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Agressiivista tekniikkaa 
rauhanomaisiin tarkoituksiin. 

Audi Coupe 2.3E 20V quattro on yksi ruudikkaimpia yksilöitä 
teknisesti edistyksellisten autojen joukossa. 

Valitsitpa Audin monista malleista minkä tahansa, voit nauttia 
etu- tai nelivetoisen saksalaisen auton erinomaisista ajo-ominai-
suuksista, aerodynaamisesta muotoilusta, kestävyydestä ja run-
saasta varustelusta. 

Kerro, millainen on toiveidesi täyttymys. Tax-free-myyntimme 
toimittaa sen sinulle. 
Audi Coupé. 2.0E etuveto/2.3E etuveto tai 
quattro/2.3E 20V etuveto tai quattro. 113/136/ 
170 hv. 0-100 km/h 10,9/9,2/8,4 s. 
Audi 90. 2.0E etuveto/2.3E etuveto tai 
quattro/2.3E 20V etuveto tai quattro. 116/136/ 
170 hv. 0-100 km/h 10,2/9,2/8,4 s. 
Uusi Audi 80 2.0E Kat. 113 hv, 0-100 km/h 
10.9s. 
Autoissa mm. kolmitoimikatalysaattori, tum-
mennetut lämpöeristelasit, lämmitettävät 
etuistuimet, raitisilmasuodatin, korin 100 % 
sinkitys ja 10 v koritakuu, huoltoväli 30 000 
km/12 kk. Quattroissa ABS, Torsen-välita-
sauspyörästö ja tasauspyörästön lukko. 

Teknistä etumatkaa 
W-Auto Oy 

Tax-free-myynti 
Raivisto, Räsänen, Tarvainen 

puh. 90-75 831 
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"T • • ® •• • • • • •• Nama pamna 
On viisainta olla arvioimatta jatkuvasti ja arvaamat-
tomasti muuttuvaa maailmankuvaa. Sen suhteen lie-
nee parasta pysytellä ns. pohjalaisella linjalla. La-
keuksien isäntämies kun istui emäntineen kultahää-
päivälahjaksi saamassaan kaksoiskeinutuolissa, loihe 
siinä kiikkuessaan emäntä lausumaan, että siippa 
oli viimeksi julkituonut rakkautensa varsinaisena 
hääpäivänä. Tähän isäntä vastasi kyllä ilmoittavansa 
jos tilanne muuttuu. 

Onneksemme Suomen turvallisuuspoliittinen ti-
lanne ei ole ratkaisevasti muuttunut eikä muuttu-
massa. Ei parempaan eikä huonompaan. Avainsa-
na on luottamus. Riittävä aluevalvonta ja puolus-
tuskyky takaavat muiden luottamuksen meihin se-
kä turvallisoloisen itseluottamuksen. Luottamuksen 
horjuttaminen olisi näinä päivinä vastuutonta. 

Kevään ylioppilaat ovat saaneet valkolakkinsa ja 
aimo osa heistä sovittelee pianaikaa kypärää pää-
hänsä. Oivaa ainesta myös kansanarmeijamme luot-
tamusmiehiksi, parempaa kuin kenties koskaan. On 
kuitenkin muistettava, että nuorisomme valitettavasti 
enenevä heikompi osa on entistä sietämättömän häi-
riintyneempi. Kasvatuksen peruspilarit horjuvat. 
Kirkkoon ei tulla, kouluun ei mennä, kotona ei ol-
la. Siviilipalvelu on tietysti heikoille demokraattinen 
vaihtoehto, mutta on hyvä muistaa, että varusmies-
aika oikein oivallettuna ja käytettynä tarjoaa itse-
näistymistä, ryhtiä ja sopeutumisoppia. Siksi sen pi-
tää olla asiallista, kurinalaista ja jämäkkää aikaa. 
Joskohta Lapin Kansa äsköin uutisoi suomalaisen 
sotilaan olevan tunnistettavissa lähinnä lyhyestä tu-
kasta ja töksähtelevästä käytöksestä, ei syytä huo-
leen. Käytös hioutuu ja tukka kasvaa kunhan tasa-
paino on kunnossa. Normaalia yhteiskuntapalvelua 
kestämättömän papereilla tuskin loppuelämässä ur-
kenee tosi haasteellisia työtehtäviäkään. 

Koulutus Puolustusvoimissa on muutosten kou-
rissa. Kaipa jotain uutta on syntymässä kun on ol-
lut niin paljon supistuksia. Mikä on rannikkotykis-
tön tilanne ja tulevaisuus näinä päivinä, siihen et-
simme vastausta mm. tässä lehdessä. 

Timo Sario 
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Missä ollaan ja mihin mennään 
Suomen Rannikkotykistö? 

Päätoimittaja kysyy? — 
Rannikkotykistön tarkastaja vastaa! 

KUTEN TIEDÄMME ON 
PUOLUSTUSVOIMISSA ME-
NOSSA SOTIEMME JÄL-
KEEN EHKÄ SYVÄLLEKÄY-
VIN UUDISTUSOHJELMA. 
MITEN RANNIKKOTYKIS-
TÖN TARKASTAJA ARVIOI 
MUUTOSTEN VAIKUTTA-
VAN ASELAJIN TEHTÄVIIN 
JA TULEVAISUUDEN NÄ-
KYMIIN? 

Näinkin mittavan muutosoh-
jelman lähtökohdat ja tavoit-
teet ovat monet. Etsitään te-
hokkuutta ja uutta "tuotta-
vuutta". Uudistusta tulee tar-
kastella tarvenäkökohdasta — 
eikä muutoksista muutosten 
vuoksi. 

Aselajin osalta ensimmäinen 
peruskysymys on kehitys- ja 
muutospaineet Itämeren alu-
eella. Ne sisältävät nykynäky-
min monia epävarmuustekijöi-
tä. Toinen peruskysymys on 
aseteknologian ym. tekijöiden 
vaikutus puolustusjärjestel-
määmme ja — doktriiniimme. 
Lisäksi tulevat puolustusvoi-
mien sisäiset muutospaineet; 
mm. henkilöstön riittävyys, 
koulutuksen laatuvaatimukset, 
kehittämisvarojen niukkuus, 
jne. Näitä taustoja vasten tar-
kastellen voidaan todeta, että 
rannikkopuolustusj är j estelmä 
on perusratkaisultaan terve, 
oloihimme sopiva ja tulevai-
suuden haasteet kestävä. Itse 
järjestelmän muutostarpeet 
ovat vähäiset. Aselajin tehtävät 
tulevat säilymään. Joukko-
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osastojen asema aluevalvon-
nassa ja erityisesti alueellisen 
koskemattomuuden turvaami-
sessa korostuu. 

Rauhan ajan organisaatio 
on käytännössä uudistettu ja 
sodan ajan organisaatiotarkis-
tus on käynnistynyt nykyiseltä 
pohjalta. Tältä osin tulevaisuu-
den näkymät ovat selvät. 

Haasteitakin on. Eräs kes-
keisimmistä on mittavan kou-
lutusuudistuksen läpivienti ja 
samalla koulutuksen laatuta-
son nosto. Tämä edellyttää 
joukko-osastojen ja erityisesti 
RtK:n henkilöstöresurssien se-
kä laadullista, että määrällistä 
nostamista. Se ei ole mahdol-
lista lyhyellä aikavälillä. Hal-
lintojärjestelmän uudistus ei 
ole toistaiseksi antanut ratkai-
sua henkilöstöongelmiin. 

Aselajin valvontatehtävät ja 
hajautettu organisaatio mer-
kitsevät jatkuvasti kasvavia 
paineita varusmies- ja kanta-
henkilöstön määriin. Usein 
unohdetaan, että näitä erikois-
piirteitä ei ole muilla aselajeil-

la. Rannikkotykistö on ja tu-
lee olemaan käytännön meri-
valvonnan pääsuorittaja puo-
lustusvoimissa. 

Toinen suuri haaste aselajil-
le on edelleen sen kalustollinen 
kehittäminen. Huolimatta pie-
nenevistä taloudellisista resurs-
seista kehittämissuunnitelmia 
ei ole tarkoituksenmukaista 
muuttaa. Kehittäminen tullee 
ajoittumaan pidemmälle aika-
välille. En voi uskoa, että mi-
kään vastuuntuntoinen taho 
jättäisi huolehtimatta valta-
kunnan sellaisesta "halvasta" 
puolustusjärjestelmästä, joka 
ainutlaatuiseen saaristoomme 
tukeutuen voi todella muodos-
taa vahvan kynnyksen ilma- ja 
meriylivoimaisellekin uhkaa-
jalle. 

JOUKKO-OSASTOJEN TOI-
MINTAEDELLYTYSTEN SE-
KÄ PUOLUSTUSJÄRJES-
TELMÄN KEHITTÄMINEN 
EDELLYTTÄVÄT RAKENTA-
MISTA JA LINNOITTAMIS-
TA. SAMOIN MERIKULJE-
TUSKYVYN KEHITTÄMI-
NEN ON TOIMINTAVAL-
MIUDEN JA YLLÄPITÄVÄN 
HUOLLON KANNALTA 
KESKEISTÄ. MITEN TÄLLÄ 
RINTAMALLA EDETÄÄN? 

Rannikkotykistön rakentami-
sen painopiste on ollut niillä 
linnakkeilla, joille valvonta- ja 
asejärjestelmienkin painopiste 
on kohdentunut. Tämä on 
merkinnyt asuntojen peruskor-
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RANNIKKOTYKISTÖJOUKKOJEN 
TEHTÄVÄT 

RAUHAN AIKA SODAN UHKA-AIKA SODAN AIKA 

VALVONTA 
- m e r i - ja i lmava lvon ta 

S 

TORJUNTA ^ 
- a lueel l isen k o s k e m a t -

tomuuden tu rvaaminen 
- varo i tustu l i 

\ 

PUOLUSTUSVALIV 

- t i edus te lu - m e r i - ja i lmava lvon ta 
S 

TORJUNTA ^ 
- a lueel l isen k o s k e m a t -

tomuuden tu rvaaminen 
- varo i tustu l i 

\ 

PUOLUSTUSVALIV 

- puo luee t tomuuden 
suo jaaminen 

- osa l l i s tuminen m e r i -
su lu t tamiseen 

V 
IISTELUT 

- ta i s te lu iden j oh tam inen 
- h y ö k k ä y s t e n t o r j u m i -

nen mer i - , m a a - ja 
i lma-ammunno in 

- t a r v i t t a e s s a ta i s te lu 
j a l k a v ä e n t a p a a n 

- osa l l i s tuminen mer i -
su lu t t am iseen ja sulut -
t e iden suo jaaminen 

\ 
- suunnit te lu 
- l innoi t taminen 
- Ikp-va lmis te lu t 

MERILIIKENNE 

- pe rus taminen 

- omat ku l je tukse t 
- ö l j yn to r jun ta 

\ 
KOULUTUS 

- mer i l i i kenteen s u o j a a -
minen 

- mer iku l je tus ten ja meri-
pe las tus to iminnan 

\ ^ j o h t a m i n e n 

- osa l l is tuminen l a i v a s t o 
y k s i k ö i d e n tukeu tum is 
j ä r j e s t e l y i h i n 

- väy l äpa l ve l u 

s* — 

- varusmiehet 
- kan tahenk i l ökun ta 
- k e r t a u s h a r j o i t u k s e t . 

- r ese rv i l ä i se t 
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jausta ja uudisrakentamista se-
kä linnoitusjärjestelmien ra-
kentamista linnakkeille. Asun-
tojen rakentaminen perustuu 
siihen ratkaisuun, että kanta-
henkilökunta asuu linnakkeil-
la. Tästä pidän edelleen kiinni. 

Tulevaisuuden rakentamises-
sa panostetaan linnoittamisen 
sekä koulutusjärjestelmän ja 

organisaatiouudistusten ai 
heuttamaan rakentamiseen. 
Samoin materiaalivarastojen 
rakentaminen on tärkeätä. Ra-
kentamisen painopistealueina 
pidetään pääkaupungin aluet-
ta. Erityisesti Rannikkotykis-
tökoulun laajenevat majoitus-
ja luokkatilatarpeet tulee tyy-
dyttää. Rakentamisen volyymi 

ei aselajin osalta tulle ratkaise-
vasi i kasvamaan. Tulee panos-
taa entistä pitkäjännitteisem-
pään ja tärkeysjärjestyksen 
huomioivaan suunnitteluun. 

Tänä vuonna alkaa uusi yh-
teysalusten tilausvaltuus. Sillä 
on tarkoitus korvata lähes 30 
vuotta vanhaa yhteysalus- ja 
venckalustoa. Aselajin käytös-

RANNIKKOJOUKOT KRIISIN AIKANA 

X — 
RANNIKKOALUE 

- johtamis-, viesti- ja huoltoyksiköitä 
- rannikkovalvontakomppania ja alistettuja yksiköitä, 

mm jalkaväki- ja merikuijetusyksiköitä 
- moottoroitua rannikkotykistöä 
- meritorjuntaohjuspatteri 
- rannikkojääkäriyksiköitä 

I I I I -7> 
RANNIKKORYKMENTTI ^ ^ 

- johtamis-, viesti- ja huolto-osat 
- tiedusteluosat 

"y^ - torjuntakeskus ( -keskuksia) 
- 120 mm kranaatinheitinyksikkö 
- rannikko-ohjusyksikkö 
- torjuntapatteri ( -pat tere i ta) 

ULL 
V 

LINNAKE 

- johtamisosa 
- rannikkotykistöpatter i 

( -pa t te re i ta ) 
- rannikkoi lmatorjunta 

yks ikkö ( - yks i kö i tä ) 
- l innakekomppania 
- huol to-osia 

V 
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Yhteysalustilausvaltuus mahdollistaa myös monille tutun K-luokan korvaamisen mm varusmieskuljettei-
sella linnakeveneellä. 

sä on hyviä 70-/80-luvun vaih-
teessa rakennettuja alustyyppe-
jä. Näitä alus- ja veneluokkia 
hankitaan lisää. Uudisrakenta-
misen yhteydessä pyritään ot-
tamaan huomioon käyttäjien 
modifiointiesitykset. Uutena 
alustyyppinä aselajille tulee va-
rusmieskuljetteinen rannikko-
uisko. Siitä tulee myös rannik-
kojääkäreiden pääkalusto. Ti-
lausvaltuuteen sisältyy lähinnä 
merivoimien tarpeisin suunni-
teltu toinen uusi tyyppi: katet-
tu miinalautta. Yksi tullee ase-
lajin käyttöön. Tilausvaltuu-
den toteuduttua tulee linnak-
keilla olemaan käytössään lin-
nakevene ja talviaikana Hauki-
lk:n alus, kiinteillä joukko-
osastoilla meri-, rannikko- ja 
viestiuiskot, nopeat yhteys-
alukset, kuljetuslautta sekä 
1—2 Valas-lk:n (vast) alusta. 
Hydrokoptereiden uusinta on 
alkanut vanhimmasta päästä 

PEkuljetusosaston toimenpi-
tein. Ilmatyynyalaa seuraam-
me kiinteästi. 

KANTAHENKILÖSTÖ JA 
ASELAJIN VARUSMIEHET 
MUODOSTAVAT RANNIK-
KOTYKISTÖN TÄRKEIM-
MÄN VOIMAVARAN. MI-
TEN ASELAJIN HENKI-
LÖSTÖ KEHITTYY LÄHI-
VUOSINA? 

Palvelukseen astuvien varus-
miesten määrä riippuu ikäluo-
kan suuruudesta. Kun vielä 
vuonna 1967 poikalapsia syn-
tyi noin 37000, oli määrä pie-
nimmillään vain noin 29000 
vuonna 1983, mistä alkaen poi-
kien ikäluokat taas nousevat 
32000—34000 tasolle. Me 
elämme nyt pienimpien saapu-
miserien aikaa. Vähennykset 
ovat kohdistuneet kaikkiin ase-
lajeihin. Tosin viime vuonna 

näytti siltä, että rannikkotykis-
tön tavoitevahvuuksia leikattai-
siin eniten. Nyt kuitenkin ym-
märretään, että rannikkotykis-
töjoukko-osastot eivät voi suo-
rittaa niille käskettyjä tehtäviä 
ilman asianmukaista miehitys-
tä. Niinpä varusmiestavoite-
vahvuuksiamme nostetaan hie-
man ja vuodesta 1992 alkaen 
vahvuuksissa on vielä odotet-
tavissa nousua palvelukseen 
astuvien ikäluokkien jälleen 
kasvaessa. 

Rannikkotykistössä palvele-
vien varusmiesten määrän vä-
heneminen on näkynyt erityi-
sesti koulutusyksiköissä, koska 
huolto- ja valvontatehtävissä 
palvelevien varusmiesten mää-
rää ei ole voitu kovinkaan pal-
jon pienentää. Tiedän, että 
koulutusryhmät ovat suurilla-
kin linnakkeilla ajoittain todel-
la pieniä. Asialla on kuitenkin 
myös valoisa puolensa. Pientä 
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PALVELUKSEEN ASTUVAT IKÄLUOKAT 
VERTAILU VUOTEEN 1992 
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PALVELUKSEENASTUMISVUOSI 

koulutusryhmää voidaan ja tu-
lee opettaa suurta tehokkaam-
min ja yksilöllisemmin. Yrite-
tään nyt panostaa laatuun. 
Suuremmissa yhteisharjoituk-
sissa kykenemme edelleen 
muodostamaan riittävän suu-
ria joukkoja kokonaistoimin-
nan harjoittelemiseksi. 

Aselajin upseereiden määrä 
on nyt kehittymässä paremmin 
kuin 1970-luvulla. Tuolloinhan 
aselaji sai useina vuosina kovin 
vähän nuoria luutnantteja. 
Heistäkin moni on siirtynyt 
pois aselajitehtävistä. Rannik-
kotykistöön valmistuu 1990-lu-
vulla vuosittain 9—10 luut-
nanttia, mikä riittää katta-
maan reserviin ja muihin teh-
täviin siirtyvien määrän. Näyt-
täisi siltä, että 1990-luvun puo-
liväliin mennessä upseereiden 
tehtävät kyetään täyttämään 

PALVELUKSESSA OLEVAT R T - U P S E E R i T 

VA.MlSTuW!SVUOS'TTAlN 

FF1 
i 

VALMISTUMISVUOSI 

d l ] ye-upi 
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kaikissa rannikkotykistöjou-
koissa ja lisäksi henkilöstöä 
voidaan sijoittaa puolustusvoi-
mien ja rannikkotykistön kan-
nalta tärkeisiin, aselajin ulko-
puolisiin tehtäviin. 

Rannikko tykistöj oukoissa 
olevat erikois- ja toimiupsee-
rien, värvättyjen sekä siviili-
työntekijöiden virkojen määrät 
ovat minimi, jolla nykyisistä 
tehtävistä selvitään. Jos esi-
merkiksi koulutus-, valvonta-, 
vartiointi- ja teknisiä huolto-
tehtäviä lisätään, on joukkoi-
hin saatava lisää virkoja. Näi-
den henkilöstöryhmien osalta 
joukko-osastoilla on itsellään 
rekrytointivastuu. On tärkeää, 
että väkeä rekrytoidaan siten, 
että olevat virat pysyvät täytet-
tyinä. 

Nyt käynnissä oleva henki-
löstöjärjestelmän kehittämis-
työ aiheuttaa muutoksia ran-
nikkojoukkojenkin virkara-
kenteessa. Työ on kuitenkin 
niin kesken, että yksityiskoh-
dista ei kukaan voi puhua. Se-
kä upseereiden että opistoup-
seereiden koulutusjärjestelmän 
uudistus ylimenokausineen ai-
heuttanee parina-kolmena seu-
raavana vuotena hetkellistä 
henkilöstöpulaa joukoissa. 

Koko 1980-luvun on asela-
jiin saatu erittäin korkeatasois-
ta henkilöstöä. Tämä on hyvä 
asia, sillä ajoittain laadulla on 
kyllä pakko korvata sen kovin 
rajallista määrää. On tärkeää, 
että tästä hyvästä henkilöstös-
tä pidetään kiinni ja että sitä 
jatkokoulutetaan määrätietoi-
sesti niihin vaativampiin tehtä-
viin, joista se joutuu tällä ja 
ensi vuosituhannella ottamaan 
vastuun. Kiitos Teille, jotka 
olette kantaneet paineet. Tei-
dän varassanne on jatkokin 

suuressa määrin. 

RANNIKKOTYKISTÖ ON 
JATKUVASTI RINTAMA-
VASTUUSSA. ASELAJIN 
ORGANISAATIO MUODOS-
TAA TOIMINNAN PUIT-
TEET JA RANNIKOLLA 
MYÖS ALUEELLISEN PUO-
LUSTUSJÄRJESTELMÄN 
RUNGON. MILLÄ TAVAL-
LA PUOLUSTUSVOIMIEN 
JOHTAMISJÄRJESTEU 
MÄN UUDISTUMINEN TU-
LEE VAIKUTTAMAAN ASE-
LAJIN RAUHAN JA SODAN 
AJAN ORGANISAATIOI-
HIN? 

Merkittävää on, että rannikko-
tykistöjoukko-osastojen tehtä-
vät pidettiin ennallaan. Varsi-
naiset muutokset olivat sitten-
kin pienehköjä, sillä rannikko-
tykistön rauhan ajan johtamis-
järjestelmää ja organisaatiota 
on jatkuvasti tarkasteltu kriit-
tisesti ja muutettu tarpeiden 
mukaan. Vuoden vaihteessa 
entiset rannikkotykistöryk-
mentit vaihtoivat nimeä. Niis-
tä tuli rauhan ajan kokonais-
vastuuta alueesta paremmin 
kuvaavia rannikkorykmentte-
jä. Porkkalan ja Saaristomeren 
rannikkopatteristot saivat uu-
det nimensä, kaksi patteriston 
esikuntaa kohdennettiin uusien 
haasteiden mukaisesti. Ran-
nikkotykistökoulu liitettiin 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
menttiin. Joukko-osastot jat-
kavat toimintaansa 1990-luvul-
la nykyisissä kokoonpanois-
saan. Käsketyt muutokset on 
kaikkialla toteutettu. 

Sodan ajan rannikkojouk-
koja on tutkittu koko 1980-lu-
vun ajan. Perusasetelma vuo-

delta 1985 näyttää kuitenkin 
selvältä. Yhtymätasoiset ran-
nikkoalueet ovat tulevaisuu-
dessakin sotilasläänien rannik-
kopuolustuksen luonnollisena 
runkona. Johtamistoiminnassa 
otetaan alueelliset ja paikalli-
set vaatimukset nykyistä pa-
remmin huomioon. Tarkastel-
laan rannikkoalueen alajohto-
portaiden, rannikkorykment-
tien ja linnakkeiden, johtamis-
rooleja sekä tehostetaan ilma-
torjunnan johtamista rannikol-
la. Tutkimus- ja kokeilutoimin-
ta on käynnissä. Haluan kui-
tenkin väkevästi korostaa, että 
rannikkojoukojen nykyinen 
johtamisjärjestelmä on kaikin 
puolin moderni, toimiva ja te-
hokas. Kyse on siis nykyisen 
järjestelmän "virittämisestä" 
1990-luvun sävellajeihin. 

' ' Rannikkoalue''-nimestä 
toteaisin vielä, että sehän sopii 
kyllä "puolustusalue"- ja "so-
tilaslääni"-johtoporrasnimi-
tysketjuun kuin nyrkki sil-
mään. Taistelujoukolle istuisi 
ehkä "rannikkoprikaati"-ni-
mikin mainiosti. Niihän länti-
sessä naapurimaassakin on to-
dettu. Kerrankos sieltä on mal-
lia haettu. 

Organisaatiomme on heijas-
tettava horjumatonta, kolmeen 
elementtiin ulottuvaa perään-
antamatonta ja aktiivisen isku-
kykyistä, jäykän torjuvaa puo-
lustusta. 

PUOLUSTUSVOIMISSA ON 
1/90 SAAPUMISERÄSTÄ 
ALKAEN SIIRRYTTY 5/2 
-VARUSMIESKOULUTUS-
JÄRJESTELMÄÄN. VAIK-
KA KOKEMUKSET TÄSTÄ 
OVAT VIELÄ SAAMATTA, 
MITEN ARVIOISITTE TÄTÄ 
ASELAJIN KANNALTA? 
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Uuteen palvelukseenastumis-
järjestelmään siirtymällä pyrit-
tiin vähentämään pienenevistä 
varusmiesikäluokista aiheutu-
via haittoja, kuten lukuisten 
koulutusryhmien edelleen pie-
neneminen. 

5/2-järjestelmään siirtymi-
sen yhteydessä rannikkotykis-
tön varusmiesikäluokkien vah-
vuudet kasvavat eräiltä osin 
hieman. Tästä huolimatta kes-
kimäärin palveluksessa olevien 
varusmiesten määrä pienenee. 
Uusi järjestelmä mahdollistaa 
kuitenkin pääosin tyydyttävän 
kokoisten koulutusryhmien yl-
läpitämisen. 

Järjestelmän haittapuolena 
on se, että suurempien harjoi-
tusten ja ampumaleirien järjes-
tämiseen sopivat ajankohdat 
vähenevät. Lisäksi peräkkäis-
ten saapumiserien varusmiehet 
ovat tehtävissä päällekkäin hy-
vin lyhyen ajan. Saatujen ko-
kemusten perusteella tulee ase-
lajin koulutusjärjestelyjä tar-
vittaessa voida tarkistaa. 

5/2-järjestelmä on meille 
haaste. Meidän on tartuttava 
siihen joka tasolla vahvasti ja 
tehtävä sen puitteissa par-
haamme. Jaetuilla korteilla on 
pelattava. Vaikka kotiuttamis-
päivät kasvavat 25 °/o:lla, niin 
koulutusrytmin pieneneminen 
l/6:lla 2-vuotisjaksoissa ja 
pääpalvelusajan muodostumi-
nen 285 vrkrksi antavat meille 
niin mahdollisuuksia kuin on-
gelmiakin ratkaistavaksi. 

Haluan vielä muistuttaa: va-
rusmies on itseasiassa reservi-
läinen peruskoulutustaan saa-
massa. Siis meillä on sellaiset 
reserviläiset hengeltään ja tai-
doiltaan, kuin mitä itse toimin-
nallamme koulutamme... 

JULKISUUDESSA JA KOU-
LUTUSPÄÄLLIKÖN KAN-
NANOTOISSA ON PE-
RÄÄNKUULUTETTU KOU-
LUTUKSEN LAATUTA-

SOON PANOSTAMISTA. MI-
TEN ASELAJI TÄHÄN PA-
NOSTAA? 

Lyhyellä tähtäimellä koulutuk-
sen laatutasoa ei ole mahdol-
lista dramaattisesti nostaa. Tä-
mä jo siitä syystä, että pidän 
koulutuksen tasoa yleensä ran-
nikkotykistössä hyvänä. Tie-
donkulkua eri koulutusmene-
telmistä saaduista kokemuksis-
ta ja uusista ideoista tulisi voi-
da parantaa aselajin piirissä. 
Tämä voisi olla mahdollista 
esim. yhteisleirien, neuvottelu-
päivien, ym. yhteydessä. 

Lähitulevaisuudessa tullaan 
puolustusvoimissa aloittamaan 
laajamittainen varusmieskou-
lutuksen kehittämishanke. 
Aselaji tulee osallistumaan sii-
hen parhaiden asiantuntijoit-
tensa, komentajiensa ja kou-
luttajiensa voimin. Sieltä tu-
lokset löytyvät, jos ovat löy-
tyäkseen. 

Muuten, mistä kummasta ne 
hyvät reserviläiset putkahtavat. 
Ollakseen julkisuudessa aika 
ryöpytettynä, varusmieskoulu-
tusjärjestelmämme tuottaa 
kuitenkin kelpo tuloksia nykyi-
sellään. Parantamiseen on to-
ki kyllä tilaa. 

Kertausharjoituskoulutuk-
sen tasossa on eräiltä osin ai-
na parantamisen varaa. Jokai-
sella harjoitukseen tulevalla re-
serviläisellä — kuten tietenkin 
varusmiehelläkin — on oikeus 
saada oman tehtävän kannal-
ta oleellista ja tehokasta kou-
lutusta. Puutteet näissä asiois-
sa johtunevat osin kouluttaja-
resurssien pienuudesta. 

Pidemmällä tähtäimellä vai-
kuttavat upseerien ja opistoup-
seerien koulutusjärjestelmien 
uudistukset koulutuksen ta-
soon. Uudistusten eräs tarkoi-
tus on tuottaa ammattitaitoi-
sempaa kouluttajahenkilöstöä 
joukko-osastoille. 

Lisäämällä Rannikkotykis-

tökoulun resursseja, sekä mää-
rällisesti että laadullisesti, voi-
daan vaikuttaa aselajin henki-
lökunnan ja reservinupseerei-
den koulutukseen. Henkilöstö-
tilanteesta johtuen tämäkään 
ei valitettavasti ole mahdollis-
ta lyhyellä aikavälillä. 

Koulutussimulaattorien ke-
hittäminen olisi myös tärkeätä, 
mutta se vaatii aikaa ja varo-
ja. Rinnan uusien aselajin 
hankkeiden kanssa kehitetään 
myös simulaattoreita, jotka ai-
kanaan palvelevat järjestel-
mien täysipainoista koulutusta. 

MYÖS KANTAHENKILÖS-
TÖN KOULUTUS ON UU-
DISTUSTEN KOHTEENA. 
MILLÄ TAVALLA TÄMÄ 
TULEE HEIJASTUMAAN 
ASELAJIIN? 

Upseerien peruskoulutus pite-
nee neljään vuoteen, aselaji-
jakso noin puolella vuodella ja 
kapteenikurssi korvataan teh-
täväkohtaisilla täydennyskou-
lutuskursseilla. Tämä tulee an-
tamaan mahdollisuuden kou-
luttaa upseereita aselajiasiois-
sa entistä perusteellisemmin ja 
tarpeita vastaavalla tavalla. 

Öpistoupseereiden uudistet-
tu koulutusjärjestelmä on ollut 
käytössä vuodesta 1989. Erityi-
sesti on muistettava joukko-
osastoharjoittelun (6 kuukaut-
ta) merkitys kokonaistavoittei-
den saavuttamisen kannalta. 
Joukko-osastot vastaavat siis 
merkittävältä osalta itse henki-
löstönsä koulutuksesta. Eräi-
den pienryhmien, kuten tväl-
linjan oppilaiden, joukko-
osastoharjoittelun järjestelyjä 
joudutaan lähitulevaisuudessa 
harkitsemaan uudelleen. 

Myös aselajin värvättyjen/ 
sotilasammattihenkilöiden ja 
siviilityöntekijöiden koulutus-
ta tullaan 1990-luvulla uudis-
tamaan puolustusvoimien ko-
konaistavoitteen, eli koulutus-
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tason nostamisen, mukaisesti. 
Henkilökuntamme koulu-

tuksessa Rannikkotykistökou-
lu on avainasemassa. Siellä an-
netaan tiedot ja taidot, luo-
daan asenteet, valmiudet ja pe-
räänantamaton rt-henki. Us-
kon, että tuleva kantahenkilö-
kunta on kykenevä vastaa-
maan uuden tuhatluvun haas-
teisiin. 

ASELAJIN TOIMINTAVAL-
MIUS RIIPPUU PAITSI 
TAISTELUNKESTÄVISTÄ 
JOHTAMIS-, VALVONTA- JA 
ASEJÄRJESTELMISTÄ NIIN 
MYÖS HYVIN KOULUTE-
TUSTA RESERVISTÄ. MIL-
LÄ TAVOIN UUDISTUS TU-
LEE VAIKUTTAMAAN ASE-
LAJIN JÄRJESTÄMÄÄN 
KERTAUSHARJOITUSKOU-
LUTUKSEEN? 

Rannikkojoukkojen toiminnan 
luonne edellyttää suurta toi-
mintavalmiutta. Valmiutemme 
perustuu ratkaisevasti taitoom-
me joustavasti käyttää reser-
viämme torjuntakyvyn kohot-
tamiseen riittäväksi suhteessa 
uhkaan. Tämä merkitsee tule-
vaisuudessakin mittavaa ker-
tausharjoitusvelvoitetta rt-
joukko-osastoille. Osa sotilas-
piirien aiemmin pitämistä ker-
tausharjoituksista tullee hallin-
tojärjestelmän uudistumisen 
myötä siirtymään joukko-osas-
toille. Miten ja millä resursseil-
la ne tullaan toteuttamaan, on 
ajankohtainen selvittelykohde. 

Aselajin kertausharjoitus-
järjestelmässä ei tule tapahtu-
maan merkittäviä muutoksia. 
Tehtäväkohtaisten kertaushar-
joitusten määrää tullaan lähi-
vuosina lisäämään myös jouk-
ko-osastoissa. Samoin joukko-
osastojen tulee entistä enem-
män käyttää hyväkseen joukon 
tai sen osien kertausharjoituk-
sia varusmiesharjoituksien yh-
teydessä siten, että saadaan toi-

minnallisesti riittävän laajoja 
harjoituskokonaisuuksia. 

Lykkäysten suuri määrä on 
vakava asia. Tästä syystä on tu-
levaisuudessa kiinnitettävä en-
tistä suurempi huomio mm. 
harjoitusten ajankohtaan ja 
niiden toteutuksen eli sisäl-
töön, muotoon, aikaan ja 
paikkaan. 

RANNIKKOTYKISTÖÄ PI-
DETÄÄN MODERNINA JA 
KEHITTYVÄNÄ ASELAJI-
NA. TULEVAISUUDESSA-
KIN TARVITAAN JATKU-
VAA PANOSTAMISTA UU-
SIIN VALVONTA- JA ASE-
JÄRJESTELMIIN, JOTTA 
RIITTÄVÄ REAGOINTI- JA 
TORJUNTAKYKY VOI-
DAAN YLLÄPITÄÄ. TÄMÄ 
KAIKKI EDELLYTTÄÄ VOI-
MAVAROJA. MILTÄ TULE-
VAISUUS TÄLTÄ OSIN 
NÄYTTÄÄ? 

Viime vuosina on rannikkoty-
kistön käyttöön osoitetuilla 
määrärahoilla kyetty korvaa-
maan materiaalimme käyttöar-
von vuotuiset kuoletukset, se-
kä samalla kehittämään mää-
rätietoisesti tärkeimpiä aloja. 

Tulevien vuosien kehitys ei 
enää näytä valoisalta. Seuraa-
vaa talous- ja toimintasuunni-
telman viisivuotiskautta 1992 
—1996 valmistellaan rahoitus-
kehyksellä, joka on ratkaise-
vasti pienempi kuin vuonna 
1985 laadittu pitkän tähtäyk-
sen suunnitelma oletti. Tämä 
pakottaa aselajin tulevaisuu-
dessa keskittämään kaikki käy-
tettävissä olevat voimavarat ai-
van muutamiin tärkeimmiksi 
luokiteltaviin hankkeisiin. 
Muilla aloilla nykytilanne jat-
kuisi pitkälle ensi vuosituhan-
nelle... 

Vuoteen 2006 ulottuvan pit-
kän aikavälin suunnitelman 
mukaisesti toivomme voivam-
me rannikkotykistön tilausval-

tuusvaroista sitoa noin puolet 
liikkuvien ja noin 1/3 kiintei-
den asejärjestelmien kehittämi-
seen. Runsas 1/10 olisi käytet-
tävä merivalvonta- ja johtamis-
järjestelmien hankintoihin. 

Joskus on vaikuttanut ihan 
siltä, että olisi tiedostamaton-
ta tai muuta halua käyttää to-
si niukoin voimavaroin "RPT-
72" :n pohjalta tapahtunutta 
materiaalista kehittymistämme 
— vuosisadan vaihteen tasota 
nykytilasan — argumenttina 
aselajin kehittämisedellytysten 
kuristamiseen pitkälle alle sen 
kohtuullisen osuuden. Samal-
la, kun olemme kiitollisia ta-
pahtuneesta toimintaedellytys-
ten kohentamisesta, on nyt sel-
keästi todettava: rt ei suinkaan 
ole puolustusvoimissa enää 
kuin yhden sektorin, meritor-
juntaohjusalan osalta kehityk-
sen eturivissä — silloinkin rin-
tarinnan laivaston kanssa. Esi-
merkkejä mitalin toisesta puo-
lesta en tässä yhteydessä — 
monestakaan syystä — nimeä. 

Rannikkotykistö, rannikko-
puolustuksemme runko seisoo 
etulinjassa. Onko päättäjillä 
edelleen tahtoa ja viisautta ke-
hittää tätä todellista kynnys-
asejärjestelmää, jää jatkossa 
nähtäväksi. Millään muilla kei-
noin ei vastaavaa ympärivuo-
tista torjuntakykyä ole hankit-
tavissa — niin suhteellisesti vä-
häisin investoinnein. 

Olen kaikissa tapauksissa yl-
peä aselajistani. Siitä on löyty-
nyt niin paljon luovaa henkis-
tä kykyä, että käyttöömme 
osoitetut, suhteessa niukat ra-
hat on voitu muuntaa korkeal-
la panos/tuotossuhteella toi-
mivaksi järjestelmäksi. 
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MERIVALVONTA MUODOS-
TAA ASELAJIN TEHTÄVÄ-
KENTÄSSÄ KESKEISEN 
OSAN. SIIHEN SITOUTUU 
JOKA PÄIVÄ, KAIKKINA 
VUOROKAUDEN AIKOINA 
LÄHES 160 KANTAHENKI-
LÖKUNTAAN KUULUVAA 
JA VARUSMIESTÄ. KYKE-
NEEKÖ RANNIKKOTYKIS-
TÖN MERIVALVONTAJÄR-
JESTELMÄ TULEVAISUU-
DESSA PALJASTAMAAN 
ALUE VESIEMME LOUK-
KAAJAN? 

Kyllä, rannikkotykistöjoukko-
osastot vastaavat kiinteästä 
merivalvonnasta Suomenlah-
della ja Saaristomerellä Ahve-
nanmaata lukuunottamatta. 
Toimimme kiinteässä yhteis-
työssä Merivoimien ja Rajavar-
tiolaitoksen sekä myös muiden 
valvontaviranomaisten, ennen-
kaikkea luotsien kanssa. 

Rannikkotykistön tähystys-, 
tutka- ja vesikuunteluasemat 
muodostavat kiinteän valvon-
nan rungon. Kaikkia näitä on 
viime aikoina kehitetty ja kehi-
tetään edelleen. Valvonta on 
tärkeimmillä alueilla ympäri-
vuorokautista. Asemilla pal-
kattu henkilökunta ja varus-
miehet palvelevat rinnan. 

Rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen vastuualueilla merival-
vontaa johtaa joukko-osaston 
komentaja. Hänen apunaan 
on merivalvonta-aluekeskus. 
Aluekeskuksia kehitetään. Ta-
voitteena on tilannekuvan au-
tomatisoiminen, sekä hyvä ja 
tehokas työskentely-ympäristö. 

Varusmiesikäluokkien pie-
nenemisestä ja valtionhallin-
non henkilöstösupistuksista 
huolimatta merivalvonnan 
suorituskyvystä ei ole tingitty. 
Siihen ei oloissamme liioin ole 
varaa. 

Rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen asema merivalvonnan 
"etulinjassa" on hyväksi koet-

tu, tunnustettu ja vakiintunut. 
Aluevalvonnan tapahtumat on 
viime vuosina hoidettu am-
mattitaidolla. Yllätyksiltä ja 
"jälkipyykiltä" on aika hyvin 
vältytty. Tämä kaikki osoittaa, 
että rannikkotykistön väki 
osaa omat tehtävänsä ja taitaa 
myös yhteistyön. Tapahtumien 
havaitsemisessa olemme avain-
asemassa, jota ei voida muilla 
tavoin korvata. Merivalvoja, 
tiedosta tehtäväsi vastuulli-
suus: Moni tapahtumaköyhä 
jakso voi olla toivottu seuraus 
osoittamastasi valppaudesta. 

RANNIKKOPUOLUSTUS-
JÄRJESTELMÄ RAKEN-
TUU KIINTEISTÄ, NOPE-
ASTI KÄYTTÖÖN OTETTA-
VISTA, VAHVASTI LINNOI-
TETUISTA JA TEHOK-
KAAN VALVONTA-, JOHTA-
MIS- JA ASEJÄRJESTELr 
MÄN KÄSITTÄVISTÄ LIN-
NAKKEISTA. MILLÄ TA-
VALLA TÄTÄ KIINTEÄÄ 
ASELAJIN OSAA ON TAR-
KOITUS JATKOSSA KEHIT-
TÄÄ VAI ONKO SE JO VAL-
MIS? 

Vaikka kehittämisen painopiste 
on siirtymässä liikkuvaan ase-
järjestelmään, on väärin väit-
tää tai luulla, että kiinteä ase-
järjestelmä on valmis. Viimei-
set 130 TK-patterit tykkiase-
mien osalta saadaan valmiiksi 
lähivuosien aikana, mutta 130 
TK:n taisteluarvoa on jatku-
vasti parannettava. Nyt on 
vuorossa mm. pimeänäkölait-
teiden ja tykkilaskimien han-
kinta. 

Vanhimmat 100 TK-patterit 
ovat noin 20 vuotta (1/5 vuo-
sisataa) vanhoja. Useita vuosia 
kestävä 100 TK:n perushuol-
toprojekti onkin voitu aloittaa: 
tykin taisteluarvoa paranne-
taan suurin piirtein samalla ta-
valla kuin 130 TK:n osalta to-
tesin. 

Pimeätoimintakyvyn kehit-
täminen aloitetaan myös tulen-
johtopuolella: Ensimmäiset 
uudet lämpökamerat saata-
neen käyttöön vuoden 1991 ai-
kana, maatulenj ohtoon sopi-
vat pimeäkiikarit mahdollisesti 
jo aikaisemmin. Kaiken kaik-
kiaan rannikkotykistön pimeä-
toimintakyvyn parantaminen 
näyttää olevan vuosikymme-
nien hanke. 

Keski-ikäinen 100 TK lähdössä nuorennusleikkaukseen. 
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Nykyinen ammunnanlas-
kenta muutetaan patterikohtai-
seksi. Järjestelmään kuuluvat 
mm. patterilaskimet, sekä tyk-
kilaskimet ja -päätteet. Ensim-
mäiset kenttäkokeet suoritetta-
neen parin vuoden päästä. Uu-
distus on voitava — useasta 
syystä — toteuttaa kokonai-
suudessaan nopeasti ja määrä-
tietoisesti. Myöhemmin järjes-
telmää pitää laajentaa patteris-
to- ja rykmenttitasoille. 

Rannikkotykistön ampuma-
tarvikkeita pyritään kehittä-
mään mm. hankkimalla meri-
maalikranatteja. 1980-luvun 
puolessa välissä alkanut val-
mistelutyö toivon mukaan kan-
taa hedelmää muutaman vuo-
den päästä. 

Kiinteän asejärjestelmän ke-
hittämiseen kuuluu lisäksi lu-
kuisia projekteja, joilla pyri-
tään vastaamaan 2000-luvun 
uhkakuvaan. Näitä ovat mm. 
rannikkomiinan ja erilaisten il-
matorjunta- ja valejärjestel-
mien hankinnat, joten haastei-
ta kiinteän järjestelmän sekto-
rilla riittää vielä pitkään — 
mainitsematta lainkaan uudel-
leenputkittamismahdollisuuk-
sia, sähkömagneettisia tykki-
järjestelmiä, erikoisammuksia, 
jne., jne. 

Kukin rt-patteri vastaa val-
miiksi toiminta-alueelleen ryh-
mitettyä risteilijää tai hävittä-
jää. Montako niitä meillä on? 
Onko meillä varaa luopua nii-
den torjuntakyvystä laiminlyö-
mällä niiden kehittämistä tai il-
matorjuntaa? Ne eivät liiku, 
sanotaan. Totta, mutta vaikka 
ne liikkuisivat 50 km/h, niin 
suhteellinen nopeusero ryn-
näkkökoneen kannalta jäisi 
5 %:iin... 

LIIKKUVILLA ASEJÄRJES-
TELMILLÄ LUODAAN 
RANNIKKOTYKISTÖLLI-
SET PAINOPISTEET JA 
KORVATAAN VANHENTU-

D II 11 H 

VAA KIINTEÄÄ ASEJÄR-
JESTELMÄÄ. NÄINHÄN SE 
ON, MUTTA ONKO MYÖS 
TULEVAISUUDESSA? 

n 
II 

EDESTÄ 

Pitkäaikaisen suunnittelu ja 
kehittelytyön tuloksena ran-
nikkotykistö on päässyt loppu-
suoralle nykyhistoriamme 
markkamääräisesti kalleim-
massa — silti halvassa — 

n .340 mm 

(f=D 

Paiterilaskimella on liki RAVAL:n kapasiteetti selkärepun koossa. 
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RAMETO. Kynnysasejärjestelmän High Techiä. 

hankkeessa, jonka tuloksena 
saamme lähiaikoina käyttöön 
uudet meritorjuntaohjuspatte-
rit. Samanaikaisesti on rannik-
kotykistöpatteristojen tykkika-
lustoja kenttätykistön kanssa 
vaihdettu siten, että nyt on lä-
hes kaikilla patteristoilla ran-
nikkopuolustuksellisesti tehok-
kaat ja riittävän kantaman 
omaavat kalustot. 

Tulevaisuudessa on rannik-
kotykistön tilausvaltuuksien 
käytön markkamääräinen pai-
nopiste liikkuvien asejärjestel-
mien kehittämisessä. 

Rannikko-ohjus 63:n (SS-11) 
valmistus on monia vuosia sit-
ten lopetettu ja hallussamme 
olevat ohjukset vanhenevat 
käyttökelvottomiksi tämän 
vuosikymmenen alkuaikana. 
Näiden rannikko-ohjusten kor-
vaaminen uudella ajanmukai-
sella asejärjestelmällä onkin 
aselajimme seuraava mittava ja 
erittäin keskeinen avainhankin-
ta, joka on edottomasti voita-
va aloittaa lähivuosina. Ellei 
näin tehdä, on tulos selvä: ran-
nikkopuolustuksella ei ole käy-
tettävissään joustavaa, kaik-
kiin maaleihin tehokasta, isku-
kykyistä ja taistelunkestävää, 
sekä vähän henkilöstövoimava-
roja vaativaa torjunnan kom-
ponenttia. Vain hyökkääjä voi-
si toivoa tällaista tilannetta, se-
hän olisi sille kuin lottovoitto! 

Ohjusjärjestelmien ohessa 
pitää jatkossakin kehittää 
myös rannikkotykistöpatteris-
toja. Näiden materiaalia mo-
dernisoitaisiin rinnan kiinteän 
asejärjestelmän kanssa nykyai-
kaisella laskentajärjestelmällä, 
pimeätoimintakyvyn paranta-
misella, sekä tulenjohdon eri-
koisvälineistön hankinnoilla. 
Ei liene liikaa vaadittu ensi 
vuosituhannen perspektiivissä 
ja sen asettamia haasteita aja-
tellen? 

LOPUKSI 
Jokaiselle rannikkopuolustuk-
sessamme toimivalle henkilöl-
le toivotan määrätietoista kes-
tävyyttä. Soveltaakseni erään 
suurvallan edesmennyttä presi-
denttiä: Älkääkä kysykö, mitä 
rannikkotykistö voi tehdä puo-
lestanne. Kysykää, mitä Te 
voitte tehdä rannikkopuolus-
tuksen hyväksi. 

Nähtävissä olevassa tulevai-
suudessa ei ole sellaisia tekijöi-
tä, jotka voisivat himmentää 
rannikkopuolustuksemme rat-
kaisevaa roolia turvallisuus- ja 
puolustusjärjestelmässämme. 
Päinvastoin, olen vakuuttunut 
siitä, että sen merkitys ja käyt-
töarvo kriisien hallinnan väli-
neenä tulee kirkastumaan kai-
kille tulevina aikoina. 
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Maailmal la luotetaan suomalaiseen osaamiseen puhutaanpa sit-
ten suunnit telusta, tuotekehityksestä, lentokoneenrakentamises-
ta, huol tamisesta tai itse lentämisestä. 

Suomen I lmavoimien koulutuksen taso on kansainväl isesti kor-
kealle arvostettu. Korkeatasoisel la ja tehokkaal la koulutusjär jes-
telmäl lä ei ole varaa keskinkertaisuuksi in tai kompromissi rat -
kaisuihin, siis tarvi taan kot imaista know how'ta. 

On tärkeää, että pieni puo lueeton maa voi luottaa omaan ky-
kyynsä pitää lentokalusto to imintakunnossa ja tarvit taessa vaikka 
itse rakentaa omat lentokoneensa. Sen vuoksi Valmet jatkuvast i 
pitää yllä ja kehittää know how' taan i lmai luteol l isuuden alalla. 

№ VALMET Lentokoneteollisuus 
Kuninkaankatu 30 
PL 11, 33201 Tampere 
tel. (931) 239 444 
fax (931) 239 543 
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SUUNTO M-9 RANNE-
KOMPASSI, 

etkä koskaan eksy! 

Tämä kätevä ja täsmällinen pieni rannekompassi 
kulkee mukavasti mukana ranteessa ja auttaa 
sinut löytämään oikeat suunnat, missä tahansa 
Uikutkaan. Saatavana mustalla, punaisella tai 
keltaisella rungolla ja kahdella eri remmillä: 
musta polyester messinkisoljella tai violetti elasti-
nen muovisoljella. A 

S U U N T O 
Sport 

Ammuntasimulaattori 
AMSI-90 

Tämän päivän huipputekniikan tuote. Ampujan ja 
kouluttajan tarpeista käynnistetty tuotekehitystyö 
on johtanut tuotteeseen, jossa: 

aito grafiikka, maalit tunnistettavissa 
aidot maaliäänet 
kouluttaja korvattavissa puhesynteesillä 
kouluttaja voi luoda rajattomasti erilaisia 
hyökkäyksiä 
soveltuvuus 23 mm:n ja 40 mmm tykkeihin 
helppo siirreltävyys 
hinta/laatusuhde käyttäjän mieleen 

Huipputekniikan tietotaitoa: 

INSTRUMENTOINTI OY 
Sarankulmankatu 20, 33900 TAMPERE 
puh. (931) 659111 

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

MAKEIS- JA MEHU O Y 
4 5 2 0 0 KOUVOLA 2 0 V I A T E K - Y H T I Ö T 
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Monta lämmintä 
ruokahetkeä. 

TVhcVi 
CPC Foods Oy 

Koulutie 4 D, 02200 Espoo 
(90)423 622 

Ensi luokan l i ike 

ensi luokkaisessa huoneistossa, 

matta hinnat si l t i yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

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

on suun ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
VIIPURI 

" 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. 

Ilmoitus julkaistu 1.41931 
Karjala-lehdessä. 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

ilk 
TARKIAINEN 

Mikonkatu 1, 00100 Helsinki, p. 661916 
Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo, p. 461644 
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Suomenlinnan 
Rannikkorykmentin 
vuosipäivä 12.5. 
Kirkkonummella 

Lippurykmentti juhli 72. vuosipäiväänsä perinteisellä lipunnostolla Suomenlin-
nan Kustaanmiekalla, valatilaisuudella Kirkkonummen kirkossa, paraatikatsel-
muksella ja ohimarssilla Kirkkonummen keskustassa sekä omaistenpäivänä ja 
iltajuhlalla Upinniemessä. 

Rannikkotykistökoulun nyt osallistuessa ensi kerran rykmentin joukkona vuosipäivän tilaisuuksiin, näh-
tiin ohimarssissa kadetit ja koulun lippu. Ohimarssin vastaanottivat korokkeella rykmentin komentaja eversti 
Asko Kilpinen, RtKoulun johtaja evl Timo Sario ja RtKillan edustajana Pentti Linko. 
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Varapuheenjohtajina jatkavat 
pääjohtaja Eero Salovaara ja 
kenrl Alpo Kantola. 

Valtuuskunnan jäseneksi 
eroa pyytäneen prof Pentti Vä-
häkallion tilalle valittiin 
HRUP-RT-kerho johtorenkaan 
pj DI Kai Brandstack. 

Säätiön hallitukseen valittiin 
ev Torsti Lahden tilalle RtUY:n 
uusi puheenjohtaja evl Uolevi 
Tirronen. 

Säätiön asiamieheksi on 1.5. 
1990 lukien kutsuttu maj Hen-
rik Nysten PErttsto:sta evl 
Paavo Suomalaisen pyydettyä 
YK-komennuksen johdosta va-
pautusta tehtävästä. 

Apuraha-anomukset vuo-
delle 1991 on lähetettävä asia-
miehelle joulukuun alkuun 
mennessä. 

Kokouksessa todettiin että 
varainhankinta, valtuuskun-
nan jäsenten erinomaisella 
tuella, oli sujunut suunnitel-
mien mukaisesti. Säätiön ta-
loudellinen tilanne mahdollis-
taa tulevinakin vuosina asela-
jin piirissä tapahtuvan opiske-
lun ja julkaisutoiminnan tuke-
misen. 

Kokouksen päätteeksi pal-
kittiin merkittävistä ansioista 
maanpuolustuksen alalla toi-
mitusjohtaja Jaakko Ihamuo-
tila, eversti Torsti Lahti, toimi-
tusjohtaja Kari Tarkiainen ja 
kustannusjohtaja Reijo Tela-
ranta maanpuolustusmitalilla 
kultaisin soijin. 

Eroava valtuuskunnan pu-
heenjohtaja kiitti everstiluut-
nantti Paavo Suomalaista hy-
vin hoidetusta asiamiehen teh-
tävästä. 

Valtuuskunnan kokouksen 
jälkeen pidetyssä säätiön hal-
lituksen kokouksessa valittiin 
sen puheenjohtajaksi edelleen 
rannikkotykistön tarkastaja 
eversti Juhani A Niska. 

Kenraalin Kannulla palkittiin evl Paavo Suomalainen. 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 

Erkki Kar mi la. 

Rannikkotykistösäätiön 
valtuuskunnan sääntö-
määräinen vuosikokous 
pidettiin 6.4.1990. 

Valtuuskunnan pu-
heenjohtajana säätiön pe-
rustamisesta lähtien eli yli 
kymmenen vuotta toimi-
nut toimitusjohtaja Jaak-
ko Ihamuotila sai pyytä-
mänsä eron. Hänen tilal-
leen valittiin yksimielisesti 
KOP:n varatoimitusjoh-
taja Erkki Karmila. 
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Ruotsinsalmen Toisen meritaistelun 
200-vuotisjuhla 

Kotkassa 9. päivänä heinäkuuta 1990 
RtUY:n ohjelma: 

08.00 Juhlallinen lipunnosto ja paraatikatselmus 
Kotkan satamassa 

Merivoimat, KotRPsto 

09.00 Linja-auto Helsingistä Rautatieaseman ja Pää-
postin välistä 

11.30 Seppeleen lasku sankarihaudoille 
KotRPsto 

12.00 Ulkoilmakonsertti kauppatorilla 
Puolustusvoimien varusmiessoittokunta 

13.30 Puistokonsertti 
Laivaston soittokunta 

14.30 Kotkan Rannikkopatteriston vuosipäivän 
päiväjuhla Kotekolla 

15.30— Merivoimien alusesittelyt satamassa 

Ilmoittautumiset sihteerille 29.6. mennessä lähinnä kul-
jetuksen osalta. 

MENNÄÄN MUKAAN — SEHÄN OLI VIAPORIN 
SAARISTOLAIVASTO KUN VOITTI! 
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Ruotsinsalmen toinen meritaistelu 
9.7.1790 

Ruotsinsalmen meritaistelun muistomerkki Suomenlinnassa. 

Ruotsinsalmen taistelussa 
24.8.1789 kärsittyä tappiota 
seuranneen syksyn ja talven ai-
kana ruotsalaiset rakensivat 
uusia aluksia ja korjasivat vau-
rioituneita laajan valtakuntan-
sa telakoilla ja veistämöillä. 

Kolmantena sotavuotena 
ruotsalaisten suunnitelmana 
oli maarintamalla sitoa venä-
läiset ja pitää Kymijoen linja. 
Kaikki muu sotavoima tuli si-
joittaa saaristolaivastoon, jon-
ka piti vallata Hamina ja Vii-
puri sekä edetä Pietariin. Avo-
merilaivaston tuli hyökätä ve-
näläisten laivaston kimppuun 
Tallinnan luona ja jatkaa ete-
nemistä Kronstadiin. 

Laivastot aloittivat purjeh-
duksensa jo varhain keväällä. 
Avomerilaivastojen kesken 
käytiin Tallinnan meritaistelu. 
Saaristolaivasto siirtyi Suo-
menlahden saaristoon. Kunin-
gas otti itse saaristolaivaston 
päällikkyyden, olihan sotatoi-
mien painopiste siirtynyt ran-
nikolle, jossa pyrittiin ratkai-
suun v 1790 aikana. Avomeri-
laivastoa johti kuninkaan veli, 
Södermanlandin herttua Kaar-
le. Ruotsin saaristolaivasto 
taisteli menestyksellisesti Ha-
minan luona. Tärkein tavoite, 
linnoituksen valtaus, jäi saa-
vuttamatta. Sekä saaristo- et-
tä avomerilaivasto jatkoivat 
kuitenkin siirtymistään kohti 
Suomenlahden perukkaa, jos-
sa avomerilaivasto kävi Krons-
tadtin lahden meritaistelun. 
Täältä avomerilaivasto sai koh-
talokkaan käskyn siirtyä Vii-
purinlahdelle tukemaan sinne 
edennyttä saaristolaivastoa. 
Viipurinlahdella Ruotsin lai-
vastot joutuivat sinne myös 
keskitettyjen venäläisten lai-

vastojen saartamaksi. Käydyn 
taistelun yhteydessä ruotsalai-
set joutuivat murtautumaan 
pois tappioita kärsineenä ja pe-
lastautumaan, saaristolaivasto 
Ruotsinsalmeen ja avomerilai-
vasto Suomenlinnaan. 

Ruotsin saaristolaivasto sai 
samaan aikaan täydennystä, 
niin että 9.7.1790 Ruotsinsal-
messa oli 2 Hämeenmaa-lk:n, 
1 Turunmaa-lk:n ja 2 Uuden-
maa-lk:n alusta, 16 kaleeria, 2 
puolikaleeria, 1 kutteripriki, 99 
tykkipurtta, 55 tykkijollaa, 10 
tykkiparkassia, 6 mörssäripar-
kassia ja kuninkaan jahti eli 
yhteensä 195 taistelualusta se-
kä n. 40 johto-, huolto- ja kul-

jetusalusta. Aluksissa oli 12750 
miestä, joista 360 upseeria ja 
700 aliupseeria. 

Ruotsinsalmeen saavuttuaan 
kuningas lähetti 30 tykkipur-
ren osaston Haminan suun-
taan, mutta venäläisiä aluksia 
ei kuitenkaan näkynyt. Vasta 
8.7. huomattiin venäläisten 
saaristolaivaston alusten lähes-
tyvän kohti Ruotsinsalmea. 
Alukset kääntyivät etelään ja 
ankkuroivat Kirkonmaan ja 
Haapasaarten väliselle meri-
alueelle, johon myös saaristo-
laivaston pääosa saapui. Täs-
tä kuningas päätteli venäläis-
ten hyökkäävän etelästä. 
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Ruotsinsalmen toinen meritaistelu 9.7.1790. A = Ruotsin saaristolai-
vaston keskusta, B = oikea siipi, C = vasen siipi, D = ruotsalaiset 
mörssärialukset, E = tykkiparkasseja, F = ruotsalaiset alukset Kuut-
salon ja Sunilan välisissä salmissa, G = ruotsalaisia tykkiparkasseja, 
H = Venäjän saaristolaivaston keskusta, I = oikea siipi, K = vasen 
siipi, T = ruotsalaiset huolto- ja kuljetuslaivat. 

Venäjän hyökkäystä varten 
keskittämään saaristolaivas-
toon kuului suuria aluksia 9 
soutufregattia, 13 shepekkiä, 3 
isoa tykistöalusta, 4 tykkiproo-
mua ja 3 uivaa patteria, keski-
kokoisia aluksia 26 kaleeria, 6 
kuunaria ja 4 kutteria sekä pie-
niä aluksia 77 tykkipurtta, 8 
pientä tykistöalusta ja 121 
purtta eli yhteensä 274 alusta. 
Aluksissa oli 18500 miestä. 
Lippulaivana oli fregatti Jeka-
terina. Vaikkakin venäläisillä 
oli lukumäärältään enemmän 
aluksia, näistä suuri osa oli 
pieniä pursia. Ruotsalaisilla oli 
aluksissaan 450 tykkiä ja 800 
nikhakaa venäläisten 900 tyk-
kiä ja 900 nikhakaa vastaan. 
Miehiä venäläisillä oli 1/3 
enemmän. 

Kuningas määräsi vähän en-
nen taistelua lippukapteenik-
seen everstiluutnantti de Fresen 
tilalle everstiluutnantti Crons-
tedtin, koska tämä oli käydys-
sä neuvottelussa ainoa prikaa-
tinkomentajana kannattanut 
kuningasta taisteluun ryhtymi-
sessä. Kuningas päätti ryhmit-
tää päävoimansa torjumaan 
etelästä tulevaa hyökkäystä ja 
suojata selusta vähäisin voimin 
Ruotsinsalmessa. Päätaistelu-
asemassa Varissaaren ja Santa-
karin välissä oli everstiluut-
nantti Stedingkin johdossa 
Ruotsalaisen prikaatin pääosa, 
Hämeenmaa-lk:n Styrbjörn ja 
Starkotter, Uudenmaa-lk:n 
Torborg ja Ingeborg, priki ja 
15 kaleeria ankkuroituna kah-
teen riviin. Rintaman takana 
oli puolet tykkiparkasseista ja 
Santakarin takana 6 mörssäri-
alusta. Oikealla siivellä suoras-
sa kulmassa päälinjan kanssa 
Varissaaren ja Tuohipöllön vä-
lissä oli eversti Törningin joh-
dossa Bohusläänin prikaati, 39 
tykkipurtta ja 22 tykkijollaa. 
Vasemmalla siivellä Santakarin 
ja Lehmänsaaren koillisniemen 
välissä olevien karien takana 

oli everstiluutnantti Hjelmst-
jernan johdossa Suomalainen 
prikaati, 30 tykkipurtta ja 14 
tykkijollaa. Haminan suun-
taan olevia Kuutsalon ja Su-
nilan välisiä salmia sulkemas-
sa ja samalla reservinä oli Sak-
salainen prikaati, 30 tykkipurt-
ta ja 18 tykkijollaa vahvennuk-
senaan Turunmaa-lk:n Norden 
sekä yksi kaleeri. Huolto- ja 
kuljetusalukset olivat Hieta-
saaren pohjoispuolella. Loput 
tykkiparkassit olivat Ruotsin-
salmen itäpuolella hyökkääjän 

lähestymisen varalta. Varissaä-
reen ja Santakariin oli sijoitet-
tu patterit. 

Nassau-Siegenin prinssi var-
mana voitostaan ajoitti hyök-
käyksensä heinäkuun 9. päi-
vään, joka oli keisarinna Kata-
riinan kruunajaispäivä. Lou-
naistuuli oli aluksi heikko, voi-
mistui päivän kuluessa ja tuli 
navakaksi. Venäläinen saaris-
tolaivasto lähestyi Rankin ja 
Lehmäsaaren välistä ruotsa-
laisten ryhmitystä 4 linjassa. 
Ensimmäiseen linjaan kuului 

22 

kontra-amiraali Slizovin joh-
dossa 40 tykkipurtta ja 70 
purtta. Hyökkäyksessä tämä 
osasto muodosti vasemman sii-
ven. Toiseen linjaan kuului 
kenraalimajuri Buxhöfdenin 
johdossa 37 tykkipurtta ja 50 
purtta, jotka ryhmittyivät oike-
alle siivelle. Kolmannessa lin-
jassa olivat kreivi Littan joh-
tamat kaleerit, jotka ryhmittyi-
vät keskustaan. Näiden oikeal-
le puolelle keskustaan ryhmit-
tyivät neljännessä linjassa 
edenneet vara-amiraali Koslja-
ninoffin johtamat fregatit, 
shepekit, kuunarit ja kutterit. 
Tykistöalukset ja uivat patterit 
olivat siipien, sekä keskustan 
tukena. 

Venäläisten oikealla Leh-
mänsaaren sivustaa edenneet 
alukset eivät voineet levittäytyä 
taisteluun kunnolla, koska kes-
kustan suuret alukset olivat 
taistelua varten poikittain ja 
täyttivät alueen. Lehmänsaa-
ren pohjoisniemi suojasi ruot-
salaisten vasenta siipeä. Taiste-
lukosketus alkoi klo 9.30 ja 
neljännestunnissa koko ruotsa-
laisten rintama osallistui tuli-
tukseen. Kahden tunnin taiste-
lun jälkeen venäläisten vasem-
man siiven täytyi perääntyä 
ruotsalaisten tykkipursien seu-
raamana. Venäläisten vasen sii-
pi hyökkäsi uudelleen saatuaan 
vahvennusta oikealta siiveltä, 
mutta joutui jälleen klo 16 ai-
kaan vetäytymään. Ruotsalai-
set siirsivät 2/3 Ruotsinsalmen 
suunnalla tarpeettomaksi jää-
neitä aluksiaan oikean siiven, 
sekä myöhemmin loput 1/3 va-
semman siiven vahvennuksek-
si. Ruotsalaiset saattoivat edul-
lisen ryhmityksensä ansiosta 
tulittaa tehokkaasti venäläisiä 
aluksia ja aiheuttaa näille epä-
järjestystä ja tappioita. Jatku-
vasti voimistuva tuuli painoi 
venäläisiä aluksia kohti ruotsa-
laisten rintamaa. Alukset tör-
mäsivät toisiinsa ja ruotsalai-

siin aluksiin. Keskitetty ristik-
käistuli oli tuhoisa, monikaan 
venäläisalus ei säästynyt vauri-
oitta. Klo 15 Suomalaisesta 
prikaatista lähetettiin puolet 
tykkipursista ja -jollista kiertä-
mään Kuutsalon ja Lehmän-
saaren välisestä salmesta Leh-
mänsaaren ympäri venäläisten 
selustaan. Venäläisten oikean 
siiven alusten oli käännyttävä 
niitä torjumaan. Tällöin vasen 
siipi uskoi perääntymisen alka-
neen ja pienemmät alukset al-
koivat irtaantua taistelusta. 
Klo 22 asti taistelleet suurem-
matkin alukset pyrkivät vetäy-
tymään, mutta tämä ei onnis-
tunut. Aluksia ajautui rannoil-
le ja kareille, sekä ruotsalaisten 
aluksia vasten. Sankka ruudin-
savu keskeytti taistelun yön 
ajaksi. Tällöinkään venäläiset 
eivät päässeet irtaantumaan. 
Ruotsalaiset ottivat valtaaman-
sa alukset haltuunsa ja veivät 
vangitut maihin. 

Savun hävettyä 10.7. klo 8 
aikaan tulitus jatkui tunnin 
ajan. Sitten osa venäläisten 
aluksista onnistui paeta avo-
merelle ruotsalaisten tulittaes-
sa kiivaasti. Klo 10 tulitus lop-
pui kaikkialla. 

Kuningas johti taistelua en-
sin Hämeenmaa-lk:n Styrbjör-
niltä, sitten taistelurintaman 
takana soudetusta aluksesta ja 
loppuvaiheessa ruudinsavun 
estäessä näkyvyyden Kuusisen 
saaresta. 

Venäläiset menettivät taiste-
lussa 53 alusta. Ruotsalaiset 
saivat haltuunsa runsaat 20 
alusta, myös edellisenä vuote-
na venäläisten haltuun jääneen 
Hämeenmaa-lk:n Odenin. Tu-
houtuneista aluksista osa paloi 
taistelussa, osan rantaan ajau-
tuneista ja ohjauskyvyttömis-
tä aluksistaan venäläiset polt-
tivat, osa murskautui karien ja 
saarten rannoilla. Eräitä aluk-
sia upposi, mm. fregatit St. Ni-
kolai ja St. Maria. Venäläiset 

Venäjän saaristo-
laivaston aluksia 

Shepekki 

Tykkipursi 

Kaleeri 

Puolikaleeri 
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menettivät puolet miesmääräs-
tään, näistä kaatuneina ja haa-
voittuneina yli 3000 miestä. 
Vangiksi jäi 6500 miestä, näis-
tä 279 upseeria. Vangiksi jou-
tuneista yli 5000 pelastautui lä-
hisaarille, josta heidät saatiin 
kiinni seuraavan viikon aikana. 
Nassau-Siegenin prinssi pääsi 
pakenemaan, mutta hänen lip-
pukapteeninsa ja prikaatinko-
mentaja Denizov olivat vangik-
si jääneiden joukossa. Vangitut 
kuljetettiin Suomenlinnan 
kautta kohti Ruotsia, mutta il-
mapiirin liennyttyä kuljetukset 
suunnattiin Hangosta ja Barö-
sundista Tallinnaan. 

Ruotsalaisia kaatui 10 up-
seeria, 9 aliupseeria ja 162 
miestä sekä haavoittui 12 up-
seeria, 7 aliupseeria ja 104 
miestä. Ruotsalaisten aluksis-
ta Uudenmaa-lk:n Ingeborg 
upposi ja 3 tykkipurtta tuhou-
tui. 

Ruotsinsalmen toinen meri-
taistelu on jäänyt historiaan 
pohjoismaiden suurimpana 
meritaisteluna. Taistelun jäl-
keen molemmat osapuolet oli-
vat kypsiä rauhaan, joka sol-
mittiin Värälässä 14.8.1790. 
Rajat jäivät ennalleen. 

Ruotsinsalmen meritaiste-
lun seurauksena venäläiset 
vahvensivat rajansa puolustus-
ta ja rakensivat Kyminkarta-
non ja Kotkan saarille mitta-
van Kyminlinna—Ruotsinsal-
men kaksoislinnoituksen. 
Ruotsinsalmen meritaistelun 
muistomerkki on pystytetty v 
1930 Suomenlinnaan ja v 1940 
taistelupaikalle Varissaareen. 
Ruotsinsalmen toisen meritais-
telun vuosipäivää 9.7. Merivoi-
mat sekä Kotkan Rannikko-
patteristo viettävät vuosipäivä-
nään. 

T Rönkkönen 

SUOMENLINNA 
Merilinnoitus 

Linjalla on voimassa 
pääkaupunkiseudun 

yhteistariffi ja 
Rahastuslaki 

LIIKENNE KAUPPATORIN LAITURISTA 
LAUTALLA JA VESIBUSSEILLA KLO 6.20-1.30 

Suomenlinnan Liikenne Oy -
Sveaborgs Trafik Ab 

SOTAMUSEO 
Sota- ja asehistoriallista esineistöä 1600-luvulta 
nykypäivään. 
Maurinkatu 1, 00170 Helsinki 
V 161 6381 
Avoinna su—pe 11—15. 

SOTAMUSEO MANEESI 
Eri aselajien raskasta materiaalia, joka painottuu sota-aikaan 
1939—45. Näyttelytilana v. 1881 valmistunut maneesi, joka 
alunperin on rakennettu Suomenlinnan linnoitustykistön 
käyttöön. 
Suomenlinna. 00190 Helsinki ® 161 5296. 
Avoinna 125,—31.a päivittäin 10—17. 

RANNIKKOTYKISTÖMUSEO 
Rannikkopuolustuskalustoa 300 vuoden ajalta Kustaanmie-
kalla Suomenlinnassa. 
Suomenlinna, 00190 Helsinki V 161 5295, 161 6381. 

SUKELLUSVENE VESIKKO 
250 tonnin rannikkosukellusvene toisen maailmansodan ajalta. 
Suomenlinna (Susisaari), 00190 Helsinki * 1615295, 
161 6381 
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ROBERT KAJANUKSEN SAUNA JA HUVILA 
40-sivuinen kirjanen Robert Kajanuksen kunnostetusta 

saunasta ja jo puretusta huvilasta. 
Kirjoittanut Ove Enqvist. 

Julkaisija Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry 
Myynti Kauko Pyyskänen 90-801 2230, hinta 25 mk 

(sis. postikulut, yli 10 kappaleesta alennus) 

RT JUNTTA ISO 61. Kajanuksen saunalla 26.4.1990. 
Vasemmalta: Lauri Hollmén, Martti Koski, Timo Sario, Heikki Tiilikainen, Keijo Tapiovaara, Arvo Kakso-
nen, Kari Kallioniemi, Jaakko Suihkonen, Hanno Ruutu ja Ilpo Paavola. Tyyliä miehissä vaan ei tornissa! 
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Kurssiveljeyttä vaalien — 
Merisotakoulun 20. Upseerikurssi 
40 vuotta 
Viime helmikuun lopussa tuli vierähtäneeksi kunni-
oitettavat neljä vuosikymmentä siitä, kun vanhan yh-
teisen Merisotakoulun suojissa oppinsa saanut Me-
risotakoulun 20. Upseerikurssi sai ommella kokelaan 
natsat asuunsa. Tuota tapahtumaa, kurssiaikaa ja 
sen jälkeisiä vuosikymmeniä muistettiin 3.3.1990 pi-
detyn kurssijuhlan puitteissa. 
Liekö ollut sotien kovien aiko-
jen muistaminen taustana sil-
le positiiviselle asenteelle, joka 
kurssin keskuudessa vallitsi 
alunperin. Kouluttajien, erityi-
sesti oppilaskomppanian pääl-

likön, kapteeni (evl) Harry 
Luovan sekä joukkueenjohta-
jien luutnantti (ev) Pentti Sil-
vastin ja kapteeniluutnantti 
(kmdri) Olli Vitikan hyvät kou-
luttajan vaistot osasivat käyt-

tää tuota perusasennetta tai-
dolla hyväkseen luodakseen 
olosuhteisiin nähden hyvin 
koulutetun ja hyvän hengen 
omaavan kurssin. Kiitos heille 
työstään, jonka vaikutukset 
olemme itsekukin tunteneet 
vuosikymmenien saatossa. 

Kurssin hengen ilmentymä-
nä voitaneen pitää sitäkin, et-
tä n. 10 % kurssista valitsi it-
selleen aktiiviupseeriuran me-
ripuolustuksemme piirissä. 
Kaksi on edennyt puolustus-
voimiemme huippuvirkoihin 

Merisotakoulun 20. Upseerikurssin 40-vuotisjuhlapäivä alkoi kunnianosoituksilla Hietaniemen sankariristillä 
ja Suomen Marsalkan haudalla. Keijo Komppa puhuu sankariristillä vierellään Jan Klenberg ja Olavi Heik-
kilä. 
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Iltapäivän ohjelman aluksi hiljennyttiin Merisotakoulun sankaritaulujen äärelle. Kuvassa Keijo Komppa, 
Matti Lappalainen ja Eero Tuomola. 

amiraali Jan Klenbergin pidel-
lessä puolustusvoimiemme 
ruoria ja kenraaliluutnantti Ai-
mo Pajusen huolehtiessa puo-
lustusministeriön kansliapääl-
likkyydestä. 

Oppilaskunnan hallituksen 
puheenjohtajansa Keijo Kom-
pan johdolla huolella valmis-
teleman kurssijuhlan ohjelma 
oli perinteisen runsassisältöi-
nen. Keskeisiin valmistelutoi-
miin kuuluivat mm. jo neljän-
nen kurssijulkaisun valmista-
minen sekä kurssin keskuudes-
sa suoritetut keräykset kunnos-
tautuneen sotaveteraanin sekä 
Merisotakoulun muistamisek-
si. 

Juhlapäivä alkoi perinteisil-
lä seppeleenlaskuilla Hietanie-
messä sankariristille sekä Suo-
men Marsalkan haudalle. 

Tietoiskuja edustivat ami-
raali Klenbergin kertoma puo-

lustusvoimien kehitysnäkymis-
tä sekä eversti Matti Lappalai-
sen esitelmä "Talvisodasta Jat-
kosotaan", joita kuunneltiin 
Pääesikunnan Keskuspaviljon-
gissa. 

Sitten olikin vuorossa en-
simmäisten kuulumisten vaih-
to kenraaliluutnantti Aimo Pa-
jusen isännyydessä Pääesikun-
nan vartiotuvassa. Ja kyllä ta-
rinaa riitti. Yleisen riemun he-
rätti erään kurssiveljen totea-
mus, että Jan Klenbergin koh-
dalla oli ensimmäisen kurssi-
julkaisun matrikkelissa oraak-
kelimainen toteamus "Unel-
moi amiraalin natsoista". 

Y/a "Vaarlahdella" tapahtu-
neen lyhyen merimarssin jäl-
keen olikin vuorossa maihin-
nousu muistorikkaille Suo-
menlinnan saarille. Vaikka 
olemme monet kerrat tehneet 
saman operaation, niin aina 

sama nostalginen tunne valtaa 
mielemme astuessamme Kirk-
kosaaren laiturille ja suunna-
tessamme askeleemme kohti 
Merisotakoulua. Jotakin meis-
tä jäi aikoinaan Suomenlin-
naan ja jätti meihin jotakin py-
syvää. 

Merisotakoulussa vierailu-
perinteisiin kuuluu isänmaalle 
kaikkensa antaneiden koulun 
kasvattien kunnioittaminen 
päärakennuksen sankaritaulu-
jen äärellä. Tuo muistohetki jäi 
jälleen puhuttelevana mieliim-
me etenkin nyt, kun elämme 
Talvisodan 50-vuotismuistoai-
kaa ja sen velvoittavaa sano-
maa muistaen. 

Varsin hyvin olivat ruodut 
ojennuksessa apteekkineuvos, 
luutnantti Lasse Lindbergin il-
moittaessa kurssin jämerään 
tyyliin kurssin johtajalle. Ja 
kun Komppakin oli paikalla, 
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saattoi suuntana olla ruokala 
laulun tahdissa puiston ympä-
ri. 

Jo totutusti saimme jälleen 
nauttia Merisotakoulun emän-
tien loihtimasta lounaasta vilk-
kaan seurustelun jatkuessa. Ja 
kun kuraattorimme Pentti Sil-
vast saattoi todeta pöytätapo-
jenkin jonkin verran kohentu-
neen sitten kurssiajan, oli aika 
virittää "Sä kasvoit neito kau-
noinen" ehtoisille emännille. 

Merisotakoulun perinneti-
loissa saimme aluksi keskittyä 
kuuntelemaan koulun johta-
jan, kommodori Aarno Koivis-
ton lämmintä tervetuliaistoivo-
tusta sekä mielenkiintoista 
koulun toiminnan ja erityises-
ti sen tulevaisuuden näkymien 
esittelyä. Paljon on kehitystä 
tapahtunut vuosikymmenien 
saatossa ja kovat ovat haasteet 

vasfedeskin, mutta ovathan 
Merisotakoulun miehet rautaa. 

Keijo Kompan jälleen jyke-
vät sanat Merisotakoululle, 
kouluttajille, oppilastovereille 
sekä erityisen huomion koh-
teellemme Bengtskärin sanka-
rille, alikersantti, Merisotakou-
lun pitkäaikaiselle kirjaston-
hoitajalle Harry Bjelkelle sy-
vensivät voimakkaasti kokoon-
tumistunnelmiamme. Kiitolli-
suuden ja kunnioituksen osoi-
tuksena Komppa luovutti Bjel-
kelle kurssin keskuudestaan ke-
räämän summan suuruisen 
shekin. Myös Merisotakoulua 
muistettiin reserviupseerikurs-
sitoiminnan tukemisen mer-
keissä. Merisotakoulun kirjas-
to sekä Merikadettioppilas-
kunnan kirjasto karttuivat sa-
massa tilaisuudessa eversti 
Matti Lappalaisen luovutta-

milla "Mannerheim, the Mars-
hal of Finland" -teoksilla. 

Vaikka Merisotakoulun suo-
jat olivat jo aiemmin käyneet 
niin tutuiksi, niin jälleen herät-
ti kiertokäynti koulussa moni-
naisia muistoja, kun ensin oli 
nautittu kunnon leivoskahvit 
Merisotakoulun ruokalassa. 

Taisipa jokaisen mieleen 
nousta kurssiajan marssi tutul-
le Kirkkosaaren tykkihallille, 
kun suunnistimme kohti tuota 
historiallista rakennusta. Kiin-
nostuksemme kohteena oli sen 
suojiin sijoitettu Sotamuseon 
viime sotiamme esittelevä tai-
dolla koottu erikoisnäyttely. 
Koko hallin totesimme sisustal-
taan uusitun museokäyttöön 
osana koko Sotamuseon siirty-
mistä aikanaan Suomenlin-
naan. 

Keijo Komppa onnittelee kurssin puolesta Jan Klenbergiä, puolustusvoimien "pääruorimiestä" kurssi-il-
lallisella Suomenlinnan Upseerikerholla. 
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Jo olikin sitten aika kokoon-
tua kurssikokoukseen Suo-
menlinnan Upseerikerhon Me-
ripuolustusperinnetiloihin. 
Asiat käsiteltiin reippaaseen 
tahtiin Eero Tuomolan varmal-
la otteella. Niinpä illan alku-
malja saatettiin kohottaa pe-
rinteisen "Vive la Compag-
n i e ^ " säestyksellä hyvissä 
ajoin ennen juhlasalin pöytiin 
siirtymistä. 

Ja kylläpä kelpasi pöytään 
istuutuakin. Reino Ruokolai-
nen oli jälleen "juontanut" 
maittavan menun, jota sopi 
nautiskella. Tunnelma senkun 
vain tiivistyi. Puheet seurasivat 
toistaan. Komppa kohdisti sa-
nansa kouluttajille, tuoreelle 
puolustusvoimien komentajal-
le, kurssiveli Jan Klembergille 
kurssin adressin kera. Kiitolli-
suuden ilmaukset kohdistuivat 
edelleen Merisotakouluun ja 
sen johtajaan, läsnäolleeseen 
kommodori Aarno Koivistoon. 
Puheketjua jatkoivat kaikki 
kouluttajat, Luova, Vitikka ja 
Silvast sekä Klenberg, Pajunen 
ja Koivisto kukin, sekä vaka-
van että huumorihöysteisen 
panoksensa puhekavalkadiin 
antaen. 

Kurssi-illallisen rattoisaa 
kulkua vauhdittivat osaltaan 
Pajusen ja Klenbergin organi-
soimat yllätykset, turkulaisten 
mieluisan yllättävä huomion-
osoitus Kompalle, Lappalaisel-
le ja Ruokolaiselle, merikaptee-
ni Heikki Linnavuoren haus-
kat merimiesmuistelot, Tenho 
Saarisen pianosoolot, sekä vel-
jien improvisoidut yhteislaulu-
ja kvartetti (vai oliko se kvin-
tetti-?) esitykset. 

Ennen jälleen mieluisan yh-
dessäolon päättymistä oli 
enemmän kuin paikallaan kak-
sikin serenaadia Upseeriker-
hon viehättäville, huolehtiville 
emännille. Jälleen runsassisäl-
töinen "alibikassi" kädessä al-
koikin sitten puolen yön tietä-

missä paluumerimarssi tasaval-
lan pääkaupungin keskustaan 
ja kotitanhuville. Tuskinpa ku-
kaan katui mukanaoloaan. 
Kurssitapaamisen muistoja 
voimme virittää uudelleen, 

paitsi otettuja valokuvia tar-
kastellen myös valmistuneen 
jokaiselle läsnäolleelle tarkoi-
tetun videokasetin katselun 
myötä. 

Matti Lappalainen 

Rannikkotykkiväki, Upinniemen varuskuntalaiset 
ja muutkin sotahistoriasta kiinnostuneet kutsutaan 
Upinniemen Upseerikerholle 5. päivänä syyskuu-
ta kello 18.30 kuulemaan professori Pentti Salme-
linin esitelmää Suursaaren taisteluista. Omakustan-
teista iltapalaa on tarjolla. 
Ilmoittautumiset 1.9. mennessä sihteerille. 

KUTSU 
Vuoden 1990 rannikonpuolustajain päivän jär-
jestelyvuorossa on Hankoniemen Kilta. 

Olemme päättäneet järjestää päivän tilaisuuden 
lauantaina 21.7.1990 alkaen kello 11.00. Ko-
koontuminen Hangon itäsatamassa pursiseura 
HSF:n paikoitusalueella. 

Ohjelmassa on mm. tutustuminen Hangon Ran-
nikkopatteriston Russarön linnakkeeseen, sään 
salliessa retki Morgonlandetin saareen sekä il-
tajuhla. 

Osallistumismaksu, johon sisältyy kenttälounas 
ja kuljetukset, on 45,— markkaa ja peritään 
matkalla linnakkeelle. 

Ennakkoilmoittautumiset Killan sihteerille pu-
helimitse numeroon 911-86294 Erkki Jalashar-
ju. 

Runsasta osanottoa toivoen, 

HANKONIEMEN KILTA 



Operaatio Tanne Süd eli Suursaaren 
veteraanien tapaaminen Saksassa 
Viime vuoden lopulla ilmestyi kirjakauppoihin Pentti 
Salmelinin teos "Suursaaren sota" eli kun Suomi Sak-
san voitti. 

Teoksensa alkupuheen, miksi Suursaari, Pentti Sal-
melin aloittaa seuraavasti: "Suursaaren taistelu 15. 
syyskuuta 1944 on kappale Suomen historiaa erittäin 
tärkeässä ratkaisusaumassa. Se oli lyhytkestoinen ta-
pahtuma, joka ei ole saanut merkittävää sijaa enem-
pää läntisessä kuin neuvostoliittolaisessakaan histo-
rian kirjoituksessa. Suomalaisessa sotahistoriassa sillä 
on paikkansa, mutta siinäkin se tuntuu jääneen mer-
kittävästi suuremman Lapin sodan varjoon. 

tapaamaan entisiä aseveljiä, 
joista tuli Saksan sodanjohdon 
15.4.1944 toimeenpanemassa 
Tänne Ost operaatiossa Suur-
saareen ensimmäisiä vihollisia 
Suomen päädyttyä aselepoon 
Neuvostoliiton kanssa. Aloit-
teentekijänä asiassa oli hanko-
lainen teollisuusneuvos ja 
Suursaarta puolustaneen RTR 
12:n veteraani Aarne Manner. 
Itseoikeutettuina matkalaisina 
olivat mukana tamperelainen 
professori, RTR 12:n veteraa-

Kysymyksessä oli kuitenkin 
uuden kauden pelinavaus, vä-
likohtaus, joka antoi suomalai-
sille rauhanneuvottelijoille 
Moskovassa edes jonkinlaisen 
kortin käteen. "Ohi on" tilan-
teeseen jo asennoituneelle suo-
malaiselle rannikkotykistöryk-
mentille se oli traumaattiseksi 
luonnehdittava uudelleenori-
oinnin kokemus. Se oli pitkän 
ja tuskallisen tien alku saksa-
laiselle, paljolti improvisoiden 
kokoonpannulle, mutta saksa-
laisella peräänantamattomuu-
della taistelleelle maihinnousu-
osastolle, joka oli henkisesti 
varautunut vain varjomanöö-
veriin". Pentti Salmelin päät-
tää esipuheensa lauseisiin: 
"Tekstini ei ole kertomus san-
karuudesta, vaikka sekin saa 
oikeutetun sijansa. Olen ha-
lunnut kuvata, kuinka var-
muuden vuoksi rakennettu so-
takone tarpeettomasti käyntiin 
sysättynä pyöritti pieniä ihmi-
siä tilanteessa, johon he eivät 
koskaan uskoneet joutuvansa". 

Pentti Salmelinin Suursaa-
ren sota oli alkusysäyksenä 
suomalaisten veteraanien ret-
kelle 20.4,—27.4.1990 Saksaan 

Retkeläiset ryhmittyneinä lähtökuvaan Aarne Mannerin kotiovelle Han-
gossa. Eturivissä vasemmalta: teollisuusneuvos Aarne Manner, eversti 
Olavi Lyytinen, ekonomi Tor Gräsbeck. Takarivissä vasemmalta: pro-
fessori Carl-Johan Johansson, eversti Torsti Lahti, johtaja Unto Hut-
tunen ja johtaja Erkki Aukio. 
Kuvasta puuttuvat myöhemmin mukaan liittyneet professori Pentti Sal-
melin ja maisteri Pertti Hintikka. 

22 

Kielin lahti. Etualalla merisotamuseo ja kaatuneiden merisotilaiden muistomerkki. 

ni Pentti Salmelin ja helsinki-
läinen ekonomi, RTR 12:n ve-
teraani Tor Gräsbeck. 

Suomalaisia sotavankeja 
edustamaan saatiin helsinkiläi-
set johtajat ja veteraanit Erk-
ki Aukio ja Unto Huttunen se-
kä helsinkiläinen professori ja 
veteraani Carl-Johan Johans-
son. Rannikkotykistöaselajin 
veteraaneja edusti eversti Ola-
vi Lyytinen ja rannikkotykis-
tön kiltalaisia eversti Torsti 
Lahti. 

Matkaseurueeseen liittyi 
myöskin maisteri Pertti Hintik-
ka Yleisradiosta. Hän haastat-
teli saksalaisia ja suomalaisia 
Suursaaren veteraaneja saksa-
laisten televisiokuvaajien avus-
tamana TV 2:lle tekemäänsä 
ohjelmaa varten. Ohjelman 
suunniteltu valmistumisajan-
kohta on 1992. 

Operaatio Tänne Sud'iksi ni-
metyn retken tarkoituksena oli 
yhteyksien rakentaminen uu-
delle ystävyydelle menneitä 
muistellen ja tulevaisuutta kaa-
vaillen. Tässä tarkoituksessa 
onnistuttiin erinomaisesti, kii-
tos Oy Railship Ab:n ja saksa-
laisten isäntien tehokkaiden ja 
miellyttävien matkajärj estely-
jen. 

Pääisäntänä oli komentaja 
Heinrich Denker, joka oli 
suunnitellut mielenkiintoisen 
ohjelman jokaiselle päivälle. 
Ohjelmaan kuului mm. saksa-
laisten Suursaaren veteraanien 
ja heidän perheenjäsentensä 
tapaamisia, sekä tutustumis-
käyntejä Kielin alueen meriso-
tahistorian muistomerkkeihin, 
laivastotukikohtaan, sekä tie-
tysti myöskin Kielin kanavaan. 
Meitä suomalaisia kosketti eri-
tyisesti käynti Hohenlocks-

tedt'issa suomalaisten jääkä-
reiden jäljillä. Ensimmäisen 
maailmansodan aikaisesta suu-
resta Locksted'in leirialueesta 
kertoivat jälkipolville suoma-
laisten jääkärien tie muistoleh-
toineen ja -merkkeineen. 

Mukana olleille operaatio 
Tänne Siid oli mieliinpainuva, 
uusia ajatuksia ja näköaloja 
avaava kokemus. Tänään tun-
tuu entistäkin tärkeämpänä pi-
tää ihmisten keskeisiä ystäväl-
lisiä suhteita yli Itämeren kaik-
kiin suuntiin. 

Onnistuminen Itämeren pe-
lastamisessa on kaikkien sen 
vaikutuspiirissä asuvien ihmis-
ten yhteinen toive. Se on mit-
tava haaste nykyiselle sukupol-
velle tulevien sukupolvien elin-
olojen turvaamiseksi. Siinä on 
pakko onnistua! 

Torsti Lahti 
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RT 3 — Laatokan Puolustajien 
50-vuotismuistojuhla 
RT 3 — Laatokan Puolustajien muisto juhlapäivää vie-
tettiin 2.4.1990 Parikkalassa. 

f 

Kenraaliluutnantti Aarno Sihvo luovuttaa Sinisen ristin Kaarlo Ryhä-
selle. 

Tuolloin oli kulunut tasan 50 
vuotta siitä, kun Uuksalon-
päässä 12.3.1940 kaatuneet 
vänr Veikko Kortela ja alik Nii-
lo Evola haudattiin Parikka-
laan. 

Vainajat olivat Talvisodassa 
LMeP:n viimeisiä kaatuneita. 
Heidän ruumiinsa jäivät Uuk-
salonpäähän, mutta saatiin 
pois Salmin lohkon komenta-
jan kapt T Mäkeläisen sitkei-
den neuvotteluiden ansiosta. 

Savonlinnan ympäristöön 
siirtyneet Laatokan Puolusta-
jat valitsivat hautapaikaksi Pa-
rikkalan. Vainajien kotiseura-
kunnat olivat jääneet rajan 
taakse, pääosa joukoista pois-
tui Laatokalta Parikkalan 
kautta ja Parikkala kuului mo-
nin tavoin Laatokan vaikutus-
piiriin. Parikkalan lottien myö-
tävaikutuksesta hautapaikaksi 
tuli silloisen suojeluskuntata-
lon — nykyisen kunnanviras-
ton — viereinen luonnonkau-
nis Sikoharju. Hautaukseen 
osallistui aseveljiä ja mm. 10 
sotilaspappia. Eri kirkkokun-
tiin kuuluneiden yhteinen hau-
ta oli uutta. Haudalle tuli puu-
ristit. Lotat hoitivat hautaa Vä-
lirauhan ja Jatkosodan ajan. 

Sodan päätyttyä paikkakun-
nalle palasi eläkkeensä SJR:ssä 
ansainnut vääpeli Kaarlo Ry-
hänen, joka omatoimisesti jat-
koi hautapaikan hoitoa. 

RT 3-LMeP:n komentajan 
ev E I Järvisen aikomuksena 
oli saada paikalle Laatokan 
Puolustajien muistomerkki. 
Suunnitelman toteuttivat eräät 
aseveljet ev Järvisen kuoleman 
jälkeen. Muistomerkkiin kuu-

luu alustalla oleva 57/48 N-
tykki ja sen edessä oleva muis-
tolaatta. Tykin putki osoittaa 
40 km päässä olevalle Laato-
kalle. 

Laatokan Puolustajien 
muistomerkin vihkimisjuhla 
pidettiin 20.8.1961. Juhlassa oli 
n. 1000 henkilöä. Juhlasaar-
nan piti sodanaikainen kenttä-
piispa J Björklund. RT 3:n ase-
veljiä johti evl Kalle Koski, Tal-
visodan aikainen Jaakkiman 
lohkon komentaja. Haudan 
hoito siirtyi nyt Parikkalan 
seurakunnalle. 

Viime vuosina RT 3 — Laa-
tokan Puolustajat ovat ko-
koontuneet Laatokalta olevien 
yhteisöjen järjestämiin tilai-
suuksiin. Nyt on virinnyt myös 
Laatokan Puolustajien keskei-
nen toiminta, tätä ennen ko-

koontumisia on ollut v 1987 ja 
1989. 

Laatokan Puolustajien 50 
-vuotismuistopäivän ohjelmas-
sa oli muistomerkillä pidetty 
tilaisuus seppelten laskuineen, 
päiväjuhla muistomerkin vie-
reisessä Harjulinnassa, sekä 
asevelipäivällinen ravintola Kä-
gösessä. Päiväjuhlassa piti juh-
lapuheen kenrl Aarno Sihvo. 
Hän luovutti hautaa 17 vuotta 
korvauksetta hoitaneelle Kaar-
lo Ryhäselle Sinisen ristin sol-
jella avustajanaan luovutuk-
sessa mm. Parikkalan lottien 
viimeinen puheenjohtaja, hau-
tojen hoitoon alkuvuosina 
myös osallistunut Parikkalan 
Yhteiskoulun entinen kuvaa-
mataidon lehtori Armi Siito-
nen. 
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RT 3 — Laatokan Puolustajien 
50-vuotismuistojuhlaan oli ko-
koontunut n. 200 Laatokan 
puolustajaa sekä lisäksi muu-
ta juhlaväkeä. Mutta missä oli 
rt-aselaji, yhdistys tai perinne-
joukko-osasto? Ei edes adres-
sia. Perinteiden vaaliminen 
näyttää sopivan huonosti kil-
pailuyhteiskuntaan. On ilmeis-
tä, että yhteydenpito yhden, 
aselajin vanhimpiin kuuluvan 
joukko-osaston veteraaneihin 
on viime vuosien aikana kat-
kennut. 

T Rönkkönen 

^KRISTINA CRUISES 
KARJALA-lehti 
Isänmaan asialla 

Tillaa Siekii! 
Puh. 953-11700 

PL 6 37801 TOIJALA puh. ( 9 3 7 ) 2 1 0 80 
telex 22 380 kilsa sf telefax ( 9 3 7 ) 2 2 7 15 

The Saab IRS-700 
for automatic target acquisition and designation 



RF-tekniikan asiantuntija 
• maalla 
• merellä 
• ja ilmassa 

S ELTICOM OY 
PL 36 (Kuunkehrä 2 B) 02211 ESPOO 
Puh. (90) 803 0257, fax (90) 803 1955 

Temetin ja puolustusvoimain suurin yhteinen nimittäjä on 

TURVALLISUUS 
Temet Oy on erikoistunut passiiviseen, suojaa-
vaan turvallisuuteen. Temet on yksi maailman 
johtavista väestönsuojatekniikan kehittäjistä ja 
laitevalmistajista. 

Väestönsuojan esivaiheet me kaikki tunnem-
me hyvin. Kehitys on kulkenut poteron ja korsu-
jen kautta järeämpiin ratkaisuihin, erilaisiin pien-
suojiin ja väestökeskusten suuriin yksiköihin. 

Temet varustaa ne kaikki tehokkain laittein. 
Uusimmat ratkaisut maailman kriisialueiden-

kin akuutteihin väestönsuojaongelmiin syntyvät 
Temetissä — suunnittelusta toteutukseen kotimai-
sin voimin. 

Turvallisuus on tärkeää ja varautuminen viisasta. 
Kun joudut tekemisiin väestönsuoja-asioiden 
kanssa, tiedät, että alan johtava nimi on 
Temet. 

TemetOi/ 
SUOMALAISTA VIENTITUOTANTOA 

TemetOi/ Asentajankatu 3, 00810 Helsinki, puh. (90)759 001, telefax 785 967 
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SISU SUOJAA SUOMALAISTA 

Defence 

Posti- ja telelaitos 



^-Yhtymä 

as? 
asaa? 

MONIPUOLISTA PAINOPALVELUA 
UKP UUDENMAAN KIRJAPAINO OY 
Ratkaisemme asiakkaittemme painotyöongelmat monipuoli-
silla uusilla koneilla, uusissa tiloissa keskitetysti. 
Petikontie 16-18 Postiosoite: 
puh. (90)85391 PL 69, 01721 Vantaa 

mOY TURUN SANOMAT 
LUETTELOPAINO 

Luettelot, matrikkelit, kirjat, lehdet ym. Suoraan tietokannasta 
painotuotteeksi. Myös laadukkaina 4-värituotteina. 
Luettelopaino, Teollisuuskatu 28 Postiosoite: 
puh. • (921)693311 PL 501, 20101 Turku 

Q s e r i o f f s e b 
^ ^ OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO 

Serioffset, Tillerinkatu 1 Postiosoite: 
puh. '(921)693311 PL 95, 20101 Turku 
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r d 
M a i n i o t Iip-Top-korjausvälineet 

saat hyvinvarustetuista 
urheiluliikkeistä. 

Maahan tuo ja : 

VULK* TARVIKKEET Oy 
Takkatie 20, 00370 Hl 1 S I N k l . Soita 90-55 44 06. 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun t i lanteen on ol tava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvi taan pe t tämä t tömä t lait-
teet, Ammatt i taidol la valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa t iedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON $ 
Oy LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh. (90)2991, Telex 124546 
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