväparaatissa Upinniemessä 
3.7.1987. Vasemmalta: Juha Engström, Toivo Knuuttila, Hen-
rik Anttila, Niilo Lappalainen ja Antti Juutilainen. 

tettiin sodan ajan kokoonpa-
noihin v 62 rannikkoj ääkäripa-
taljoonia (esik, ek, 4 x j k , 
kvkrhk, venek ja hk). Näiden 
henkilöstö tuli kouluttaa Upin-
niemessä. 

Koulutustavoitteista ei alku-
vaiheessa ollut kirjallisia käs-
kyjä. Everstiluutnantti Knuut-
tila määritteli rannikkoj ääkä-
rien tehtävät 62 seuraavasti 
— saaren valtaus 
— itsenäisesti toteutettu mai-

hinnousuhyökkäys 
— maihinnousuhyökkäys suu-

remman joukon ensimmäi-
senä portaana 

— tilapäinen puolustus 
— viivytys ja sissitoiminta saa-

ristossa 
— tavanomaiset jääkärijou-

kon tehtävät maarintamal-
la. 

Tehtäviä voidaan pitää oival-
lisesti määriteltyinä. Jälkivii-
saasti luettelon voisi lisätä vas-
tahyökkäyksen linnakkeelle. 
Etäisyyttä rannikkotykistöön 
pidettiin myöhemminkin myös 
siksi, että piti "varoa joutu-
masta rannikkolinnakkeita 
puolustavaksi varusväeksi" 
kuten eräs hyökkäyksellisyyttä 
korostanut komentaja asian il-
maisi. Koulutusolosuhteet 
Upinniemessä olivat alusta al-
kaen varsin hyvät. Oma saaris-
to ja merialueet sopivat hyvin 
vesistö koulutukseen ja taiste-
luammuntoihin. Jääkärikoulu-
tukseen oli ennen asutuksen li-
sääntymistä myös siviilialueil-
la hyvin tilaa. 

Perusvesistökoulutus annet-
tiin aluksi kahden viikon ja 
vuodesta 64 vähintään viikon 
mittaisena. Uiskoja oli keski-
määrin käytettävissä noin 1 '/2 
komppanian tarve eli 13—15 
kpl ja lisäksi oli 1—2 kalustos-
venettä. Perusvesistökoulutus-
ta täydennettiin sovelletuissa 
harjoituksissa. Niistä mainitta-
koon 

— vakioharjoitukseksi muo-
dostunut pataljoonan tiu-
kasti aikatauluun sidottu 
maihinnousuhyökkäys 
Upinniemestä Inkoon sata-
mien alueelle. Sieltä hyök-
käystä jatkettiin yleensä 
Karjaan suuntaan Uuden-
maan Prikaatin puolustaes-
sa tai viivyttäessä "viholli-
sena". 

— talvinen jäähiihto ja sissi-
harjoitus Inkoon saaristos-
sa 

— maihinnousuharjoitukset 
keltaisena meri jalkaväkenä 
kaikissa suurissa 60-luvulla 
rantamaalla pidetyissä sota-
harjoituksissa. 

Lisäksi vuosittain järjestet-
tiin keskimäärin 10 näytöstä 
vierailuihin liittyen. Yleensä 
harjoitukset ja näytökset on-
nistuivat hyvin. Mainittakoon, 
että 17.9.63 Syndalenissa Yh-
dysvaltojen asevoimien esikun-
tapäällikölle pidetyn näytöksen 
jälkeen puolustusvoimain ko-
mentaja lupasi vihreän baretin 
rannikkojääkärien päähineek-
si. 

Uhkakuvan muuttuessa 60 
-luvun lopulla yllätyshyök-
käykseksi sekä alueellisen puo-
lustusjärjestelmän ja -taistelun 
myötä rannikkojääkäripatal-
j oonat poistettiin v 70 sodan 
ajan joukkojen luettelosta. 
Muutos vaikutti pataljoonassa 
vesistökoulutusta supistavasti. 
Erikoiskoulutuskauden ja 
aliupseerikurssin tuntimäärä 
oli vain n 15. Myös sovelletut 
vesistöharjoitukset vähenivät. 
Sotaharjoituksiin osallistuttiin 
jääkäripataljoonana. Yhteis-
toiminta merivoimien kanssa 
supistui kaluston huoltoon ja 
yhteydet rannikkotykistöön 
katkesivat lähes tyystin. Kou-
lutustarkastuksissa ja sotahar-
joituksissa pataljoona sai lähes 
poikkeuksetta kiitosta taistelu-
ja ampumataidosta. Moitteita 
saatiin siisteydestä, sisäjärjes-
tyksestä ja käyttäytymisestä. 

Pataljoonasta siirtyi 60—70 
luvulla pääasiassa rannikkoso-
tilaspiirien reserviin noin 17000 
sotilasta. 
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Erikoisjoukkovaihe 

Vuonna 74 pääesikunnassa 
laaditun maavoimien rauhan-
ajan organisaation tarkistus-
suunnitelman mukaan Rannik-
kojääkäripataljoona piti lak-
kauttaa. Pääesikunnan komen-
to-osaston päällikön eversti 
Erkki Rannikon ideoima ran-
nikkojääkärijohtajien koulu-
tusjärjestelmä kuitenkin toteu-
tettiin. 

Pataljoonan tehtäväksi tuli 
kouluttaa varusmiehistä 
joukkueen- ja ryhmänjohtajia 
sekä erikoismiehiä rannikon 
jalkaväkijoukkoihin. Rannik-
kojoukkojen sodanajan orga-
nisaation muutoksen jälkeen 
tehtävä täsmentyi. Tuli koulut-
taa johtajat ja erikoismiehet 
ensisijaisesti rannikkojääkäri-
ja tiedusteluyksiköihin. Koulu-
tettavien tuli sopia myös linna-
ke-, kranaatinheitin- ja torjun-
takomppanioihin. Yksiköiden 
miehistön pääosa päätettiin 
kouluttaa sodan ajan tehtäviin 
kertausharj oituksissa. 

Rannikkojääkärikoulun op-
pilaat valittiin vapaaehtoisista. 
Pääsykokeissa n 130 parhaiten 
menestynyttä eli 30—40 % ha-
kijoista hyväksyttiin koulutuk-
seen. Keskiverto 80-luvun ran-
nikkojääkäri on testattu, var-
sin älykäs, johtajaksi sopiva, 
painetta sietävä, terve, fyysises-
ti kestävä, hyvän uimataidon 
omaava, rannikolta kotoisin 
oleva ylioppilas. 

Lokakuussa alkanut perus-
koulutus sekä aliupseerikurssil-
la suoritettu ryhmänjohtajien 
koulutus poikkesi muiden jal-
kaväkijoukkojen opetuksesta 
vain vähän. Tosin siihen sisäl-
tyi mm pelastautuminen jäis-
tä ja rannikkojääkärikomppa-
nian hyökkäys talvella. 

Ryhmänjohtajien varsinai-
nen rannikkojääkärikoulutus 
alkoi toukokuun alussa ja ko-
kelaiden koulutus kuukautta 
myöhemmin. Noin kahden vii-
kon perusvesistökoulutuksen 
jälkeen alkoi sovellettujen har-
joitusten sarja, joka päättyi 
noin viikko ennen kotiuttamis-
ta. 

Harjoitukset toteutettiin 
rannikkojääkäreiden kriisiajan 
todellisessa toimintamaastossa 
ja niiden aiheet olivat seuraa-
vat 
— rannikkoj ääkärikomppa-

nian vastahyökkäys rannik-
kotykistön yhteisleirin osa-
na 

— koulutus- ja ylimenohyök-
käysharjoitukset Virolah-
della, Helsingin edustalla ja 
Lappohj a—Hästö—Busö 
alueella yhdessä kyseisten 
alueiden rannikkotykistö-
jä jalkaväkijoukko-osasto-
jen sekä Rannikkotykistö-
koulun ja Reserviupseeri-
koulun kanssa 

— noin kolme viikkoa ampu-
maleirejä, joiden ohjelmiin 
sisältyivät jalkaväen kaik-
kien keveiden ja ohjuksia 

lukuunottamatta myös ras-
kaiden aseiden sekä kevei-
den ilmatorjuntatykkien ja 
rannikkotykistön tornika-
nuunoiden käsittely ja am-
muntoja. Ampumaleirien 
taisteluammuntojen lisäksi 
ainakin yksi vastahyökkäys 
linnakkeelle toteutettiin 
taisteluammuntana. 

— kahden viikon kouluttaja-
koulutusjakso Laivastokou-
lun alokkaiden peruskoulu-
tuskauden loppuvaiheeseen 
liittyen 

— kaksi viikkoa sissiharjoitus-
ta, joista toinen liittyi me-
rivoimien tukeutumishar-
joitukseen 

— viikko linnoituskoulutusta, 
johon sisältyi mm pesäk-
keen rakentaminen betoni-
ja teräselementeistä 

— kuntokilpailuja ja näytök-
siä sekä noin kaksi viikkoa 
niinsanottua varuskunta-
palvelusta. 

Koulutustuloksia ovat ulko-
puoliset mitanneet 80-luvulla 
mm koulutustarkastuksissa, 
sotaharjoituksissa, jalkaväki-
leirin koulutustasokilpailussa 
ja näytöksissä. Poikkeuksetta 
taso on todettu vähintään hy-
väksi. Parhaan palautteen 
80-luvun rannikkojääkärit ovat 
antaneet kouluttajilleen ker-
tausharjoituksissa. Niissä on 
todettu johtajien koulutus- ja 
johtamistaidon sekä venemies-
ten merenkulkutaitojen riittä-
vän itsenäisiin vaativiin tehtä-
viin. Vaikka rannikkojääkäri-
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komppanioiden miehistö on 
saanut varusmieskoulutuksen 
useissa aselajeissa, on harjoi-
tuksen jälkeen poikkeuksetta 
kotiutettu taitava, tehtäviinsä 
pystyvä ja hyvähenkinen 
komppania. 

Valitun varusmiesaineksen 
lisäksi on 80-luvulla ollut mui-
takin koulutustuloksia edistä-
viä tekijöitä. Kadettikoulusta 
siirtyi Rannikkoj ääkäripatal-
j oonaan opinnoissaan erittäin 
hyvin menestyneitä upseereita. 
Toimiupseerikunta täydentyi 
pääasiassa Rannikkojääkäri-
koulun omilla korkeatasoisilla 
kasvateilla. Meri- ja huoltouis-
ko, uudet kanootit, hyvä talvi-
varustus, modernit taistelu- ja 
tiedusteluvälineet, merenkulun 
turvallisuutta lisännyt välineis-
tö, tiivis taktillinen ja koulu-
tusteknillinen yhteistyö rannik-

kotykistöaselajin ja merivoi-
mien kanssa ja Helsingin Lai-
vastoaseman huollollinen tuki 
mainittakoon myönteisinä 
seikkoina. 

Pataljoonasta siirtyi 80-lu-
vulla rannikkosotilaspiirien re-
serviin noin 1200 pystyvää 
joukkueen ja ryhmänjohtajaa 
sekä noin 270 ammattitaitois-
ta merenkulkijaa ja noin 6— 
700 huoltomiestä. Upinniemen 
näkökulmasta uskomaton 
27.6.1988 tehty päätös lopetti 
pataljoonan toiminnan. Ran-
nikkojalkaväen sekä -jääkärei-
den koulutustehtävä siirtyy 
1.1.1990 alkaen Uudenmaan 
Prikaatille. Yleisen rationali-
sointitavoitteen lisäksi päätöstä 
perusteltiin koulutuksen laa-
jentamisella ja miehistökoulu-
tuksen uudelleen käynnistämi-
sellä. 

1990 alkava vaihe 
Koulutuksen ylimenokauden 
toimenpiteiden ja 90-luvun 
koulutuksen suunnittelu alkoi 
pääesikunnan antamin perus-
tein ja käskystä yli vuosi sitten. 
Etelä-Suomen sotilasläänin 
johdolla suunnitteluun osallis-
tuivat Uudenmaan Prikaati ja 
Rannikkoj ääkäripatalj oona. 
Suunnitelmassa otettiin huo-
mioon mm perinneasiat ja kil-
tojen toiminta. 

Puolustusvoimain johto hy-
väksyi suunnitelman 7. huhti-
kuuta 1989. 

Suunnitelman mukaan kou-
lutus annetaan Uudenmaan 
Prikaatin jääkäripataljoonas-
sa, jonka nimi 1.1.90 alkaen on 
Vaasan Rannikkoj ääkäripatal-
joona. Koulutussuhdelaskelma 
perustuu luonnollisesti sodan 
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UUDENMAAN PRIKAATI 1.1.1990 

ML PION 

ajan joukkojen henkilöstötar-
peeseen. Varsinaiset rannikko-
jääkärit, tiedustelijat ja vene-
miehet koulutetaan 1. Jääkäri-
komppaniassa. Koulutettavat 
komppaniaan valitaan jokai-
sesta Uudenmaan Prikaatin 
saapumiserästä halukkuuden 
ja ominaisuuksien perusteella. 
Yksikön erikoiskoulutuksesta 
noin 70—80 % on rannikko-
jääkärikoulutusta ja loput jää-
kärikoulutusta. 

2. Jääkärikomppaniassa eri-
koiskoulutuksesta rannikkojal-
kaväkikoulutusta on noin 20— 
30 % ja 70—80 % jääkärikou-
lutusta. Kranaatinheitin-, vies-
ti-, panssarintorjunta- ja huol-
tomiehet sekä pioneerit koulu-
tetaan siten, että heidät voi-
daan sijoittaa sekä rannikko-
jalkaväen yksiköihin että jää-
käripataljooniin ja -prikaatei-
hin. Aliupseerikoulun rannik-
kojääkärilinja vastaa ryhmän-

johtajien peruskoulutuksesta 
ja reservinupseerioppilaat kou-
lutetaan RUK:ssa. 

Siirtyminen 5/2 koulutusjär-
jestelmään vaikuttaa myös ran-
nikkojalkaväen koulutusjärjes-
telyihin. Miehistöstä parillisten 
vuosien toinen saapumiserä 
saa käytännössä vain talvisen 
rannikkojääkärikoulutuksen. 
Venemiehiä koulutetaan kah-
den vuoden jaksossa vain kol-
mesta saapumiserästä ja kah-
den saapumiserän kokelaiden 
vesistökoulutus jää lähes pel-
kästään Aliupseerikurssin I 
jakson varaan. 

Sovellettuja harjoituksia pi-
detään 80-luvun kokemusten 
pohjalta ja esimerkkien mu-
kaisesti yhdessä rannikkotykis-
tön joukko-osastojen kanssa. 
Tärkeimmiksi harjoitusalueiksi 
muodostuvat Upinniemi, Jus-
sarö, Hästö—Busö ja Lappoh-
ja. 

Kuluneen vuoden aikana on 
Rannikkojääkäripataljoonan 
ja Uudenmaan Prikaatin toi-
min valmennettu tulevia ran-
nikkojääkärien kouluttajia teh-
täviinsä. Taktillisia perusteita 
on opiskeltu Rannikkotykistö-
koulun ja Hangon Rannikko-
tykistöpatteriston tukemana. 
Taistelutekniikkaan ja rannik-
kojääkärikoulutukseen on pe-
rehdytty eri harjoituksissa yh-
teensä noin yhdeksän viikon 
ajan. Ensi vuosikymmenen 
koulutussuunnitelmat laadi-
taan Uudenmaan Prikaatissa 
tämän vuoden loppuun men-
nessä. Samaan päivään men-
nessä valmistunee Rannikko-
jääkäripataljoonan laatima 
jalkaväen tarkastajan koulu-
tusohje "Rannikkojääkäri-
komppanian taistelu". 

Ongelmitta ei koulutus Tam-
misaaressa kuitenkaan käyn-
nisty. Prikaatin merenkulku- ja 
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konehenkilöstön koulutus on 
ylimenokaudella jäänyt riittä-
mättömäksi. Ainakin ensi 
vuonna prikaati tarvitsee vene-
miesten koulutuksessa naapu-
reidensa apua. Pääasiassa Syn-
daleniin sijoitettavien rakentei-
den rahoituksesta on vuoden 
1990 budjetissa vain murto-
osa. Nyt näyttää sille, että 
Upinniemen laituria, uiskota-
lasta sekä majoitus- ja opetus-
tiloja tarvitaan vielä 4—5 vuo-
den ajan. 

Prikaatille siirtynyt vesistö-
kalusto on kuluneen vuosi-
kymmenen ajan palvellut tyy-
dyttävästi vahvennetun komp-
panian koulutusta ja sovellet-
tuja harjoituksia. Prikaatin 
tarpeisiin kalusto on riittämä-
tön. Uiskokaluston iän, kun-
non ja merikelpoisuuden pe-
rusteella voidaan todeta ensi ti-
lassa tarvittavan noin 10 uiskoa 
lisää. 90-luvun loppupuolella 
on nykyiset uiskot korvattava 
uusilla. Ilmeisesti nyt kehitteil-
lä oleva rannikkouisko sopii 

ominaisuuksiltaan ja hinnal-
taan parhaiten tulevien vuosi-
kymmenien rannikkojääkärei-
den perusveneeksi. 

Ongelmista huolimatta Uu-
denmaan Prikaatin henkilös-
tön ammattitaito ja aktiivinen 
asenne tulevat käsitykseni mu-
kaan tuottamaan rannikko-
puolustukselle riittävän, tehtä-
vistään selviytyvän sekä isku-
kykyisen että puolustuksellisen 
jalkaväen. 

Lopuksi todettakoon, että 
rannikkojääkäreiden koulutus 
on kaikissa vaiheissaan perus-
tunut sodan ajan joukkojen re-
serviläistarpeeseen! 

Laadullisesti parhaaseen tu-
lokseen on päästy tähän men-
nessä 1980-luvulla tiiviissä yh-
teistoiminnassa muiden ran-
nikkojoukkojen kanssa. Kulu-
neella vuosikymmenellä on pa-
nostettu kansainvälisen suun-
tauksen mukaisesti myös eri-
koisjoukkojen toimintojen 
edellyttämien taitojen omaksu-
miseen. 

Ehdotus rannikkojääkärin hi-
hamerkiksi. Värit RT:n mu-
kaan, punainen ja musta. 
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Neljätoista kuukautta herrasmiehenä — 
eli kuinka tullaan RT-upseeriksi 
Kurssikertomuksen kirjoitta-
minen on itse asiassa melko 
vaikea tehtävä. Osa lukijakun-
nasta on itsekin joskus ollut 
RT-koulussa kadettina, ja ta-
vanomainen kronologinen esit-
telytapa opetussuunnitelman 
mukaisista koulutustapahtu-
mista ei varmaankaan ketään 
jaksa kiinnostaa. Keskitymme-
kin tässä lyhyessä kirjoitelmas-
sa vain muutamiin pääkohtiin. 

Alussa unohdimme esitellä 
itsemme, mutta me yksitoista 
kadettia muodostimme 73. RT-
kadettikurssin. Seitsemän 
meistä oli lähtöisin muista ase-
lajeista, ja neljä oli päättänyt 
luottaa aikaisempaan koke-
mukseensa aselajin hyvistä 
puolista. Jokainen meistä lä-
päisi kurssin ja nimitettiin 
luutnantin virkaan. Kurssin 
johtajana toimi kapteeni Tilli 
ja toisena kouluttajana kaptee-
ni Paalanen, joka lähdettyään 

Sotakorkeakouluun sai seuraa-
jakseen kapteeni Maijalan. Sii-
nä olivat kurssitiedot tiivistet-
tynä. 

Jokainen meistä käsitti yh-
teistyön merkityksen heti en-
simmäisestä leiristä alkaen. Al-
kukuukausien ihmettely ja pie-
nimuotoinen kyräily unohtui-
vat nopeasti. Varsinaisena ih-
mettelyn aiheina olivat koulut-
tajiemme opetusmetodit ja 
yleinen suhtautuminen meihin. 
Vasta tuolloin opimme, että 
asian kuin asian voi hoitaa te-
hokkaasti, eli tavoitteista tinki-
mättä mennään siitä, missä ai-
ta on matalin. Kouluttajamme 
opettivat meille asioita myös 
ohjesääntöjen ulkopuolelta, eli 
mitä nuorelta upseerilta odote-
taan, ja miten selviytyä RT-
koulun jälkeisestä elämästä. 

Mieleenpainuvimpia tapah-
tumia oli Hangossa pidetty 
merivalvontaleiri, sillä olihan 

se ensimmäinen uudella ope-
tustyylillä pidetty harjoitus. 
Toimintaympäristöön tutustu-
minen oli myös määritetty yh-
deksi opetustavoitteeksi. Kou-
luttajien esimerkki auttoi täs-
säkin asiassa. Alkuvaiheessa 
kurssin osoittama hapuileva 
käytös muuttui pian kaikkial-
la aistittavaksi itsevarmuudek-
si. 

Kurssin joukko-osastohar-
joittelu pidettiin pääasiassa 
Vaasassa ja Turussa Gyltön lin-
nakkeella. Puolet meistä vietti 
kaksi viikkoa linnakkeen viri-
kerikkaassa ympäristössä ja lo-
put joutuivat tyytymään poh-
jalaiseen kaupunkimiljööseen. 
On kuitenkin todettava, että 
kaupunkilaiset ottivat meidät 
erittäin lämpimästi vastaan. 
Tulevienkin RT-kurssien on 
mukava mennä Vaasaan. 

Ajanvietteellisesti hauskinta 
aikaa olivat merikadettipäivät 
Tanskan Odensessa ja Norjan 
Kristiansandissa. Urheilulliset 
tilaisuudet olivat paitsi viihtyi-
syytensä niin myös pohjois-
maisen yhteistyön kannalta pi-
ristäviä tapahtumia. HEJA 
NORDISKA SAMARBETE! 

Lopuksi me kiitämme RT-
koulun henkilökuntaa työpa-
noksestaan, koulutuskalustoa 
toimivuudestaan ja Merisota-
koulua maukkaasta Itämeren 
risteilystä. Lisäksi toivotamme 
menestystä ja hyvää jatkoa uu-
sille oppilasupseereille kaptee-
ni Tillille ja kapteeni Maijalal-
le. 

Gyltössä syyskuun lopulla 

Ltn Jussi Hietaniemi 
Ltn Pasi Lintuaho 
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Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentin 
organisaatiota ja nimeä muutetaan 

Puolustusministeriö on 
tehnyt päätöksen 26.10. 
Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmentin organi-
saation muutoksesta ensi 
vuoden alusta lukien. Sa-
massa yhteydessä muute-
taan rykmentin nimi puo-
lustusvoimain komenta-
jan määräyksestä Suo-
menlinnan Rannikkoryk-
mentiksi (S1RR). 

Organisaatiouudistuk-
sessa Rannikkotykistö-
koulu liitetään Suomen-
linnan Rannikkoryk-
menttiin. Koulu toimii 
aseteitse rannikkotykistön 
tarkastajan alaisena. 

Samassa yhteydessä rykmentin 
sisäistä organisaatiota tarkiste-
taan. Rykmentin esikunnan 
koulutus- ja järjestelytoimis-
ton toiminnot jaetaan kahden 
eri toimiston tehtäviksi. Samal-
la suoritetaan rykmentin esi-
kunnassa muita pienempiä 
muutoksia. 

Joukkojen osalta muutokset 
ovat suurempia. Nykyinen I 
Patteristo lakkautetaan. Patte-
riston tehtävät siirtyvät ryk-
mentin komentajan alaisille 
Isosaaren Linnakkeelle ja uu-
delle Vallisaaren linnakkeelle. 
Vallisaaren linnake keskittyy 
erityisesti kertausharjoitusteh-
täviin. 

II Patteriston nimi muuttuu 
Porkkalan Rannikkopatteris-
toksi. Siihen liitetään koulutus-
patteri, johon kaikki alokas- ja 
aliupseerikoulutus keskitetään. 

Rykmenttiin perustetaan uu-
tena yksikkönä ohjuspatteri. 
Nykyisen esikuntapatterin ni-
mi muuttuu huoltopatteriksi. 
Santahaminan varuskuntasai-
raala siirtyy vuoden alusta Uu-
denmaan Jääkäripataljoonan 
alaisuuteen. 

Suoritettavan organisaatio-
uudistuksen yhteydessä henki-
löstö siirretään pääosin ryk-
mentin sisäisin siirroin uusiin 
tehtäviin. Samalla siirretään 
kuitenkin 12 virkaa Uuden-
maan Jääkäripataljoonaan, 
jolle Santahaminan huoltovas-

tuu pääosin siirtyy. Samalla 
rykmenttiin siirretään neljä 
virkaa Rannikkojääkäripatal-
joonasta. 

Toteutettavat järjestelyt ovat 
osa maavoimien rauhanajan 
organisaatiouudistusta, jolla 
joukkojen organisaatio ja hen-
kilöstön tehtävät saatetaan vas-
taamaan entistä paremmin ny-
kyajan vaatimuksia. Puolus-
tusministeriö on aikaisemmin 
tänä vuonna hyväksynyt vas-
taavanlaiset muutokset Turun 
Rannikkorykmentin organi-
saatiouudistuksen yhteydessä. 
Siellä poistuu II Patteristo 
Raumalta ja I Patteriston ni-
meksi tulee Saaristomeren 
Rannikkopatteristo. 

-ettei pakkanen pure! 
Vitalis on ihanteellinen suojavoide 

kylmää ja paleltumista vastaan. 

Valmistaja Valkoinen Risti 
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Tavoiteltu kiertopalkinto. 
Karhulan malja. Joukko-osas-
ton koulutustason mitta. 

Rannikkotykistön tarkastaja ojentaa Karhulan maljan voitta-
neen joukko-osaston komentajalle eversti Asko Kilpiselle. 

HanRPston komentaja evl Heikki Rinne vastaanottamassa kenraaliluutnantti A A Kantolan 
tykkiä parhaan kevyen patterin palkintona. 

74 

ESSl:n RT rautaa — 
Lippurykmentti voittoon 
RANNIKKOTYKISTÖN VUODEN 1989 
KILPAILUAMMUNTOJEN TULOKSET 
A. RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO 
("Karhulan malja") 
1. SIRtR 2151 
2. HanRPsto 2093 
3. KotRPsto 1755 
4. VaaRPsto 1600 
5. TurRtR 1556 

Ka 1831.0 

B. PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI 
("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto") 
1. SIRtR 981 
2. HanRPsto 907 
3. VaaRPsto 900 
4. KotRPsto 875 
5. TurRtR 844 

Ka 901 

C PARAS KEVYT RANNIKKOPATTERI 
("Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki") 
1. HanRPsto 1186 
2. SIRtR 1170 
3. KotRPsto 880 
4. TurRtR 712 
5. VaaRPsto 700 

Ka 929.6 

D. PARAS TULENJOHTAJA 
("Tulenjohtajan malja") 
1. Yliv E Mehtälä 
2. Yliv P Siivonen 
3. Ylik M Lehtola 

HanRPsto 612 
SIRtR 605 
HanRPsto 574 

E. PARAS VARUSMIESTULENJOHTAJA 
1. Upskok JF Karlsson KotRPsto 580 
2. Upskok Rintanen TurRtR 494 
3. Upskok Tuhkiainen SIRtR 490 



Hyvää Joulua 
Rannikon Puolustajille! 

ENSTO-INVEST Oy 

OY A.E. ERICKSON AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

FISKARS OY—AB 

OY FORCIT AB 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

HELKAMA PICA OY 

HELSINGIN SUOMALAINEN 
SÄÄSTÖPANKKI 

INSINÖÖRITOIMISTO LÄNG OY 

KONE-TUKKU OY 

LÄHETTIRENGAS OY 

OY MERIKIITO AB 

NESTE OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

PRIHA OY 

P. ROTOLA-PUKKILA KY 

SUOMEN LÄÄKÄRILIITTO RY 

SUOMEN MATKATOIMISTO 

TURUN SATAMA 

TURUN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 

ONNI VILKAS OY 
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MANNERHEIM-MUSEO 
Avoinna: 
Perjantaisin ja 
lauantaisin 11-15 
Sunnuntaisin 
1 1 - 1 6 

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä 
kunniamerkkinäyttely, puvusto, erikoisnäyttelyjä 
sekä Aasian-matkan kuva- ja esineaineisto. 
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös 
muina aikoina. 

Osoite: 
Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto, 
Raitiovaunut 3b ja 3t) 
Puhelin 635 443 

RF-tekniikan asiantuntija 

• maalla 
• merellä 
• ja ilmassa 

ELI I COM 
Kuunkehrä 2 

PL 36, 02211 ESPOO 
Puh. (90) 803 0257, Fax (90) 803 1955 
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Turun Rannikkotykistörykmentti 
50-vuotta 

Turun Rannikkotykistörykmentti juhli 50-vuotista 
olemassaoloaan aurinkoisen pirteässä syksysäässä Tu-
russa 10.9.1989. 

Rykmentin vuosipäiväksi valittu 10.9. on päivä, jo-
na 50-vuotta sitten, vuonna -39, perustettiin Turun-
lohko. Turun-lohkon tehtävänä oli suojata Lounais-
Suomi saaristoineen ja turvata tärkeät meriyhteydet 
juuri syttyneen sodan uhatessa maatamme. 

Vuosipäivän juhlallisuudet al-
koivat torstaina 7.9. Utön ma-
jakkakirkossa, jossa kenttäro-
vasti Kari Vappula siunasi ryk-
mentin entisten komentajien 
haudoille vietävät seppeleet. 
Lauantaina kaksi seppelpartio-
ta vei nämä seppeleet paikoil-
leen kunnioittamaan edesmen-
neitä komentajia heidän aikoi-
naan johtamansa joukon juh-
lapäivänä. 

Varsinainen juhlapäivä alkoi 
sunnuntaina rykmentin alusten 
kiinnittyessä Aura-joen ran-
taan 08.00 alkanutta lipunnos-
toa ja siihen liittynyttä katsel-
musta varten. Alukset pysyivät 
paikoillaan joen rannassa ko-
ko päivän tarjoten turkulaisil-
le tutustumismahdollisuuden. 

Ennen tervehdysten vastaan-
oton alkua esikunnan kahvios-
sa järjestettiin tilaisuus, jossa 
muistettiin rykmenttiä pitkään 
ja ansiokkaasti palvellutta hen-
kilökuntaa sekä yhteisöjä, joi-
den asema yhteistyökumppani-
na on ollut poikkeuksellisen 
merkittävä. Samassa tilaisuu-
dessa esiteltiin ensikertaa tai-
teilija Valle Kasken suunnitte-
lema rykmentin mitali. 

Turun Mikaelin kirkossa pi-
detyssä voimakkaan tunnel-
mallisessa juhlajumalanpalve-
luksessa liturgina toimi sotilas-
pastori Heikki Sysioja ja saar-
nasi kenttärovasti Vappula ai-
heenaan Vanhan Testamentin 
käsittelemä juhlavuosi. 

Paraati, jonka vastaanotto 
tapahtui Itsenäisyydenaukion 
kohdalla Itäisellä Rantakadulla 
esitteli paitsi rykmentin eri yk-
siköt myös tärkeimmän taiste-
lu- ja kuljetuskalustomme 
näyttävässä kalusto-osastossa. 

50-vuotisjuhlien pääjuhla oli 
Turun Kaupunginteatterissa. 
Virallisten asioiden ohella oh-
jelmassa oli sekä kuoro- että 
yksinlaulua, runonlausuntaa, 
pianomusiikkia ja yhdistetty-
jen Turun- ja Niinisalon varus-
kuntasoittokuntien esityksiä. 
Oman lisänsä juhlan hyvään, 
isänmaalliseen tunnelmaan an-
toi jalkaväenkenraali A Ehrn-
rooth jakaessaan palkinnon ri-
tarimaljakilpailun voittaja-
joukkueelle kutsuen näyttä-
mölle myös muut juhlassa ol-
leet Mannerheim-ristin ritarit. 
Juhlaesitelmän piti everstiluut-
nantti evp Toivo Veriö käsitel-

Ien rykmentin 50-vuotista his-
toriaa, joka on ikuistettu juh-
lan kunniaksi ilmestyneeseen 
rykmentin historiikkiin. 

Maittava juhlalounas tarjot-
tiin Heikkilän kasarmin ruoka-
salissa. Tilaisuutta väritti Vii-
purin Lauluveikot, jotka useil-
la lauluesityksillä antoivat 
miellyttävän melodisen taustan 
hyvälle makuelämykselle pöy-
dän antimien ääressä. Juhla 
huipentui jalkaväenkenraali 
Ehrnroothin huumoria sisältä-
neeseen, mutta perussisällöl-
tään vakavaan kiitospuheeseen 
ruoasta. 

Ohjelmaltaan ja läpiviennil-
tään onnistunut juhlapäivä 
päättyi rykmentin henkilöstön 
iltajuhlaan, jossa yhdessäolon, 
tanssin ja ruoan merkeissä ren-
touduttiin antoisan juhlapäi-
vän päätteeksi. 

Yliluutnantti M Suomela 

Aselajin onnittelut. Rannikkotykistön tarkastaja ojentaa aselajiplaketin TurRtR:n komentajal-
le eversti Olavi Simolalle. Tapahtumaa todistaa rouva Aulikki Niska. 

Mannerheimristin ritarit jalkaväenkenraali Adolf Ehrnroothin johdolla onnittelemassa ritari-
maljakilpailun voittajajoukkuetta. 
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VUOSIKOKOUS VAASASSA 
Uolevi Tirronen puheenjohtajaksi 
Kultainen kiitos Torsti Lahdelle 

Runsaslukuinen (73) vuostkokousyleisö. Eturivissä vasemmalta: ev K J Mikola, ev Torsti Lahti, 
evl Ahti Tukiainen ja maj Rainer Hannikainen. 

Rannikkomme eri osilta saapu-
neet rannikkotykistöupseerit 
kohtasivat toisensa 16.11.1989 
kello 14 Vaasan Rannikkopat-
teriston harjoitusalueella Lai-
hialla. Patteristo esitteli kalus-
toaan ja asemaanajonäytök-
sen. 

Laihialta siirryttiin Vaasaan 
patteriston aivan keskellä kau-
punkia sijaitsevalle idylliselle 
kasarmialueelle, jossa voitiin 
tutustua 1.12. käyttöönsä vihit-
tävään nykyaikaiseen koulutus-
taloon. 

Vuosikokous Upseerikerhol-
la alkoi kello 17. Kokouksen 

puheenjohtajaksi valittiin 
VaaRPston komentaja evl Os-
si Kettunen, joka johti ko-
kouksen taidolla yksimielisiin 
ja myönteisiin päätöksiin. 

Eversti Torsti Lahti, joka va-
littiin RtUY:n puheenjohtajak-
si Vaasassa 15.11.1984 esitti 
seuraajakseen evl Uolevi Tir-
rosta, joka yksimielisesti valit-
tiin. 

Torsti Lahden viisivuotinen 
puheenjohtajakausi oli yhdis-
tykselle antoisaa kehityksen ai-
kaa. Aikaan on saatu täysin 
uusimuotoinen, laajaa kiitosta 
saanut Rannikkotykkimieskir-

ja (6 p), käyttöömme on saatu 
arvokkaat perinnetilat Suo-
menlinnan Upseerikerholla ja 
yhdistys on löytänyt uusia toi-
mintamuotoja perinteisiä 
unohtamatta vaan niitä kehit-
täen. 

Yhdistys luovutti Torsti 
Lahdelle kultaisen ansiomerk-
kinsä numero 21. 

Toimintakertomus ja tilin-
päätös hyväksyttiin. Yhdistyk-
sen taloudellinen tila on hyvä 
huolimatta varsin suurista 
hankkeista, jotka on saatu ra-
hoitetuiksi. 
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Vastavalittu puheenjohtaja 
Uolevi Tirronen esittelemässä 
toim in tasuunnitel m aa. 

Hallituksen jäsenten luku-
määräksi päätettiin 14 ja hal-
litus sai seuraavan kokoonpa-
non: 

Jatkavat toisen vuoden: 
— Ev Asko Kilpinen SIRtR 
— Evl Juhani Haapala PE 
— Ylil Juha Vauhkonen RtK 
— Ylil Juha Pallaspuro 
(VaaRPsto) RtK 
— Ltn Petri Hietasalo RtK 
— Kapt Sakari Kinnarinen 
TurRtR 

Valittiin seuraaviksi kahdek-
si vuodeksi: 
— Evl Timo Sario RP-lehti 
— Evl Jorma Vuohelainen 
SKK 
— Vänr res Tapio Mattila Rt-
kerho Johtorengas 
— Maj Tapani Virkki 
HanRPsto 
— Ylil Heikki Rauhala 
KotRPsto 
— Ylil Sauli Karjunen 
VaaRPsto 

— Evl evp Toivo Veriö Rt-Kil-
lat (Turku) 
— Evl evp Heikki Tiilikainen 
Evp rt-ups (1 vuosi) 

Toimintasuunnitelman esit-
teli Uolevi Tirronen ja kokous 
hyväksyi sen muutoksitta. 

Eversti KJ Mikola lausui kii-
tokset kokouksen puheenjoh-
tajalle. 

Vuosikokousesitelmän piti 
eversti Aarre Kurki Talvisodas-
ta. Esitys käsitteli sodan syitä 
ja seurauksia sekä sen tausto-
ja, puuttumatta itse taisteluta-
pahtumiin. Esityksestä huokui 

isänmaallisuutta itsekoetun ai-
toudella ja sitä seurattiin her-
paantumattomalla mielenkiin-
nolla. Sen ajankohtaisuus ja 
laajat näkemykset antoivat 
varmasti jokaiselle kuulijalle 
jotakin. 

Ilta päättyi maittavaan vel-
jesillalliseen ja vapaaseen seu-
rusteluun rannikkotykkimies-
hengessä. Kaikkien kiitokset 
VaaRPstolle oivista järjeste-
lyistä! 

T.S. 

TOIMINTASUUNNITELMA 
57. TOIMINTAKAUDELLE 

1. Järjestetään perinteinen kevätretki sekä esi-
telmä- ja keskustelutilaisuuksia rannikon 
eri osilla. 

2. Osallistutaan Ruotsinsalmen meritaistelun 
200-juhlavuoden järjestelyihin yhdessä Me-
riupseeriyhdistyksen kanssa. 

3. Vaalitaan aselajiperinteitä kehittämällä 
Suomenlinnan Upseerikerholla olevaa me-
ripuolustuksen Perinnehuonetta sekä osal-
listumalla rannikkotykistöjoukko-osasto-
jen historioiden aikaansaamiseen. 

4. Jatketaan muita perinteisiä toimintatapo-
ja ja -muotoja yhdessä Meriupseeriyhdis-
tyksen, aselajikiltojen, RT-kerho Johtoren-
kaan sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa. 

5. Markkinoidaan Rannikkotykkimieskirj aa 
ja aloitetaan seuraavan (7. p) painoksen val-
mistelut. 
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Rannikkotykistösäätiö 10 vuotta 
17.10.1989 

2 § Säätiön tarkoituksena on rannikkotykistön perin-
teiden vaaliminen ja aselajin piirissä tapahtuvan ke-
hitystyön edistäminen. 
3 § Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö palkitsee ja 
tukee taloudellisesti rannikkotykistön piirissä suori-
tettavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä opiskelua. 

Lisäksi säätiö tukee aselajin piirissä tapahtuvaa jul-
kaisu-, valistus- ja vi ihdytystoimintaa. 
(Ote Rannikkotykis tösäät iön säännöistä) 

Yhtä juhlaa 
Rannikkotykistösäätiö vietti 
kymmenvuotisjuhlansa pieni-
muotoisissa mutta arvokkaissa 
puitteissa Suomenlinnan up-
seerikerholla 17.10.1989 yhdis-
tyksen rekisteröimisen kym-
menvuotispäivänä. 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖN ENSIMMÄINEN VALTUUSKUNNAN KOKOUS 28.4.1980. 
Istumassa vasemmalta: Pääsiht T Linna, kenrm evp V Karvinen, maist M Rahikainen, maj res 
A Heimonen, pääjoht E Salovaara. 
Seisomassa vasemmalta: Ev evp O Lyytinen, toimjoht J Storgårds, varatuom P Huhanantti, ekon 
E Harkia, pääjoht J Ihamuotila, kapt H Niska, kenrm A Kantola ja maist O Salonen. 

Aselajin tarkastaja ja sää-
tiön hallituksen puheenjohta-
ja eversti Niska toivotti runsas-
lukuisen kutsuvierasjoukon 
tervetulleeksi kerhon perinne-
tiloissa. Perinnetilat esitteli vie-
raille Rannikkotykistön Upsee-
riyhdistyksen puheenjohtaja 
eversti Lahti. Perinnetiloihin 
tutustumisen jälkeen juhlavie-
raat siirtyivät kerhon juhlasa-
liin jossa varsinainen ohjelma 
vietiin läpi varuskuntasoitto-
kunnan oivallisten musiikkiesi-
tysten tukemana. 

Eversti Niskan tervehdyspu-
heen jälkeen säätiön varapu-
heenjohtaja kenraaliluutnant-
ti Kantola kertoi kuulumiset 
yhdistyksen kymmenvuotistai-
paleelta. Hän toi esityksessään 
esille tarpeet jotka suorastaan 
pakottivat tutkimaan aselajin 
rekrytoinnin tehostamiseksi 
tarvittavia toimenpiteitä. Mar-
raskuussa 1978 pidetyssä alus-
tavassa neuvonpidossa todet-
tiin yksimielisesti aselajin eri 

Kenraaliluutnantti Alpo Kantola selostamassa säätiön syntyä 
ja kasvua. 

Kutsuvieraita meripuolustuksen perinnetiloissa. Kunniavieraasta, jääkärikenraaliluutnantti Väinö 
Valveesta oikealla pääsiht kapt Toivo Linna ja vasemmalle maj Mikko Taavitsainen, varatuom 
Karl Ignatius, kustjoht Reijo Telaranta sekä säätiön tunnustuspalkinnon tilaisuudessa saanut 
evl Timo Sario. 
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Juhlayleisö Suomenlinnan Upseerikerhon juhlasalissa. 

sidosryhmien läsnäollessa rat-
kaisuksi: perustetaan rannik-
kotykistösäätiö. Tiiviin toimin-
nan tuloksena perustettiin en-
sin Rannikkotykistön perin-
neyhdistys, jonka puitteissa 
koottiin vajaan vuoden kulues-
sa säätiön perustamiseksi tar-
vittava peruspääoma. Tämän 
jälkeen olikin mahdollisuudet 
säätiön perustamiseen ja tavoi-
te saavutettiin 17.10.1979 jol-
loin Oikeusministeriön säätiö-
rekisteriin merkittiin Rannik-
kotykistösäätiö — Kustartille-
ristiftelsen numerolla 2166. 

Valtuuskunnan toinen vara-
puheenjohtaja pääjohtaja Sa-
lovaara palkitsi yhdessä halli-
tuksen puheenjohtajan kanssa 
säätiön ansiolevykkeellä ansi-
oituneita tukijoita, sekä yhtei-
söjä että yksityisiä henkiöitä. 

Vapaassa sanassa tervehdyk-
sensä esittivät säätiön ansioitu-
neet perustajajäsenet jääkäri-
kenraaliluutnantti Väinö Valve 
ja pääjohtaja Eero I Salovaara. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
onnitteli päivänsankaria sekä 
tarjosi tilaisuuden lopuksi ma-
koisat kahvit. 

Kymmenvuotistaipaleelta 
Säätiön " i sänä" ja alkuunpa-
nijana voidaan epäilemättä pi-
tää silloista rannikkotykistön 
tarkastajaa (nyk) kenraaliluut-
nantti Alpo Kantolaa. Hän on 
edelleenkin valtuuskunnan jä-
sen ja varapuheenjohtaja. 

Valtuuskuntaa on puheen-
johtajana johtanut alusta al-
kaen toimitusjohtaja, DI Jaak-
ko Ihamuotila. Varapuheen-
johtajina ovat toimineet pää-
johtaja Eero I Salovaara sekä 
kenraaliluutnantti Aimo Paju-
nen ja Alpo Kantola. Valtuus-
kunnan jäsenten lukumäärä oli 
aluksi 18, tällä hetkellä se on 
21. 

Hallituksessa on edustettu-
na aselajijohto, Rannikkoty-
kistön upseeriyhdistys, Ranni-
kon Puolustajain kilta, 

HRUP:n Rannikkotykistöker-
ho Johtorengas, aselajikou-
Iumme Rannikkotykistökoulu 
sekä Rannikkotykistön Toi-
miupseerit. Hallitukseen kuu-
luu näinollen kuusi jäsentä 
henkilökohtaisine varajäseni-
neen. Hallituksen puheenjoh-
tajina ovat toimineet everstit 
(senhetkinen arvo) A Kantola, 
P Aulaskari, J Karvinen sekä 
18.4.1988 alkaen J A Niska. 

Tilintarkastajat valitaan val-
tuuskunnan ja hallituksen ul-
kopuolelta. Toimihenkilöinä 
säätiöön kuuluvat kirjanpitäjä 
ja asiamies. 

Ilman Pääesikunnan rannik-
kotykistötoimiston tai sen lähi-
piirissä työskentelevien toimis-
tosihteereiden ja piirtäjien pa-
nosta ei käytännön rutiinien 
hoitamiselle olisi ollut edelly-
tyksiä. 

Kuluneen kymmenen vuo-
den aikana säätiöllä on ollut 
mahdollisuus jakaa tarkoitus-
periensä toteuttamiseksi apu-
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rahoja, stipendejä sekä palkin-
toesineitä yhteensä 230 000 
markan arvosta. Varat ovat 
syntyneet lahjoituksista sekä 
pääoman tuotosta. 

Säätiön ansiolevykkeitä on 
jaettu yhteensä 33 kappaletta. 

Stipendien ja apurahojen 
suuruus on vaihdellut viidestä 
sadasta kymmeneen tuhanteen 
markkaan. Niitä on myönnet-
ty tähän mennessä 94 kappa-
letta, eli noin 9 per vuosi. 

Vuosittain on Rannikkoty-
kistön upseeriyhdistykselle ja 
Rannikkotykistön toimiupsee-
reille toimitettu upseerimiekka 
jaettavaksi kadettikurssin ja 
päällystöopiston I E-jaksoin 
priimuksille. Aliupseerikurs-
sien priimuksille on jaettu 113 
priimuskiikaria. 

Muina lahja- ja palkintoesi-
neinä on jaettu tahi toimitettu 
joukko-osastojen komentajien 
(vast) jaettavaksi: 
— RtUY:n juhlajulkaisu "Tu-

hantein rantain partahilta" 
— RtUY:n mansettinappeja 
— 6":n hylsyjä 
— Merisotakoulun historia 

"Sotakoulu saarella" sekä 
— "Meri maamme turvana" 

-teosta. 

Lopuksi 
LÄMMIN KIITOS KAIKIL-
LE NIILLE LUKUISILLE 
YHTEISÖILLE SEKÄ YKSI-
TYISILLE HENKILÖILLE 
SIITÄ AINUTLAATUISES-
TA TUESTA, JONKA OLET-
TE ANTANEET ASELAJI-
SÄÄTIÖMME TOIMINNAN 
JA SEN TARKOITUSPE-
RIEN TOTEUTTAMISEN 
MAHDOLLISTAMISEKSI. 

V E R I P A L V E L U T A R V I T S E E 

SINUA 
Alä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 

TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 



Täyden palvelun 
PC-toimittaja. 

KOKO MAAN KATTAVA 
KONTTORIVERKOSTOMME 
TARJOAA 
PAIKALLISESTI: 

- asennuksen ja huollon 
- systeemituen 
- laitteistojen esittelyn ja 

myynnin 

.. Ja kaikki tämä sisältyy 
laitteiston hintaan! 

o 
llllllllllllllll 

Tuotevalikoimaamme kuuluvat 
IBM PS/2-sarja, HP Vectra ja 
Toshiban kannettavat 
tietokoneet. 

X SOPHISTICS 
Olarinluoma 12 
02200 ESPOO 
(90) 423 366 

Valtakatu 22 
45100 KOUVOLA 
(951)254 805 

Vuoksenniskanne 81 
55800 IMATRA 
(954) 34 744 

Itkonniemenkatu 21 
70500 KUOPIO 
(971)118 568 

Asemakatu 29 
90100 OULU 
(981) 220 611 

Lukkarlantie 2 
21280 RAISIO 
(921)811 666 

Personal Group Oy Kuninkaankatu 21 Valtakatu 7 
33210 TAMPERE 28100 PORI 
(931) 226 700 (939)327 277 
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Ensiluokan liike 
ensiluokkaisessa huoneistossa, 
mutta hinnat silti yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

I lmoi tus julkaistu 1.4-1931 
Karjala- lehdessä. 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

A ujuujj o nmcacn 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki, p. 661916 

Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo, p. 461644 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat : 

Lahja- ja 
Palkintoesineet 
Kihlat ja Kellot 
ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto 

on suuii ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
V I I P U R I 

" K a r j a l a n " l i i k e t a l o , K a r j a l a n k a t u 19. 

TOIVOTAMME 

RAUHALLISTA JOULUA 

JA 

VENESTVKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA 

SISU 

SUOJAA SUOMALAISTA 

Defence 



Hyvää Joulua 
Rannikon Puolustajille! 

P R O F E S S I O N A L 

(S AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Isoympyräkatu 6, 

49400 Hamina 
952-40505 

KARJALA-lehti 
Isänmaan asialla 
Ti l laa Siekii! 

Puh. 953-11700 

Tavataan Härässä 
joka päivä klo 9.00—1.00 

KULTAINEN HARKA 
Uudenmaankatu 16 - 20. puh (90) 644 981 

LAPPEENRANTA 
VIREÄ JA VILKAS MATKAILU-

KAUPUNKI 

A A A 
OY ALFRED A. PALMBERG AB 
Ester inpor t t i 2, 0 0 2 4 0 Hels ink i 24, puh. 15991 

RIISLA OY 

saarni 
RUUTVOTEHDRS TURKU 

S AIVIPO -YHTIÖT 
KALEVA 

SILJA LINE. 

STEVECO OY 
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TAPIOLA 

TIKKURILA OY 
• Kuninkaalantie 1, PL 53 

01301 VANTAA, puh. (90) 85 771 

m anni Täminen Ky 
A R K K I T E H T I T O I M I S T O 

1 U J S Näsi l innankatu 50 A 33200 TAMPERE PUH. 931-148244 

Karjalankatu 2 B, 00520 HELSINKI 
Puh. (90)717 566 

fVjVIATEKOY 
SUUNNITTELUA —KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 02100 TAPIOLA 
PUHELIN 90-43 011 

1 ANTRONIC Oy 
PL 17, 58901 RANTASALMI. Puh. 957-816 01. Fax 957-816 25. Telex 5670 jan 

YKSI DC 9:n MITTARISTON 
5648:sta OSASTA. 

Sekin tarkastetaan huollettaessa 
tai korjattaessa laitetta Instru-
mentointi Oy:n ilmailuosastolla. 
Ja palvelumme on tinkimättömän 
tarkkaa — sen takaa toimintamme 
Ilmailuhallituksen valvonnan 
alaisena 
Osastomme palvelu kattaa myös 
ilma- ja meriliikenteessä käytet-
tävien suunnistus- ja radiolaittei-
den myynnin, huollon ja korjauk-
sen. Ottakaa yhteys, DI Salonen ja 
ins. Hahka kertovat lisää. OY 

* ILMAILUOSASTO 
PUHELIN (931)659111 TELEX 22303 insta sf 
SARANKULMANKATU 20 33900 TAMPERE 
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K u n i n g a t a r ̂  

JflL STflOP 

Pölyt pois! 

L A A D U N 
M E R K K I 

4 5 2 0 0 KOUVOLA 2 0 

Kuumasinkitystä parempaa korroosionestoa ei oie. Sinunkin 
tuotteesi voisi olla paljon halutumpi, jos se olisi kuumasinkitty. 

Aurajoki hallitsee kuumasinkityksen ja tekee tuotteestasi vieläkin 
suositumman. Sellaisen, joka kestää ruostumatta rakenteen koko 
käyttöiän. mmmmm 

AURAJOKI OY 
Pääkonttori, 21380 Auta, puh. (921)860400. 

Suomen Henkel 
Suurtalousosasto 

Lyhtytie 3, 00750 Helsinki, puh. (90) 361033 

Rasant -pikamopilla 

_ & Henkel GV 
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VIRKAPAIDAT 

Malli M 58 harmaa ja valkea. 
Malli M 83 harmaa pitkällä ja lyhyellä hihalla. 

Paitoja voi tilata lähimmästä sotilaskodista. 

Jousipaita on ammatti laisten tekemä ammatti laisten käyttöön. 

Rajakatu 1 A 15100 LAHTI. (918) 26 934 

JOUSI PAITA 
juhlaan ja arkeen 

r o 

VALMISTAMME 

V I N Y P L A N I S T A 

• NAAMIOVERKOT 
• NAAMIOVARJOT 
• TELTTAPATJAT 
• AHKIOPEITTEET 
• AMPUMA-ALUSTAT 
• HUOLTOTELTAT 
• VARIKKOHALLEJA JA 

-HALLI KATTEITA 

KEHITETTY YHTEISTOIMINNASSA 
PUOLUSTUSVOIMIEN KANSSA 

MERKKI JOHON LUOTETAAN 

<8> PROTAN Protan OY PL 38 
70701 Kuopio Finland 
puh. 971-451 399 
tlx 42239 prota sf 
telefax 971-451 762 

LEHTI ILMESTYY TULEVANAKIN VUONNA MAALIS-, KESÄ-, 

LOKA- JA JOULUKUUSSA. AINEISTOPÄIVÄT OVAT HELMI- JA 

TOUKOKUUN 15 PÄIVÄ SEKÄ ELO- JA LOKAKUUN 

VIIMEINEN. LEHTI TOIVOO KUNKIN MAHDOLLISIMMAN 

NOPEASTI ILMOITTAVAN OSOITTEENMUUTOKSESTA 

LIITTÄEN UUDEN OSOITTEENSA MUKAAN MYÖS VANHAN. 

SAMOIN PYYDETÄÄN ILMOITUSTA JOS El SAA LEHTEÄ TAI 

El SITÄ JOSTAKIN SYYSTÄ EHKÄ HALUA. 
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Audi tax free. 
L A U R I R A I V I S T O 
K A I J A R Ä S Ä N E N 
A R I T A R V A I N E N 

T u r i s t i - j a d i p l o m a a t t i m y y n t i 

VV-Auto Oy, Hitsaajankatu 7B, 00810 Helsinki 
® (90)75831, 7583322, Telex/Teletex 1001205 

Telefax (90)7583330 

HYVIÄ KIRJOJA 
ILOMANTSISTA ITÄÄN - Raju sotaromaani Ilomantsin tuhoamistaisteluista 1944. 
"I lomantsin suunnassa vetäytyen taistelleet joukot olivat kokeneet suunnil leen kai-
ken sen, mitä sotilaan taistelujen teille voi ilmaantua. Avuksi ja hyökkäykseen komen-
netut Ratsuväkiprikaatin miehet puolestaan olivat käyneet läpi Karjalan Kannaksen 
tulihelvetin ja torjuneet rajuissa taisteluissa venäläisten hyökkäykset Viipurinlahdel-
la. Heille Ilomantsi merkitsi uusia mahdoll isuuksia näyttää, mitä soturikunnolla ja 
-kunnialla tarkoitetaan ja ettei Suomen Armeija juokse pakoon, vaan pystyy iske-
mään rajummin kuin koskaan ennen." Sisältää myös karttoja, piirroksia ja otteita yk-
sikköjen sotapäiväkirjoista. Kirjoittaja osallistui Ilomantsin taisteluihin 3. /HRR:n ri-
veissä. 

ESPANJAN TAUTI — Omakohtaisi in elämyksiin perustuva kirja suomalaisten tal-
viasumisesta Välimeren rannalla. Kuvitettu. "Tämä ei ole sairaskertomus, ei matka-
kuvaus eikä liioin seikkailutarinakaan. En ole kirjoittanut unelmasta, joka tarpeeksi 
arvokkaana kannattaa toteuttaa, vaan todellisuudesta, joka on unelman arvoinen." 

MIKRO.PPI - Ensiopas harrastelijalle tai yrittäjälle PC-mikrojen käyttökokemuk-
sista. 

ISKURYHMÄ A1 - Tiiviin taistelutoiminnan romaani. "Mutta juuri tämä panee 
pohtimaan, onko puhdasta mielikuvitusta ylimalkaan lainkaan, vai onko kaikki vain 
kuvien ja todell isuuden yhdistelmää, jonka osasille itsekukin antaa omat merkityspai-
notteensa. Itse pidän sellaisia arvoja kuin sotilaiden rohkeus, epäitsekkyys, uhrival-
mius ja taistelukumppanien tosi toveruus yhtä totena kuin ihmiselämä itse." 

TAISTELUKOULU - Psykologinen sotaromaani. "Sil lä kuinka jotkut epätodelli-
suudet voisivat tehdä nuorista ihmisistä todellisia miehiä ja naisia, miehistä sotilaita 
ja sotilaista taistelijoita. Synnyttää kiintymystä, toveruutta ja rakkautta. Epäitsekkyyt-
tä ja uhrivalmiutta. Selvyyttä kaaokseen, ehdottomuutta ja rohkeutta arkuuteen ja 
pelkoon. Ihmisyyttä, joka ei kiellä itseään, vaan kohottaa sen sellaisiin epäuskotta-
vuuden mittoihin, että se antaa uutta uskoa. 

PELKO Taistelukenttien opetukset siitä, miten jokainen voi parantaa elämänsä 
laatua ja saavuttaa ainoan todellisen vapauden, vapauden peloista. "Onko muuta ta-
paa elää kuin itsensä kuoliaaksi peläten?" 

SOTILAS - Kahden sukupolven kokemuksin ja ajatuksin. Pojan varusmiespalvelu 
ja isän kokemukset siitä, mitä sota opetti. "Sanotaan, että sankarit halveksivat kuo-
lemaa. Eivät he sitä tee; he halveksivat elämää. Ei mitä tahansa elämää, mutta kyllä 
elämää mihin hintaan tahansa." 

HEUREKA - Keksijät kertovat 1. 
HEUREKA - Keksijät kertovat 2. 
Kaksi ainutlaatuista kirjaa keksimisestä ja luovuudesta yleensä useiden kymme-

nien keksijöiden kertomana. 
Kaikki e.m. kirjat edustavissa kovakansissa, noin 200 s. OVH. 80 markkaa, sopivia 

veteraaneille, nykysotilaille, vanhoil le ja nuorille, omaan kirjastoon tai lahjaksi. Tie-
dustelut ja ti laukset suoraan kirjoittajan, dipl.ins. Jorma Leitzingerin patenttitoimis-
tosta: 

LEITZINGER OY 
Ruoholahdenkatu 8, 00180 HELSINKI puh. (90)693 3260 



TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun t i lanteen on ol tava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvi taan pe t t ämä t tömä t lait-
teet. Ammatt i taidol la valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luot taa t iedon-
kulun erikoisosaajana. 

E R I C S S O N $ 
O y LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh. ( 9 0 ) 2991 Telex 124546 


