
RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

34. VUOSIKERTA LOKAKUU 1991 N:o 2 

Danielsson Kim 
TbrRR 

Hänninen Timo 
S1RR 

Iso-Lauri Sami 
HanRPsto 

Puistola Juha 
S1RR 

Tavaila Arvi 
S1RR 

Pääkkönen Petri 
VaaRPsto 

Vähäkangas Petri 
S1RR 

Vesanen Tomi 
S1RR 

Rantakari Pasi 
TurRR 



S SO SYNCItO 
• Easy Ride -telasto, 
• Matto 600x3860 mm 

• Rotax 503 
• Teho 22 kW 

• Syncro-vaihteisto 

Lynx GLX 5900 LTS on halutuin 
hangille 

Lynx GLX 5900 LTS on jo vuosia ollut suosituin 
kelkka niin Suomessa kuin muissakin Pohjois-
maissa. Luotettava monikäyttökelkka, jonka 
lumikapasiteetti on markkinoiden paras. 
Lynx GLX 5900 LTS:n tekee nyt entistä halutum-
maksi etupään LTS-erillisjousitus ja siten se 
ainutlaatuinen ajettavuus. Easy Ride, 
matto 500x3920, Syncro ja 
Rotax 503. 

Lynx-
kauppiaat 
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Elokuun puolivälin jälkeen koettiin Persianlahden so-
dan veroinen mediatapahtuma. Valtataistelu naapuris-
sa pani jokaisen vastuuntuntoisen pohdiskelemaan ti-
lanteen mahdollisia — ja jopa aiemmin mahdottomil-
takin tuntuneita! — kehitysvaihtoehtoja. Maamme tur-
vallisuudesta on täysi syy huolehtia jatkossakin joka 
päivä! 

Kulunut kevät ja kesä on ollut monien tapahtumien ai-
kaa. Eipä ole rannikonpuolustajan tarvinnut arkisten 
rutiinien lomassa juuri lonkkaa vedellä. Ainakaan ak-
tiivisen, olipa hän aktiivipalveluksessa tai reservissä. 
"Aktivisteja" tarvitaan jatkossakin. Haasteita kyllä 
riittää. 

Heinä-elokuun aika oli sitä "vanhan hyvän ajan" ke-
sää; ainakin mitä säihin tuli. Nyt oli tilaisuus nauttia. 
Työnantaja (puol.voimissa) ei piiskannut ("maksulli-
siin") ylitöihin eikä leirejä venytetty. Pikemminkin 
päinvastoin. Samat tehtävät oli kuitenkin hoidettava. 
Jos kunnialla selviydymme tästä vuodesta, on se kai-
keti osoitus takavuosien tehottomuudesta. Vai onko? 

Ensi vuonna on luvassa talkoot. Lama edellyttää sääs-
tämistä ja saamme jokainen kantaa kortemme kekoon. 
Kahden viikon pakkolomaa tarjotaan kahdella vaih-
toehdolla: ollaan lomalla tai töissä. Ansiopuolella on 
myös varaa valita: joko palkatta tai kokonaan ilman 
palkkaa. Näinköhän lamasta otetaan selkävoitto? 

Rannikon Puolustajan tämän numeron myötä päätoi-
mittaja vaihtuu. Timo auttaa auliisti edelleen. Kaik-
kien tuki on jatkossakin tarpeen! 

Heikki Niska 

Ps Rannikon Puolustajan n:o 3/91, Joulunumero, il-
mestyy — toivottavasti — ennen Joulua. Aineiston 
"dead-line" on 7.11.-91. 

Sama 
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IN MEMORIAM Rainer Grönholm 
"Kadetteina totesimme Optimistinen asennoituminen 

päälliköstämme saamamme elämään yleensä huumorinta-
positiivisen ensivaikutelman, juineen ja terve itseluottamus, 
kuvan tarmokkaasta ja kutsu- jotka heijastuivat sekä varma-
mustaan noudattavasta upsee- na että rehtinä esiintymisenä 
rista vain vahvistuvan. Saimme suhteessa niin hyvin alaisiin, 
tutustua Rainer Grönholmin, työtovereihin kuin esimiehiin, 
Grönamme koko persoonaan, olivat niitä avuja, joilla Rainer 
jolla hän koulutti meistä up- Grönholm toteutti elämänteh-
seereita tasavallan laivastoon ja täväänsä ja itseään upseerina 
rannikkotykistöön. Tuossa rauhassa ja sodassa ja sittem-
kouluttamisessa selkeän kurin min liike-elämän johtotehtävis-
ja järjestyksen pitoon liittyi sä. 
isällinen huolenpito niin hyvin Tarmokkaana luonteena 
kurssista kokonaisuutena kuin majuri Rainer Grönholm ei re-
myös jokaisesta sen jäsenestä serviin vuonna 1962 siirrytty-
erikseen. Kurssilla edistymi- ään suinkaan heittäytynyt kes-

Merisotakoulun pitkäaikaisim- semme oli päälliköllemme sei- kivertoeläkeläiseksi. Maamme 
piin kouluttajiin kuuluneen keä johtotähti. Hän kannusti autoliiketoiminta sai hänestä 
majuri Rainer Grönholmin nu- meitä voimakkaasti hyvinkin pitkiksi ajoiksi johtajatehtä-
jersi vaikea sairaus 4. kesäkuu- vaativassa ja ajoittain raskaak- viinsä työlleen omistautuneen 
ta 1991. Hän oli syntynyt sikin käyneessä opiskelussam- asiantuntijan. On kaikki syy 
21.11.1910 Helsingissä. me ja oli aina turvallinen tuki uskoa hänen viihtyneen tällä-

Rainer Grönholm valmistui huolissamme. Rainer Grön- kin uudella uralla, 
upseeriksi 11. merikadettikurs- holm noudatti esimerkillisellä Eläkepäivinään Rainer 
silta 1939. Kurssi osallistui tavalla upseerivalan velvoitetta Grönholm ilmensi vielä kiin-
Suomen Joutsenen valtameri- pitää isällistä huolta alaisis- nostustaan kutsumusammat-
purjehdukseen 1936—37. taan. tiinsa aktiivisella rannikkoso-

Nuoruudessaan Rainer Päällikkömme käytti meille tahistorian tutkimisella. Tämä 
Grönholm kuului Helsingin kadeteille puhuessaan usein il- hänelle ilmeisen mieluinen har-
Merisuojeluskuntan ja varus- mausta jämerä. Se ei ollut hä- rastus tuotti arvokasta lisätie-
miespalveluksensa hän suorit- nelle vain upseerin ulkoiseen toutta sotahistoriamme tutki-
ti 1. ErRtPstossa. Talvisotansa esiintymiseen liittyvä iskusana, mus- ja julkaisutoiminnan ko-
hän soti linnakkeen päällikkö- Aidolla jämeryydellä hän tar- konaisuuteen. 
nä Miessaaressa ja Jatkosodan koitti aina kunnollista tehtä- Rainer Grönholm, tehtävil-
vastaavassa tehtävässä Norr- vien täyttämistä, vastuuauliut- leen uskollinen upseeri, hyvä 
skärissä ja Utössä. Sotien vä- ta ja velvollisuudentuntoa, puoliso ja isä, pidetty koulut-
lisen ajan Rainer Grönholm Näin henkinen jämeryys oli taja, työtoveri ja ystävä on jät-
palveli RT 3:ssa ja sotien jäi- hänelle ja hänen opetukses- tänyt meille valoisan rohkaise-
keen moninaisissa tehtävissä saan se voima, jolle aidon van muiston. Hänen ihmisyy-
aselajissamme mm Rt-KoeAs:n luonteva ja varma ulkoinen tensä, vastuuntuntonsa ja 
päällikkönä ja patteriston ko- esiintyminen perustuu. työnsä säilyvät velvoittavina 
mentajana Turun Rannikkoty- Vaativien kouluttajatehtä- mielissämme." 
kistörykmentissä. vien uskominen Rainer Grön-

Maineikkaimmin majuri holmille niin hyvin rauhan (Matti Lappalainen) 
Grönholm aktiiviurallaan kui- kuin sodan oloissa, puolustus-
tenkin vaikutti Merisotakou- voimissa kuin siviilimaailmas- Majuri Rainer Grönholm pal-
lussa niin kadettien kuin reser- sa olivat tunnustus hänen kittiin seuraavilla kunniamer-
viupseerioppilaiden koulutta- luontaisille taidoilleen ja niihin keillä: VR 3 tlk, VR 3 mk, VR 
jana ja kasvattajana. Siitä seu- perustuvalle asennoitumiselle 4 mk, Ts mm, Js mm, Saks 
raavassa: tehtäviinsä ja koulutettaviinsa. KtR 3. 
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IN MEMORIAM Eino Pyysalo 

Everstiluutnantti Eino Olavi 
Pyysalo kuoli 11. kesäkuuta 
1991 Kotkassa. Hän oli synty-
nyt Turussa 19.6.1915. 

Eino Pyysalo valmistui ak-
tiiviupseeriksi Merisotakoulun 
17. merikadettikurssilta 1944 ja 
kävi Merivoimien kapteeni-
kurssin 1949—50. Esiupseeri-
tutkinnon hän suoritti Taiste-
lukoulussa 1960. 

Eino Pyysalo palveli varus-
miehenä Rannikkotykistöryk-
mentti l:ssä 1938—39. Talviso-
dassa ja välirauhan aikana hän 
palveli nuorempana upseerina 
Helsingin Laivastoasemalla. 

Jatkosodan syttymisestä al-
kaen Eino Pyysalon palvelus, 
niin rintamaupseerina kuin 
myöhemmin rauhan päivinä-
kin, liittyi tiiviisti itäiseen Suo-
menlahteen ja sen rannikko-
puolustukseen. 

Eino Pyysalo oli vuosien 
1941—42 taisteluissa 2. Ran-
nikkoprikaatissa ja Itä-Suo-
menlahden rannikkoprikaatis-
sa joukkueen johtajana, 
komppanian päällikkönä sekä 
patterin päällikkönä osallis-
tuen mm Suursaaren valtauk-
seen. Myöhemmin hän toimi 
Rannikkotykistörykmentti 
12:ssa linnakkeistoupseerina. 
Saksalaisten Suursaareen suo-
rittaman hyökkäyksen torjun-
taan Pyysalo osallistui raskaan 
patterin päällikkönä. 

Sotien jälkeen 1945—47 Ei-
no Pyysalo oli mukana mii-
nanraivauksessa VII Raivaa-
jaosastossa raivaajan ja laivu-
een päällikkönä. Raivauksen 
päätyttyä hän palveli sekä nuo-
rempana upseerina että linnak-
keen päällikkönä Haminan 
Rannikkolinnakkeistossa. 

Puolustusvoimien uudel-
leenjärjestelyn yhteydessä 
muodostetussa 3. Erillisessä 
Rannikkotykistöpatteristossa, 
Kotkan Rannikkopatteristossa, 
Pyysalo toimi aluksi mittaus-
upseerina ja sittemmin teknil-
lisen toimiston päällikkönä ai-
na vuoteen 1962, jolloin hänet 
määrättiin joukko-osaston 
patteristoupseeriksi. Tässä teh-
tävässään hän palveli vuoteen 
1970 siirtyen tällöin täysinpal-
velleena reserviin. Everstiluut-

nantiksi Eino Pyysalo ylennet-
tiin 1975. 

Hyvät tykistölliset taidot ja 
kokemus yhtyneenä vastuun-
tuntoon, uutteruuteen ja pe-
rusteellisuuteen tekivät Eino 
Pyysalosta arvostetun rannik-
kotykistöupseerin. Hän oli kes-
keisesti mukana 1950-luvulla 
tulenkäytön johtamisjärj este-
lyjä kehitettäessä. Samoin hä-
nen panoksensa oli merkittävä, 
kun palautettiin valvontako-
mission määräyksestä poistet-
tua raskasta tykistöä ja sen toi-
mintavalmiutta itäiselle Suo-
menlahdelle. 

Eläkevuosinaan Eino Pyysa-
lo harrasti perhostutkimusta ja 
puukäsitöitä ollen myös kiin-
nostunut heraldiikasta ja sen 
tutkimisesta. Einon käsien 
työn jäljet näkyvät useissa Kot-
kan Rannikkopatteriston pe-
rinne-esineissä. 

Eino Pyysalo muistetaan 
ympäristöönsä myönteisesti 
suhtautuneena ja huumorinta-
juisena ihmisenä, joka värik-
käällä olemuksellaan loi ympä-
rilleen optimismia ja valoisaa 
mieltä. 

Entiset esimiehet, alaiset, 
palvelus- ja kadettitoverit tek-
vät kunniaa poismenneelle ase-
lajiveljelle ja ystävälle. 

(U Tirronen) 

SOTAVAINAJAT 
Opetusministeriö on asettanut sotavainajatoimikunnan etsimään itärajam-
me taakse haudat tuja suomalaisia sotilaita. Noin 3500 kaatuneen löytämi-
seksi ovat kaikki tiedot arvokkaita. 

Jos lukijakunnassa on asiasta tietäviä, ottanette yhteyttä (mm täytettä-
väksi tarkoitettujen lomakkeiden saamiseksi) opetusministeriöön: 
Huk Merja Känä 90-1341 7295 
Hallsiht Antti Vuorinen 90-1341 7214 



IN MEMORIAM 

Varsinkin vanhemman rannik-
kotykistöväen hyvin tuntema 
Kalle siirtyi hiljaisten valtakun-
taan 26.8.1991. Hän syntyi 
Tammelassa 19.2.1915, tuli yli-
oppilaaksi Suomalaisesta Yh-
teiskoulusta ja jatkoi opinto-
jaan Helsingin Yliopiston Oi-
keustieteellisessä tiedekunnas-
sa saaden varatuomarin arvon 
v. 1948. Toimittuaan erilaisis-

Karl Ignatius 
sa valtion tehtävissä hän pää-
tyi Suomen Pankkiin, josta 
johtajaksi edenneenä jäi eläk-
keelle v. 1976. 

Hän kävi MSK:n reserviup-
seerikurssin n:o 5. Sotiimme 
hän osallistui itäisellä Suomen-
lahdella ja oli mm yksi viimei-
sistä Saarenpään linnakkeelta 
lähtijöistä. Ylennys majuriksi 
tapahtui vuonna 1967. 

Aselajiimme liittyvä yhdis-
tystoiminta oli hänelle läheis-
tä. Ollessaan RtSK:n ja 
RtUY:n jäsen hän osallistui 
1937 Rt-kerho Johtorenkaan 
perustamiseen ja toimi sen sih-
teerinä kolmen ensimmäisen 
vuoden ajan. Saman kerhon 
puheenjohtajan nuijaa hän 
käytti 1945—54. RtUY:n johto-
kunnan jäsen hän oli 1948— 
69. Hän kuului myös Rannik-
kotykistön Perinneyhdistyksen 
perustajajäseniin, joka yhdis-
tys sitten perusti Rannikkoty-
kistösäätiön 1979. Tässä sää-
tiössä hän vaikutti valtuuskun-

nan jäsenenä vuosina 1980— 
91. 

Karl Ignatius on jäänyt mie-
liin myönteisenä henkilönä, jo-
ka oli aina valmis auttamaan 
toisia, mutta joka myös pysyi 
tiukasti oman mielipiteensä ta-
kana. Auttamishalu ilmeni sii-
näkin, että hän lakimiehenä 
laati Rannikkotykistön Perin-
neyhdistyksen ja Rannikkoty-
kistösäätiön säännöt sekä suo-
ritti tarpeelliset muutokset 
RtUY:n sääntöihin yhdistyslain 
muuttuessa. Myös muissa lain-
opillisissa pulmissa hän auttoi 
em yhdistyksiä. 

Karl Ignatiukselle on myön-
netty seuraavat kunnia- ja an-
siomerkit: VR 4, VR 4 tl k, VR 
3, SK am, Ts mm, Js mm, SL 
R 1, RUL am, RtUy kult am, 
Johtorenkaan kult am, Ran-
nikkotykistön ansiolevyke. 

Teemme kunniaa riveistäm-
me poistuneelle. 

(Veijo Eravuo) 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS RY:N 

VUOSIKOKOUS 
Kansaneläkelaitoksen Kuntoutustutkimuskeskuksessa 

Peltolantie 3, Turku 
06.11.1991 klo 13.30 alkaen. 

13.30 Kokoontuminen Tutkimuskeskukseen 
laitoksen esittely 

14.00 Ruotsin rannikkotykistön tarkastajan esitelmä 
15.30 Kahvi 
16.00 Vuosikokous 
17.00 Päivällinen 
18.30 Siirtyminen Turun Upseerikerholle, j ossa vapaata seu-

rustelua 
Kokouspäivänä päivystää Turussa neuvonta- ja opastus-
puhelin 949-523660. 
Ilmoittautumiset yhteysupseerien kautta 1.11. mennessä. 
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75. Rannikkotykistökadettikurssin 
aselajijakso 

75. kadettikurssin aselajijakso 
alkoi kesäkuussa -90. Viimei-
sen vuoden asiat olivat mielen-
kiintoista kertausta ja tehokas-
ta uuden oppimista myös niil-
le kadeteille, jotka olivat varus-
miehinä palvelleet rannikkoty-
kistössä. Puolelle kurssilaisis-
ta kaikki asiat olivat tuntemat-
tomia, joten heille vuoden en-
simmäiset kuukaudet olivat hi-
kistä puurtamista perusteiden 
parissa. 

Merivalvonnalla se alkoi 
Aloitimme merivalvontajak-
solla Hangossa. Uudet miehet 
"henkisesti värvättiin" asela-
jimme väreihin koulutukselli-
sesti tiukassa viikossa. Tosin ai-
kamme riitti myös parina ilta-
na terassilla istumiseen ja me-
rellisen ilta-auringon nauttimi-
seen. 

Kesäloman jälkeen ryhdyim-
me opiskelemaan tykkipuolen 
asioita. Jokainen paneutui tyk-
kiryhmän toimintaan ja tykki-
menetelmään innolla, jonka 
koulutusjakson lopussa odot-
taneet pää- ja harjoituskalus-
ton kovapanosammunnat pal-
kitsivat. Näin kurssimme ka-
pusi tyvestä puuhun pyrkien 
välttämään pitkäaikaisessa 
johtamiskoulutuksessa piilevän 
vaaran, että nuori upseeri hal-
litsee koulun lopussa vain 
"suure t" linjat, eikä lainkaan 
käytännön asioita. 

Käytäntö parasta 
Käytännönläheinen koulutus 
oli tavallaan kurssimme asela-
jikauden parasta aikaa, koska 
tuolloin syntyi joukkoomme se 
tärkeä Rt-henki, jota jokainen 
meistä tarvitsee voidakseen 

tehdä parhaansa. Entisen rat-
suväen miehen kadettialiker-
santillisella ohjauksella kym-
menhenkinen ryhmämme toi-
mi kuin yhtenä miehenä saa-
vuttaakseen riittävät perustie-
dot ammattiinsa. Tuosta al-
kuun ryhmähenkenä esiinty-
neestä ilmiöstä kasvoi myö-
hemmin luja luottamus ran-
nikkotykistöön ja sen 
henkilöstöön. 

Talven hampaat koettiin 
Lohtajalla kymmenen metrin 

päässä meren rannasta, pakka-
sen kiristyessä kahteenkymme-
neen ja tuulen tehdessä par-
haansa tykkien lennättämisek-
si asemistaan. Seitsemän vaa-
tekappaleen allekin tunkeutui 
hyinen viima, joka sai patteri-
upseerit unelmoimaan keski-
öön. Samaan aikaan keskiöup-
seerit toivoivat pääsevänsä edes 
välillä ulos "kravattipinonsa" 
alta. Työ tehtiin, opittiin ja 
omaksuttiin. 

RAVAL tutuksi 
Tammikuussa alkoi koulutuk-
semme vaativin jakso — RA-
VAL. Kurssillamme ei ollut 
kuin yksi aiemmin laskinup-
seerin koulutuksen saanut, jo-
ten kaikki "namiskuukkeli t" 
opeteltiin "apinavalon" kaut-
ta. OMA VIRHE-ilmoituksen 
ei annettu masentaa ja osa 
kurssilaisista suorastaan asui 
laskimella hankkien tärkeitä 
harjoittelutunteja käyttöoi-
keutta varten. Siinä katseli sa-

maa näyttöpäätettä niin vanha 
rt-mies, lentäjä, puskajussi, kt-
mies kuin ratsuväen mieskin 
yhtä ihmeissään, kunnes lo-
pussa kiitos seisoi ja koulutta-
jamme erinomaisen kinkkisek-
si laatima loppukoe läpäistiin 
enemmän tai vähemmän kiitet-
tävästi. 

Loppusuoralla 
Viimeistä jaksoa leimasivat 

(seur. sivu) 

Ev K J Mikola luovuttaa kunniamiekan kad-alik Rantakarille. 
Komentajisto seuraa. 



(jatkuu) 
joukko-osastoharjoittelut, 
joissa haettiin jälleen tuntu-
maa varusmiesten kouluttami-
seen. Saimme vaikutelman, et-
tä tulimme joukkoihin taivaan 
lahjana, koska osaltamme 
poistimme osittain ylityötar-
peen. Valmistuvalle upseerille 
tietoisuus omasta tarpeellisuu-
desta on tärkeä koulutukselle 
painoa antava tekijä. 

Kaikki loppuu aikanaan ja 
13.8. siirtyi kurssimme takaisin 
Kadettikoululle saamaan vii-
meiset eväät luutnantin uralle. 
Kaksi vauhdikasta viikkoa, joi-
den jälkeen pääsemme kokei-
lemaan kykyjämme rannikko-
tykistön teräksisessä joukossa. 

(75. RT-KURSSI) 

Rannikkosisarien säätiön stipendin luovutti sisar Mirja Valve kad 
A Tavailalle. Sisar Kirsti-Liisa Vieno ja kad J Puistola tarkkai-
levat. 

PALKITTIIN! rasmieskello". Rannikkosisa-
Aselajin parhaana palkittiin rien stipendivaroista riitti vie-
kad-alik P Rantakari. Toisena lä "siivu" kad J Puistolalle, 
kiitettävän todistuksen työstä- RtUY:n priimusmiekan vei tie-
neenä ansaitsi stipendinsä kad- tysti Rantakarin Pasi. Sillä lail-
alik A Tavaila, jolle itseoikeu- la! 
tetusti ojennettiin myös "her- (HN) 

Opistoupseeriosastolla tapahtuu 

Alarivi vasemmalta: vääp U Mäkinen VaaRPsto, ylil H Iso-
Somppi, maj S Kaipia, sotmest J Andersson, vääp M Pokkinen 
TUrRR, vääp R Lehtinen VaaRPsto. 
Ylärivi vasemmalta: vääp K Metsä-Tokila UudPr, vääp J Balk 
KotRPsto, vääpKLaakko TurRR, vääp R T Lehtinen KotRPsto. 

PO II12 E-jakson rannikkoty-
kistölinja aloitti opiskelun 
Rannikkotykistö koulussa 2.1. 
1991. Kurssille oli komennettu 
10 oppilasta. Tiiviin opiskelun 
ja lukuisten käytännön harjoi-
tusten jälkeen kurssi valmistui 
27.6.1991. 

Kurssin priimukseksi selviy-
tyi vääpeli T A Alho Vaasan 
Rannikkopatteristosta. 

Vuonna 1989 alkanut uuden 
koulutusjärjestelmän mukai-
nen ensimmäinen peruskurssi 
PK 48 valmistui juhlallisessa ti-
laisuudessa Lappeenrannassa 
28.6.1991. Koulutus käsitti vii-
si eri jaksoa: I Y Lappeenran-
nassa, I E Rannikkotykistö-
koulussa, joukko-osastohar-
joittelujakso (sisälsi useampia 
kurssijaksoja sekä käytännön 
koulutusta eri joukko-osastois-
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sa), II Y Lappeenrannassa ja II 
E Rannikkotykistökoulussa. 

II E -vaiheen opiskelu ta-
pahtui yhdessä, "samalla luo-
kalla", PO II 12 E:n kanssa. 
Järjestely oli pakon sanelema 
ja osoittautui hyväksi. PK 
48:lta valmistui seitsemän vää-
peliä. Rannikkotykistölinjan 
priimus oli vääpeli M Pokki-
nen Turun Rannikkorykmen-
tistä. Hän vastaanotti myös 
kunniamiekan. 

Opistoupseeriosastolla on täl-
lä hetkellä meneillään PK 49, 
joka opiskelee II Y -jaksolla 
Lappeenrannassa. Oppilaita 
rannikkotykistölinjalla on 
kuusi. PK 50 aloitti I E -jak-
son Rannikkotykistökoululla 
31.7.1991. Jakso päättyy 20.12. 
1991. Oppilaita on kuusi. 

Onnittelut opintona päättä-
neille kurssilaisille. Kursseilla 
opiskeleville oppilaille toivote-
taan sinnikästä opiskeluintoa. 

(S Kaipia ym) 

Alarivi vasemmalta: vääp I Liinamaa SIRR, ylivääp M Kauko-
ranta SIRR, ylil HIso-Somppi, maj S Kaipia, sotmest J Anders-
son, yliv J Hokkila SIRR, vääp J Janhunen SIRR. 
Ylärivi vasemmalta: vääp M Lehtimäki VaaRPsto, yliv A Vou-
tilainen HanRPsto, vääp H Kangas SIRR, yliv P Naapuri 
VaaRPsto, vääp T Alho VaaRPsto, vääp T Hasan SIRR. 
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Kapteenikurssi 32 

Alarivi vasemmalta H Salomaa, J Ylitalo, A Kannisto, kurssin 
johtaja J Jaakkola, J-P Ranta, J Pallaspuro, J Kivelä. 
Ylärivi vsemmalta T Grönvall, H Heinonen, J Juusela, V Auvi-
nen, J Vauhkonen, S Karjunen, M Eskola, T Saastamoinen, 
H Rauhala. 

LAPUA - VOITTAJAN VALINTA ! 

Patruunatehdas Lapua Oy 
PL 5, 62101 LAPUA 
puhelin 964-310 111 

Viime vuoden elokuun 27:nä 
päivänä aloitti 14 rannikkoty-
kistön ja yksi merivoimien yli-
luutnantti opiskelun rannikko-
tykistön kapteenikurssi 32:11a. 
Kurssi päättyi 12.6.1991. Kurs-
sin pääopettajina toimivat maj 
J Jaakkola ja kapt K Mäkinen. 

Kurssin 194 opiskelupäivää 
täyttyivät viime syksynä pää-
asiassa luokkaopinnoista tä-
män kevään ollessa leiriaikaa. 
Kurssilla oli mahdollisuus osal-
listua poikkeuksellisen useaan 
harjoitukseen. Näissä harjoi-
tuksissa kyettiin saamaan 
aiempia kursseja enemmän 
käytännön koulutusta ja har-
joittelua. 

Ammunnan johtajan tehtä-
viin pätevöidyttiin VaaRPston 
henkilöstön opastamana Loh-
tajalla, tosin sään takia jou-
duttiin ammunnat peruutta-
maan kahdelta päivältä. 

Rannikkotykistön vuotuinen 
yhteisleiri pidettiin tänä vuon-
na Helsingin edustalla. Leirin 
onnistumiseen kapteenikurssi 
vaikutti ratkaisevalla tavalla 
heidän suunnitellessaan ja joh-
taessaan kaikki leirin ammun-
nat. Karttaharjoituksissa kurs-
si käsitteli monipuolisesti lin-
naketta, rannikkorykmenttiä 
ja torjuntapataljoonaa. 

Toukokuun lopussa kurssi 
osallistui Rannikkotykistökou-
lun pitämään rannikkoalueen 
esikunnan kertausharjoituk-
seen, jolloin saatiin arvokasta 
kokemusta tämäntasoisen esi-
kunnan toiminnasta. 

Tasaisen kurssin priimuk-
seksi selviytyi ylil J Ylitalo 
Rannikkotykistöaineiden per-
haana palkittiin kapt M Esko-
la. Kiitettävät tutkielmat kir-
joittivat kapt M Eskola ja ylil 
J Vauhkonen. 

(K Mäkinen) 

22 10 

Strategiaa 
Norjan Lakselvissa ja Ruotsin 
Kiirunassa tutustuimme pai-
kallisiin varuskuntiin. Isän-
tiemme vieraanvaraisuus ja 
avoimuus oli mieliinpainuvaa. 
Kiirunan alueella pääsimme 

Uskomme ruotsalaisten ky-
kyyn ja haluun puolustaa 
maansa pohjoisimpiakin osia 
vahvistui, kun paikalliset ko-
dinturvajoukot eli Hemvärnet 
esitteli meille toimintaansa ja 
kalustoaan. Ikääntuvien sotu-

tutustumaan paikalliseen 
"rannikkotykistöön", joka ku-
ten kuvasta näkyy sykähdytti. 
Kiinteät tykkiasemat muodos-
tivat omaa 100 TK patteriam-
me vastaavan kokonaisuuden. 
Merellinen elementti vain oli 
korvattu upealla tunturimaise-
malla. 

reiden eleetön usko asiaansa 
heijastui heidän toiminnas-
taan. 

Sotahistoriaa 
Norjassa tutustuimme omatoi-
misesti mm kahteen saksalais-
ten sodan aikana rakentamaan 
rannikkolinnoitukseen. Ensim-

mäinen pattereista sijaitsi Al-
tavuonon länsirannalla Isnes-
toftissa. Patterin kolmen tykin 
ja tulenjohtoaseman jäänteet 
löytyivät vuonoa keskeisesti 
hallitsevalta niemeltä. Tätä 
upeaa vuonomaisemaa Saksan 
merivoimien rannikkotykki-
miehet saivat ihailla huhti-
kuusta 1941 joulukuuhun 
1944. Altavuonon molemmin 
puolin ryhmitettyjen rannikko-
pattereiden tärkeimpänä tehtä-
vänä oli suojata vuonon poh-
jukkaan Käfjordiin tukeutu-
neita Saksan laivaston aluksia 
mm taistelulaiva Tirpitziä. 

Toinen tutustumamme ran-
nikko tykistöpatteri sijaitsi Ai-
tan ja Tromsön puolivälissä 
Lyngdenin vuonon itärannalla 
Späkenesin niemellä. Patterin 
tulenjohtoasema oli täysin säi-
lynyt, ja neljän tsekkoslovaki-
alaisen 150 mmm Skoda-tykin 
asemat olivat helposti paikan-
nettavissa. Vuoden 1945 alus-
sa patterin tärkeänä tehtävänä 
oli suojata saksalaisten Poh-
jois-Norjassa olevien joukko-
jen vetäytyminen Lyngdenvuo-
non pohjukan ja Kilpisjärven 
välissä sijaitsevaan Lyngden 
asemaan. 

(seur. sivu) 

Rannikkotykkimiehet Jäämeren rannikolla 

Opintonsa Sotakorkeakoulus-
sa elokuussa päättänyt yleisesi-
kuntaupseerikurssi matkusti 
viimeisellä kouluviikolla Jää-
meren rannalle. Matkalla tu-
tustuttiin alueen strategisiin 
kysymyksiin sekä sotahisto-
riaan 

Kotoinen olo "rannikkotykin" ääressä Pohjois-Ruotsin tuntu-
reilla. 

Puolet merisotalinja 16:n oppilaista. Hauskaa on, kuten yleensä. 



(jatkuu) 

Narvikin taisteluihin kevääl-
lä 1940 osallistunut veteraani 
piti kurssillemme esitelmän ky-
seisistä tapahtumista. Tarkaste-
limme hänen opastuksellaan 
taistelua lisäksi maastossa. Eh-
dimme myös pikaisesti tutus-
tua Narvikin mielenkiintoiseen 
sotamuseoon, jota sopii suosi-
tella tutustumiskohteeksi tällä 
alueella liikkuville. 

Lopuksi 
Perjantain ja lauantain välise-
nä yönä päättyneen matkam-
me jälkeisenä maanantaina 
19.8. ilmoittauduimme uusissa 
palveluspaikoissamme seuraa-
vasti: 

Timo Junttila ja Jukka Tilli 
Rannikkotykistökoulu 

Kenneth Nyholm ja Juhani 
Paalanen Pääesikunnan ran-
nikkotykistötoimisto 

TUnnelmakuva viimeisen opintopäivän päättyessä Kiirunan ete-
läpuolisissa maisemissa. 

Tapio Maijala Merisotakou-
lu 

Aulis Minkkinen Itä-Uuden-
maan sotilaspiirin esikunta 

Parasta menestystä opinton-

sa Sotakorkeakoulussa aloitta-
neille rannikkotykkimiehille! 

(Tapio Maijala) 

Hangon taisteluista 50 v 

Hangon Rintamamuseo ja 
Hankoniemen Kilta järjestivät 
ainutlaatuisen muistojuhlan 
25.—26.7.1991. Tilaisuus oli 
samalla kansainvälinen vete-

raanitapaaminen, jossa muka-
na oli 40 veteraania Ruotsista 
ja 23 neuvostoliittolaista suo-
malaisten lisäksi. 

Ohjelmaan kuului vierailuja 
entisillä taistelupaikoilla. Jär-
jestetyssä seminaarissa johti 
puhetta maisteri Pekka Silvast 
ja puolustusvoimia siinä edusti 
evl Urho Myllyniemi, molem-
mat tuttuja nimiä sotahisto-
rian tuntemuksen alalla. 

Helteisessä säässä järjestyt-
tiin yli 500 veteraanin voimin 
katselmukeen Hangon torilla 
— tunnelmaa riitti! Joukot 
katsasti amiraali Jorma Haap-
kylä seurassaan kenraalimaju-
ri Börje Backström sekä evers-
tit KJ Fredriksson ja Pentti 
Silvast. 

(P Silvast) 

22 12 

Hangon Rannikkopatteristo 70 v 
Hangon Rannikkopatteristo 
vietti 70-vuotisjuhliaan 1.8. 
1991 tavanomaisin tapahtu-
min. Juhlapäivä alkoi lipun-
nostolla yksiköissä, jatkui 
kunnianosoituksella sankari-
haudalla, mistä joukot siirtyi-
vät miltei suoraan valmistautu-
maan paraatikatselmukseen ja 
paraatiin. 

Paraatikatselmuksen suoritti 
Etelä-Suomen Sotilasläänin 
komentaja, kenraaliluutnantti 
Erkki Rannikko Hangon van-
halla urheilukentällä. Majuri 
Kari Vallin komentaman 
moottoroidun ohimarssin otti-
vat vastaan Casinon puistossa 
kenraaliluutnantti Erkki Ran-
nikko, everstiluutnantti Heik-
ki Rinne ja Hangon kaupungin 
edustaja Sture Söderholm. 

Patteriston kutsuvieraille 
tarjoaman luonaan jälkeen 
siirryttiin kaupungintalolle. 
Kaupungintalon lämpiössä 
patteristolle läheiset tahot esit-
tivät patteriston edustajille ter-
vehdyksensä vuosipäivän joh-
dosta. Välittömästi tervehdys-
ten vastaanoton jälkeen alkoi 
päiväjuhla. Päiväjuhlan ohjel-

ma oli kulttuuripitoinen, juh-
laesitelmän Hangon Rannik-
kopatteriston historiasta piti 
maisteri Pekka Silvast. Ran-
nikkotykistön tarkastaja eversti 
Juhani A Niska korosti juhla-
puheessaan Hankoniemen me-
ristrategista merkitystä men-
neinä ja nykyisinä aikoina. 
Tarkastajan mielestä itsenäisen 
rannikkotykistöjoukko-osas-
ton sijainti Hankoniemellä on 
meripuolustuksen kannalta 
välttämätöntä. 

Vuosipäivä päättyi Casinol-

la pidettyyn iltajuhlaan. Casi-
nolle oli saapunut lähes 200 
kutsuvierasta, joiden joukossa 
kaikki elossa olevat patteriston 
entiset komentajat. 

Auringon laskiessa Hanko-
niemen horisonttiin päättyi 70. 
vuosipäivä. Hangon Rannik-
kopatteristo jatkaa tärkeätä 
tehtäväänsä ammattitaitoisten 
rannikkotykistöj oukko-osasto-
jen rintamassa sen etuvartios-
sa perinteilleen uskollisena. 

(Maj K Valli) 

Ohimarssia odotellessa. 



Rannikonpuolustajien veteraanijuhla 
Virolahden kirkolla 10.7.1991 

Kenr Valtanen seurassaan vete-
raanien paraatia komentanut 
maj Matti Talsi. 

Itäisen Suomenlahden rannoil-
la ja saaristossa taistelleet ase-
veljet ja -sisaret kokoontuivat 
Virolahden kirkolle 10. heinä-
kuuta "Yhteiseen muistojen 
juhlaan". Veteraanien ja viro-
lahtelaisten suorittamia juhla-
järjestelyjä tukivat vakinaisen 
väen puolelta Kotkan Rannik-
kopatteristo, Haminan varus-
miessoittokunta sekä Kaak-
kois-Suomen Rajavartiosto. 

Kauniina kesäaamupäivänä 
alkoi veteraaneja ilmoittautua 
Virolahden seurakuntakeskuk-
sessa, jonne rintamasisaret oli-
vat järjestäneet tulokahvit. 

Jälleennäkemisiä oli monen-
laisia. Tavattiin virolahtelaisia 
naapureita. Oli kenties nähty 
edellisenä päivänä Kotkan 
Rannikkopatteriston vuosijuh-
lan tilaisuuksissa. Monien koh-
dalla vuosia oli kuitenkin vie-
rähtänyt, joten tarvittiin het-
ken miettiminen ja — oivallus 
— "Sinähän se siinä". 

"Vuorelan pataljoona" 
Vuorelan pataljoonan miehet 
kävivät kättelemässä komenta-
jaansa; sotilastavat olivat tal-
lella — ilmoittauduttiin esimie-
helle. Kaikkiaan n 300 henkeä, 
kutsuvieraat mukaanlukien, 
saapui määräaikaan mennessä 
kirkolle. 

Ikäluokkien jakauma oli 
melkoinen. Vanhimpana pai-
kalla oli v. 1900 syntynyt heras-
tuomari Ville Peltola ja nuo-
rimpina v. 1926 syntyneet, 
nuorukaisina kesän ja syksyn 
1944 taisteluihin osallistuneet. 
Moninaiset olivat myös taiste-
lupaikat miesten takana; ran-
taviiva ja saaristo Virolahdel-
ta itään, Viipurinlahti, Teika-
ri, Someri, Suursaari jne. 

Katselmus ja ohimarssi 
Kun kättelyt oli suoritettu ja 
ensimmäiset kuulumiset vaih-
dettu, otti majuri res Matti Tal-
si veteraanijoukon komentoon-
sa ja järjestyttiin katselmusta 
varten. Nuorena vänrikkinä 
itäisen Suomenlahden sotatoi-
miin osallistunut kenraali 
Jaakko Valtanen tarkasti 266 

veteraanin, mukana parikym-
mentä naista, ryhdikkäät rivis-
töt Haminan varusmiessoitto-
kunnan esittämän "Meren lau-
lun" soidessa. 

Puheessaan kenraali Valta-
nen mm totesi monien muisto-
jen yhdistävän sitä joukkoa, 
joka paikalle oli kokoontunut; 
erityisesti muistuivat mieleen 
ne aseveljet, jotka sota iäksi 
vei. Kenraali painotti myös mi-
ten kuluneet 50 vuotta ovat 
kirkastaneet sen, että silloin 
tehdyt ratkaisut olivat oikeita, 
itsenäisyytemme on säilynyt. 

Kenraali Valtasen seuruei-
neen vastaanottama ohimars-
si, jota soittokunta tahditti 
"Muistoja Pohjolasta" -mars-
sin sävelin, osoitti kaikille kat-
sojille, että ruodut olivat ojen-
nuksessa ja tahti säilyi. 

Muistokivi paljastettiin 
Ohimarssin päätyttyä siirryt-
tiin Virolahden kirkkomaalle. 
Soittokunnan esittämän von 
Kothenin "Hymnin" jälkeen 
laskivat Uljas Hämäläinen ja 
Pekka Värri veteraanien seppe-
leen sankarihautojen muisto-
merkille. 
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Paraatin vastaanottivat kenr Valtanen vierellään ev Veikko Vuo-
rela ja kapt Uljas Hämäläinen. Lisäksi Virolahden kunnanval-
tuuston pj Lauri Haaja, kunnanjohtaja Kalle Littunen, evl Lauri 
Kasurinen, kansanedustaja Anna-Liisa Kasurinen, rovasti Val-
te Nuuttila ja evl Antti Maijanen. 

Veteraanien aloitteesta ja vi-
rolahtelaisen talkoohengen 
myötävaikutuksella oli kirkko-
tarhan kulmaukseen pystytet-
ty graniittinen rannikonpuo-
lustajien muistokivi. Hankkee-
seen olivat osallistuneet Viro-
lahden kunta ja seurakunta, 
alueen pankkeja, yrityksiä, yh-
teisöjä ja yksityisiä kansalaisia. 

Muistomerkin paljastuspu-
heessa eversti Veikko Vuorela 
palautti mieliin taistelutapah-
tumat ja korosti rannikkotais-
telij öiden panosta itsenäisyy-
temme säilyttämisessä todeten 
samalla niiden lähikansojen 
kohtalon, jotka taipuivat vie-
raan vallan tahtoon. Lopuksi 
eversti Vuorela luovutti paljas-
tetun muistomerkin rannikko-
taistelijoiden puolesta Virolah-
den seurakunnalle. Seurakun-
nan puolesta muistomerkin ot-
ti vastaan, kiitokset veteraa-
neille kohdistaen, Virolahden 
kirkkoherra rovasti Valte Nuut-
tila. 

Varusmiessoittokunnan esit-
tämän Robert Kajanuksen 
"Suomalaisen sotilaan ru-
kouksen" jälkeen juhlaväki 
siirtyi kirkkoon. Kuunneltiin 

urkusoolo. Monessa mukana 
ollut Uljas Hämäläinen muis-
teli lyhyesti tapahtumia Viro-
lahdelta 1941 Suursaareen 
1944. Samalla hän järjestäjien 
puolesta kiitti muistokivihank-
keeseen sekä päivän järjestelyi-
hin osallistuneita. 

Tilaisuudessa veteraaneille 
esittivät tervehdykset Virolah-
den kunnanvaltuuston puheen-
johtaja Lauri Haaja, Kotkan 

Rannikkopatteriston komenta-
ja everstiluutnantti Lauri Ka-
surinen sekä Kouvolan Sotilas-
piirin esikuntapäällikkö evers-
tiluutnantti Antti Maijanen. 
Tilaisuuteen olivat lähettäneet 
tervehdyksensä rannikkotykis-
tön tarkastaja eversti Juhani 
Niska sekä kenraalimajuri ja 
rouva Väinö ja Siiri Karvinen. 
Kirkkotilaisuuden päätössanat 
lausui rovasti Nuuttila ja lo-
puksi veisattiin yhteisesti virsi 
"Jumala ompi linnamme". 

Ulkona nautitun kenttälou-
naan ja raja-alueelle suoritetun 
retkeilyn jälkeen oli hyvästely-
jen ja kotiinpaluun aika. Ku-
lunut päivä jäi varmasti pysy-
västi läsnäolijoiden mieliin. Vi-
rolahden kirkkotarhassa päi-
västä vastaisuudessakin kertoo 
paljastetun muistomerkin teks-
ti: 

Virolahden Rannikon 
Puolustajien Muistoksi 

ja Kaatuneiden Kunniaksi 
10.7.1991 

Aseveljet ja Sisaret 

(U Tirronen) 

Paljastettu muistokivi. Kunniavartiossa veteraanit Veijo Sink-
konen (vas) ja Aarne Virtala. 
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TurRR:ssä tapahtui: 

Bengtskärin taistelusta 50 vuotta 
Bengtskärin taistelun 50-vuo-
tisjuhlaa vietettiin Bengtskäris-
sä ja Hiittisten saaristossa 
26.7.1991 mittavin juhlalli-
suuksin. Päivän ohjelma koos-
tui Bengtskärissä pidetystä ke-
säkuun alokkaiden valatilai-
suudesta, Örössä järjestetystä 
omaistenpäivästä ja Hiittisissä 
pidetyistä useista tilaisuuksis-
ta. 

Samaan aikaan aloitti toi-
mintansa rykmentin Hiittisten 
saaristoon päiväksi perustama 
paikallisradio, "Radio Bengt-
skär 88,8 MHz" toimintansa 
Bengtskärissä kertoen suomek-
si ja ruotsiksi tapahtumista 
Bengtskärissä, Hiittisissä ja 
Örössä. 

Seppele majakan puolustajien 
muistotaululle. 

"Radio Bengtskär" 
Päivä alkoi klo 08.00 Hangon 
Länsisatamassa, missä 350 
alokkaiden omaista aloitti me-
rimatkan Bengtskärin edustal-
le. Merimatka tehtiin kauniin 
sään vallitessa Saaristomeren 
Merivartioston ulkovartiolaiva 
Uiskolla, Turun Laivastoase-
man ya Valaalla, Hangon Ran-
nikkopatteriston ya Vänöllä ja 
rykmentin ya Paraisella. Mat-
kan aluksi kaikille osallistujil-
le jaettiin rykmentin yhdessä 
Dragsfjärdin kunnan kanssa 
painattama Bengtskärin taiste-
lusta kertova kaksikielinen esi-
te. 

Kaikki puolustushaarat 
mukana 
Ilmavoimien raskas helikopte-
ri toi kutsuvieraat paikalle klo 
09.30 ja Laivaston soittokun-
nan tahdittamana alkoivat juh-
lallisuudet. Satakunnan Len-
nosto suoritti ylilennon kah-
della Drakenilla ja samanaikai-
sesti Rannikkolaivaston osasto 

teki syöksyn Bengtskärin ohi 
sodan aikaisen Osasto Auvisen 
käyttämää reittiä myöden. 

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn lausui saatesanat ennen 
seppeleenlaskua Bengtskärin 
taistelun muistolaatalle. Seppe-
leenlaskun jälkeen seurasi va-
la esilukijana kansanedustaja 
Jan-Erik Enestam. Valan jäl-
keen Bengtskärin puolustajien 
päällikkö, res luutnantti Fred 
Luther kertoi kokemuksistaan 
Bengtskärin taistelussa. Van-
han sotilaan sanat pelosta, us-
kosta omaan asiaan, puolus-
tusvalmiuden ylläpidosta, 
kaikki upposi vakavaan ja hil-
jaiseen yleisöön. Kiitos Fred 
Luther, annoit meille kaikille 
paljon muutamalla sanalla. 

Ohimarssi uiskoilla 
Ohimarssi pidettiin Bengtskä-
rin pohjoispuolella. Ohimars-
sin otti vastaan ministeri Rehn 
seurassaan sotilasläänin ko-
mentaja ja rannikkotykistön 
tarkastaja sekä rykmentin ko-
mentaja. Ohimarssi tehtiin 
SlRRrn, HanRPston, UudPr:n, 

Ohimarssin vastaanottajat val-
miina. Oikealta puolustusmi-
nisteri Elisabeth Rehnin "joh-
dolla" TUrRRkom ev Sinkko-
nen, LSSl kom kenrl Vesteri-
nen ja rttark ev Niska. 
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Täältä tullaan! 

TurLasm, HelLasm ja rykmen-
tin omilla uiskoilla. Rauhan-
ajan suurin kaikkien puolus-
tushaarojen ja rannikkojouk-
ko-osastojen yhteinen esiinty-
minen ulkosaaristossa päättyi 
komeaan ohimarssiin. 

Hiittisissä 
Örössä vietettyjen omaisten-
päivien jälkeen vietetiin kirk-
kotilaisuus Hiittisten vanhassa 
puukirkossa. Tilaisuudessa pu-
hui eduskunnan oikeusasia-
mies Jacob Söderman. Tilai-
suuden yhteydessä rykmentti 
ja yhteistoimintakumppanit 
laskivat seppeleen Hiittisten 
sankarihaudalle. Oikeusasia-
mies Söderman lausui mm: 

"Bengtskärin taistelun ja 
voiton symbolista merkitystä 
ei sovi aliarvioida. Se oli suu-
ren dramaattisen, traagisen 
näytelmän alkusoitto, joka 
niin lähellä kotirintamaa taa-
tusti merkitsi paljon. Kunnia 
kuuluu näin juhlapäivänä saa-
ren puolustajille, taistelun voit-
tajille, maamme puolustusvoi-
mille." 

"Paras tapa kunnioittaa 
Bengtskärin majakkaa raken-
taneiden saaristolaisten ja 
ruukkilaisten sekä majakkaa 
sisukkaasti puolustaneiden so-
tilaiden työtä ja muistoa on 
valtion määrätietoinen, myön-

teinen aluepoliittinen toiminta 
saaristossa. Puolustusvoimat 
ja erityisesti TUrun Rannikko-
rykmentti ovat perinteisesti ai-
na tukeneet saaristolaisten pal-
velujen säilyttämistä ja kehit-
tämistä. Se on viisasta puolus-
tuspolitiikkaa. Sen parempaa 
maamme rannikkojen valvon-
taa kuin elävä saaristo valppai-
ne saaristolaisineen ei mikään 
moderni tekniikka eikä järjes-
telmä voi taata." 

Iltapäivää jatkettiin kevyem-
missä merkeissä Hiittisten 
Nuorisoseuran talolla lasten 
esittämällä ohjelmalla, kahvil-
la ja Jouko Vähä-Koskelan esi-
telmällä. 

Lopuksi laivastokonsertti 
Päivän kruunasi Rosalan kylän 
rannassa pidetty Laivaston 
soittokunnan saaristoskonsert-
ti, jonka päälle syötiin savuka-
laa, uusia perunoita ja palan 
painikkeeksi tanssittiin puoliin 
öihin. 

Turun Rannikkorykmentti 
kiittää yhteistoimintakumppa-
neitaan myötämielisestä suh-
tautumisesta Bengtskärin tais-
telun vuosipäivän juhlistami-
seksi mm seuraavin TurRRrn 
päiväkäskyn sanoin: 

Haluan kiittää kaikkia 
Bengtskärin taistelun muisto-
tapahtuman toteuttamiseen 
osallistuneita ja sitä tukeneita 
joukkoja, yhteisöjä ja yksityi-
siä henkilöitä pyyteettömästä 

ja innolla tehdystä työstä ja 
valmistelutyöstä, joka ainakin 
rykmentin oman väen ja hiit-
tisläisten osalta ylittää varsi-
naisen taistelun valmistelutyöt. 

Aivan erityisen kiitoksen ha-
luan osoittaa puolustusminis-
teri Elisabeth Rehnille, Edus-
kunnan oikeusasiamies Jacob 
Södermanille, kansanedustaja 
Jan-Erik Enestamille ja Bengt-
skärin puolustajien päällikölle 
Fred Lutherille. Läsnäolonne 
ja sanomanne rannikon soti-
laille ja asukkaille oli elämys, 
joka kannustaa meitä yhdessä 
taistelemaan elävän ja puolus-
tamisen arvoisen saariston 
puolesta. 

KIITOS! 

(Kapt K Toivonen ym) 

S 
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RUK 41/Merisotakoulu: 30 vuotta 

Pollari MeriSK:lle. 

"Hyvä kurssiveli. 
Merellinen tervehdys 
lähes kolmen vuosi-
kymmenen takaa Suo-
menlinnasta." 
Näin alkoi ensimmäinen jär-
jestelytoimikunnan kirje Meri-
sotakoulun reserviupseerikurs-
si 41 :n entisille oppilaille. 

Lähes vuosi valmistelevaa 
työtä, ja 17.8.1991 kurssi ko-
koontui ensimmäistä kertaa 
vuoden 1961 jälkeen. Muuta-
mat pienemmät ryhmät olivat 
toki pitäneet yhteyttä myös ku-
luneina vuosina. 

Ensimmäiset kättelyt aamul-
la Palacen rannassa olivat hie-
man hämmentyneitä. Kaikkia 
entisiä kurssitovereita ei heti 
tunnistanutkaan saati sitten 
muistanut nimeä. Moni kui-
tenkin oli ilmeisesti valmistau-
tunut tapaamiseen selailemal-
la kurssijulkaisua. Olipa joku 
kopioinut kronikkaosan mu-
kaansa. 

Merisotakoululla 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin aluksilla siirryttiin Suo-
menlinnaan halki Viaporin 
Tuoppi-puuvenekilpailuun 

Taas koolla! 

osallistuvien lähes parinsadan 
venekaunottaren muodosta-
man ruuhkan. Vilkkaasti jo ju-
tellen ja esiin putkahtaville 
muistoille naureskellen käve-
limme hiljakseen Merisotakou-
lulle. Laskimme kurssin seppe-
leen koulun sankaritauluille ja 
hiljennyimme hetkeksi muista-
maan joukostamme poistunei-
ta yhdeksää kurssiveljeä. 
Trumpetila puhalettu iltasoit-
to jäi varmasti soimaan monen 

ajatuksissa pitkän aikaa. 
Sotilasmestari Keskinen pu-

dotti meidät sitten arkeen ja 
esitteli tämän päivän Merisota-
koulua. Vaikka koulu onkin 
vuosikymmenien aikana kehit-
tynyt ja laajentunut, oli vanha 
päärakennus, jossa aikanaan 
asuimme ja opiskelimme, lähes 
entisellään. Osmo Mikkonen 
ja muutama muu ehti totea-
maan, että oppilaskunnan ti-
lat, joiden kunnostuksen kurs-
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simme aloitti, olivat muuttu-
neet kadettien WC- ja peseyty-
mistiloiksi. 

Ennen lähtöämme luovu-
timme muistoksi käynnistäm-
me Rainer Björklundin hank-
kiman mahtavan pollarin kiin-
nitettäväksi Merisotakoulun 
laituriin. 

Santahaminaan 
Suomenlinnan Upseerikerhol-
la vietetyn lounastauon jälkeen 
pyyhälsimme Santahaminaan. 
Laiturilla oli Rannikkotykistö-
koulun johtaja, evl Heikki Nis-
ka, käsi ojossa toivottamassa 
tervetulleeksi. 

Koulun johtajan esitellessä 
nykyistä rannikkotykistöä ja 
Rannikkotykistökoulua monen 
tuliasema-miehen katse karkasi 
jo tarkastelemaan Canet-tyk-
kiä, joka olikin lähes ainoa 
kurssiajalta tuttu väline hie-
nossa koulutushallissa. RAK-
Sl-harjoitussimulaattorin mo-
nipuolisuutta ja koulutustehoa 
ihastellessamme kuului jostain 
takarivistä kouluttajamme Jyr-
ki Loikkasen vaisuhko kan-
nanotto, josta vain sana "lo-
mapiano" tunkeutui selvästi 
kuuluville. 

Asiantuntevasti esitellyt tor-
nitykit kiinnostivat niin pal-
jon, että kurssin valokuvaami-
nen tykkien edustalla vaati jo 
pitkällistä ja voimakasta äänen 
käyttöä. 

Santahaminan Päällystöker-
holla sulattelimme päivän ko-
kemuksia ja luonnollisesti ju-
tut kääntyivät myös muistelo-
jen puolelle. Jälleen Suomen-
linnan Rannikkorykmentin 
alukset kohahtivat liikkeelle ja 
siirryimme valmistautumaan 
iltajuhlaan. 

Illalla ilo irti 
Kaunissa kesäillassa tartuimme 
sitten cocktail-laseihimme 
Liuskasaaressa pursiseuran ra-
vintolan terassilla. Paikka oli 

Mm Ahtolan Pekka puhui iltajuhlassa. 

tietysti sama kuin kuusijuhlas-
samme. 

Lauluyhtye The Original 
Evergreens viritteli tunnelmaa 
ja Pekka Ahtola kertoi, miten 
tervetulleita kaikki olimme. 
Vilkas keskustelun sorina ja 
ruokailuvälineiden vaimea ki-
linä täyttivät salin, kunnes 
Jaakko Rauramo siirtyi mikro-
fonin taakse kertomaan oppi-
laskunnan puheenjohtajan 
ajatuksia ja muistelmia, joista 
varsinkin jälkimmäiset "koh-
lahtivat" yleisöön. 

Kahvinjuonnin ja lauluyhty-
een vauhdikkaan esiintymisen 
jälkeen Rainer Björklund esitti 
herkän puheen naisille. Puhe 
nostatti yllättäen raikuvia nau-
run puuskia, olikohan syynä 
puheen lähdeteokset: Mehiläi-
senhoitajan Opas ja Kotipuu-
tarhurin Kirja. Rainer kutsui 
myös esiin jo kuusijuhlassam-
me mukana olleet daamit, joi-
ta löytyikin viisi uskollista. 

Ilta päättyi tanssin jälkeen 
liian aikaisin, niinkuin kaikki 
hyvät juhlat. 

Osallistumisprosentti 30-
vuotisjuhlaamme oli mainio ja 
yksimielisen innostuneesti pää-
tettiin kokoontua viiden vuo-
den kuluttua. Terveisiä lähetet-
tiin päivän tapahtumista pois-
saolleille ja erityisesti kurssim-
me vääpelille Taneli "Sit on il-
ment" Osalle. 

(Mikko Saarinen) 
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RUK 10/MeriSK kokoontui 
Merisotakoulun 10. reserviup-
seerikurssi, talvisodan kurssi, 
kokoontui 51-vuotislounaalle 
Katajanokan kasinolle 8.5. 
1991. Ennen lounasta oli kurssi 
tutustunut Rannikkotykistö-

museoon ja Merisotakoulun 
Ruotsinsalmi-näyttelyyn. Me-
riteitse tultiin SlRR:n suosiol-
lisella avulla. Retkeilyyn osal-
listui 14 henkeä ja lounaaseen 
kuvassa olevat 16 kurssilaista 

42 mahdollisesta. 
Kurssi päätti kokoontua 

vuoden 1992 keväällä mahdol-
lisuuksien mukaan kevyen ret-
keilyn merkeissä. 

(Pentti Vähäkallio) 

Merisotakoulun 10. RU-kurssikokous 8.5.1991, 51-vuotistapaaminen. 
Vas. A. Korhonen, P. Vähäkallio, E. Anteli, V. Lappalainen, P. Ekman, O. Kainari, K. Oksanen, 
I. Koppinen, T. Kukko, E. Kukko, V. Vennamo, A. Kouki, U. Ratia, E. Reima, edessä M. Sawo 
ja N. Schwanck. 

(Kuva: K.E. Koskivuori) 

Pääesikunnan Rannikkotykistötoimiston 
kuulumisia 

Majuri Timo Kaukoranta siir-
tyi 1.4.1991 PEsuunnitteluosas-
toon. Hänen tilalleen siirtyy 
majuri Jouko Ovaska Atk-lai-
tokselta. Majuri Henrik Ny-
sten siirtyi 1.9.1991 PEulko-
maaosastolle. 

Majuri Ove Enqvist siirtyi 
1.9. SlRR:iin Rannikkotykistö-
koulun teknillisen osaston joh-
tajaksi. Hänen tilalleen on tul-
lut majuri Juhani Paalanen 

suoraan Sotakorkeakoulusta, 
jossa hän oli ainoa teknillisen 
linjan suorittanut rannikkoty-
kistömies 16.8. päättyneellä 
kurssilla. 

Majuri Paalanen vastaa 
kiinteän rannikkotykistön pro-
jekteista. Suurimpia tämän 
alan projekteja ovat 100 TK:n 
modernisointi, rannikkotykis-
tön lämpökamerahankinnat, 
laskentajärjestelmien ja ran-

nikkomiinan kehittäminen se-
kä merimaalikranaatin han-
kinta pääkalustolle. 

Majuri Erkki Marttila siirtyi 
1.9.1991 LSSlE:aan Turkuun. 
Marttilan seuraaja PErttstossa 
on SKK:sta siirtynyt kapteeni 
Kenneth Nyholm vastuualuee-
naan merivalvonnan kehittä-
minen ja viestijärjestelmät. 
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Rannikkotykistökoulun kuulumisia 
Koulu lähtee alkaneelle luku-
vuodelle kokolailla uusituin 
voimin. Luettelematta siirto-
päivämääriä tai -reittejä kerro-
taan seuraavassa voimavarojen 
tämänhetkinen jako. 

Johtajan (allekirj.) alainen 
organisaatio käsittää toimiston 
sekä teknillisen, kurssi- ja re-
serviupseeriosastot. 

Toimistoa johtaa kapteeni 
Juha Pallaspuro toimistoup-
seerinaan vääpeli Harri Wal-
lenstjerna. Kirjastoa ja kartta-
varastoa hoitelee sotilasmestari 
Arto Koljonen. Toimistorutii-
neja hoitelevat toimistovirkai-
lijat Mirja Stenberg ja Piia 
Partanen. 

Osastot 
Teknillisen osaston moninaisia 
kehittämis-, kokeilu- ja ylläpi-
totoimintoja johtaa majuri 
Ove Enqvist koordinointivas-
tuullaan 
— viestialalla kapteeni Hannu 

Kinnunen, 
— sähköteknillisellä saralla 

teknikkokapteeni Erkki 
Laurila, sotilasteknikko 
Jarkko Lauttanen ja pro-
jekti-insinööriksi kesällä 
palkattu Pauli Husa, 

— tietotekniikan maailmassa 
insinöörimajuri Pentti Yli-
nen ja ylivääpeli Miikka 
Lankila, 

— merivalvonnan piirissä 
luutnantti Hannu Keppola. 

PErttston yliluutnantti 
Matti Kokoi jatkaa alansa 
edelleenkehittämistä koulun 
riveissä. Ensisijaisesti piir-
tämistaidoillaan koulua 
palvelee värvätty Arja 
Määttänen valvonta-alan 
riveissä sekä 

— taisteluvälinealan spesialis-
tina teknikkokapteeni Jus-
si Manninen ynnä sotilas-
mestarit Väinö Häkkinen ja 
Esko Haapala. 

Kurssiosastoa ja kapteeni-
kurssia luotsaa majuri Jukka 
Tilli. Kadettikurssi on kaptee-
ni Timo Saastamoisen hoteis-
sa ja opistoupseerikurssien 
johtajana jatkaa majuri Seppo 
Kaipia. Kurssiosaston riveissä 
toimivat opettajina myös ma-
juri Timo Junttila (kaptk), 
kapteeni Veijo Auvinen (kaptk 
ja kadk), yliluutnantti Jukka-
Pekka Schroderus (kadk), yli-
luutnantti Heikki Iso-Somppi 
(ouk) ja sotilasmestari Jari An-
dersson (ouk). Osaston vääpe-
linä jatkaa luutnantti Jorma 
Katajamäki. 

Reserviupseeriosastoa joh-
taa majuri Pentti Mustonen 
kouluttaj avoiminaan yliluut-
nantti Juhani Karjomaa ja 
luutnantit Jori Harju ja Tom-
mi Raitio sekä ylivääpeli 
Markku Kaukoranta ynnä vää-
pelit Jouni Janhunen ja Harri 
Kangas. Kurssin vääpelinä jat-
kaa yliluutnantti Seppo Huja-

nen. 
Edellä luetellut tehtävät ovat 

liukuvia. Henkilöstömmehän 
tarttuu toimeen kuin toimeen 
koskipa se kertausharjoitusta, 
leiriä tai naapuriosaston ope-
tuksen tukemista. 

Lähteneitä 
Suonta on toki isketty! Sota-
korkeakoulua vahvennettiin 
majuri Jarmo Jaakkolalla ja 
Kadettikoulua yliluutnantti Ju-
ha Vauhkosella. Opintonsa 
SKK:ssa aloittivat kapteenit 
Veijo Taipalus ja Kari Mäki-
nen. ("Meidän" OhjPtrilta 
myös kapteeni Sakari Marti-
mo, joka luovutti päällikkyy-
tensä kapteeni Jari Ylitalolle.) 
Kapteeni Veli-Pekka Paatero 
"talvehtii" lisäopissa Merip-
EuK:lla. Kapteenikurssin aloit-
tivat mm yliluutnantit Petri 
Hietasalo, Olavi Jantunen ja 
Jari Pullinen. Viestikapteeni-
kurssilla ahkeroi yliluutnantti 
Auvo Viita-aho. PO II:n on 
puolestaan aloittanut vääpeli 
Jouko Talviaho. Sotilasmesta-
ri Pertti Siivonen otti syyskuul-
la komentoonsa Orrengrundin. 
Pääesikuntaa vahvensi puoles-
taan majuri Matti Rautonen. 

Että hieman on muutoksia 
tapahtunut — toivottavasti 
aselajin ja koulun parhaaksi 
nytkin. 

(Heikki Niska) 



HENKEÄ ON! 

Perinteistä Rannikon Puolus-
tajain Päivää vietettiin Kuiva-
saaressa sunnuntaina elokuun 
18. päivänä 1991. Päivän jär-
jestelyistä vastasivat Suomen-
linnan Rannikkotykistökilta 
r.y. ja Suomenlinnan rannikko-
rykmentti. 

Lauantai-illan säätiedot ei-
vät lupailleet hyvää, odotetta-
vissa oli sateen ohella kovaa 
tuulta. Sunnuntaiaamuna me-
ri oli lähes tyyni ja vain ajoit-
tain tihutteli. Helsingin Etelä-
satamaan saapui pikkuhiljaa 
juhlaväkeä eri puolilta rannik-
koamme. Vesibussit ja puolus-
tusvoimien alukset odottelivat 
laiturissa ja redillä. Nopeasti 
kiltalaiset siirrettiin Kuivasaa-
ren rantaan. 

Useita tutustumiskohteita 
Saarelle oli järjestetty useita 
tutustumiskohteita, ase-esitte-
lyistä järjestävän killan toimin-
nan esittelyyn. Helsingin kau-
punki osallistui omalla panok-
sellaan kertomalla vesiensuoje-
lusta tämän rajakaupungin 
alueella. Rannikkosotilaskoti-
sisaret huolehtivat kevyemmis-
tä välipaloista ja Isosaaren lin-
nake kenttälounaasta. Tavan-

omaiseen tapaan rokka oli 
maittavaa ja sitä oli riittäväs-
ti. 

Tässä yhteydessä ei pidä 
unohtaa lapsille ja lapsenmie-
lisille järjestettyä ongintaa ei-
kä arpajaisia, arpajaisten jär-
jestelyvastuu oli Kiltasisarilla. 

Pääjuhla kasematin suojassa 
Pääjuhla vietettiin kuulun 12 
-tuumaisen kaksoistornin var-
jossa, kasematin tarjotessa 
tuulensuojan. Ilmojen haltija 
oli suopea, pääjuhlan aikana 
vettä vain tihutteli. 

Kaartin soittokunta viritti 
juhlatunnelman merihenkisil-

Venekuorma on saapunut. 

lä esityksillään. Juhlapuheen 
piti Helsingin Sanomain enti-
nen päätoimittaja Heikki Tik-
kanen, aikanaan naapurisaa-
rella, Isosaaressa palvellut. Ter-
vehdyksensä esittivät SIRRrn 
komentaja, ev Asko Kilpinen, 
Suomenlinnan Killan puheen-
johtaja Eero Sivunen ja kun-
niapuheenjohtaja Reijo Tela-
ranta. Rannikkotykistön tar-
kastaja, ev Juhani Niska oli es-
tyneenä lähettänyt tilaisuuteen 
lämminhenkisen sähkeen. Kes-
keinen sanoma oli: 
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Juhlapuhe. 

"Meidän oloissamme ranni-
kon puolustusjärjestelmä tar-
joaa — ainutlaatuiseen meri-
maastoomme tukeutuen, ai-
noan puolustuskeinon, jolla 
voimme saavuttaa laadullisen 
ja lukumääräisen edun hyök-
kääjää vastaan hetkellä, jolloin 
se on operatiivisesti arimmil-
laan. Tämän tosiasian soisi 
turvallisuuspolitiikkamme ja 
maanpuolustuksemme johdon 
tiedostavan — vaikka järjestel-
miltämme kuuluu puuttua ul-
koista hohdokkuutta ja näyt-
tävyyttä." 

Eversti Asko Kilpinen koros-
ti tervehdyksessään mm lin-
nakkeiden merkitystä eräänlai-
sena ennakkoon ehkäisevänä 
kynnyksenä, kynnyksenä, joka 
toivottavasti on riittävän kor-
kea. Hänen toivomukseensa 
on syytä yhtyä. 

Voitimmeko? 

Veteraaneista vauvoihin 
Kuivasaareen kokoontui yli 400 
henkeä, joukossa oli jo Suo-
men Joutsenen valtameripur-
jehduksella uransa rt-aselajis-
sa aloittaneita sekä viime so-
tiemme aikana tällä linnak-
keella palvelleita veteraaneja. 
Ilahduttavaa näiden ohella oli 
nuorten ja kokonaisten perhei-
den mukanaolo. Joukkoon 

Tulta! 

mahtui jopa muutama vauva-
ikäinenkin. 

Pääjuhlan ja ruokailun jäl-
keen taivas aukeni, eivätkä 
soutukilpailut, käden tarkkuu-
tus ja muut tapahtumat enää 
jaksaneet oikein innostaa. 
Mieli teki jo horisontissa siin-
tävään urbaanimpaan ympä-

Palkittiin. 

ristöön. Lähes pari sataa Kil-
taveljeä ja -sisarta jatkoi vielä 
syventäviä keskustelujaan Suo-
menlinnan Upseerikerholla. 

Kokonaisuutena onnistunut 
päivä 
Kokonaisuutena voidaan vie-
tettyä Rannikon Puolustajain 

(seur. sivu) 



Tarkasti! 

Kotiinpäin. 

leen hyvin. Ensi vuonna Ran-
nikon Puolustajain Päivää vie-
tetään Kyminlinnan Rannikko-
tykistökilta r.y:n ja Kotkan ran-
nikkopatteriston isännyydessä. 

Muistiinmerkitsi: 
"Suorasuuntaaja" 

(jatkuu) 

Kerholla 

Päivää pitää varsin onnistunee-
na. Kriittisesti tarkastellen oh-
jelma oli ehken hieman paikal-
liskeskeinen. Lukuisat tipottain 
suoritetut palkitsemiset ja huo-
mionosoitukset pitäisi vastai-
suudessa keskittää omaksi yh-
tenäiseksi kokonaisuudekseen. 

Päivän tärkein anti oli kui-
tenkin sen henki. Maanpuolus-
tus- ja aselajihenki voivat edel-

i, 
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Evl Timo Sariolle 
kilta-ansiomitali 

Puolustusministeri Elisabeth 
Rehn on Maanpuolustuskilto-
jen Liiton liittohallituksen esi-
tyksestä myöntänyt päivämää-
rällä 4.6.1991 everstiluutnantti 
Timo Sariolle kilta-ansiomita-
lin. 

Everstiluutnantti, kiltaveli 
Timo Sarion kilta-ansiot ovat 
varsin mittavat ja esimerkilli-
sen poikkeavat. Hänen yli nel-
jännesvuosisadan mittainen 
toimintansa kiltatyössä on 
ajoittunut hänen aktiivipalve-

lusaikaansa, yliluutnantista 
everstiluutnanttiin. Rannikon 
Puolustaja-lehden pitkäaikai-
nen toimitussihteeriys ja pää-
toimittajuus ovat kaikkien tie-
dossa, mutta näiden tehtävien 
ohella kiltaveli Timo on hoita-
nut myös Rannikon Puolusta-
jain Kilta r.y:n sihteerin tehtä-
viä, aikoina jolloin kiltatoi-
minta vielä etsi muotojaan. 

Onnittelumme! 

A * 

MANNERHEIM-MUSEO 

Suomen Marsalkka C. G. Mannerheimin 
koti- ja kunniamerkkinäyttely, puvusto sekä 
Aasianmatkan kuva- ja esineaineisto. 

Vuoden 1991 erikoisnäyttely: 
MANNERHEIM VALOKUVAAJANA 

Avoinna: 
Perjantaisin ja lauantaisin 11 — 15 
Sunnuntaisin 11 — 16 
Sopimuksen mukaan myös muina aikoina. 

Osoite: 
Kalliolinnantie 14 00140 Helsinki 
(Kaivopuisto, raitiovaunut 3 b ja 31) 
Puhelin (90) 635 443 

SOTILASKOTI 
Sotilaskotiliitto - Soldathemsförbundet r.y. 

Simonkatu 12 A 9,00100 Helsinki 
puh. 190) 694 3791,694 3903 

(A. H-la) 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

Adressipalvelussa suoritetaan myös 
erilaisia asiakkaiden toivomia 
tekstauksia. 

Sotainvalidien Veljesliitto 
Kukkasrahasto 
Kasarmikatu 34 A (6. krs) ,00130 Helsinki 
puh. 90-669008 (suora), 177003 (keskus) 
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Meritorj untaohj usj ärj estelmä 
luovutettiin 

Johtaja Georg Kärnsund luovuttaa "viimeiset" avaimet ase-
lajitarkastajallemme. 

Meritorj untaohj us 85:n ranni-
konpuolustusversion luovutus-
tilaisuus järjestettiin keskiviik-
kona 14.8. Rannikkotykistö-
koulussa. Tilaisuudessa ruot-
salaiseen Saab Combitech -yh-
tymään kuuluvan Saab Missi-
les AB:n edustajat luovuttivat 
viimeisen meritorj untaohj us-
patterin avaimet rannikkoty-
kistön tarkastajalle eversti Ju-
hani A Niskalle, joka luovutti 
ne edelleen ohjuspatterin pääl-
likölle kapteeni Sakari Marti-
molle. 

Tilaisuudessa oli läsnä puo-
lustusvoimain komentaja ami-
raali Jan Klenbergin ohella 
Puolustusministeriön, Pääesi-
kunnan ja Suomenlinnan Ran-
nikkorykmentin edustajat sekä 
Saab-yhtymän ylintä ruotsa-
laista johtajistoa Georg Karn-
sundin johdolla. Tilaisuus 

päättyi ohjusyksiköiden ohi-
marssiin, jonka amiraali Jan 
Klenberg otti vastaan. 

Tehokas järjestelmä 
Meritorj untaohj us 85:n ran-
nikkopuolustusversion kehittä-
minen aloitettiin jo aikaisem-
min kehitetyn laivajärjestel-
män pohjalta vuonna 1983. 
Prototyyppi tilattiin vuonna 
1984 ja sopimus sarjayksiköi-
den hankinnasta allekirjoitet-
tiin keväällä 1988. 

Saab Missiles AB on ollut 
päävastuussa kehittämis- ja 
valmistustyössä. Alusta alkaen 
oli tavoitteena nostaa suoma-
laisen työn osuus mahdollisim-
man korkeaksi. Suomalaisista 
on Pääesikunnan ohella kehit-
tämiseen osallistunut Ahlström 
Automation, Multilift, Sisu-
Auto ja Kiito kori. 

Suomalaiseen meritorj unta-
ohj uspatteriin kuuluu mm las-
kentakeskus ja kaksi lavetti-
autoa. Molemmilla laveteilla 
on neljä ohjusta. Ohjukset on 
tarkoitettu merimaalien tor-
juntaan ja ne ovat tehokkaita 
kaikkia Itämeren alueella ole-
tettavissa olevia maaleja vas-
taan. Ohjuksen suurin kanta-
ma on yli 70 kilometriä. 

Myös Ruotsin rannikkoty-
kistöllä on samanlainen hanke 
käynnissä. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
puhui 
Luovutustilaisuuden tervetulo-
puheessa aselajimme tarkasta-
ja ev J A Niska lausui mm seu-
raavaa (vapaasti käännettynä): 

"Tämä on juhlapäivä Suo-
men rannikkopuolustukselle ja 
sen rungolle, rannikkotykistöl-
le. Nykyaikaisinta tasoa ja kor-
keinta laatua oleva meritorj un-
taohj usyksikkö on liitetty or-
ganisaatioomme. 

Lopullaan alkavat nyt olla 
Saab RBS 15-ohjusjärjestel-
mälle rakentuvan suomalaisen 
meritorj untaohjusj ärj estelmän 
kehitys-, yhteistyö-, tuotanto-
ja luovutusvaiheet. Kiitän hie-
nosta yhteistyöstä. 

Olemme nyt seremoniallises-
sa luovutustilaisuudessa: Se 
järjestetään ruotsalaisen vasta-
puolemme toivomuksesta tääl-
lä Suomessa. Tilaisuuden jär-
jestäminen juuri täällä Rannik-
kotykistökoulussa on perustel-
tua. Koulu on merkittävällä ta-
valla vaikuttanut järjestelmän 
käyttöön ottoon. Nyttemmin 
on sekä koulu että Ohjuspatte-
ri liitetty SlRR:iin, joka jatkos-

(vier. sivu) 
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Ajatuksia RAMETO-projektin vaiheilta 
Taustaa muistelolle 
RAMETO-pattereiden kalus-
toa ja yksikön toimintaa on 
esitelty aiemmin useissa yh-
teyksissä sekä lehtikirjoituksis-
sa että erilaisissa esittelyissä. 
Tämän takia keskityn tässä 
kirjoituksessani kertaamaan 
muutamia tämän patterin jo-
kapäiväiseen elämään kuulu-
neita sattumia ja kummalli-
suuksia. Samalla pyrin hiukan 
valottamaan lukijoille, millais-
ta työtä projektiyksikön henki-
löstö oikein tekee. Silloin täl-
löin tunnutaan luulevan työn 
painopisteen olevan kahvin-
juonnissa — mikäli kortinpe-
luulta ehditään. 

Neljä vuotta mukana 
Allekirjoittaneella oli harvinai-
nen tilaisuus olla mukana RA-
METO-projektissa neljä vuot-
ta: Ensimmäisestä prototyyp-
piyksikön henkilöstön koulu-
tustilaisuudesta kesällä v 1987 

(jatkuu) 
sa vastaa mittavasta koulutuk-
sesta ja järjestelmävalvonnas-
ta tulevaisuudessa. Jatkukoon 
hyvä yhteistyö kaikilla tasoilla 
tulevaisuudessakin. 

Täällä koolla olevien lisäksi 
haluan kiitollisena mainita 
muutamia ansioituneita henki-
löitä, joiden panoksella on ol-
lut ratkaiseva vaikutus projek-
tin menestykselle. Tällöin on 
mainittava kansliapäällikkö 
Aimo Pajunen ja johtaja Hans 
Ahlinder, everstiluutnantti 
Hanno Strang, majuri Timo 
Kaukoranta, insinöörimajuri 
Jorma Kauppila ja tietysti pro-
jektijohtaja Lars Fredriksson." 

(HN ym) 

kuluvan vuoden syyskuun al-
kuun saakka. Käytin sanaa 
harvinainen, sillä projekteja, 
joissa luodaan uudenlainen 
asejärjestelmä, on koko puo-
lustusvoimissa hyvin harvak-
seltaan. Toki itse ase, MTO-85 
oli ollut merivoimien käytössä 
jo muutaman vuoden. Nyt oli 
luotava aseen maalavettiratkai-
su ja yksikkö sen ympärille. 
Suunnittelutyö ja sen seurauk-
sena prototyyppipatteri oli val-
miina siten, että Saab Missiles 
toimitti kokeilukaluston Santa-
haminaan alkutalvesta v 1987. 

Alku RtK:n osana 
Kokeilutoiminta suoritettiin 
silloisen itsenäisen joukko-
osaston, Rannikkotykistökou-
lun kokeilu- ja jatkokoulutus-
osaston alaisuudessa. Tällä ta-
valla projektin johtajalla, ran-
nikkotykistön tarkastajalla, oli 
komentotie koulun kautta pro-
jektiyksikköön. 

Kun Rannikkotykistökoulu 
liitettiin 1.1.1990 Suomenlin-

nan Rannikkorykmenttiin, oli 
projekti edennyt kaluston vas-
taanotto* ja henkilöstön kou-
lutusvaiheeseen. Tällöin kat-
sottiin parhaaksi perustaa ryk-
menttiin komentajan alainen 
erillisyksikkö: Ohjuspatteri, 
jonka päätehtävä oli viedä lop-
puun RAMETO-projekti. Sa-
malla luotiin pohja rannikko-
tykistön ohjuskoulutuskeskuk-
selle. 

Mitä Ohjuspatterin henki-
löstö sitten näiden neljän vuo-
den aikana käytännössä teki? 
Päällimmäisenä on mielessä 

erittäin kiireinen aika, jolloin 
alkuvaiheen ' ' rauhallisesta'' 
kokeiluvaiheesta tahti kiihtyi 
kiihtymistään päätyen talven ja 
kevään 1990—1991 järjestel-
män koulutukseen sekä patte-
reiden henkilöstölle että tulen 
käyttäjille. Suurina linjoina 
voidaan sanoa, että ensimmäi-
set 12—18 kuukautta olivat 

(seur sivu) 

Rannikkotykistön tarkastaja luovuttaa ohjuspatterin ajoneuvo-
jen avaimet patterin päällikölle. Lars Fredriksson seuraa. 



teknistä ja taktista kokeilua, ja 
sen jälkeen painopiste on siir-
tynyt kaluston vastaanottoon 
ja koulutukseen. 

Kokeiluvaiheen ihmeitä 
Varsinkin kokeiluvaiheessa 
tuntui, että jokainen tehtävä 
oli uutta ja ihmeellistä, jonka 
tekemisessä ei aiemmasta kou-
lutuksesta ollut paljonkaan 
hyötyä. Esimerkkinä voi mai-
nita digitaalikartan valmista-
misen ohjusammunnan val-
mistelun helpottamiseksi. Tä-
mä(kin) idea oli suomalainen. 
Alkuun ruotsalainen osapuoli 
ei oikein noteerannut koko aja-
tusta. Myöhemmin tämä Altim 
Controlin valmistama tuote, 
joka perustuu useiden hallin-
nonalojen materiaaliin, ostet-
tiin myös Ruotsiin. 

Kartan ensimmäiseen versi-
oon oli tullut pieni virhe Suo-
menlahden etelärannan sijain-
tiin. Tämän takia Saab Missi-
les lähestyi PErttsto:a kirjeel-
lä, jossa vapaasti käännettynä 
Pääesikuntaa pyydettiin ryhty-
mään toimenpiteisiin Neuvos-
toliiton rajan siirtämiseksi 
kymmenen kilometriä etelään. 
Lopputuloksena oli kelvollinen 
kartta ilman mainittavampia 
rajakahakoita. 

Mielenkiintoa on riittänyt 
Muita mielenkiintoisia tehtäviä 
olivat esim keskussanomalait-

teen käyttöohjeen luominen ja 
kääntäminen englanniksi Saab 
Missilesin käyttöön (salaamis-
näkökohdat huomioon ot-
taen), ajoharjoittelu 24 tonnia 
painavalla lavettiajoneuvolla 
ruuhka-aikaan Helsingin kes-
kustassa tai PASI-vaunujen 
maastoradalla jne jne. 

Yksikön väen aikaa kului 
myös lukemattomiin esittelyi-
hin eri puolilla Etelä-Suomea. 
Järjestelmää on esitelty kor-
kea-arvoisille sotilasviranomai-
sille niin idästä kuin lännestä. 
Muutamaa poikkeusta lukuun-
ottamatta koko palveluksessa 
oleva kenraalikuntamme on 
myös tutustunut järjestelmään 
— monet useampaan ottee-
seen. Kaiken kaikkiaan esitte-
lyjä on pidetty reilut sata kap-
paletta. Lyhyellä laskutoimi-
tuksella laskeskelin esittelyihin 
kuluneen työaikaa n 220 mies-
työpäivää. Arvio on mieluum-
min ala- kuin yläkanttiin. PR-
työtä on tehty oikein olan ta-
kaa sekä muiden puolustus-
haarojen ja aselajien suuntaan 
että puolustusvoimia edustaen. 

Ammattimiehiä myös ratissa 
Paitsi ammattitaidosta myös 
hyvästä onnesta kertoo se seik-
ka, että vaikka yksikkö on aja-
nut neljän vuoden aikana n 
300 000 kilometriä hyvinkin 
kirjavalla ajoneuvokalustolla, 
on tuona aikana sattunut ai-

noastaan kaksi pientä pinta-
naarmuhaaveria. "Vähältä pi-
t i " -tilanteista ei ole luotetta-
via tilastotietoja. Sarjassamme 
unohtumattomia elämyksiä 
oli, kun eräs kuorma-auto 
sammui kuin veitsellä leikaten 
allekirjoittaneen alle keskellä 
Tukholmaa: "Förlät mina da-
mer och herrar", auton hytti 
ylös ja kainaloita myöten ko-
nehuoneeseen. Suomalaisen 
insinööritaidon näytteenä ajo-
neuvo käynnistyi. Samalla 
opin tukun uusia itsensäilmai-
sukeinoja, jotka joudun tässä 
yhteydessä ohittamaan. 

Työ jatkuu... 
Vaikka projektityö sinällään 
on päättynyt, on Ohjuspatte-
rilla edelleen mittava työ mm 
koulutuksessa sekä kaluston ja 
materiaalin hankinnoissa ja ja-
kamisessa käyttäjilleen. On 
myös hyvä muistaa, että näin 
monipuolinen järjestelmä ei 
kai koskaan ole "valmis". Ai-
na löytyy pienempää tai suu-
rempaa kehittelytyötä. Jos iki-
vanha motivointikommentti 
on joskus pitänyt paikkansa, 
niin RAMETO-projektissa 
näin on ollut: "Työ on vaati-
va, mutta se myös antaa teki-
jälleen pa l jon!" 

(Sakari Martimo) 

MALE LTD OY WATERMAN 
Teijon telakka 25570 Teijo 
puh. 924-366 511, telex 6877 teijo sf 
telefax 924-366 515 
Alusten korjaus- ja muutostyöt sekä 
vuositelakoinnit. Suuret teräsrakenteet. 
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Rannikkotykistön 
Upseeriyhdistys 
kevätretkillä 

RtUY:n perinteisen kevätretkei-
lyn ilme oli tänä vuonna ulkoi-
sista tekijöistä johtuen jossain 
määrin muuttunut. Varusmies-
koulutuksen nykyjärj estelyjen 
vuoksi aselajin yhteisleiri toi-
meenpantiin jo huhtikuussa. 
Retkeilyt haluttiin ulottaa 
myös aselajin tavanomaisen 
toimintaympäristön ulkopuo-
lelle. Eräät samanaikaiset 
muut tapahtumat verottivat 
ehkä osanottajakantaa. 

ni Virkki ja kapteeni Risto 
Rautava. 

Linnakkeen tunnetusti hy-
vän lounaan sekä rykmentin 
edustavan esittelyrainasarjan 
jälkeen siirryttiin Rikaman tu-
lenjohtotornin etelänpuoleisel-
le kalliolle kenraalimajuri Eino 
Iisakki Järvisen ja eversti Jo-
han Lambert Rikaman muisto-
kiven ääreen. 

Kunnianosoitus muistokivellä. Vasemmalta Heikki Aittola, Uo-
levi Tirronen ja Hasse Rekola. 

I Yhteisleiri ja kertaus-
harjoitus Helsingin 
edustalla 

Viileänä, mutta aurinkoisena 
aamupäivänä parikymmentä 
yhdistyksen jäsentä suuntasi 
21. huhtikuuta kulkunsa Etelä-
satamasta kohti Isosaarta. Pe-
rillä joukon ottivat hoiviinsa 
Suomenlinnan rannikkoryk-
mentin komentaja eversti As-
ko Kilpinen sekä majuri Tapa-

Muisteltiin 
Kahden ansioituneen rannik-
kotykkimiehen elämäntyötä 
kunnioitettiin laskemalla kuk-
kakimppu muistokiven juurel-
le. Varttuneimmat mukanaoli-
jat välittivät käydyissä keskus-
teluissa muistikuviaan edes-
menneistä nuoremmille ja 
Heikki Aittola kertoili koke-
muksistaan kunnialaukauspat-
terin päällikkönä eversti Rika-
man tuhkaa laskettaessa Iso-

saaren edustalle 37 vuotta sit-
ten. 

Nykyaikaa 
Seuraavaksi perehdyttiin leirin 
järjestelyihin sekä linnakkeen 
valvonta-, ase- ja johtamisjär-
jestelyjen nykyvaiheisiin ja 
laitteistoihin. Epäselvyyttä ei 
jäänyt siitä, että runsaan vuo-
sikymmenen aikana tapahtu-
neesta voimakkaasta kehity-
kestä huolimatta ei ole varaa 
laakereilla lepäämiseen. Kehit-
tämistyön ja modernisoinnin 
on jatkuttava. Paikalleen jää-
minen merkitsisi taantumista. 

Kuivasaari 
Isosaaren sotilaskodissa nauti-
tun kahvikupposen jälkeen ret-
keläiset siirtyivät Kuivasaareen 
tarkastelemaan 12 tuuman 
kaksoistornia. Aika ja ankeat 
luonnonolosuhteet olivat tyk-
kivanhuksen pintaa ja herkem-
piä koneistoja paljolti rapista-
neet, mutta rungossa oli van-
ha jykevyys tallella. 

Eversti Kilpisen kertoillessa 
tornitykin entistämissuunnitel-
mista ja jo tehdyistä toimenpi-
teistä lausahti läsnäolilj oista 

i yksi jos toinenkin ääneen, jo-
ku hiljaa itsekseen tai ehkäpä 
mietteissään, tunnustuksen en-
tistämishankkeelle sekä sen 
puuhamiehille ja -naisille ryk-
mentissä ja erityisesti sen ener-
gisessä killassa. 

Suomenlinnan perinneker-
homme ollessa erinäisten käy-
tännön järjestelyjen vuoksi 
suljettuna pidettiin syventävä 
käsittely tällä kertaa Santaha-

(seur sivu) 



(jatkuu) 

minän Upseerikerholla. Tari-
noinnin, iltapalan ja virvokkei-
den merkeissä yhdessäolo jat-
kui, viimeisten osalta aina ilta-
tunneille. 

II Kyläniemen retki 
Yhdistyksemme jäsen ja asela-
jimme vaiheita useasta näkö-
kulmasta tutkinut Teuvo 
Rönkkönen on todennut, että 
Laatokan Meripuolustuksen ja 
välirauhan aikana syntyneen 
linnoitustykistön vaiheet ovat 
viime vuosina jääneet vähälle 
huomiolle. 

Teuvo Rönkkönen tekikin jo 
viime vuoden puolella RtUY:n 
hallitukselle aloitteen Saimaan 
alueelle suuntautuvasta retkes-
tä. Aiheena olisi siellä vaikut-
tanut linnoitustykistö ja ohes-
sa alueen puunjalostusteolli-
suus näkymineen. 

Matkalta 
Tuumasta toimeen. Helsingin 
rautatieasemalta starttasi 24. 
toukokuuta aamulla puolisen 
sotilaslinja-autollista yhdistyk-
sen väkeä historiallisissa mer-
keissä Kaakkois-Suomen suun-
taan. Asemalla vilkutettiin Tu-
run junaa odottaville aselaji-
veljille. Yhdistyksestä riippu-

mattomista syistä retki oli 
ajoittunut samaksi päiväksi 
Suomen Joutsenen veteraanien 
kokoontumisen kanssa. Jouk-
koamme kartuttivat vielä Lap-
peenrannassa ja Imatralla mu-
kaan liittyneet jäsenet. 

Utin leirialueen ohi ajettaes-

ohi Ruokolahden, Kutveleen 
kanavan ("nimi viittaa savolai-
suuden vaikutuksiin eteläises-
sä Karjalassa", valisti Rönkkö-
nen) ylitys lossilla ja matkan 
pää alkoikin jo häämöttää. 

Linnoitustykistön Kylänie-
men linnake oli eräs välirauhan 

Ev A Kilpinen kertoo harjoitusjärjestelyistä Helsingin edustan 
harjoituksessa. 
sa todettiin rannikkotykistön 
upseereille ja aliupseereille an-
netun linnoitustykistökoulu-
tuksen käynnistyneen kesällä 
1940 juuri kyseisellä alueella. 
Tien toiselle puolelle, puiden 
raoista kuristellen, pyrittiin 
saamaan näköhavaintoja hä-
vittäjälentäjien "kehdosta". 

Imatralla bussiin noussut ja 
tapahtuneista järjestelyistä pe-
rillä huolehtinut Teuvo Rönk-
könen esitteli matkan varrella 
asiantuntemuksella kaunista 
kotimaakuntaansa. Ajo kulki 

Kyläniemen linnakkeen 5 " asemassa. Vas:lta Eino Tuokkola, Teu-
vo Rönkkönen sekä täällä 1944 kotiutunut Ilmari Parrukoski. 

epävarmoina aikoina pystyte-
tyistä lukuisista pienistä "va-
ruskunnista"', jotka syntyivät 
nopeasti, elivät vilkkaan kau-
tensa ja hiipuivat sodan pää-
tyttyä. Tällä kertaa retkeilijöi-
tä odotti kuitenkin joukko hy-
väkuntoisia parakkirakennuk-
sia ja hyvin hoidetut ulkoalu-
eet; aivan kuin linnakkeen vää-
pelin tarkastuksen jäljiltä. Ky-
läniemessä onkin nykyisin En-
so-Gutzeit-yhtiön henkilökun-
nan loma- ja virkistysalue. 

Kaukopään tehtaalla 
Tulokahvien nauttimisen lo-
massa Enso-Gutzeitin Kauko-
pään tehtaiden turvallisuus-
päällikkö, insinööri Veikko 
Ruohio kuvaili laitoksen kehi-
tysvaiheita, tämänhetkistä ka-
pasiteettia sekä taloudellisia 
näkymiä. Lopuksi hän kertoi-
li hilpeitä tarinoita "kutseitin 
miesten" edesottamuksista 
tehtailla, työmailla ja maail-
man turuilla. 

Teuvo Rönkkönen puoles-
taan selvitti kuulijoille Laato-

(seur sivu) 
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Kyläniemen retken osallistujat. Kuvaaja Teuvo Rönkkönen puut-
tuu. 

kan Meripuolustuksen joukko-
jen vetäytymistä talvisodan 
päättyessä sekä niiden osuutta 
linnoitustykistön perustami-
sessa. Tapahtumista paikan 
päällä kertoi elävästi sulkava-
lainen Heikki Kainulainen, 
Partalansaaressa olleen 2/152/ 
45C-linnoituspatterin patte-
riupseeri. Kainulaisen patterin 
tykit oli tuotu Partalaan Mö-
kerikön linnakkeelta Laatokal-
ta. 

Linnakkeella 
Retkeilijät suorittivat seuraa-
vaksi lyhyen ajon linja-autolla 
ja puolentoista kilometrin 
marssin linnoitusalueelle. Vaik-
ka aika olikin tehnyt tekojää, 
kiinnittyivät rt-miesten sil-
mään silti jäljet linnakkeesta, 
sen ryhmityksestä ja tuliase-
mista. 

Linnakkeella vallinneita olo-
suhteita valaisi osaltaan muulle 
joukolle Ilmari Parrukoski, 

Korkea 
ruotsalaisvieras 
Rannikkotykistö-
koululla 
Osana useampipäiväistä Suo-
menvierailuaan Ruotsin puo-
lustusesikunnan päällikkö ken-
raaliluutnantti Owe Wiktorin 
seurueineen piipahti myös 
RtK:ssa 30.8.1991. Vieraan 
suomalaisisäntänä oli PE:n 
päällikkö kenrl Gustav Hägg-
lund, joka tosin uskoi RtK-vai-
heen isännöintivastuun asela-
jitarkastajamme ev Juhani A 
Niskan vastuulle. 

Pikakäynnin ohjelmaan oli 
normaalin "puhepuolen" (rt-
tark ja ev Asko Kilpinen) lisäk-
si sisälletty pikakierros tornika-
nuuna- ja ohjuskalustolla sekä 
RAVALilla. 

(HN) 

jonka sotaretki oli päättynyt 
syksyllä 1944 Kyläniemessä ta-
pahtuneeseen kotiuttamiseen. 

Paluumatkalla Helsinkiin 
poikettiin pohdiskelemaan päi-
vän antia Lappeenrannan Up-
seerikerholle. Samalla pereh-
dyttiin sotia edeltäneen Ratsu-
väkiprikaatin vaiheisiin ja niis-

tä kertovaan kerhon muisto-
esineistöön. Nautittiin iltapala 
ja reippaan jääkärikorpraalin 
kuljettamana palasivat retke-
läiset kolmen maakunnan alu-
eella tapahtuneelta reissultaan 
turvallisesti kotiin. 

(U Tirronen) 

Valmistamme 
käftlökäsineitä 

Myynti: alan liikkeet 

K Ä S I N E 
Rajaniityntie 4 

67600 Kokkola 
Puh. 968-301 900 
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OPTIIKKAA TUKUTTAIN OPTIK ENGROS 

MX) 
Jalasjärven Sähkö Oy 

dl ö00 .lal;is|ar\ i, puh (%4) M>0 

KANTAKIEVARI 

P O H J A N L I N N A 
YKKÖSPAIKKA KANKAANPAÄSSA 
virkamiesystävälliset hinnat / ( j ^ r 
Linnankatu 2 KANKAANPAÄ A R C T I A 
Puh. (930) 830 00 HOTO PARTNERS 

Arkkitehtitoimisto 
SUOMALAINEN KY 

Espoonlahti Kipparinkuja 2, 02320 Espoo Puh. * (90) 802 6022 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

OLKAIN VALMISTE KY 
Kalevantie 7 33100 TAMPERE 

Puh. vaihde 931-220 344 

VALMISTAMME ERI ARTIKKELEITA 
PUOLUSTUSVOIMILLE 

Vuorikatu 13 Berggatan 

Hanko 10900 Hangö 

Puh. 8 4 8 3 0 T e l . 

Optikos Asehan Ky 

Arkkitehtitoimisto 
TUOMO WESTERLUND KY 

Koreank. 4, 00560 Hki Puh. (90) 798 962 

£1 
AUTO-
TARVIKKEIDEN 
EDULLINEN 
OSTOPAIKKA 

T:mi Ossi Holopainen 
Isoympyräkatu 6, 

49400 Hamina 
952-40505 

saarni 
PUUTVOTEHDRS TURKU 

HOUSUPRÄSSI 
itsellesi tai lahjaksi 
useita 

teille! ^ ^ 

5:n vuoden takuu. 

oy EuroCorvtac t a b 
Meritullinkatu 20 A 00170 Helsinki 

puh. 90-1351832 klo 9.30-16 

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

Valmistus ja markkinointi: 

SNOWMACHINE KY. 
Kurimontie21-23 Puh. 986-713 300 
89600 ÄMMÄNSAARI 

1941 
l̂ LTION 
H4NKINWKESKUS 

1991 

V I A T E K - Y H T I Ö T 

On tietoa 
telajämiehelle 

Muuraustyöt 
Rakennuksen puutyöt 

Maalaustyöt 3. 
— lattioiden pintakäsittely-

jä päällystystyöt 

Rakentajain 
i e t q s Kustannus Oy 
rakentajille Fredrikinkatu 53 A, PL 141 

i , 00101 Helsinki, Puhelin 90-646 133 
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E n s i l u o k a n l i i k e 
e n s i l u o k k a i s e s s a h u o n e i s t o s s a , 
m u t t a h innat s i l t i y h t ä h a l v a t kuin s i vukadu i l l a . 

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 
V I I P U R I 

" K a r j a l a n " l i ike ta lo , K a r j a l a n k a t u 19. 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Katjala-lehdessä. 

. . .perinteet j a tkuva t . . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

A • imrt <7mDEJCn 

TARKIAINEN 
M i k o n k a t u 1, 0 0 1 0 0 Hels ink i , p. 6 6 1 9 1 6 

L ä n s i t u u l e n k u j a 3, 0 2 1 0 0 E s p o o , p . 4 6 1 6 4 4 

Monta lämmintä 
ruokahetkeä. 

'T&lQVl 
C P C Foods Oy 

Niittysillantie 5 D, 02200 Espoo 
(90) 423 622 



Suomi juoksee — S1RR mukana 

Jo kahdettatoista kertaa järjes-
ti Suomen Urheiluliitto koko 
kansan Suomi juoksee -urhei-
lutapahtuman. Lauantaina 
29.6 lähti parisataa joukkuet-
ta juoksemaan Utsjoelta koh-
ti Helsinkiä, jonne oli tarkoi-
tus saapua vajaan viikon ku-
luttua eli 4.7 torstaina. 

Suomi juoksee -tapahtuma 
soveltuu niin urheilijoille kuin 
kuntoilijoille, sillä joukkuei-
den sisällä on sovittavissa mi-
ten pitkiä ja rasittavia etappe-

ja kukin saa juostavakseen. 
Osuuksien pituudet vaihtelevat 
noin viidestä lähes kahteen-
kymmeneen kilometriin. Peri-
aatteessa yksi juoksija joka 
joukkueesta on juoksemassa 
omalla paikallaan parijonossa 
etenevässä letkassa. Parijonon 
vauhtia on hillitsemässä johto-
juoksija ja johtoauto, jotka 
pyrivät pitämään vauhdin koh-
tuullisena lenkkivauhtina (5 
min 23 sek/kilometri). 

Puolustuksen lenkki joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
luottaa Ovako-liukuesteisiin. 

Ensi kerran 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentti osallistui ensimmäistä 
kertaa juoksuun henkilökun-
nasta ja varusmiehistä kootul-
la joukkueella. Joukkue sai ni-
mekseen Rannikon taistelijat. 
Joukkueen kokoamisen ja va-
rojen keräämisen puuhamie-
hiksi lähtivät Isosaaren linnak-
keen päällikkö kapteeni Risto 
Rautava ja rykmentin liikunta-
kasvatusupseeri ylivääpeli Pek-
ka Väisänen. Tuhansien kirjei-
den, puhelinsoittojen ja sopi-
misten jälkeen joukkue oli 
koossa ja varojakin lähes 20 °7o 
tavoitteesta, joten saatoimme 
luottavaisina lähteä ajelemaan 
kohti Utsjokea. 

Joukkueen kokoonpano oli: 
kapt Risto Rautava 

Isos lke 
kapt Timo Kulmala 

Koultsto 
ylil Auvo Viita-aho 

RtK 
ltn Jorma Katajamäki 

RtK 
ltn Juha Hakala 

Tekntsto 
ltn Seppo Salo 

Isos lke 
sotmest Erkki Svanberg 

Isos lke 
sotmest Aulis Takala 

Isos lke 
sotmest Markku Koli 

Tekntsto 
sotmest Jukka Paldanius 

Shkmo 
yliv Pekka Väisänen 

Koultsto 
yliv Hannu Ahtinen 

Kntotsto 
värv Leena Kosonen 

Mv-ak 

OVAKO STEEL Loimaa 
PL 16 
32201 LOIMAA 
Puh. 923-27161 
Tel eks 62165 o va ke sf 
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lähtötunnelmissa. 

tstovirk Minna Vikeväkorva 
Isos lke 

alik Kari Sintonen 
Hptri 

alik Olli Pursiainen 
Koulptri 

alik Tomi Saario 
Hptri 

tkm Teo Lammela 
Koulptri 

hieroja Tuija Valkama 
Lohja 

hieroja Pirjo Häkli 
Lohja 

Huumorintaju tarpeen 
Lähtöpäivä Utsjoella oli kesän 
siihen asti aurinkoisin, joten 
tunnelmat olivat alusta lähtien 
korkealla. Tosin eivät myöhem-
min kohdatut sateet, ylämäet 
eivätkä muutkaan pienet vas-
toinkäymiset päässeet mieliä 
masentamaan. Vankalla huu-
morintajulla varustautunut 
joukkueemme oli uskoakseni 
ymmärtänyt tapahtuman pe-
rimmäisen tarkoituksen loista-
vasti. Me nimittäin...: 
1 Pidimme hauskaa ja lau-

loimme 
2 Pidimme hauskaa kertoile-

malla keskenämme kaiken-
näköisiä painokelvottomia 
juttuja (vasta Lahden kor-
keudella muistan kuulleeni 

ensimmäisen kerran puhut-
tavan työasioista) 

3 Pidimme muuten vain haus-
kaa muun juoksevan Suo-
men kanssa 

4 Pidimme joukko-osaston 
lippua korkealla ja teimme 
Rannikon taistelijoiden 
joukkueen nimen kaikille 
tunnetuksi 

5 Rekrytoimme urheilullisia 
henkilöitä puolustusvoimiin 

6 Pidimme kunnianhimoises-
ti kiinni siitä, että kaikki 
juoksuosuudet on juostava 

7 Koimme sotilaallisen leiman 
omaavina velvollisuudek-
semme huolehtia parijonon 
säilymisestä juoksun aikana. 

Hierojatko ratkaisivat? 
Kaiken kaikkiaan taivalsimme 
matkan kunnialla suuremmit-
ta haavereitta. Sotilaina huol-
lon merkityksen ymmärtävinä 
olimme varautuneet runsaalla 
sponsoreidemme tuella vuok-
ratulla ajokalustolla, kunnon 
eväillä ja asiansa osaavalla 
huoltohenkilöstöllä. Erityinen 
kiitos kuuluu hierojillemme, 
joita ilman olisimme olleet 
monella etapilla hätää kärsi-
mässä. Juoksun päätyttyä 
meistä moni vannoi palaavan-
sa ensi vuonna uudestaan, sil-
lä hauskemmin ei juuri voi 
puolustusvoimia tuoda esille. 

(Auvo Viita-aho) 

Ratkaisijako? 



Rannikon Puolustajain Kilta r.y:lle 
ansiomitali 

)/ 

Rannikon Puolustajain Kilta 
r.y:n johtokunta päätti ko-
kouksessaan Kuivasaaressa 
18.8.1991 perustaa erityisen an-
siomitalin. Ansiomitali tulee 
olemaan killan vastaus "ajan 
henkeen'' ja se tulee noudatta-
maan Pääesikunnan jo eräille 
aselaji- ja joukko-osastokilloil-
le vahvistamia ansiomitalien 
kanto-ohjeita myöntämispe-
rusteineen. 

Kunniamerkin tapaan nau-
hassa ja sotilasvirkapuvussa 
nauhalaattana kannettava 
RPK:n ansiomitali on parhail-
laan piirrettävänä. Sääntöjen 
valmistumisen jälkeen RPK 
jättää Maanpuolustuskiltojen 
liiton kautta ansiomitalinsa 
vahvistettavaksi Pääesikunnal-
le. 

Koko aselajin ansiomitali 
Ansiomitalin perusajatuksena 
on palkita rannikkotykistökil-
tojen piirissä suoritettu ansio-
kas ja tuloksellinen maanpuo-
lustustyö. Kiltalaisten ohella 
on tarkoitus huomioida myös 
Puolustusvoimien henkilöstön 
toiminta vapaaehtoisen maan-
puolustustyön edistämisessä. 

Ansiomitali lisää yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta koko 
rt-aselajin piirissä ja mitalista 
on tarkoitus kehittää koko ase-
lajin palkitsemismuoto. Ranni-
kon Puolustaja-lehti tulee seu-
raamaan tämän mitalin eri vai-
heita. 

(A. H-la) 

KUN HALUAT HYVÄÄ 
TILAUSAJOPALVELUA 
SOITA 

Hyljekuja 6 
02270 ESPOO 

(90) 881269 tai (90) 881312 

38 37 

Sotilasoptroniikka on yksi Spezkon erikois-
osaamisen alueista. Ajankohtaisia pimeätoi-
mintavälineitä ovat yökiikarit ja -tähtäimet, 
ajolasit ja lämpökamerat. Edustamamme 
tuotteet ovat vaativissa olosuhteissa testattuja 
laitteita, alallaan edistyksellisintä optroniikkaa. 
Kysy lisätietoja. Pyydä esittely. 

Pieni Roobertinkatu 11 A, Helsinki 
Puhelin (90) 611 370, f ax (90)611 113 



JANTRONIC OY - ALANSA PIONEERI 
Perustettu 1973, Oy SISU-AUTO Ab:n tytäryhtiö 

Toimialat ja tuotteet 

Ajoneuvojen varustelu: 
+ Tutka- ja ohjusajoneuvot 
* Aaltoputkilinjat 
* EMP-suojaus 
* MIL kaapelointi 

Maalilaitteet: 
* Jalkaväkimaalilaitteet 
* Liikemaalilaitteet 
* Tehostelaitteet 

Valonheittimet: 
* Ilmapuolustuksen valonheittimien 

modernisoinnit 

Voimakoneet: 
* Tasa- ja vaihtovirtageneraattorit 
+ 400 Hz muuttujat 

Konepajatuotteet: 
* Konekivääritornit 
* Maastokuorma-auton rungot 

Grotale NG Ohjusajoneuvo 

-.1 JANTRONIC Oy 
Puh. 957-81601 

PL 17 
58901 Rantasalmi 
Fax 957-81625 

SUOMEN BOFORS 45 VUOTTA 
Vuosikymmenien kokemuksemme palvella maa-y meri- ja ilma-

voimia perustuu pääosin ruotsalaisen puolustusmateriaaliteollisuuden 
osaamiseen, josta esimerkkeinä allaoleva luettelo 

A m m u n n a n h a l l i n t a j ä r j e s t e lmä t 
A m p u m a t a r v i k k e e t 
- kl , it. rl, psl, krh y m 
- valaisu, savu y m 
A T C - j ä r j e s t e l m ä t 
E lek t ron isen s o d a n k ä y n n i n lail ieel 
In f rapuna la i t t ee l 
I n f r apunasavu t 
I l m a - a m m u n n a n 
- o s u m a i l m a i s i m e l 
- maal ipuss i i 
I lma to r junnan tu l en joh to 
I l m a t o r j u n t a o h j u k s e t 
I lma to r jun ta tyk i t 
l l m a t o r j u n t a t ä h t ä i m e t 
I lma to r jun ta s imulaa t to r i t 
J o h t a m i s j ä r j e s t e l m ä t 
- m a a l l a 
- mere l lä 
- i lmassa 
Kent tä tyk i t 

1946 

Kertas ingot 
Konek ivää r i en jalustat 
Konek ivää r i en t äh tä imet 
Kranaa t inhe i t t ime t 
Ku lumisenes toa inee t 
K ä s i a se ide n pa t r u u n a l 
La iva t ) kit 
Lasers imulaa t to r i t 
Lisä panssar i t 
Maal i la i t tee t a m p u m a r a d o i l l e 
Maa l inoso i tus tu tka t 
Miinat 
Mi inanlev i t t imel 
M i k r o a a l t o k o m p o n e n t i t 
- m m magne t ron i t 
O h j a u t u v a t a m m u k s e t 
P a n s s a r i v a u n u j e n 

tu l en joh to j ä r j e s t e lmä t 
ja s imulaa t tor i t 

Pans sa r in to r j un t ami ina t 

[ 5 0 Suomen Bofors 

P a n s s a r i n t o r j u n t a o h j u k s e t 
Panssa r in to r jun tas imulaa t to r i t 
P e r ä v a u n u t 
P i m e ä n ä k ö l a i t t e e t 
Savunhe i t t ime t 
Sensori t 

t u tka , laser j a i n l r apuna y m 
Silput 
Singot 
Sisä t i las imulaat tor i t 
Su k e 11 us ve nee n tor j u n t a - a see t 
Sytytti me t 
- i sku. he rä t e y m 
Tais te lua joneuvot 
Ta i s t e lua joneuvo jen tykki torni t 
T e l a k u o r m a - a u t o t 
Tutkat 
Tykis tön tu l en joh to j ä r j e s t e lmä t 
T ä h t ä i m e t 
- tykk ien , oh jus ten y m 
Yötähtäimet 

24306 5(12231(1 5(12230(1 1991 
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A P U A ! 

Mac El l io l 

Oheisena arkistoista löytynyt 
vanha Mäkiluodon kartta il-
man vuosilukua tai muita sel-
vityksiä. Yritän selvittää raken-
nusten käytön tarkemmin. 

Kartta on melkoisella var-
muudella peräisin vapausso-
dan päättymisen ja 1930-luvun 
alun väliseltä ajalta. Moni ra-
kennus on kuitenkin saattanut 
olla pystyssä vielä paljon myö-
hemminkin. Pyytäisin apua 
niiltä, jotka mahdollisesti vie-
lä muistavat rakennuksien 
käyttöä tai muita yksityiskoh-
tia. Puhelinsoitto tai lyhyt kirje 
olisi paras. 

Yhteystiedot: Maj Ove En-
qvist, C 57 B 3, 00190 Helsin-
ki, puh. 90-668 253. 

MAC ELLIOT 

200 250 100 m 
•H 1 1 
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MOBITEX, Telen langaton tekstin ja datan viestitykseen suunniteltu tietoliikennejärjestelmä. 
MOBITEX on yhteispohjoismaisesi kehitetty datasiirtojärjestelmä. Se on tarkoitettu ammattikäyttöön, niille jotka tar-

vitsevat nopeaa ja ehdottoman luotettavaa tiedonsiirtopalvelua toimiakseen tehokkaasti. 
Pohjoismaissa MOBITEXia käyttävät jo nyt useat tavarankuljetus-, huolinta- ja jakelualan yritykset, sekä eri tyyppiset 

rakennusliikkeet sekä niihin rinnastettavat yritykset. 
Niiden ja esimerkiksi metsäteollisuuden puunhankintaorganisaatioiden, erilaisten huolto- ja korjausliikkeiden ja 

ATK-palvelutalojen MOBITEX-järjestelmistä on olemassa hyviä toimivia ratkaisuja. Sama koskee myös useita yhteis-
kuntaa palvelevia laitoksia. Poliisi- ja palolaitos, sairaankuljetus, raja- ja rannikkovartiosto ovat todenneet MOBITEXin 
aiemmin käytössä olevia hälytysjärjestelmiä monipuolisemmaksi. Niille MOBITEX antaa paremmat lähtökohdat ohjata 
tapahtumapaikalle juuri oikean tyyppistä kalustoa. 

Liikkuva kalusto ja henkilöstö kytkeytyy tietojärjestelmään. 
Ajoneuvoon asennettuna tai kannettavana toimii MOBITEX yrityksen tietojärjestelmän etäispäätteenä, jolloin ajoneu-
voon tai kannettavaan laitteeseen voidaan lähettää mm. toimintaohjeita, ajo-ohjeita, raportteja ja tilannetietoja, tai siltä 
voidaan vastaanottaa sijaintitietoja, tilauksia ja kaikkia niitä dokumentteja, joiden perillesaattamiseen on tähän asti tar-
vittu telefaxin, telexin tai postin apua. 

Tekstiä, dataa ja puhetta. 
MOBITEXin välityksellä tapahtuva "keskustelu" voidaan käydä joko kirjallisena tai datatasolla, etäispäätteen ja päätie-
tojärjestelmän välisenä tiedonsiirtona tai puhelinkeskusteluna. Tähän asti suullisesti välitetyt viestit toimitetaan kirjal-
lisena, jolloin inhimillisten erehdysten ja väärin kuulemisen riskit minimoituvat. 

Helppokäyttöinen ratkaisu 
MOBITEX on onnistuttu tekemään käyttäjälleen helpoksi. Helpoimmillaan se tarjoaa joukon ennalta ohjelmoituja pe-
rustoiminteita, jotka käynnistyvät yhdellä napin painalluksella. Tämä edellyttää järjestelmän ohjelmointivaiheessa pe-
rusteellista tarpeiden kartoitusta. Kun se on tehty, MOBITEX räätälöidään toimimaan käyttäjänsä tarpeita vastaavasti. 

MOBITEX nostaa kaluston käyttöastetta ja tehostaa toimintaa 
Liikkuva kalusto ja sitä ohjaava yksikkö toimivat paremmin yhteen. Tilanteeseen voidaan reagoida nopeammin ja oh-
jata miehiä, ajoneuvoja ja koneita sekä laitteita nopeinta reittiä luotettavasti ja varmasti sinne missä niitä tarvitaan. 

MOBITEXin eri tyyppisillä ryhmäkutsuiila saadaan sama tai useampi erisisältöinen sanoma moneen ajoneuvoon yh-
täaikaa. 

Eri tyyppisten hätätilanteiden varalta MOBITEXiin voidaan ohjelmoida valmiita etuoikeutettuja, yhdellä napin painal-
luksella käynnistyviä hätäkutsuja. 

Tiedon salaaminen helppoa 
MOBITEX-verkossa voidaan lähettää koodisanomia, jotka vain halutun vastaanottaen MOBITEX-laite kykenee kään-
tämään ymmärrettävään muotoon. Salauslaitteen ja -ohjelmiston avulla saadaan järjestelmästä myös sotilaskäyttöön 
sovelias laitteisto. 

Suomalaisia MOBITEX-laitteita Ruotsin puolustusvoimille. 
Computec Oy toimittaa Ruotsin puolustusvoimille MOBITEX-laitteita ja niissä toimivia sovelluksia. Laitteita käytetään 
miehistön, kaluston, tavaran ja sairaankuljetusten ohjaukseen. MOBITEX ratkaisua käytetään sekä rauhan ajan, että 
kriisi- ja sotatilanteissa. Myös sosiaalihallinto käyttää samoja sovelluksia. Osa laitteista asennetaan sotilashelikopterei-
hin. 

Ensimmäisen kerran Computec Oy:n toimittamia MOBITEX-laitteita käytetään maaliskuussa 1991 Pohjois-Ruotsissa 
pidettävissä suurissa sotaharjoituksissa NORDANVIND:ssä. Harjoituksiin osallistuu kaikkiaan yii 100 000 henkilöä. 

Computecin toimittamat laitteistot on pakattu kuljetusta ja tärinää kestäviin laukkuihin, joka sisältää MOBITEX-lait-
teen lisäksi näyttöpäätteen, kirjoittimen, salauslaitteen, viivakoodikynän sekä eri jännitteillä toimivan virtalähteen. Pak-
kaukseen kuuluu myös antenni. Tärkeä osa tässä sotilassovelluksessa on luonnollisesti salauslaite ja salausohjelmis-
to. 

Kiinteinä asemina toimivat PC-tietokoneet, joihin maastossa ja kuljetuskaluston mukana olevat siirrettävät MOBI-
TEX-päätelaitteet ovat yhteydessä. 

^ Z V T E L E 
Y H T E Y K S I E N T E K I J Ä 
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XYLITOL-JENKKI. 
FIKSU TAPA 

JOKA SYÖNNIN 
JÄLKEEN. "" 

Xylitol-Jenkki 
katkaisee 

happohyökkäyksen 
ja auttaa hampaita 

pysymään ehjinä. 
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TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun tilanteen on oltava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvitaan pet tämät tömät lait-
teet. Ammattitaidolla valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa tiedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON ^ 
O y LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh. ( 9 0 ) 2991, Telex 124546 
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