
34. VUOSIKERTA JOULUKUU 1991 N:o 3 

Toivotamme lukijoille Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta! 



ÄLÄ JÄTÄ KAVERIA, JOKA TAISTELEE 
ILTAISIN PUHELINJONOSSA. 

Kelpo ystäväsi saattaa olla pulassa! 
Hän jonottaa sotilaskodin kas-

salla, vaihtaa päivärahansa kolikoiksi, 
odottaa soittovuoroaan jalat rakoilla 
- ilman tulosta. 

Jos haluat auttaa, lähetä pikai-

sesti 30, 50 tai 100 mk:n arvoinen 
puhelukortti. Se lyhentää jonoa, ei 
tuki puhelimia ja riittää useisiin lähi-
ja kaukopuheluihin. 

Pian langan päässä on ystävä, 
jolla on paljon kerrottavaa. 

Telen puhelukortti on luottokortin 
kokoinen, mutta hieman enemmän. 
Sillä voit nimittäin soittaa kaikkialta 
Suomesta: Matkahuollon ja Telen toi-
mipaikoista, suurimmista matkailu-
hotelleista sekä varuskunnista. Minne 
polkusi nyt viekään. 

Tätä miehekästä korttia myyvät 
TeleRing-myymälät ja Lähikaupat. 
Lähimmän myyntipisteen kuulet nume-
rosta 9800-RING (7464). 

Kun haluat kuulla koti- ikävää potevasta ystä-
västäsi useammin ja enemmän, lähetä puhelukortti. 
Se helpottaa. 
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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 
N:o 3 — 1 9 9 1 

34. vuosikerta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, 
Rannikon Puolus ta ja in Killan j a 
Rannikkotykis tökoulun t iedotuslehti 

Toimitusneuvosto 
Ev J A Niska 
Ev M Lappala inen 
Rva E Walden 
FT T Matt i la 
Kust joht R T e l e r a n t a 
Tiedpääl l A Hei la la 
Ev l U Tirronen 
Evl H Ti i l ikainen 

Päätoimit taja 
Ev l H Niska 

Toimitusihteeri 
Kar i Nys t röm 
puh . 414 610 

Taloudenhoi to 
Ylil V Markkanen 
puh. 309 501 

Osoiteasiat 
Rannikkotykis tökoulu 
puh . 161 5202 

Ilmoitukset 
Kaar ina Salo K y 
Meripuistont ie 5 B 5 
00200 Hels ink i 
puh . 673 968 tai 

6 7 3 7 1 4 

Kir japaino 
Nurmi jä rven Sanomat 
Nurmi järv i 1991 

Käsissänne oleva Rannikon Puolustaja on uuden 
sopimuskumppanimme, Kustannusosakeyhtiö Suo-
men Mies -nimisen, "käsialaa". Toivottavasti 
edukseen niin taiton (ATK:lla) kuin painoasun 
osalta. Toivomme alkaneen yhteistyön tyydyttävän 
kaikkia osapuolia. 

Sotavoiman ylläpito on kautta aikojen ollut kallis-
ta hommaa. Jo muinaisessa Egyptissä paimennet-
tiin huolella varojen käyttöä. Kun sotilaan palkka 
oli kultaraha vuodessa (täyden ylläpidon ohella ja 
sisältäen hyvänmiehen- sekä tappeluslisät), palk-
karahat jakava korkea instanssi aina pani sadan 
rahan säkin oheen saatteen, jossa neuvottiin sa-
danpäämiestä: "yksi raha per mies per vuosi." 
No, moinen holhoava asenne kiusasi kaikkia, 
olivathan sadanpäämiehet korkeasti koulutettuja 
ja muutenkin harkintakykyistä väkeä. Vietiin läpi 
suuri uudistus, jolla varainkäyttö delegoitiin 
alaspäin. Seuraavaa vuotta varten lähetettiin jo-
kaiselle sadanpäämiehelle säkki, jossa oli kuusi-
kymmentä (60) rahaa ja saate: "Hoida joukkosi 
palkkaus miten lystäät." 

Joulu on taas ovella. Vaikka valtakunnassa on la-
maa ja "lamaa", voimme kuitenkin keskittyä suu-
reen juhlaan iloisena itsenäisyydestämme, jonka 
veteraanimme puolisen vuosisataa sitten maal-
lemme taas kerran lunastivat. Tuosta ajasta 
muistuttaa tässä numerossa jouluaiheinen kirje 
sotilaskotisisarelta "sieltä jostain". 

Lehtemme numero 4/91 ilmestyy helmikuussa. Sii-
nä keskitytään rt:n joukko-osastojen kuulumisiin. 
"Deadline" on 10.1.1992. 

Lukijoille perheineen toivotan 

RAUHAISAA JOULUA JA 
PAREMPAA 
UUTTA VUOTTA!! 
Helsingissä 15.11.1991 

Heikki Niska 
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NUOREN SOTILASKOTISISAREN 
KIRJE YSTÄVÄTTÄRELLEEN 

Sotilaskotisisar 
Mirja Valve on ran-
nikkosotilaskotitoi-
minnan veteraani. 
Oheisen kirjeen ystä-
vättärelleen hän 
kirjoitti rintamalta. 
Vaikka se on julkais-
tu aiemminkin (Suo-
men Sotilas -lehdessä 
1943 sekä RSKY.n 
lehdessä 2/90), 
valittiin kirje joulu-
numeromme "teema-
kirjoitukseksi" . 

RAKAS LIISA 
Kuten sinulle aikaisemmin olen kirjoittanut, 

olen toiminut täällä Äänislinnassa Rannikkoso-
tilaiden Huoltoyhdistyksen keskussotilaskodis-
sa. Paljon on ollut mielenkiintoisia elämyksiä ja 
kaiken huipuksi muodostui joulu, josta tässä nyt 
kerron sinulle. Mutta miksi sanat ovatkaan niin 
köyhiä silloin, kun niiden pitäisi kuvata ja kertoa 
niin paljon? Olen kokenut elämyksen sellaisen, 
ettei se koskaan unohdu mielestäni. Riemuni 
siitä, että sain sen kokea, olisi rajaton, jos Sinä 
olisit vielä saanut olla kanssani. Olen nim. saa-
nut viettää joulun Suomen itäisimmällä linnak-
keella, kaukana Äänisen rannalla. 

Äänislinnassa oleva valistusupseerimme soit-
ti sotilaskotiimme muutamia päiviä ennen joulua 
ja pyysi kiertävää sotilaskotia mukaansa joulu-
matkalle, jonka hän viihdy ty s kiertue mukanaan 
aikoi tehdä pitkin Äänisen rantaa Äänislinnasta 
pohjoiseen. Ajatteles, minä sain lähteä mukaan. 
- Tarkoitus oli lähteä aatonaattona varhain aa-
mulla. Edellinen päivä kului aikaisista aamuhet-
kistä puoleen yöhön tavaroiden pakkaukseen ja 
leipomiseen. Olin totta tosiaan tulla hulluksi lei-
pomisesta. Taikinaa riitti aina vain. Se nousi 

nousemistaan sitä mukaan kuin leivoin. Kuu-
muus keittiössä oli kauhea ja monet leipomiseen 
käytettävät tunnit tuntuivat pitkiltä kuin vuosi. 
(Mutta niinpä pullaa riittikin joka patterilla ja 
kiitokset palkitsivat vaivat täydellisesti). 

Aamu koitti kirkkaana ja elohopea lämpömit-
tarissa oli hyvin, hyvin alhaalla. Määräaikana 
seisahtui linja-auto portin eteen ja minä sullou-
duin siihen monine puulaatikkoineni, kahvipan-
nuinenija huopineni. Matka alkoi. -

Jo paljon ennen Kontupohjaa olin ihastunut 
herttaisiin matkatovereihini ja tiesin, että mat-
kasta tulisi yhtä hauska kuin olin kuvitellutkin. 
Autossa ei ollut lämmityslaitteita, joten pakka-
nen alkoi varpaissa jo hiukan muistuttaa olemas-
saolostaan. Sen vuoksi olikin pysähdys Kontu-
pohjassa maailman ihaninen asia ja sotilaskoti 
siellä maailman ihanin paikka. Kontupohjan hä-
vityksestä olin paljon kuullut ja lukenut. Nyt sain 
oikein omin silmin nähdä sodan jäljet: savupiip-
puja savupiipun vieressä, vain muutama talo 
koko kaupungissa jäljellä. Ja sitten matka jatkui 
taas. Suunnattomien erämaiden läpi kulki tie. 
Metsä oli yleensä matalaa, mutta huurrepukui-
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sena hurmaavan kaunis. Silloin tällöin jokin 
ruma, harmaa kylä toi vaihtelua, kylä, jonka 
taloista yksi ja toinen oli saanut kokea sodan 
kauhuja. Päivä alkoi pimetä illaksi, tie huonon-
tua huonontumistaan mitä kauemmaksi tultiin, 
mutta innostus ei pienentynyt. 

Kymmenen tunnin ajon jälkeen saavuimme yö-
pymispaikkaamme Jossa saimme myös syödä. Ja 
kuule, kyllä me söimmekin. Ja uni maistui, kun 
ensin illalla olimme pukeneet kaikki ylimääräi-
set vaatekappaleet ympärillemme ja kääriyty-
neet kuin egyptiläiset muumiot huopiin. 

Jouluaattona tuntui olevan vielä kunnioite-
tumpi pakkanen. Pojat, joilta kysyin asteita, 
sanoivat niitä olevan jopa -48 C. Mene ja tiedä 
sitten asian oikeata laitaa. Aamuteen jälkeen 
starttasimme jälleen. Mutta kymmenkunta kilo-
metriä ajettuamme - pysähtyi auto. Auttamatto-
masti. Akseli oli katkennut. Ohiajavan hevosmie-
hen mukana lähetimme S.O .S. -merkin jajo puolen 
tunnin kuluttua saapui luoksemme hevoskara-
vaani, johon sijoittauduimme. Kun olimme tar-
kasti laskeneet laatikot ja katsoneet, että ainakin 
R.S.H.Y:n lähettämät paketit olivat reessä, hei-
timme osaaottavaiset hyvästit urhealle auton-
kuljettajallemme, joka jouluaatoksi sai jäädä 
keskelle Äänisen jäätä korjaamaan Studebakeri-
aan. 

25 km oli enää matkaa. Enää - ajattelin tosi-
aankin matkan alussa, mutta tiedätkö, se matka 
kestää hevosella ajaen 5 tuntia. Ja pakkanen 
kiristyi. Oli pakko juosta melkein koko matka 
lämpimikseen rekien perässä. Mutta matka oli 
ihastuttava. Lyhyt valoisa aika oli jälleen muut-
tunut illaksi. Kirkas kuu hopeoi satumaisen 
metsän tien kummallakin puolen. Matkustajasta 
tuntui siltä, ettei sellainen yliluonnollinen hopei-
nen kauneus voinut olla tästä maailmasta. Tun-
nelma oli unohtumaton. Jouluaatto, matka jyl-
hän satumetsän läpi viemään etulinjojen pojille 
jouluiloa, taustana tieto siitä, että monena pe-
räkkäisenä yönä vihollispantiot olivat ylittäneet 
tämän tien ja katkaisseet yhteyden taaksepäin. 

Pitkän taipaleen jälkeen saavuimme aukealle, 
jonka keskellä kylän silhuetti piirtyi hopeista 
taivasta vasten. Olimme perillä. - Voi, emme 
tienneet, emme osanneet aavistaa, miten suur-
iarvoista tulomme oli pojille. Jokainen aivan 
säteili iloa. Nyt vasta heistä tuntui, että oli joulu. 
Joulu siitäkin huolimatta, ettei postia ollut moneen 
päivään tullut ja ettäjoulumuona viivästyi paril-
la päivällä. Kaurapuuroaterian jälkeen kokoon-
nuimme vastaperustettuun, siivouksen jäljiltä 

hohtavaan, mutakattoiseen sotilaskotiin, jossa 
oli tietysti pieni kuusikin mukanatuominemme 
kynttilöineen ja koristuksineen. Tuskin missään 
on "Enkeli taivaan" kaikunut niin sydämellisenä 
ja puhtaana kuin täällä konissa kaukana Suo-
mesta, paikassa, jossa sitä ei kai koskaan aikai-
semmin oltu laulettu. Sitten seurasi jouluista oh-
jelmaa, jonka huippupisteenä oli lahjojen jako. 
Jokainen poika sai paketin. Nyt vasta oikein ym-
märsin , miten suuren ilon pienikin paketti aikaan 
sai siellä jossakin silloin, kun koti tuntuu olevan 
kauempana kuin koskaan ennen. Lopuksi oli 
sitten kahvitus illan päättäjäisiksi. 

Kun seuraavana päivänä jätimme kylän, jonne 
pojat yksinäisinä jäivät omalta osaltaan vartio-
imaan Suomen itsenäisyyttä, tuntui olo sanomat-
toman haikealta. Kun viimeisen kerran käännyin 
katsomaan joulupäivän kultaisessa auringossa 
kylpevää kylää, tuntui siltä kuin olisi sydän ja 
sielu jäänyt ikipäiviksi tuohon kylään,jossa sain 
niin ikimuistettavan tunnelmallisen jouluillan 
viettää. 

Poikkesimme monelle, monelle linnakkeelle pa-
luumatkamme aikana. Kaikkialla vallitsi santa 
toverillinen, lämmin henki, kiitollisuus oli aivan 
liikuttavaa ja näin sotilaskotisiskon näkökulmas-
ta katsottuna voin sanoa, että matka oli edulli-
nen. Pitkistä jonoista ja monista kahvinkeitto-
vaikeuksista huolimatta oli suoranainen ilo myydä 
tavaraa reippaille, rakkaille pojillemme. 
—Monia vaikeuksia oli vielä matkassamme, oli 

nälkä, oli kylmä, eteenpäin saimme mennä miten 
parhaiten pääsimme: sairasautossa, kuorma-
auton laveilla, reessä tai jalkaisin, mutta moiset 
pikkuseikat eivät matkan hauskuutta haitanneet. 
Kun vihdoin muutamia päiviä joulun jälkeen 
tyhjine laatikoilleni olin kotona kotona Äänislin-
nassa lämpimässä huoneessa rakkaitten työto-
vereitteni parissa ja tiesin saavani syödä ja nuk-
kua kunnolla, tuntui oikein surulliselta—kaikes-
ta huolimatta. 

Vaikka olin puoleksi jäänyt sinne korpeen, ja, 
kuule ystäväni, toinenkin puoli minusta kaipaa 
sinne. Mutta eikö totta, voin olla onnellinen siitä, 
että olen saanut viettää sellaisen joulun. Eikö 
olekin ihmeellistä, että vaikka monet sadat poi-
kamme pitkin rajojamme ovat viettäneet joulun-
sa yhtä erossa maailmasta ilman posti- ja muo-
nayhteyksiä, ovat he sittenkin reippaita ja toivo-
rikkaita. Miksi me sitten annamme mielen ma-
sentua? Pää pystyyn vain! 

Ystäväsi Mirja 



SELVENNYSTÄ 
ASIOIHIN 
Majuri evp V K A Lange 
valaisee taustoja 

Kansakunta on ollut sotien 
jälkeen rähmällään, eikä asi-
oista ole uskallettu vapaasti 
puhua tai kirjoittaa. On varot-
tu visusti käsittelemästä sa-
manaikaisesti sotilaskoti- ja 
lottatyötä. Niin visusti, että 
nuoremman polven käsitykset 
asioista ovat menneet sekai-
sin. On totta, että niin sanot-
tuina vaaran vuosina asioista 
oli syytäkin vaieta. Valvonta-
komissio esitti kotikommunis-
tien aloitteesta odottamatto-
mia vaatimuksia joka taholle. 
Kaikki isänmaalliset järjestöt 
ja yhdistykset olivat vaarassa 
tulla lakkautetuksi — sotilas-
kodit mukaan lukien. 

Sotilaskotiliittojäsenyhdistyksin-
een ja Lotta Svärd-järjestö ovat 
alusta alkaen olleet täysin toisis-
taan erillään olevia vapaaehtoista 
maanpuolustustyötä tekeviä nais-
organisaatioita. Suomen Armei-
jan ja Suojeluskuntien ennen so-
tia tapahtuneeseen yhteistoimin-
taan liittyen myös nämä, niiden 
piirissä toimivat tukiyhdistykset, 
kohtasivat toisensa. 

Talvi- ja jatkosodan aikana 
Suomen naiset osallistuivat va-
paaehtoisina monin tavoin maan-
puolustukseen. Sadattuhannet 
lotat toimivat aseettomissa tehtä-
vissä monilla aloilla vapauttaen 
miehiä aseellisiin tehtäviin, ja tu-
hansiin noussut sotilaskotisisarien 
joukko toi kodin lämpöä joukko-
jen piiriin. 

Missä on 
kunniapatsas? 
Suomen Matkailuliiton julkaisu 
"Sotiemme muistomerkit — 
ISBN 951-838-063-3" kertoo: 

"Jo 1918 perustettu sotilaskoti-
sisarten järjestö ei ole saanut riit-
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tävää huomiota ja tunnustusta 
vuosikymmenien työstään soti-
laidemme keskuudessa. Missä on 
tämän järjestön muistomerkki? 
Sen voi pystyttää kiitollisuudesta 
elävällekin järjestötoiminnalle." 
Mainittakoon, että metsäkaarti-
laisille ja maanpettureille sellai-
set on jo pystytetty. 

Pölyyntynyt 
päiväkäsky 
Talvisodan päätyttyä antoi Sota-
marsalkka Mannerheim sotilas-
kotiväelle seuraavan päiväkäs-
kyn, joka voitaisiin ottaa esiin ja 
painattaa kultakehyksissä jake-
luun: 

Sotilaskodit 
Armeijan 
"tukiyhdistyksinä" 
Sotilaskotiyhdistykset ovat toi-
mineet vuodesta 19181ähtienpuo-
lustusvoimien vakinaisten jouk-
kojen piirissä. Jokaisen varuskun-
nan, joukko-osaston tai vastaa-
van sekä rauhan että sodan ajan 
historiaan sisältyy sotilaskotitoi-
mintaa. Vihreiden sisarten vapaa-
ehtoisen maanpuolustustyön 
näkyvinä merkkeinä ovat olleet 
mm. lukutuvat, sotilaskodit, up-
seeri-ja aliupseeriruokalat, muo-
nitus- ja majoituspalvelut, kent-
täkauppajaleirisotilaskotitoimin-

Päämaja 12.7.1940 

Ylipäällikön 
päiväkäsky 

N:o 92 

Suomen sotilaskotiväki. 
Ilolla ja ylpeydellä olen todennut sen tu-

loksellisen työn, minkä Suomen Sotilas-
kotiliiton henkilöstö on tehnyt puolustus-
voimiemme hyväksi nyt päättyneen so-
dan aikana. 

Teidän uhrautuva toimintanne on ulot-
tunut aina etulinjoille saakka ja on vai-
kuttanut joukkoihimme elähdyttävästi, 
kannustaen niitä uusiin ponnistuksiin. 

Joukossanne on kaatuneitakin. Me kun-
nioitamme heidän muistoansa. 

Lähetän Suomen sotilaskotiväelle oma-
ni ja armeijan kiitoksen hyvin suoritetus-
ta, arvokkaasta työstä. 

M a n n e r h e i m 

ta. Suomalaiset jääkärit toivat va-
paussodan aikana sotilaskotiaat-
teen maahamme. Siitä iähtien so-
tilaskotiyhdistykset ovat toimi-
neet Suomen Armeijan—nykyi-
sin Puolustusvoimien jaRajavar-
tiolaitoksen piirissä. 

Lotat 
Suojeluskuntien 
tukijärjestönä 
Lottajärjestö syntyi suojeluskun-
tien naisosastoista. Niitä perusta-
minen suojeluskuntien yhteyteen 
alkoi jo vuonna 1919. Sääntöjen-
sä 3 pykälän mukaan "Lotta 
Svärd"- yhdistyksen tarkoitukse-
na oli herättää ja lujittaa suojelus-
kunta-aatetta ja avustaa suojelus-
kuntajärjestöä suojaamaan uskon-
toa, kotia ja isänmaata. Se oli siis 
sääntöjensä mukaisesti suojelus-
kunnan tukijärjestö. 

Eri toiminta-
ympäristöt 
Sotilaskotitoiminnan ja lottatyön 
toimintaympäristöt erosivat jo 
heti alusta toisistaan. Vihreät si-
saret toimivat vakinaisen armei-
jan ja lotat suojeluskuntien piiris-
sä. Molemmat vapaaehtoiset nais-
järjestöt toimivat keskeytyksettä 
talvi- ja jatkosodan ajan. Lotat 
liitettiin sotien aikana kenttäar-
meijaan, vaikka olivatkin koko 
ajan järjestönsä valvonnassa. 
Sotilaskodit jatkoivat toimintaan-
sa varuskuntatoimipisteissä, sekä 
perustivat uusia toimipisteitä 
kenttäarmeijan ja rannikkojouk-
kojen toiminta-alueille. 

Sotilaskoti 
joka suunnalla 
Sotavuoden 1941 lopulla oli ran-
nikkosotilaskotien (nyk. Rannik-
kosotilaskotiyhdistys ry, johon 
kuuluu eri paikkakunnilla toimi-
via paikallisosastoja) verkosto 
saatu laajenemaan koko pitkälle 
merirajalle Pohjanlahdelta Itäme-
reen, Suomenlahden, Laatokan ja 
Syvärin kautta Ääniselle. Petsa-
mon vartioaluksilla olevat kant-



tiinit mukaanluettuna oli yhdis-
tyksellä maan pohjoisin, läntisin, 
eteläisin ja itäisin sotilaskotitoi-
mipaikka hoidettavanaan. Soti-
laskotitoimipaikkoja oli jo ran-
nikkojoukkojen piirissä kaikki-
aan 550; sotilaskoteja 339, kier-
täviä koteja 10 ja huoltokohteita 
201. Keskuskotien yhteyteen pe-
rustettiin leipomoita, joita vuo-
den 1941 lopulla oli toiminnassa 
12. 

Vapaaehtoinen — 
ilman palkkaa 
Paitsi Rannikkosotilaiden Huol-
toyhdistyksen (RSHY) jäseniä ja 
sen työn ystäviä, jotka työskente-
levät vapaaehtoisesti (lue: IL-
MAN RAHAPALKKAA ja 
muita työaika- ym. määräyksiä) 
kaikilla rintamilla, täytyi lisäksi 
ottaa myös palkattua henkilökun-
taa, jota sotavuoden 1941 lopulla 
tarvittiin jo pitkälti toistatuhatta 
henkeä. Tämänkin päivän soti-
laskotitoiminta rakentuu vapaa-
ehtoiseen sisartyöhön. Vain soti-
laskotien vastaavat hoitajat ja vält-
tämättömät hallintotyötä tekevät 
henkilöt saavat palkkaa. Viikon-
loppupäivystykset, leirit, ohjel-
malliset tilaisuudet, kirjastopal-
velut yms. toiminnot hoidetaan 
pääosin vihreiden sisarten har-
ras tustyönä. 

Sotaharjoitukset ja 
liikkuva 
sotilaskotitoiminta 
Sotilaskotien osallistuminen so-
taharjoituksiin alkoi varsinaises-
ti Kymenlaakson sotaharjoituk-
sista 13.-15.8.1928. Niin kerro-
tun "liikkuvan sotilaskotitoimin-
nan" voidaan myös sanoa alka-
neen kyseessä olleista harjoituk-
sista. Sotilaskoditolivat aikaisem-
min lähteneet pyydettäessä jouk-
kojen mukana maastoharjoituk-
siin, joten aivan uutta se ei suin-
kaan ollut. 

Nykypäivän varusmiehet, re-
serviläiset ja kantahenkilökunta 
pitävät itsestään selvänä, että so-

tilaskoti on maastossakin paikal-
la. Joskus kuitenkin vaikuttaa 
siltä, että kantahenkilökunta ja 
varusmiehet eivät aina ymmärrä 
sisartyön arvoa. Sotilaskotiautoa 
tai leirisotilaskotia pidetään 
ikäänkuin minä tahansa kioski-
na, joka rahaa hamuten "husee-
raa" harjoitusjoukkojen keskellä. 
Reserviläisillä on tässä asiassa pa-
rempi vainu. He haistavat her-
kemmin tämän heitä palvelevan 
vapaaehtoisen työn arvon ja osoit-
tavat sisarille vilpittömät kiitok-
sensa. Tyytyväinen mieli ja hy-
väntahtoinen hymy ovat parhaita 
tapoja osoittaa se. 

Monipuolisesti varustettujen 
sotilaskotiautojen lisäksi liikku-
vaa sotilaskotitoimintaa harjoite-
taan tarvittaessa laivoilla ja ve-
neillä. Saattaapa joskus lentoko-
ne tai helikopterikin piipahtaa 
sotilaskotiasioissa. Rannikkolin-
nakkeiden sotilaskodit huolehti-
vat palvelujen toimittamisesta 
myös saarissa ja luodoilla olevil-
le tähystysasemille. 

Lottajärjestön 
lakkauttaminen 
Välirauhansopimuksen 21. artik-
lan mukaan valtioneuvosto lak-
kautti suojeluskuntajärjestön syk-
syllä 1944. Tähän ja valvontako-
mission uhkaavaan asenteeseen 
liittyen lottajärjestö teki itse lo-
pettamispäätöksensä samana syk-
synä. Järjestössä oli lopettamis-
hetkellä noin 220 000 jäsentä. 

Sotilaskotiliitto ja sen jäsenyh-
distykset,jotka perustamisestaan 
lähtien ovat toimineet vakinaisen 
armeijan piirissä, saattoivat jat-
kaa toimintaansa. Toiminta muo-
toutettiin vastaamaan rauhanai-
kaiseen vahvuuteen saatettujen 
puolustusvoimien tarvetta. Tä-
nään "Sotku" on olennainen osa 
varuskuntaa. 

"Kilpailevat 
ompeluseurat"? 
Olemme vihdoin edenneet ajassa 
niin pitkälle, että asioista voidaan 

keskustella ja kirjoitella vapaas-
ti. Sotilaskoti- ja lottajärjestöillä 
ei virallisen historian mukaan 
ollut juuri mitään yhteistoimin-
taa. Ainakin sellaisesta on hyvin 
vähän mainintoja asiakirjoissa. 

Sotilaskotiliiton keskushalli-
tuksen kokouksessa 9.3.1935 
päätettiin vastauksesta yleisesi-
kunnan osastopäällikön eversti 
Tuompon kirjalliseen kyselyyn, 
joka koski halukkuutta järjestää 
sotilaskotitoimintaa erinäisillä 
kertausharjoitusleireillä. Kan-
kaanpään kertaushaijoituskeskus 
oli juuri valmistunut ja toiminta 
siellä annettiin Lotta Svärd-yh-
distykselle. Sotilaskotiyhdistys-
ten toimintapiiriin osoitettiin puo-
lestaan mm, seuraavat leirialu-
eet: Utti, Perkjärvi, Parola, Mik-
keli, Koirinoja ja pioneeripatal-
joona Korialla. Tämä etupiirija-
ko kertoo ainakin jonkinlaisesta 
järjestöjen välisestä yhteistyöstä. 
Sitä ennen ja sen jälkeen on yh-
teistyötä varmasti ollut. S iitä vain 
ei ole paljon puhuttu. Mitä nyt 
valvontakomissiolta salaa kuis-
kuteltu. 

Molemmat naisjärjestöt ovat 
kuitenkin omilla tahoillaan teh-
neet suuriarvoista työtäisänmaan 
itsenäisyyden turvaamiseksi. 
Arvokas pyyteetön työ on voita-
va avoimesti tuoda julki. Nuoret 
sukupolvet ovat saamassa asiois-
ta sekavan kuvan. On todella 
valitettavaa, jos keskustelu va-
paaehtoiseen maanpuolustustyö-
hön vihkiytyneiden naisjärjestö-
jen yhteisestä panoksesta jätetään 
unohduksiin. Vaikka lapasia ku-
dottiin japaketteja lähetettiin, niin 
kysymys ei sittenkään ollut kil-
pailevista "ompeluseuroista", 
joista toiselle sitten kävi huonos-
ti! 
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Luutnantti Juha Puistola SIRR. n Koulutus-
patterilta tilittelee ensi tunnelmiaan. Mainitta-
koon, että Juha palkittiin opintosaavutuksis-
taan rannikkosisarien stipendillä. 

NUOREN LUUTNANTIN 
ALKUTAIVAL 

/ 
* ) 
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Arki saapui juhlan keskelle, kun 
ilmoittauduimme 26.08.1991 
rykmentin komentajalle, eversti 
Asko Kilpiselle hänen remontin 
ympäröimässä (yöhuoneessaan. 
Hän lähetti viisi nuorta luutnant-
tia toimipaikoilleen muistuttaen 
meitä, että "mennehiä on ne ajat, 
jolloin eväsviinoja juotihin, 
mustikoita syötihin ja haittatyö-
korvauksilla lihotettiin tili kak-
sinkertaiseksi". Saattaa olla, että 
tuolla hetkellä emme vielä täysin 
sisäistäneet niitä ongelmia, joita 
komentaja meille lauseellaan 
ilmaisi. 

"Viiskasi" 
naulakkoon 
Saavuin koulutuspatterille par-
haimpaan/pahimpaan aikaan. Ali-
upseerikurssi oli alkanut edelli-
sellä viikolla ja minut oli nimetty 
keskiölinjan johtajaksi. Hetken-
kään hengähdystaukoa ei suotu, 
vaan ilmoittautumisen jälkeen 
"viiskasin" takin sai laittaa nau-
lakkoon. Pöydällä notkuva pape-
ripino odotti tutustujaansa. Edel-
linen linjanjohtaja, luutnantti Kari 
Tapala, kävi tyytyväisenä lisää-
mässä sekasortoista olotilaani 
luovuttamalla viisi mapillista 
opetusmateriaalia ja luokkahuo-
neellisen keskiövarusteita. Muo-
donmuutos kadetista vastuullisek-
si kouluttajaksi vahvistettiin kuit-
tien allekirjoittamistilaisuudessa. 

Uudet upseerit vastaanotettiin 
lämpimästi. Niin vanhemmat 
upseerit kuin kauemmin palvel-

leet toimiupseeritkin olivat val-
miina neuvomaan "talon tavoil-
le" ja opastamaan niissä lukuisis-
sa pikku yksityiskohdissa, joita 
koulussa ei opetettu. "Mikä ih-
meen virkamatkaesitys? Mistä 
täällä saa lääkintämiehiä? Kuin-
ka näitä koulutuksenseurantalo-
makkeita täytetään?" Satoja ky-
symyksiä, jotka ilmaantuivat 
vasta työhön siirryttyäni. 

Paperia ja 
tasoittelua 
"Mennehiä on ne ajat..." Tosiaan. 
Sen uskoin viimeistään siinä vai-

heessa, kun koulutustoimistossa 
ehdotettiin (leikillään?), että ali-
upseerikurssin käytännön koulu-
työn vastauslomakkeena voidaan 
ihan hyvin käyttää veikkausku-
ponkia - jäähän siitä oppilaalle-
kin tosite. Tähän liittyen kullekin 
kouluttajalle jaettiin sentin pak-
suinen pino paperia, joten aina 
kopioita otettaessa on vastaava 
määrä arkkeja vietävä toimistoon. 
Sittemmin kouluttajan kiintiö kas-
vatettiin yhteen riisiin. Jotenkin 
mielessä kajastaa vieläkin Kadet-
tikoulussa opittu ajatus siitä, että 
kaikkea olisi riittävästi — myös 
paperia. 
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Olin ollut töissä vajaat kaksi 
viikkoa, kun törmäsin jälleen 
suureen ongelmaan — tasoitta-
miseen. Yksi ainoa viikonloppuun 
sijoittunut päivystys pisti minut 
pakkolomalle kuudeksi päiväksi. 
Välissä oli tosin tavallinen viik-
kolepokin ja muita tasoitettavia. 
Tämä tarkoitti käytännössä sitä, 
että oppilaani olivat vielä osittain 
tuntemattomiapääkoulutustapah-
tuman alkaessa ja vapaapäivät sai 
mukavasti käytettyä maastontie-
dusteluun sekä harjoitussuunni-
telmien laatimiseen. Vielä kadet-
tina ollessani työaikataulu ei 
kummemmin sitonut, eikä kol-
miviikkoisjakson tunteja lasket-
tu. 

Murheita ja 
haasteita 
riittää 
Mahdollisista murheista oli aina-
kin yksi pois päiväjärjestyksestä, 
kun olin vaimoni kanssa saanut 
Upinniemestä sellaisen ylellisyy-
den kuin asunnon. Tilanne ei ole 
yhtä aurinkoinen kaikilla valmis-
tuneilla upseereilla. Viestilinjan 
johtoon astunut luutnantti Timo 
Hänninen sananmukaisesti tap-
pelee jokaisesta viikonloppuasun-
nosta — toistaiseksi huonolla 
menestyksellä. Nykyisellään 
asuntotilanne Upinniemessä vai-
kuttaa lähinnä toivottomalta ja 
"kuraportaasta" katsoen vaatisi 
nopeita toimenpiteitä. 

Ajatusmaailman irroittaminen 
Kadettikoulun ympyröistä ei ole 
nopeata, mutta prosessi on alul-
laan. Jokainen päivä tuo uusia 
haasteita vastattavaksi ja jokai-
nen tapahtuma opettaa seuraavaa 
varten. Näin vanhempien koulut-
tajien vaatimus siitä, ettei RT ole 
pelkästään terästä ja tekniikkaa, 
vaan myös rautaista ammattitai-
toa täyttyy. 

Juha Puistola 

GStMDKItl LINK 
LSA PLUS® 

RJ-K -PANEELI 

Piirikortit ovat historiaa. 
Suora hitsausliitos LSA PLUS-hahlolta RJ-
liittimelle. 
Suuret kytkentäpaneelit ovat historiaa. 
Asennat 1-16 liitintä 1U: n tilaan 19" ympäristössä. 
Monimutkaiset yhtenäisrakenteet ovat historiaa. 
Nerokkaan yksinkertainen rakenne säästää rahaa 
sekä hankintavaiheessa että myöhemmin. 
RJ-K -paneeli on monipuolinen: 
RJ 45, RJ 11, DEC MMJ. 

TELETEKNO — Lähiverkkotuotteiden 
asiantuntija 
— KRONE LSA PLUS -ristikytkentätuotteet 
— LINK-rasiat tele- ja ATK-sovelluksiin 
— Uusi RJ-K -rasiasarja (tulee myyntiin 

joulukuussa) 
— RJ-K -paneelit 
— Kuitupaneelit 

Tutustu lähiverkkotuotteisiimme Finlandia-talossa 
Puhelinlaitosten liiton neuvottelupäivien näyttelyssä 3.-4.10. 

S U U N T O Y H T Y M Ä 
Karjalankatu 2 B, 00520 Helsinki • Puhelin (90) 396 811 

Ruuvit ja juotokset ovat historiaa. 
Ihrvitset ainoastaan LSA PLUS kytkentätyökalun. 
Varusteena saatavat asennuspidikkeet vapauttavat 
molemmat kädet kytkentätyöskentelyyn. 
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Rannikkotykistön 
kilpailuammunnat 1991 
Runsaasti uudistuksia mukana 
Rannikkotykistön tarkastaja jakoi rannikkotykistön 
kilpailuammuntojen palkinnot Turussa 4.-6.11.1991 
pidettyjen rannikkotykistön joukko-osastojen neuvotte-
lupäivien yhteydessä. 

Vaasaan meni "yleismestaruus, "mutta Kantolan tykki on meidän! Turkulaisilmeet vasemmalta 
Sinkkonen, Heinonen ja Piispanen. 

Tänä vuonna kilpailuammunnat 
toteutettiin uusituilla säännöillä, 
keskeisimmät muutokset vanhoi-
hin sääntöihin olivat uuden maa-
ammunnan tulo osaksi raskaan 
patterin kilpailua ja pyrkimys ai-
empaa monipuolisempien tulen-
johto-, mittaus- ja viestijärjeste-
lyjen käyttöön. 

Osa syksyn ammunnoista vi-
deoitiin joukkoihin lähiaikoina 
tulevalla Asevarikko 4:ssä kehi-
tetyllä ammuntojen tarkkailujär-

jestelmällä. Kaikki tulokset las-
kettiin rannikkotykistökoulun 
tekemällä uudella kilpailuam-
muntojen laskentaohjelmistolla. 

Tasainen 
kärki 
Kilpailu Karhulan maljasta eli 
yleismestaruudesta oli hyvin ta-
sainen. Onnistumalla yhdessä 
huonoimmin menneessä ammun-

nassa olisi mikä hyvänsä sijoille 
2 - 4 sijoittuneista joukko-osas-
toista voinut voittaa maljan. Nyt 
voitto meni Vaasan Rannikko-
patteristolle. Vaasalaisten voiton 
osatekijät olivat erinomainen 
maa-ammunta, tasaisen hyvät 
muut ammunnat ja selviytymi-
nen ilman sääntörikkomuksia ja 
sakkopisteitä. 

Keskeisimmät tarkkuustekijät, 
sivusuunnan tarkkuus tulenaloi-
tuksessa ja si vuhajonnan pienuus, 



olivat VaaRPsto:n ammunnoissa 
parhaiten kohdallaan. Voitto oli 
kirjaimellisesti tänäkin vuonna 
kiinni piirusta ja sekunnista. 

Kilpailuammuntoja 
kehitetään 
edelleen 
Vuonna 1992 ammutaan nykyis-
ten sääntöjen mukaiset ammun-
nat. Yksittäisiä kilpailusuorituk-
sia pyritään kuitenkin saamaan 
vaihtelevammiksi ja jossain 
määrin yllätyksellisiksi. Päämää-
ränä on kilpailuammuntahaijoit-
telun monipuolistaminen. Samal-
la tehdään lopullisesti hyödyttö-
mäksi yksittäisen ammunnan 
sanatarkka ennakkoharjoittelu. 

Ammuntoja voidaan vaihdella 
mm, ilmoittamalla toimiva tulen-
johtaja (upseeri, opistoupseeri tai 
kokelas), sallittu ampumamene-
telmä ja järjestely sekä käytettä-
vät viestiyhteydet ja ampumatar-
vikkeet vasta ammunnan alkaes-
sa. Kilpailujoukon on syytä vuon-
na 1992 huolellisesti perehtyä 
määrävahvuisten osiensa materi-
aaliin ja oppaiden mukaisiin jär-
jestelyihin. 

Joukko-osastoille jaetaan kil-
pailuammuntojen laskentaohjel-
mat, joita voidaan käyttää myös 
harjoittelussa mittaamaan am-
muntojen tasoa. Ainakin osajouk-
ko-osastoista saa ensi vuoden 
alkupuolella oman ammuntojen 
ja maalitoimintojen videointijär-
jestelmän. 

Suora-ammuntakilpailun sään-
nöt ovat viimeistelyvaiheessa. 
Suora-ammun takilpailu pidetään 
edelleen yhteisleirien ohjelmas-
sa, eikä sitä lasketa ainakaan vie-
lä 1992 varsinaisiin kilpailuam-
muntoihin. Yhtenäiset säännöt 
helpottavat suora-ammuntakil-
pailujen ottamisen myös joukko-
osastoleirien ammuntaohjelmaan. 

Uusi kalusto 
vaikuttaa 
ammuntoihin 
Kilpailuammuntojen koulutusta 

suuntaavaa vaikutusta hyödynne-
tään jatkuvasti. Ampumatoimin-
taan vaikuttavan uuden kaluston 
käyttöönottoa pyritään edistä-
mään kilpailuammunnoin. Niin-
pä ensi vuonna käyttöön otetta-

vien lämpökuvalaitteiden käyttö-
taitoa mitataan vuoden 1993 kil-
pailuammunnoissa, jolloin aina-
kin yksi ammunnoista toteutetaan 
pimeänäkölaitteita käyttäen. 

RANNIKKOTYKISTÖN 
KILPAILUAMMUNTOJEN 1991 

LOPPUTULOKSET. 

PARAS MAA-AMMUNNAN TULENJOHTAJA 
TULENJOHTAJAN HYLSY 

1. UPSKOK ESA VIKLUND VaaRPsto 616 
2. UPSKOK A MÄHÖNEN S1RR 500 
3. UPSKOK J NUPPONEN TurRR 230 

PARAS MERIAMMUNNAN 
VARUSMIESTULENJOHTAJA 
TULENJOHTAJAN HYLSY JA MALJA 

1. UPSKOK ARI KNAAPINEN HanRPsto 578 
2. UPSKOK K NYSTRÖM KotRPsto 552 
3. UPSKOK O LEINO TurRR 505 

PARAS KEVYT RANNIKKOTYKISTÖPATTERI 
KANTOLAN TYKKI 

1. TURUN RANNIKKORYKMENTTI 1017 
2. HANGON RANNIKKOPATTERISTO 871 
3. SUOMENLINNAN RANNIKKORYKMENTTI 824 

PARAS RASKAS RANNIKKOTYKISTÖPATTERI 
NENOSEN TYKKI 

1. VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 1502 
2. HANGON RANNIKKOPATTERISTO 1173 
3. TURUN RANNIKKORYKMENTTI 1026 

PARAS JOUKKO-OSASTO 
KARHULAN MALJA 

1. VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 2110 
2. HANGON RANNIKKOPATTERISTO 2044 
3. TURUN RANNIKKORYKMENTTI 2043 
4. SUOMENLINNAN RANNIKKORYKMENTTI 1723 
5. KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 901 
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KELTAISEN RYKMENTIN 
50- V UOTISMUISTOTILAISUUS 
"Emme unohda veljiämme" 
Toistasataa Keltaisen Rykmentin veteraaniveljeä ja -sisarta kokoontui Hel-
singissä Karjalataloon syyskokoukseen 27.9. muistelemaan jatkosodan al-
kutapahtumia. Jo aamulla lähiseudun aseveljet kävivät kunnioittamassa jat-
kosodassa kaatuneiden aseveljien muistoa laskemalla seppeleen Suomen-
linnan muistolaatalle muistosanoin: "Emme koskaan unohda veljiämme, 
jotka antoivat suurimman uhrin ja jättivät meille vapaan isänmaan." Myö-
hemmin rykmentin perinnetoimikunta kävi laskemassa seppeleen Hästön 
saaren muistopaadelle ja vieraili kauniin Hästö-Busön saaren koulutuslin-
nakkeella. 

Hiljaisella 
hetkellä 
aloitettiin 
Karjala-taloon kokoonnuttiin klo 
14.00, jolloin Lauri Ojalan trum-
pettifanfaari kutsui juhlasaliin. 
Tervetulococktailin jälkeen kynt-
tilöiden syttyessä vietettiin hil-
jainen hetki kaatuneiden ja sodan 
jälkeen poisnukkuneiden veteraa-
nien muistolle. Päivällisen aika-
na Esko Laakkosen soitinyhtye 
esitti sota-ajan säveliä. 

Tilaisuus alkoi Rykmentin 
Ranta-Mattimarssilla. Terveh-
dyspuheessa Onni Kauppila 
muisteli sotaanlähdön sekavia 
tunteita. Olimme kahden suur-
vallan puristuksessa. Saksa oli 
miehittänyt Norjan ja Puolan, 
Venäjä oli ottanut Baltian maat ja 
siirtänyt rajamme mielivaltaises-
ti, ottanut ulkosaaremme ja vuok-
ralle Hangon alueet. Kun Saksan 
avulla saatiin lentokoneita sekä 
pst- ja it-aseita ja ammuksia, hel-
pottui tilanne. Myös Saksan sota 
Venäjää vastaan toi uskoa mene-
tettyjen alueiden takaisin saami-
seen. 

Puolustuksen 
järjestely 
Kannaksen rantojen puolustusta 
varten perustettiin kaksi joukko-

osastoa. 8.RPr koottiin Pyhtään 
Siltakylässä. Siihen liitettiin 
Snappertunan lohkolta saapunut 
RP 1 Esko Tulikouran johdolla, 
joka oli menettänyt Hästön saa-
ren puolustuksessa 63 sotilastaan. 
Prikaatin komentajan evl Niilo 
Heiron johdolla osasto saapui 
Koivistolle 2.9. 

Er RL perustettiin 5.9. Sen 
vastuualue käsitti Seivästön - Inon 
rannikkoalueen, komentajana oli 
maj Norman Simonen. Tulin Sei-
västölle Makslahdesta mukana 
divisioonan kuljetusautoihin las-
tatutCanet-tykit ja ammukset. Ne 
tuotiin hinaajan vetämässä proo-
muissa Ristisaaresta. Matka su-
jui hyvin, vaikka loppumatkalla 
saimme tykistötulta Pullinnie-
mestä Koiviston saarilta. 

Linnoitustyöt 
vauhdilla 
Aamuvarhaisesta iltamyöhään 
kaivettiin tykkikuoppia ja ranto-
jen tukikohtia rakennettiin. Kenr 
Oesch kävi seuraamassa töitäm-
me ja kesken kiireiden järjestet-
tiin isänmaallinen juhla sotilas-
kodissa. Vieraanamme oli evl 
Valtanen. Tukikohdista kerättiin 
laulajia ja soittajia esiintymään. 
Rautatiepatteri suoritti koeajon 
Anttonolan tuliasemaan ja 28.9. 
Puumalan linnakkeen ensimmäi-

nen C-tykki oli ampumavalmii-
na. Lokakuun aikana saatiin Sei-
västön ja Puumalan linnakkeen 
tykittoimintavalmiiksi. Rantojen 
jaasuntokorsutvalmistuivatniin, 
että marraskuussa voitiin siirtyä 
niihin asumaan. 

Tulitusta 
riitti 
8 RPr:n Esikunta oli Koiviston 
Kauppalassa järjestänyt nopeasti 
rantojen puolustuksen. Venäläis-
ten toimintaa Pullinniemessä oli 
valvomassa RP 1. Oma tykistö 
tulitti lähisaarten pattereita, pe-
säkkeitä, niemenkärkiä, tienris-
teyksiä ja partioaluksia. Myös saa-
rissa olevat vihollisen tykkipatte-
rit tulittivat rannikon tukikohtia 
ja liikennettä. Esim. Alvatinnie-
men, Verkaniemen ja Tiurinsaa-
ren tykistö tulitti Kauppalan ja 
Tervahartialan välistä maastoa. 

Marraskuun 1 p:nä havaittiin 
Piisaaressa ja Saarenpäässä usei-
ta tulipaloja ja voimakkaita rä-
jähdyksiä. Partioveneemme ajoi-
vat Saarenpään itärannikolle, 
mutta eivät havainneet mitään 
liikettä. Rannoilla oli miinoitus-
tuhoja. Venäläiset olivat poistu-
neet saarista. Saatiin kolme rai-
vaaja-alusta väylien ja rantojen 
miinaraivaukseen. RP 1 määrät-
tiin Piisaaren jaTiurinsaaren mie-



hitysjoukoksi. Koivusaaren puh-
distusta suoritti kaksi pioneeri-
joukkuetta saaden usean päivän 
aikana suuren määrän sotasaalis-
ta. 

Viikon kuluttua Koiviston sal-
mi oli raivattu ja kuljetus aloitet-
tu Koiviston sotasaalisvarikkoon. 
Satamaan saapui uivia korjaus-
pajoja. Saarenpään linnakkeen 
päälliköksi tuli kapt Veikko Vuo-
rela, joka joulukuussa siirtyi 
Suursaareen. RP1 siirtyi Saaren-
päähän ja linnakkeen päälliköksi 
tuli kapt Tulikoura. Järeä 10 tuu-
man patteri saatettiin jälleen toi-
mintaan ja rantojen talvisodanai-
kaiset tukikohdat kunnostettiin. 

Talvi 
Ankara talvi saapui jo marras-
kuussa. Meren jää vahvistui no-
peasti joulukuun 30 asteen pak-
kasissa niin, että venäläinen lai-
vasaattue tarttui jäihin 17 km 
päähän Puumalasta. Linnakkeen 
tykit sekä Rautatiepatteri saivat 
tulikäskyn. Yhinmäen järeä pat-
teri ampui 25 kranaattia Puuma-
laan, lähimmät iskemät 75 m:n 
päähän patterista. Seuraavana 
päivänä oli itsenäisyyspäivän 
paraati linnakkeen lähellä Voh-
nolassa sekä Seivästöllä, jolloin 
kuoro esitti juuri valmistuneen 
Er.RLsto: n marssin "Kaakon ran-
ta." 

Partiosotaa 
Alkoi vilkas partiotoiminta Kron-
stadistaja Yhinmäestä. Partiot tu-
livat suksilla ja jääkelkoilla aset-
tuen rannan läheisyydessä ahto-
jään suojiin, joista voi tehdä ha-
vaintoja tukikohdistamme. Rin-
taman taakse laskettiin desantte-
ja, joita oli vielä vaikeampi ta-
voittaa metsistä, mutta tukikoh-
tiemme läheisyydestä ne usein 
saatiin kiinni elleivät ehtineet 
piilottautua Inon rauniosuojiin. 

Monia aseveljiämme menetim-
me talven partio- ja desanttijah-
deissa. Tilanne parani, kun saa-
tiin valonheittimet Puumalaan ja 
Inoon, seka tukikohtien suojaksi 
jäämiinoitukset. 

Muistoja 
JuhoTenhiälän runo muistot vie-
tiin rantojemme erillään oleviin 
tukikohtiin jakorsuihin, joissajat-
kuvasti vierailimme mukana har-
monikka, viulu ja muutamia lau-
luja kotoista viihdettä tuomassa. 
Martti Kuuskosken hurtti huu-
mori oli myös iloa antamassa. 
Tutuksi tulleita lauluja esitti tilai-
suudessa Henrik Lamberg soi-
tinyhtyeen säestämänä. Sen jäl-
keen lyhyitä sattumia sotamat-
kalta kertoivat Erkki Tuuli Koi-
vistolta ja Yrjö Palosaari mai-
nion komentajan Esko Tulikou-
ran yksiköissäkäynneistä. Kalle 
Aution mukana Rautatiepatterin 

salonkivaunussa palautti monet 
muistot ja Unto Louhiluoto ker-
toi olleensa välirauhan ajan lin-
noituspataljoonan mukana raken-
tamassa Salpalinjaa. Hän tuli so-
dan alkaessa Seivästön - Inon ran-
nikolle pataljoonan mukana ra-
kentamaan tukikohtia, jonka jäl-
keen pataljoona jäi Inon ranni-
kolle puolustustehtäviin. 

IllankohokohtananähtiinAune 
ja Esko Nummisen taiteellinen 
tanssiesitys, joka palautti muistot 
sota-ajan taiteilijavierailuihin. 

Naisten 
muisteloita 
Katri Laurila muisteli naisten 
monia tehtäviä sotatoimialueella 
ja jännittäviä hetkiä desanttijah-
tien aikana. Kirsti Toppari oli 
löytänyt kotiin lähettämiään kir-
jeitä, joista ilmeni suuri into ja 
rakkaus, jollaLotat suorittivat teh-
tävänsä isänmaan pelastamisek-
si. 

Mestarinyrkkeilijä Erkki Sa-
volainen muisteli, miten monien 
urheiluharrastusten lisäksi nyrk-
keily esiintyi voimakkaana tuo-
den rykmenttiin Merivoimien 
mestaruuden ja monia voittoja. 

Muistojen ilta päättyi yhteises-
ti laulettuun "Kannaksen rannat 
jää" -lauluun ja yhteiseen toivo-
mukseen: "Tapaamme usein 
vielä." Onni Kauppila 

Seppele laskettiin Suomenlinnan kirkon sankarilaatalle. 
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10" tykin siirto 

Kuivasaaren 12" tykkiprojektin innoittamana päätetettiin siirtää myös toinen "vanhus", Kataja-
luodossa ollut 10" Durlacher-tykki Kuivasaareen marraskuun alussa 1991. Töiden valmistelut oli 
aloitettu jo hyvissä ajoin kesällä. Varsinaisen siirron suunniteltiin tapahtuvan 5 tai 6.11. teknikko-
kapteeni Jussi Mannisen johdolla. Kova tuuli johti kuitenkin siihen, että tykki siirrettiinkin 
perjantaina 8.11. Santahaminaan, jossa se odottaa jatkokäsittelyä. Tykin 32 tonnia painava putki 
jätettiin edelleen Katajaluotoon odottamaan parempia kelejä keväällä. 
Kuvassa asentaja Jorma Ojanperä ja sotilasmestari Esko Haapala irroittamassa tykin putkea Ka-
tajaluodossa. 

Majuri Ove Enqvist 

Vuoden 1992 
Tuemme Turvallisuutta 

-suurkeräyksellä 
hankimme varoja vapaaehtoiselle 

maanpuolustustyölle. 
Tue turvallisuutta kanssamme 

ja ole mukana 
keräystoiminnassa! 

Maanpuolustuksen Tuki ry 
Suonien Reserviupseeriliitto ry 
Reservin Aliupseerien Liitto ry 

Suomen Reservin Upseerien Naisten Liitto ry 
Reservin Aliupseerien Naisten Liitto ry 

ja Maanpuolustuskiltojen liitto ry 



RANNIKKOMME PUOLUSTAJIA TERVEHTIEN 

AERIAL OY 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

OY EHO AB 

FHT OY 

FISKARS OY AB 

OY FORCIT AB 

FORSSEN & SALOMAA OY 

FUJI FINLAND OY 

HANGON KAUPUNKI 

HUONEKALUTEHDAS KORHONEN OY 

INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VÄHÄNEN KY 

JKT-TUOTANTO 

JOUTSEN APTEEKKI, Turku 

KARAIR OY 

KEURUUN INSINÖÖRITOIMISTO OY 

RANNIKKOMME PUOLUSTAJIA TERVEHTIEN 

AARO KOHONEN OY 

KOIVUNEN OY 

KONE-TUKKU OY 

KOPAL OY 

LIHA JA SÄILYKE OY 

LOHJAN KUNTA 

LOHJAN PUHELIN OY 

OILON OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

ROLATE OY 

P. ROTOLA-PUKKILA OY 

SEU-LA OY 

TUNTURIPYÖRÄ OY 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

VALTION MARGARIINITEHDAS 
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RUOTSALAISTARKASTAJA 
ESITELMÖI 

Jos esitelmästä haluaa referoida koho-
kohtia, jäi mieleen päällimmäisenä naa-
purimaan (meikäläisittäinkin!?) kovat 
säästöön pyrkimiset. Käsityksemme rik-
kaan Ruotsin asejärjestelmien "viimei-
sen päälle" uudenaikaisuudesta sai muu 
taman kolhun, kun esitelmöitsijän suus-
ta kuulimme vanhimman palveluskäy-
tössä olevan kaluston mallimerkinnän 
alkavan numeroilla 18... — se on tosin 
poistolistalla. Rt-tarkastaja 

Per Lundbeck 

No, kyllä Ruotsin voimavaroin 
moderniakin kalustoa löytyy ja 
merkittäviä kehitysprojekteja on 
näköpiirissä. Erityisesti rohkeas-
ti mitoitettu ja suorituskykyinen 
venekalusto sekä "kiinteän" ran-
nikkotykistön uudelleen ajateltu 
konfiguraatio herättivät niin ihai-
lua kuin kysymyksiäkin. 

Vedenalainen valvonta ja val-
mius kohdistaa voimakeinoja 
aluevesille tunkeutuvaan vastus-
tajaan. Tehokas asevaikutus on 
edelleenkin tärkeällä sijalla naa-
purin rt-kehittämisessä. Ongelma 
varastoida rannikko-/kapeikko-
miinoitteiden suuria räjähdysai-
nemääriä suunniteltujen kohtei-
den läheisyyteen, asutuksen lie-
peille, on ratkaistu laskemallamii-
noitteet paikalleen jo rauhan ai-
kana. Pimeätoimintaan varustau-
dutaan runsain pimeänäkölaite-
hankinnoin. 

Mietittäväksi 
Ryhdyttyään hoitamaan tärkeää 
tehtäväänsä, Ruotsin rt-tarkasta-
ja ryhtyi ravistelemaan aselaji-
aan, kuten johtamissaan joukko-

osastoissa oli aiemmin tehnyt. 
Rauhanajan rutiineihin (elämän-
sä mukavaksi tehden) asettautu-
neet yksikön päälliköt ravistet-
tiin kerralla hereille: Jos yksikön 
ohjelmassa lukee "taistelukoulu-
tus", on henkilökunta yksikön 
päällikön johdolla samassa va-
rustuksessa kuin koulutettava 
joukko, tarvittaessa kasvot noet-
tunakin. Hyvin koulutettuna ja 
motivoituneena (tämä joukko-
osaston komentajan "kontolle"!) 
päällikkö vie läpi harjoituksen 
juuri niin, kuin sotaan kohta vie-
tävää joukkoa on koulutettava. 

Ruotsin rt-tarkastaja esitti tin-
kimättömän vaatimuslistansa 
aselajilleen. Siitä eräitä ydinkoh-
tia: 

Rt:n henkilöstöön on saatava 
kuri, joka tähtää tinkimättömään 
haluun tehdä aina parhaansa. Sii-
hen sisältyy myös "lupa" epäon-
nistuakin. Ellei joskus epäonnis-
tu, se lienee osoitus siitä, ettei ole 
yrittänyt kaikessa kaikkeaan... 

Ammattitaito on jokaisen kan-
tahenkilökuntaan kuuluvan pe-
rusominaisuus, jostaei tingitä. Se 

sisältää itsensä kehittämisen vaa-
timuksen. 

Jokainen sotilasjohtaja on alais-
tensa esikuva. Esikuvallisuus 
näkyy pukeutumisesta alkaen 
(kenkien kiilto ml!). Alaisten kä-
sittely on yksilöä kunnioittavaa, 
mutta ei lepsua. Esikuvallisuu-
teen sisältyy luonnollisesti aimo 
annos vastuuntuntoa johdettavak-
seen/koulutettavakseen uskotus-
ta joukosta. 

Esimies ja kouluttaja käyttäy-
tyy moitteettomasti olematta li-
pevä tai suosiota tavoitteleva. 
Käytös on luonteva osa persoo-
nallisuutta. 

Rt:n väki on tavoitteellista. It-
sekukin tietää, tai hänelle teh-
dään selväksi, että jokainen pal-
velustapahtumaon perusteltavis-
sa. Aina on tiedettävä vastaus 
kysymyksiin: "Mitä teemme?" ja 
"Miksi teemme?". 

Palannemme myöhemmässä 
numerossa laajemmin tähän aja-
tuksia herättäneeseen esitelmään. 

(HN) 
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RT-kerho JOHTORENKAAN 
syyskokous 

Johtorenkaan syyskokous pidettiin 14.11.1991 Suo-
menlinnassa rannikkopuolustuksen perinnehuoneessa. 
Paikalla oli kymmenkunta jäsentä, joiden joukossa oli 
ilahduttavasti uusia nuoria jäseniä. Kokouksessa 
todettiin mm nuorten upseereiden aktiivinen osuus jä-
senhankinnassa. Johtorenkaan jäsenlisäys vuoden 
1991 aikana on ollut prosentuaalisesti paras HRUP:n 
jäsenyhdistyksissä ja absoluuttisestikin tarkasteltuna 
on Johtorengas kolmantena. 
Toimintasuunnitelman runko on edellisvuosien tapai-
nen; edelleen painotetaan nuorten osuutta toiminnas-
sa. Tässä mielessä RT-kerho Johtorenkaan osuus ke-
väällä etelärannikolla järjestettävässä reservin 
NUORTEN PÄIVISSÄ on merkittävä. 

Perinteen mukaisesti palkitaan 
hyvästä varusmiespalvelusta 
miehetRU-kurssin päättäjäisissä 
ja kotiuttamistilaisuuksissa. 
Yhteydenpito aselajiin ja aselajin 
upseereihin tapahtuu seuraamal-
laammuntoja ja järjestämällä yh-
teisiä illanviettoja kokouksien, 
esitelmien ja erilaisten kilpailu-
jen merkeissä. 

Muusta toiminnasta mainitta-
koon kerhon 55 -vuotisjuhlallisuu-
det ja osallistuminen itsenäisyy-
den 75-vuotisjuhliin. 

Kokouksessa valittiin kerhon 
puheenjohtajaksi Kai Brands-
tack ja varapuheenjohtajiksi 
Tapio Mattila sekä Jukka Touk-
kari. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Pertti E K Aalto, Esko Järvi 
ja Sakari Perkiömäki ja heille 
henkilökohtaisiksi varamiehiksi 
Pentti Jänkälä, Tomi Lähtevä 
ja Ensio Selin eroa pyytäneen 
Pentti Vähäkallion tilalle. Ko-
kous kiitti Pentti Vähäkalliota 
erittäin suuresta aikaa ja vaivoja 
säästämättä annetusta monivuo-
tisesta panoksesta kerhon hyväk-
si. 

Kokouksen jälkeen kuulimme 
esityksen Viipurinlahden taiste-
lusta kesällä 1944 ja rannikkoty-
kistön osuudesta siinä. Erittäin 
mielenkiintoisen ja tuoreillakin 
kuvilla varustetun esityksen piti 
kerhomme jäsen Sakari Kosken-
talo. 

Lopuksi katsoimme vielä re-
servin Nuorten Päivien 1991 ai-
kana kuvatun videon, mikä mo-
nipuolisuudessaan asetti kovat 
vaatimukset ensi vuonna ranni-
konpuolustus-hengessä järjestet-

täville päiville, joiden järjeste-
lyistä kerhomme jäsenet Jukka 
Toukkari ja Esko Järvi kantavat 
suuren vastuun. 

Hyvä rannikkotykistön up-
seeri, varaa aikaasi myös yh-
teistoimintaan reservin upsee-
reiden kanssa. Ota yhteyttä: 
puh.joht Kai Brandstack koti-
puh 805 7064, Jukka Toukkari 
kotipuh 357 79, Pertti E K Aalto 
kotipub 333 325. 

RT 
on 

terästä, 
merta ja 

tekniikkaa 



Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
jatkaa Uolevi Tirrosen johtamana 
Vuosikokous 

Turussa 
KELA:n tiloissa Suomen Turus-
sa nuijittiin eversti Risto Sink-
kosen puheenjohdolla puitteet 
vuodelle 1992. Kokoukseen osal-
listui hieman toistasataa rannik-
koupseeria. Ennen kokousta kuul-
tiin pääjohtaja Jaakko Pajulan 
lyhyt KELAesittely, sekä Ruot-
sin rannikkotykistön tarkastajan, 
eversti l.lk Per Lundbeck'in aja-
tuksia antava esitelmä. 

Kuluneesta 
toimintavuodesta 

Toimintakertomuksen keskeisiä 
asioita olivat mm 

- jäseniä oli 31.9.91381, joista 
satakunta(l) oli vielä jäsenmak-
sunsa "unohtaneita", 

- taloudenhoitajaksi astui kap-
teeni Juha Pallaspuro (ml Hau-
tausapurengas), 

- eri tapahtumat (selostettu 
edellisessä numerossa), 

- evp- ja muiden "varttuneem-
pien" upseerien lounasperinne on 
aloitettu, 

- Rannikkotykkimies -kirjan 
markkinointi on ollut vaisua, 

- rannikkotykistöjoukko-osas-
tojen historiankirjoitus on käyn-
nistetty 

- yhdistyksen lippuhanke on 
konkreettisesti käynnissä. 

Uusi hallitus on 
kokeneen puheen-
johtajan tukena 

Puheenjohtajaksi uudelleenvalit-
tiin odotetusti everstiluutnantti 
Uolevi Tirronen. 

Yhdistyksen hallituksen muo-
dostavat ensi vuonna seuraavat: 
Vanhat: 

Eversti Asko Kilpinen, maju-
rit Ove Enqvist ja Kari Valli, 
everstiluutnantti Heikki Tiilikai-
nen, kapteenit Kari Toivonen ja 
Juha Vauhkonen sekä yliluut-
nantti Timo Säyrinen. 
Uudet: 

Everstiluutnantti Heikki Nis-
ka, majuri Jarmo Jaakkola, 
everstiluutnantti Toivo Veriö, 
majuri Hasse Rekola, yliluut-
nantti Tapio Palmunen, kaptee-
ni Heikki Rauhala ja vänr Tapio 
Mattila. 

Toiminta 1992 
Kokous hyväksyi 59. toiminta-
kaudelleen seuraavansisältöisen 
suunnitelman: 
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1. Järjestetään perinteinen tu-
tustuminen yhteisleiriin sekä ke-
vät-tai syysretki sekä esitelmä-
tai keskustelutilaisuuksia ranni-
kon eri osilla. 

2. Vaalitaan aselajiperinteitä 
kehittämällä edelleen Suomen-
linnan Upseerikerholla olevaa 
meripuolustuksen perinnehuonet-
ta sekä osallistumalla rannikko-
tykistöjoukko - osastojen histo-
rioiden aikaansaamiseen. 

3. Jatketaan valmisteluja yh-
distyksen lipun juhlalliseksi vih-
kimiseksi vuonna 1993, jolloin 
yhdistyksemme täyttää 60 vuotta 
ja aselajimme 75 vuotta. 

4. Jatketaan muita perinteisiä 
toimintatapoja ja -muotoja yhdes-
sä Meriupseeriyhdistyksen, ase-
lajikiltojen, Rt-kerho Johtoren-
kaan sekä sotilaskotiyhdistysten 
kanssa. 

5. Markkinoidaan edelleen 
Rannikkotykkimies -kiijaa tehos-
tamalla sen myyntiä ja jatketaan 
seuraavan (7.p) painoksen val-
misteluja. 

Yhdessäoloa 
Päätöksiinsä tyytyväinen ko-

kousyleisö siirtyi nuijan loppu-
kopaisun jälkeen KELA:n järjes-
tämälle vastaanotolle täsmällises-
ti. Tarjolla oli monenmoista pik-
kuherkkua palanpainikkeen kera. 
Pian vilkas puheensorina osoitti 
sekä mallikkaan tarjoilun saaneen 
arvoisensa nautiskelijat että kool-
la olevan yhtenäisen ja toistensa 
seurassa viihtyvän rannikkotyk-
kimiesväen. 

Aselajimme tarkastaja eversti 
Juhani A Niska myhäili tyyty-
väisenä. Olihan takana myös rtko-
mentajiston antoisat ja sopuisat 
(!) neuvottelupäivät. Vuosiko-
kousesitelmöitsijä, eversti l.lk Per 
Lundbeck sai todistaa sekä vas-
taanotolla että sitä seuranneessa 
"sitsissä" Turun Upseerikerholla 
suomalaistykkiväen arvostavan 
koollaoloaan. 

Kiitokset Turkulaisille! 
(HN) 

RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYKSEN 

YHTEYSHENKILÖT 
1992 

RtUY:n sihteeri: Maj Hasse Rekola 
puh. (90) 29 691 / nh 
PorkRPsto/SlRR 
PL 7 
02471UPINNIEMI 

Suomenlinnan Rannikkorykmentti 
Ylil Timo Säyrinen 
(90) 1614811/nh 

Turun Rannikkorykmentti 
Kapt Kari Toivonen 
(921) 695 111/nh 

Kotkan Rannikkopatteristo 
Kapt Heikki Rauhala 
(952) 21 333 / nh 

Hangon Rannikkopatteristo 
Maj Kari Valli 
(911) 83 411 / nh 

Vaasan Rannikkopatteristo 
Ylil Tapio Palmunen 
(961) 262 111/nh 

Rannikkotykistökoulu 
Maj Ove Enqvist 
(90) 1614811/nh 



Rannikkotykistörykmentti 3:sta 
linnoitustykistöj oukoiksi 
Syntyvaiheista Talvisotaan 

Välirauhan ja uuden itärajan puolustaminen 
toi mukanaan ratkaisun, joka mitä ilmeisem-
min on hämmästyttänyt tuon ajan rannikko-
tykkiväkeä: Laatokalle perustettu ja sitä Tal-
visodassa kunniakkaasti puolustanut Rannik-
kotykistörykmentti 3 hajautettiin pitkän 
itärajan suojaksi, jolloin sen tehtävät, toi-
mintaolosuhteet ja toimintatapa perinpohjin 
muuttuivat. 
Maamme itsenäistyessäLaatokan 
puolustusjärjestelyt oli aloitetta-
va alusta poikkeuksena muista sa-
maan aikaan muodostetuista ran-
nikkotykistöjoukoista, jotka sai-
vat runsaan ja osaksi ajanmukai-
senkin tsaarin vallanan perinnön. 
Samanlainen lähtökohta tuli ole-
maan Rannikkotykistörykmentti 
3:n edessä myös runsaat kaksi-
kymmentä vuotta myöhemmin. 

Rannikkotykistörykmentti 3:n 
vaiheisiin kuuluu muiden asela-
jojoukko-osastojen tavoin useita 
nimenmuutoksia: 

14.4.1918- Laatokan Laivasto 
(resltn F Salven) 

11.5.1918- Laatokan Puolus-
tus (kaptl Y Roos) 

13.10.1918- III Rannikkotykis-
töpataljoona (4.3.1919- kapt V 
Svanström) 

7.5.1919- Rannikkotykistöryk-
mentti 3 (20.11.1919- kapt V 
Alkio ja 1.10.1927- maj EI Järvi-
nen) 

Rannikkotykistöpatterit raken-
nettiin poikki Laatokan. Kone-
vitsa, Valamoja Niikkana, Mant-
si, vahtiniemi, Järisevä, Kaarna-
joki, Mökerikkö sekä monet muut 
paikat tulivat tutuiksi aselajissa 
palvelleille. Rykmentin esikun-
ta, toimituskomppania, meri-
komppania ja huolto olivat aluksi 
Sortavalassa. Rykmenttiä varten 

rakennettiin tilat Lahdenpohjaan 
Rauhalaan, jonne merikomppa-
nia siirtyi vuonna 1932sekäYH:n 
alkaessa myös rykmentin esikun-
ta. 

Tuolloin kaksipatteristoinen 
rykmentti siirtyi lohkokoonpa-
noon: 

Kannaksen lohko (evl J Rika-
ma) 

Valamon Lohko (maj K Zilli-
acus ja 19.2.1940- maj A Kor-
venheimo) 

Salmin Lohko (kapt T Mäke-
läinen) 

Kurkijoen Lohko (kapt M Van-
hatalo) 

Jaakkiman Lohko (kapt K 
Koski) 

Sortavalan Lohko (kapt V 
Ojanne). 

SamallaRannikkotykistöryk-
mentti 3:n nimeksi tuli Laatokan 
Meripuolustus komentajanmaev 
EI Järvinen ja esikunnan päällik-
könä maj T Reponen. 

Talvisodan aikana Laatokan 
puolustajat tukivat tehokkaasti III 
AK:n torjuntataistelua Kannak-
sen rannikolla sekä taistelivat 
tuloksellisesti IV AK:n sivustas-
sa Laatokan Karjalan saaristossa 
vihollisen etenemisen pysäyttä-
miseksi ja lisävoimien tulon estä-
miseksi motitettujen avuksi. 

Kannaksen rannikolla Järise-

vän (2/120/41 A) sekä Kaarna-
joen (4/152/45 C) linnakkeet 
vaikuttivat osaltaan patteriensa 
voimakkaalla tulella siihen, että 
puolustus Taipaleella kesti. 

Venäläiasten hyökkäyksen 
edetessä Salmin rannikolla, Laa-
tokan puolustajat menettivät en-
sin Lunkulansaaren ja Uuksalon-
pään. Mantsin linnake (2/152/45 
C) jäi Valamon Lohkon johtoon. 
Salmin Lohkolla vartioasemien 
henkilöstöistä muodostetut osas-
tot ja siirrettävät patterit vetäy tyi-
vätlmpilahden saariston itäosaan, 
missä lohko puolusti IV AK:n si-
vustaa ja osallistui Kitilän motin 
sulkemiseen saaristossa. Joulu-
kuun puolivälissä ErP 23 siirret-
tiin Valamosta Mantsiin. Vasta-
hyökkäyksissä Mantsin linnak-
keen joukot, ErP 23 ja ErPPK 4 
saivat jälleen haltuunsa Uuksa-
lonpään sekä Lunkulansaaren 
pohjoisosan ja kävivät partioso-
taa Salmin rannikolla. 

LMeP:n alukset osallistuivat 
puolustukseen laskemalla miino-
ja, murtamalla jäätä sekä tulitta-
malla vihollisen haltuun joutu-
neita alueita. 

Suvannon varrella puolustusta 
tuki mm. viisi RT 3:n varusta-
maa ja miehittämää sulkulinna-
ketta (kussakin 2-4/57 Cap- tai 
NR-tykkiä). 

Päämaja antoi 8.3.1940 käskyn 
vetäytyä Salmin rannikolta, kos-
ka venäläiset saivat Pitkärannan 
saariston kautta murretuksi yhte-
yden Kitilän mottiin. Uuksolan-
pään taistelijat vetäytyivät Mant-
siin sodan viimeisinä tunteina. 
Mantsin ja Lunkulansaaren poh-
joispää tyhjennettiin vasta rau-
han tultua, mutta rauhanehdot 
pakottivat jättämään koko Laato-
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Rannikkotykistörykmentti 3:n joukot Talvisodan alkaessa. 

Sortavala -
< Impilahti „ . 4, „ / Hakala ^ V . ( ' + Kltdlh 

Honkasalo A îä? Q 
^"^A^c" H

I
uunukka" Pitkäranta 

Jaakkima • Rauhala^jj ^ SorLo Vuoratsu^C 
HuuhanmSki s 

IlrtAd-^^. J Sammatsaari „ , . 
. T A . -SalLo 

Lahäenpohia*-j J a a L o A Puutsalo 
Oitto " •On 

A Siikasaari Kustannenän- AA, 
V Kelopä Valamo niemi Kaita UuksalonpUU 

.... Feof i i l iAr^A . * 
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Lohkojen johdossa oli linnakkeita, lähipuolustuspattereita, 1-2 vartiokeskusta sekä vartioasemia. 
Kurkijoen lohkolla oli kenttapatteri (2/152 K/04, Salmin lohkolla kenttäpatteri (2/152 K/04), 
rautatiepatteri (1-2/152/45 C) ja ErPPK 4 (Lunkulansaari) sekä Valamon lohkolla ErP 23 (Valamo-
Mantsi). 

kan ja pääosan Karjalaa. Myös 
Kannaksen rannikolla olisi ollut 
edessä vetäytyminen Käkisalmen 
tasolle. 

Laatokan puolustajat saivat 
käskyn siirtyä Savonlinnan seu-
dulle. 

Laatokan puolustajia oli sodan 
alkaessa 6 000ja päättyessä 7 000 
miestä, joista yli 1 000 jalkavä-
keä ja muutama sata sotapoliisia 
(SPolP, tehtävänä mm. rannikon 

siviiliväestön kulunvalvonta, se-
lustan vartiointi, desanttien etsin-
tä ym). Lisäksi yhtymään kuului 
800 siviilihenkilöä, pääosa työ-
velvollisia. Talvisodan taistelu-
yissa kaatui 135 ja haavoittui 130 
Laatokan puolustajaa. 

Kokemukset rannikkotykistön 
linnakkeiden ja sulkulinnakkei-
den merkityksestä puolustuksen 
tukena tulivat vaikuttamaan sii-
hen ratkaisuun, joka Rannikko-

tykistörykmentti 3:a oli odotta-
massa. 

Tämän pienen kertauksen jäl-
keen on tarkoituksena jatkossa 
pelkistetyssä muodossa seurata, 
mihin Rannikkotykistörykment-
ti 3:n — Laatokan puolustajat-— 
joutuivat ja mitä he uusissa olo-
suhteissa saivat aikaan. 

SARJA JATKUU... 

T Rönkkönen 
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LUOSTARIN KIRKONKELLOT 
ALUELOUKKAAJIEN 
"ÄÄNISIGNAALIASEMINA" 
SYYSTALVELLA 1918 
TILANTEESTA LAATOKALLA VUONNA 1918 
Sotatieteen Laitoksessa palveleva everstiluutnantti 
Urho Myllyniemi on tutkinut sotahistoriaamme moni-
puolisesti. Tässäpä mielenkiintoista luettavaa itsenäi-
syytemme alkuvuosilta aiheesta "Kellojen soittoa 
Valamossa ja Konevitsassa". 

Laatokan rannikkopuolustuksen 
valmistelut oli aloitettu huhti-
kuussa 1918. Päämaja antoi näet 
12. huhtikuuta Laatokan, Vuok-
sen ja Saimaan satamien komen-
dantille, laivaston varaluutnantti 
Johan Salvenille tehtäväksi Laa-
tokan rannikkopuolustuksen jär-
jestämisen. Salvenin käytettäväk-
si valmistelutöitä varten asetet-
tiin silloinen luutnantti Achilles 
Sourander, joka oli palvellut 
Venäjän laivastossa tykistöupsee-
rina. Laatokan rannikkotykistö-
patterien rakentamissuunnitelma 
valmistui jo 20. huhtikuuta. Sou-
rander esitteli sen vielä huhtikuus-
sa Mikkelissä ylipäällikölle, joka 
hyväksyi sen muutoksitta. 

Rakennustyöt 
alkavat 
Laatokalle rakennettiin avovesi-
kaudella seitsemän kevyttä patte-
ria, joiden ryhmitys ilmenee ohei-
sesta kuvasta. Kullakin patterilla 
oli kaksi 75 mm :n merikanuunaa, 
pois luettuna Ristisaari, jossa oli 
kaksi 87 mm:n kenttätykkiä. Vii-
si patteria saatiin ampumaval-
miiksi vuonna 1918. Heinäsen-
maahan saatiin pystytettyä yksi 
tykki. Mantsin kalusto varastoi-
tiin saareen ja pystytettiin vasta 
keväällä 1919. 

Laatokalla suoritettiin lyhyin 
väliajoin henkilövaihdoksia. 
Myös joukko-osaston nimi muut-

tui kolmesti. Salven luovutti tou-
kokuussa Laatokan Laivaston 
komentajan tehtävätkapteeniluut-
nantti Yrjö Roosille. Sourander 
siirrettiin Helsinkiin Sotasataman 
tykistöpäälliköksi. Roos oli pal-
vellut Venäjän laivastossa ja 
osallistunut mm. meritaisteluun 
Muhun salmessa syksyllä 1917 
linjalaiva Slavan tykistöupsee-
rina. 

Nimet 
vaihtuvat 
Roosin ottaessa vastaan komen-
tajan tehtävät joukko-osaston 
nimi muutettiin Laatokan Puo-
lustukseksi. Lokakuun 11. päivä-
nä nimi vaihtui III Rannikkoty-
kistöpataljoonaksi. 

Vapaussodan päättyminen 16. 
toukokuuta 1918 ei merkinnyt 
vielä rauhan tuloa. Valkoisten ja 
punaisten välinen kansalaissota 
oli ohi, mutta rauhan solmimista 
Suomen ja Neuvosto-Venäjän 
kesken saatiin odottaa 14. loka-
kuuta 1920 saakka. Tilanne ra-
joilla oli epävakaa eivätkä alue-
loukkauksetkaan olleet mitään 
harvinaisuuksia. 

III Rannikkotykistöpataljoona 
ilmoitti 30. marraskuuta Rannik-
kotykistön Komentajalle parin 
vastustajan aluksen liikehtineen 
24.-26. marraskuutapuolustuslin-
jan ulkopuolella Heinäluodon 
kohdalla. Alusten tyyppiä ei saa-

tu tunnistettua, mutta oletettiin, 
että ainakin yksi niistä oli ollut 
vedenalainen. Roos otaksui lai-
vojen käyneen tiedustelutarkoi-
tuksessa. Patterit eivät olleet 
millään tavalla ilmaisseet paik-
kaansa. Roos kertoi edelleen 
pyytäneensä "Sortavalan lento-
asemaa toimittamaan perinpoh-
jaisen tiedustelun vastustajan 
mahdollisten aikeiden selville 
saamiseksi." 

Roos ryhtyi myös konkreetti-
siin toimenpiteisiin vaikuttaak-
seen vastustajan toimintaedelly-
tyksiin Suomen aluevesillä. 

Esitys luostarien 
kellojen soiton 
kieltämiseksi 
Roos lähetti Rannikkotykistön 
Komentajalle 2. joulukuuta päi-
vätyn kirjelmän, jolla hän pyysi 
"saada lupaa sotilaallisista syistä 
toistaiseksi kieltää Valamon ja 
Konevitsan luostarien kellojen 
soiton vuorokauden pimeänä ai-
kana." Roos perusteli pyyntöään 
seuraavasti: "Tämä on välttämä-
töntä sen vuoksi, että kauas kuu-
luva kellojen soitto, joka kestää 
pieniä väliaikoja lukuunottamat-
ta myöhään yöhön ja jatkuu jo 
puoli kaksi aamulla, on mitä 
suurimpana apuna vastustajan 
mahdollisesti yrittäessä murtau-
tua puolustuslinjamme läpi,käyt-
täen hyväkseen pimeyttä. 
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Laatokan rannikkopatterit 
vuonna 1918 

vLahderipbhjCK 
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Kaikki majakat ovat koko syk-
syn olleet Suomen puolella sam-
mutettuina, mutta tämä toimen-
pide menettää suurimman osan 
merkityksestään, jos sellaisilla 
tärkeillä paikoilla, kuin Valamo 
ja Konevitsa ovat, on vastustajan 
apuna ikäänkuin vartavasten sen 
läpimurtautumista varten varus-
tettuja äänisignaaliasemia." 

Roos ei katsonut voivansa omal-
la vastuullaan antaa edellämai-
nittua kieltoa, koska soiton kiel-
täminen koski munkkien uskon-
toon kuuluvia seremonioita ja 
toimenpide voitaisiin ymmärtää 
väärin "Helsingin korkeimmissa 
virastoissa." 

Asian kiireellisyyteen ja tärke-
yteen vedoten Roos pyysi "saada 

— määräyksen sähköteitse." 

Esityksen 
käsittely Helsingissä 
Suomen Rannikkotykistön Ko-
mentaja, kenraalimajuri Karl Ki-
vekäs toimitti Roosin kirjelmän 
virkatietä esimiehelleen Suomen 
Laivaston Päällikölle, kontra-
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amiraali Johannes Indreniuksel-
le. Indrenius myönsi 5. joulukuu-
ta lähettämällään sähkösanomal-
la Roosille luvan kieltää kellon-
soitto yöaikaan:"Med anledning 
af Eder skrifvelse 89 bemyndigas 
Ni att förbjuda klockringning 
nattetid." 

Asia oli tältä osin pois päivä-
järjestyksestä. Puuttuminen luos-
tarien seremonioihin oli kuiten-
kin sen tasoinen kysymys, että 
asia käsiteltiin myös kaikkein 
ylimmällä tasolla. Indrenius il-
moitti näet 16. joulukuuta Kivek-
käälle ylipäällikön katsovan, "että 
ei ole syytä kieltää kellojen soit-
tamista jumalanpalveluksen ai-
kana Walamossa ja Konevitsas-
sa." 

Kivekäs ilmoitti 20. joulukuu-
ta päivätyllä kirjelmällä ylipääl-
likön kannan III Rannikkotykis-
töpataljoonan komentajalle "tie-
doksenne janoudatettavaksenne." 

kantamisen apukeinona. Kysy-
mys oh onnistuttu hoitamaan tah-
dikkaasti ja molempia osapuolia 
tyydyttävällä tavalla. 

Luostarien joulunvietto voitiin 
siten viedä läpi asiaan kuuluvin 
juhlamuodoin. Laatokan jäätymi-
nen oh tällä välin eliminoinut kel-
lojen soiton suunnistuksen japai-
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OPPILAAT JA KOULUTTAJAT 
VAIHTUIVAT 
Reserviupseeriosaston kuulumisia 

JUHLAA — PRIIMUS PALKITAAN. 

Reserviupseerikurssi 196 rannikkotykistölinjan koulutus 
Rannikkotykistökoulun reserviupseeriosastolla alkoi 
3.5. kuluvaa vuotta. Oppilaita kurssille komennettiin 
kaikkiaan 70 kaikista rt-joukko-osastoistamme. Kurssin 
läpäisi 69 oppilasta. Totuttujen tulenjohto-, laskin- ja 
tykkilinjan lisäksi toimeenpantiin viestilinja. 

Jo vakiintuneeseen tapaan kurssi 
jakaantui kahteen selkeästi toi-
sistaan erottuvaan jaksoon. Kurs-
sin aloittanut yhtenäiskoulutus-
jakso päätettiin tukikohtaleiriin 
Hästö-Busön linnakkeella. 

Linjoittain eriytyneen rannik-
kotykistön erikoiskoulutusjakson 
alkuvaiheessa pääpaino asetettiin 
kiinteän rannikkotykistön meri-
ammunnoille. Opetetut tiedot ja 
taidot punnittiin yhteensä seitse-
män leirivuorokauden aikanapat-

teriharjoituksessa ja merileirillä. 
Todellisen osaamisen tason pal-
jastivat yli 300 harjoituskalustol-
la ja puolensataa taistelukalustol-
la ammuttua kranaattia. 

Erikoiskoulutusjakson jälkim-
mäisessä vaiheessa upseerioppi-
laatkoulutettiin toimimaan moot-
toroidun rannikkotykistön mie-
histö* ja jaosjohtajatason tehtä-
vissä, mittaus- ja tulenjohtotoi-
minta mukaan lukien. Vaihe 
päätettiin patteristoharjoitukseen 

ja maa-ampumaleiriin Isosaari-
Santahamina-Upinniemi alueel-
la. 

Reserviupseerikurssi 196 päät-
tyi 8.8.-91 perinteisin juhlalli-
suuksin. Priimusmiekka luovu-
tettiin upseerikokelas Teemu 
Suilalle(Merivoimat). 

Reserviupseerikurssi 197 alkoi 
4.10.-91 ja sen rannikkotykistö-
linjalla koulutusta saa 67 upsee-
rioppilasta. Linjoittain oppilas-
määrät jakaantuvat seuraavasti: 
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Tulenjohtolinja28,laskinlinja 18, 
tykkilinja 20. Viestilinjaa ei tällä 
kurssilla järjestetä. 

Oman leimansa reserviupsee-
riosaston toimintaan vuoden jäl-
kimmäisellä puoliskolla antoi 
ilman muuta suuret muutokset 
kouluttajakunnassa. Kouluttaja-
tehtävistä valtaosa sai uuden te-
kijän entisen siirtyessä jatkokou-
lutukseen ja vaativampiin tehtä-
viin. Menestyksekästä vuotta 
1992 vanhoille linjanjohtajille ja 
kouluttajille toivottavat 

Reserviupseerikurssin 
linjanjohtajat 

KUVA 1 

KUVA 2 

Kuval. 
Lepoa valmiudessa. 

Kuva 2. 
Näinköhön taso on ok? 

Kuva 3. 
Tasolla tarkasti. 
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KATSAUKSIA 

Uudet aseteknologiat: 
LP-aseet 
Jo 1940-luvun loppupuolella tehtiin ensimmäiset kokeet nestemäistä 
ruutia tai paremminkin ajoainetta käyttävillä tykeillä. Myös kiinteätä 
ruutia käyttävistä aseista on tehty lukuisia koeaseita, jotka eivät 
koskaan ole tulleet aktiiviseen käyttöön. Uusilla asetyypeillä on tällä 
hetkellä muutamia suuria heikkouksia kuten suuri koko, jotka vaikeut-
tavat niiden käyttöä liikkuvissa sotatoimissa. Kiinteässä rannikkoty-
kistössä nämä heikkoudet eivät ole niin rajoittavia, joten niiden käyttö 
rt:ssä siltä kannalta katsottuna olisi hyvinkin mahdollista joskus tule-
vaisuudessa. 

Kolme pääkehityssuuntaa ovat 
tällä hetkellä: nestemäistä ruutia 
käyttävät tykit (Liquidpropellant 
gun, LP-gun), elektromagneetti-
set tai sähkömagneettiset tykit 
(electromagnetic gun, EM-gun) 
ja sähkötermiset tai sähköläm-
pö-tykit (electrothermal gun, 
ET-gun). "Normaaleista", kiin-
teätä ruutia käyttävistä aseista 
käytetään englanninkielisessä 
kirjallisuudessa usein lyhennettä 
SP-gun (solid propellant, kiinteä 
ajoaine). Virallisia suomenkieli-
siä nimiäei liene olemassa. Tässä 
kirjoituksessa käytetään englan-
ninkielisiä lyhenteitä niiden ly-
hyyden ja yksiselitteisyyden 
vuoksi. 

LP-aseet 
Vanhin vaihtoehto SP-aseille ovat 
LP-aseet. Niiden kehitys alkoi jo 
1940-luvun loppupuolella, ja 
kokeiltiin muun muassa erilaisia 
latausjärjestelmiä. Nykyisin tut-
kitaan periaatteessa kuvassa esi-
tettyä ratkaisua, koska muut rat-
kaisut ovat osoittautuneet epävar-
moiksi ja johtaneet epätasaiseen 
palamiseen, suuriin paineheilah-
teluihin ja sen seurauksena epä-
vakaaseen sisä-ja ulkoballistiik-
kaan. 

LP-tutkimusalaa johtaa eräiden 
tietojen mukaan General Electric 
yhtiön puolustustarvikeosasto, 
joka on tutkinut LP-aseita suurin 
piirtein vuodesta 1974 alkaen. 
Yhtiö on ampunut yli 3500 lau-
kausta erikaliperisilla LP-aseilla 
aina 155 mm:iin saakka. Kokeis-
sa ollaan päästy yhtä pieneen läh-
tönopeushajontaankuin SP-aseil-
la. 

LP-aseiden 
toiminta-
periaate 
LP-aseiden toimintaperiaate sel-
viää oheisesta piirroksesta. Kuva 
on hyvin paljon yksinkertaistettu 
ja kuvaa vain yhtä mahdollisuut-
ta toteuttaa kyseinen ase. Kuvas-
sa on esitetty aseen putki ja siitä 
lähinnä panoskammio siinä ole-
vine järjestelyineen. Järjestel-
mään liittyy lisäksi olennaisesti 
erilaiset putken sisällä olevat 
säätö-ja mittauslaitteet tiivistei-
neen ja muine osineen. 

Toiminta muistuttaa paljon 
polttomoottorin toimintaa. Sää-
tömännällä säädellään polttoai-
neen ruiskutusta palotilaan. Pa-
lotilan eli panoksen kokoa voi-
daan säätää ulommalla männällä. 

Aseen rakenne on siis huomatta-
vasti monimutkaisempi kuin ta-
vallisessa aktioaseessa. 

LP-aseiden 
edut ja haitat 
Arvioitaessa LP-aseiden etuja ja 
haittoja on otettava huomioon 
missä ympäristössä aseen tulisi 
toimia. Panssarivaunussa on esi-
merkiksi aseen koolla suurempi 
merkitys kun rannikkotykistös-
sä. Panssarivaunussa ei taas suu-
rella kantamalla ole niin suurta 
merkitystä kuin kenttätykistössä 
jne. 

Nestemäistä ajoainetta on peri-
aatteessa helppo annostella juuri 
oikea määrä ja aineen määrän 
vaihtaminen on helppoa ja nope-
aa. Nestemäinen ajoaine on myös 
huomattavasti halvempi kuin 
kiinteä. On arvioitu että ajoaine-
kustannuksetLP-aseillaovatnoin 
25 % SP-aseiden ajoainekustan-
nuksista. 

Nestemäisen ajoaineen suihku-
tuksella on helppo säädellä aseen 
paineita ja nimen omaan huippu-
painetta. Voidaan päästä arviolta 
noin 10 % korkeampiin lähtöno-
peuksiin verrattuna vastaavaan 
SP-aseeseen. Tämä lisää ammuk-
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S y l y t y s 
Palotilan säätö 

sen iskuenergiaa. Nestemäiset 
ajoaineet voidaan tehdä hyvin tur-
vallisiksi ainoastaan suuren pai-
neen alaisena syttyviksi. Myös 
putken kuluminen ja suuliekki 
ovat pieniä. Tietyt myöhemmin 
esitettävät tekijät ovat kuitenkin 
rajoittaneet käytännön lähtöno-
peudet samalle tasolle kuin par-
haimpien SP-aseiden lähtönopeu-
det. 

LP-aseiden huonoon puoliin 
kuuluu nestemäisten ajoaineiden 
huonompi "tehokkuus" josta 
seuraa, että LP-aseiden ajoaineet 
tietyn lähtönopeuden saavuttami-
seksi painavat (ainakin toistaisek-
si) enemmän kuin SP-aseiden. 
Esimerkiksi kiinteiden ajoainei-
den tiheys on parhaimmillaan 
noin 1000 kg/m3, kun taas neste-
mäisen ajoaineen tiheys on luok-
kaa 1450 kg/m3. Koska ajoaine 
on nestemäistä sen tarvitsema 
volyymi on kuitenkin pienempi, 
josta on etua pääasiassa siellä 
jossa on puutetta tilasta kuten 
panssarivaunuissa. 

LP-aseen rakenne on mekaani-
sesti monimutkainen ja sen mu-
kaan kallis. Varmuuteen on li-
säksi ollut pakko kiinnittää huo-
miota valvontamittarein ja var-
muusventtiilein niin, ettei esi-
merkiksi johonkin väärään tilaan 
jäisi polttoainetta tai kaasua joka 
aina aiheuttaa palo-tai räjähdys-
vaaran. 

LP-ase iden 
kehi tysnäkymiä 
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että 
parhaat kehitysnäkymät olisi kak-
sivaiheisella LP-aseella, josta osa 
ajoaineesta, joka on sijoitettu 
ammukseen palaa lennon aikana. 
Tällä ratkaisulla on päästy esi-
merkiksi 30 mm:n aseella 3100 
m/s lähtönopeuteen. Tämän rat-
kaisun vaikeus on saada toisen 
vaiheen syty tyshetki tarpeeksi ta-
saiseksi ettei hajonta kasvaisi. 
Kaksivaihease avaa myös mah-
dollisuudet hybridiaseeseen, jos-
sa ensimmäinen vaihe käyttää 

kiinteätä ajoainetta ja toinen vai-
he nestemäistä ajoainetta. Tällöin 
päästäisiin pois LP-aseiden mo-
nimutkaisesta mekaanisesta ra-
kenteesta. 

Lopuksi 
Vaikka tässä kuvattu tekniikka ei 
ehkä suoraan tule kyseeseen ran-
nikkotykistössä, on meidän ai-
koinaan otettava kantaa uuden 
aseteknologian mahdolliseen hy-
väksikäyttöön Suomessa esimer-
kiksi suunniteltaessa vanhojen 
152 T-pattereiden korvaamista 
jollakin järjestelmällä. Jotta tie-
täisimme onko tässä kuvattu tek-
nologia varteenotettava vaihtoeh-
to, meidän on pidettävä silmäm-
meaukijo nyt. Seuraavassa osas-
sa tätä kirjoitusta käsitellään tois-
ta vaihtoehtoa, EM- ja ET-asei-
ta. 

Käytetyt lähteet: 
International Defence Review 12/1990, 
1/1991 

Majuri Ove Enqvist 
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SUOMEN LAIVASTO SODASSA 1939—1945 
E n s i m m ä i n e n laaja k u v a t e o s La ivas ton 
t o i m i n n a s t a s o d a n a i k a n a . V a l t a o s a 
kuvista ennen julkaisemattomia. Noin 200 
a u t e n t t i s t a v a l o k u v a a j a 6 u p e a a 
väripiirrosta. 168 isokokoista (A4) sivua. 22 
t a u l u k k o a . K u v a t e k s t i t s u o m e k s i j a 
eng lanniks i . Eng lann ink ie l inen käännös 
päätekst istä . Toimittajat Kalevi Keskinen 
ja Jorma Mäntykoski . 

— Lahjakirjaksi Laivastossa palvel lei l le 
— Lähdeteokseks i sotahistorian tutkijoil le 
— Lahjakirjaksi ulkomaisi l le kollegoil le 
— Joululahjaksi merihenkise l le 

Kirjakaupoista ja kustantajalta 

Tietoteos Ky 
PL 40, Yläportti 1 A , 02211 Espoo 
Puh. (90) 881133, fax (90) 885365 

SUOMEN 
LAIVASTO 
SODASSA 
19391945 

i 
KALEVI KESKINEN 
JORMA M Ä N T Y K O S K I 

V 

Monta lämmintä 
ruokahetkeä. 

T^hcVv 
CPC Foods Oy 

Niittysillantie 5 D, 02200 Espoo 
(90) 423 622 
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HYVAA JOULUA JA UUTTA VUOTTA 
TOIVOTTAVAT RANNIKKOMME PUOLUSTAJILLE 

t ^ «ja OY HERMAN 

JA/hideUWm/ : 
( f Vuorikatu 13 Berggatan 

/ J ) \ Hanko 10900 Hangö 
P u h ' 8 4 8 3 0 T e l . 

^ t y O U L U Optikos Asehan Ky 

T FINNCARRIERS 
F I N N C A R R I E R S O Y A B 

P o r k k a l a n k a t u 7, P L 197, 00181 Helsinki 
Puh. (90) 134 311, Telex 122882, Telefax 13431200, 13431300 

\ 

• • • • H 

— ^ — ® — ^ — • I 

I M I I 

VIÄTEK-YHTIÖT 

LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE 

( Ö ) V 
VARATUOMARI TIMO PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-313153 

© Pohjanmaan 

I.THA 
Sepänkyläntie 7 

6 5 1 0 0 V a a s a 
P u h . 9 6 1 - 1 2 1 155 

Jalasjärven Sähkö Oy 
61600 Jalasjärvi , puh. (964) 560 159 

^saarni 
u PUUTVÖTEHDH5 TURKU 

ETSINTÄKUULUTUS 
Kaivataan kuva/kuvia Valamon kasarmista. 
Se valmistui v. 1936 ja venäläiset ehkä rä-
jäyttivät sen lähtiessään. Kasarmi lienee ol-
lut samanlainen kuin Saarenpäässä. Jos lu-
kijoiden hallussa on, tai tiedätte mistä kuva 
tai kuvia löytyy, ottanette yhteyttä ev evp 
Niilo Kohoseen, puh 90 - 698 7252. 
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Marlin mehevät 
maija -mehut. 
Ilo käyttää. 
Ilo tarjota. 

SISU 
SUOJAA SUOMALAISTA 

Marli & 
T u r k u puh . 921-633 31 Defence 

Joulun valojen 
jälleen syttyessä 
tervehdimme 
kiitollisin mielin 
ystäviämme 

Saarktfnen Oy 
Sotainvalidien Veljesliiton 

Riikkasrahaston 
adressit 

onnitteluun ja osanottoon 
A d r e s s i p a l v e l u s s a s u o r i t e t a a n m y ö s 
e r i l a i s i a a s i a k k a i d e n t o i v o m i a 
t e k s t a u k s i a . 

Solaimalidiru Yclji-sliiuu 
Kukkasi .ih.tsto 
kasat mik.uu :S l A (li. kis).0()l:i0 Hi-lsinki 
puli. <MWil><MMW (suora). I TTOO.S (keskus) 



Kreikan merivoimille rakennettaviin 56.5 m offshore partioalus-
sarjaan on tilattu FINNSCREW-POTKURIT 2 kpl/alus, potkurien 
halkaisija 2.2 m. 

FINNSCREW 
works 

FINNSCREVV- Pronssivalu oy TURENKI 
puh. 917-81581 fax 917-81584 

FINNSCREVV- potkurit 
tunnetaan laajalti 
maailmassa laadultaan 
ensiluokkaisina tuotteina. 
FINNSCREVV-potkurien 

ä korkeaan laatuun todella 
luotetaan. Osoituksena 
luottamuksesta 
FINNSCREVV-
potkureihin ovat 
Suomen- ja monen 
muun maan merivoimille 
ja rannikkovartiostoille 
toimitetut FINNSCREVV-
POTKURIT JA -
AKSELISTOT. 

Abba 
maan ja meren herkut 

PL 683, 20361 T U R K U 

P u h . 9 2 1 - 5 3 8 100, fax 921 -538 887 

kuoritamme tilausaioa vSSB^B^^^H 

puh. 88/269, 88/3/2 { • • • • • • • j 
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Pitäähän jotain kotiinvietävää olla.. 
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Tulikohan tulosta? Palkittiin. 

Tykkitornin sisuksiakin "herätetään1 
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Mannisen Jussista 

Rannikkotykistön 
tarkastaja 

hyväksyi esittelyssä 
27.11.1991 
Rannikko-

tykistökoulussa 
palvelevan 

teknikkokapteeni 
Jussi Antero 

Mannisen 
"VUODEN 

RANNIKON-
PUOLUSTAJA"-

palkinnon saajaksi 
vuonna 1991. 
Perusteluista 
ensimmäinen 

mainitsee Jussin 
edustavan "aselajin 

taistelu väline alan 
ehdotonta 
huippua". 

Käytännön-
läheinen 
asiantuntija 
Jussi Manninen on johtanut 
130 TK-patterin asennustöi-

tä, mikä — ohjeiden ja op-
paiden laatimisen ohella — 
on osoitus monipuolisuudes-
ta niin teoria- kuin käytän-
nön puolella. Rannikkotykis-
tökoulun taisteluvälinealan 
pääopettajana Jussi on vai-
kuttanut menestyksellisesti 
aselajin pääkaluston käyt-
töönottoon ja kehittämiseen. 
Opetustyössään Jussille on 
luonteenomaista vankkakäy-
tännön ote opetettavaan 
asiaan. 

Monipuolisuus 
valttina 
Muun muassa toimiessaan 
Suomenlinnan Rannikkoryk-
mentin teknillisen toimiston 
päällikön sijaisena Jussi 
Manninen on osoittanut 
omaavansa vahvan käytän-
nön kokemuksen myös muis-
sa huoltolajeissa. Hoitaes-
saan "viittä virkaa ja kuutta 
nälkää" ei mikään tehtävä-
sarka ole jäänyt heikommal-
le. Erinomaisella tavalla on 
Jussilla aina tarvittaessa riit-
tänyt tarmoa ja mielenkiin-
toa Kuivasaaren järeän tyk-
kitornin kunnostusprojektin 
merkittävään tukemiseen — 
ja tarpeita on ollut! 

Jussi Manninen 

Osoituksena siitä, että py-
syy se kynä "tvällärinkin" kä-
dessä, ovat useat alan ohjeet 
ja oppaat. Niiden käyttökel-
poisuuden takeena on useita 
vuosia rannikonpuolustaj an a 
toimineen henkilön vankka 
käytännön asiantuntemus. 

Lehti ja sen lukijakunta on-
nittelevat Jussia palkitsemi-
sen johdosta. 

HN 

HOUSUPRÄSSI 
itsellesi tai lahjaksi 
useita 

5:n vuoden takuu. 

oy EuroContact ab 
Meritullinkatu 20 A 00170 Helsinki 

puh. 90-1351832 klo 9.30-16 



Ensiluokan liike 
ensilnokkaisessa huoneistossa. 
mutta hinnat silti yhtä halvat kuin sivukaduilla. 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Karjala-lehdessii. 

.. .perinteet jatkuvat... 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

Mk BBBB <3 rsDcacji 

TARKIAINEN 
Mikonkatu 1, 00100 Helsinki, p. 661 916 

Uinsituulcnkujj 3. 02100 Espoo, p. 461644 

K u l t a - j a K e l l o s e p ä n a l a n t a v a r a t : 

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 i ke t a lo , K a r j a l a n k a t u 19. 

RF-tekniikan asiantuntija 

• maalla 
• merellä 
• ja ilmassa 

ELI I COH 
Kuunkehrä 2 

PL 36, 02211 ESPOO 
Puh. (90) 803 0257, Fax (90) 803 1955 
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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. 

щ ш т 
Pieni Roobertinkatu 11 ^ Helsinki 
Puhelin (90) 611 370, fax<90) 611 113 



AES Systems 
meri- ja laivaelektroniikan asiantuntija 

AES-kaksoistutkajärjestelmä antaa täysin uusia 
mahdollisuuksia tutkan käytölle. 
Yhdistetyllä S- ja X-alueen videon prosessoinnilla saadaan 
merivälkkeen ja sateen aiheuttamat häiriöt poistetuiksi. Li-
säksi hahmon tunnistava ilmaisintekniikka takaa maalien 
erottelun vaikeissakin olosuhteissa. 

ÄES-valvontanäyttölaite edustaa merivalvonnan 
uusinta tekniikkaa. 
Näyttölaite kykenee esittämään reaaliaikaisen tutkakuvan 
lisäksi muiden sensoreiden lähettämät maalitiedot ja val-
vonta-alueen karttapohjat. 

Vector on AES:n integroitu navigointijärjestelmä, 
joka mahdollistaa aluksen tehokkaan, taloudellisen 
ja turvallisen käytön. 
Vector liittää tehokkaalla tavalla yhteen reitinsuunnittelun, 
navigoinnin ja automaattiohjauksen sekä tarvittaessa myös 
konevalvonnan. 

Kaikkien määräysten mukaiset, täydelliset radioa-
semat kauttamme edustamiemme päämiesten tuel-
la. 
Maahantuonti, myynti, huolto ja koulutus seuraaville mer-
keille: Comrod, SAIT/Skanti, Thrane & Thrane. 

Käytettävissänne on 
viidentoista vuoden 
kokemuksemme me-
renkulkuelektroniikan 
toimituksista. 
Laitetoimitusten lisäk-
si huolehdimme järjes-
telmien integroinneis-
ta, asennuksista ja 
huollosta. 

AES-800 sarjan tutkakuvanau-
hurit ja laivojen blackboxit talti-
oivat tapahtumat 8 viimeisen 
tunnin ajalta. 
Tutkakuvan lisäksi järjestelmä ky-
kenee tarvittaessa taltioimaan 
kymmeniä muita signaaleja. 
AES-800 nauhureiden käyttökoh-
teita ovat meri- ja ilmavalvonta-
asemat, luotsiasemat, vartioaluk-
set ja kauppalaivat. 

A E S Sys tems Oy Puh. 90 -42 011 i 1 A C 
O l a r i n l u o m a 15 Telefax 90 -422 908 • • A K S S Y \ I K M V 
0 2 2 0 0 Espoo Telex 125473 r l L t J > J • • 1 - I • » « J 
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