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Tänä syksynä saavuttaa Rannikon Puolustaja, aselajin pää-ää-
nenkannattaja kunnioitettavan 35 vuoden iän. Lehtemme vaihei-
ta ja nykypäivää tarkastellaan muutamassa kirjoituksessa. Nuo-
remmalle lukijapolvelle olisivat vuosikymmenien takaiset leh-
dentekijät voineet kertoilla mielenkiintoisia asioita Rannikon 
Puolustajan vaiheista... 

Kesän aktiviteetit alkavat tämän lehden ilmestyessä olla muisto-
ja. KyminlinnanRannikkotykistökillan voimanponnistus, Ranni-
kon Puolustajain Päivä, selostetaan tässä numerossa, mutta osa 
materiaalista saattaa liukua Joulunumeroon. Mukavia kuvia ke-
sätapahtumasta katselee mielikseen kaamoksen keventämiseksi, 
joten mestarilaukaukset allekirjoittaneelle—palautan! 

* * * 

Aineistoa seuraavaan numeroon saapi lähettää hetimiten. Jyrk-
kä takaraja on kuitenkin marraskuun puolivälin aikoihin. 

Hyvää syksyä! 
Heikki Niska 

ARVOISA RANNIKON PUOLUSTAJAN TOIMITUS! 
Tehtkää siellä juttu meistä kun meistä ei juttua ole ollut. 
Olisi kiva lukea itsestä, joten tehkää jotakin siellä Helsingissä 
asian eteen. On se kumma,.. 
[TtYVÄKSYl] [HYLKÄÄT] [TOISTÄT] [HÄVITÄTKUTSESTTU] 

Piirros Hannu Keppola 
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RANNIKON PUOLUSTAJAN 
35-VUOTISTAIPALEELTA 
Seuraavassa lehtemme aikai-
semmista numeroista ja muista 
lähteistä koottuja välähdyksiä 
lehtemme vaiheista. 

Lehden synty 

Jo Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen perustamisvaiheessa 
esitettiin ajatus ajatus oman leh-
den julkaisemisesta. Hanke kon-
kretisoitui vasta neljännesvuosi-
sadan kuluttua. Yhdistyksen 
kokoontuessa vuosikokoukseen-
sa Suomenlinnassa joulukuussa 
1957, löysivät sinne saapuneet 
rannikkotykistöupseerit istuimil-
laan ensimmäisen numeron "Ran-
nikon Puolustajaa". 

Lehtiasia oli esillä jo vuodeksi 
1957 valitun johtokunnan järjes-
täytymiskokouksessa. Johtokun-
nan kokouksessa 15.4. todettiin 
yksimielisesti oman tiedonanto-
ja uutislehden tarpeellisuus. Pää-
tettiin siis ryhtyä tarpeellisiin 
perustamis toimenpiteisiin. 

RtUY esitti yhteistoimintaaMe-
riupseeriyhdistyksen kanssa, oli-
han heillä jo toimiva "Suomi 
Merellä"-niminen lehti. Ehdotus 
torjuttiin kohteliaasti. Päätettiin 
siis perustaa oma lehti nimeltään 
"Rannikon Puolustaja". Lehden 
julkaisemiseen tarvittiin, ja saa-
tiin, Pääesikunnan lupa. 

Yhdistyksen johto tiesi toki tu-
levista vaikeuksista. Luottamus 
oman jäsenistön ja reservissä 
aselajia lähellä oleviin piirien 
tukeen oli kuitenkin luja. 

Eversti Aaltosen 
työvoitto 

Lehden perustaminen oli erityi-
sestiRtUY:n silloisen puheenjoh-
tajan, eversti Reino Aaltosen 
työvoitto. Hän toimikin lehden 
päätoimittajanakaksi ensimmäis-

tä vuotta luotsaten lehden alku-
vaikeuksien läpi. Yhdistyksen 
puheenjohtajan päätoimittajuutta 
kevensi käytännössä toimitussih-
teeri, jona 1957-59 toimi kaptee-
ni Pentti Silvast. 

Tarkoitus ja 
tarpeellisuus 

Uuden aselajilehden tarkoitus ja 
tarpeellisuus selviävät sen ensim-
mäisestä pääkirjoituksesta: 

" RannikkotykistönUpseeriyhdis-
tys on 25-vuotisen toimintansa 
aikana kamppaillut erään asela-
jin luonteesta johtuvan vaikeu-
den kanssa. Yhdistyksemme jä-
senten keskinäinen kanssakäymi-
nen on ollut vaikeasti järjestettä-
vissä heidän asuessaan hajallaan 
Suomenlahden rantamilla. Siksi-
pä vuosikokous on jäänyt jäsen-
ten ainoaksi yhteiseksi tilaisuu-
deksi. Huomattava osa kokous-
paikkakunnalta kaukana asuvis-
ta ei silloinkaan palvelus- tai ta-
loudellisten esteiden vuoksi ole 
voinut osallistua kokoukseen. 

Poistaakseen tämän epäkohdan 
on johtokunnassa perusteellisesti 
pohdittu nyt käsissämme olevan 
lehtisen julkaisemista. Sen tar-
koituksena on olla nykyisten ja 
entisten jäsentensä samoin kuin 
muittenkin rannikkotykistössä 
palvelevien tai palvelleitten niin 
reservin upseereiden kuin kanta-
aliupseereidenkin yhdyssiteenä. 

Lehden lukija-ja tilaajapiiri toi-
votaan siis mahdollisimman laa-
jaksi siinä uskossa, että vakinai-
sessa palveluksessa olevien lisäk-
si nimenomaan vanhempi polvi 
haluaa jatkuvastikin seurata 
vanhan aselajinsa oloja ja kehi-
tystä sekä ainakin tätä lehteä ti-
laamalla tukea rientojamme. 

Vaikka lehtisemme ei ai uksi ole-
kaan näitä painosivuja suurempi, 
on pyrkimyksemme saada sen 
sisältö sellaiseksi, että se kiinnos-
taa kaikkia nykyisiä ja entisiä 
rt:n " tykkimiehiä". Se tulisi ole-
maan rt:n toimintaa seuraava 
uutislehti, josta lukijat saisivat 
tietää tapahtumista oman saaren-
sa tai toimipaikkansa ulkopuolel-
ta. Ammattia koskevat kirjoituk-
set ovat tietysti aina tervetulleita 
lehden toimitukseen. Lisäksi toi-
votaan elonmerkkejä myös sivii-
liin siirtyneiltä jäseniltä. Heidän 
tukeensahan lehden tulevaisuus 
suurelta osalta perustuu." 

Vuoden kuluttua 

"Se siemen, mikä vuosi sitten tämä 
lehtemme osalta kylvettiin, on 
osoittanut selvää orastamisen 
merkkiä. Rannikon Puolustaja on 
suunnitelman mukaan ilmestynyt 
neljästi kuluvana vuotena. Pon-
nistuksista huolimatta ei lehti 
kuitenkaan ole tullut lukijoille 
säännöllisin välein. Valitamme 
sitä ja koetamme tulevana vuon-
na tehdä parannuksen. — 

— Kiinnostus lehtistämme 
kohtaan on ollut runsas .Sitä to-
distaa lehden lähes viiteensataan 
nouseva tilaajamäärä". (Pääkir-
joituksesta) 
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Julkaisujaosto 
vastuuseen 

Vuodesta 1959 vastuu lehden 
toimittamisesta annettiin johto-
kunnan julkaisujaostolle. Päätoi-
mittajaksi tuli jaoston puheenjoh-
taja, everstiluutnantti Veikko 
Vuorela. 

'i"- CV 1 
Lehti kamppaili alusta alkaen 

jatkuvien taloudellisten vaikeuk-
sien kanssa, vaikka toimitustyö 
suoritettiin vapaaehtoisin voimin. 
Painatuslasku voitiin usein suo-
rittaa vasta seuraavan numeron 
ilmoitustuloilla, yhdistyksen 
muilla varoilla tai jopa tilapäis-
lainoilla. 

Kilta mukaan 

Lehden kannatuspohja laajeni, 
kun keväällä 1962 perustettu 
Rannikon Puolustajain Kilta ry 
tuli sen toiseksi julkaisijayhdis-
tykseksi. Lehden taloudesta vas-
tasi RtUY aina vuoteen 1966, 
jolloin lehdestä muodostettiin 
oma kirjanpitoyksikkö ja talou-
dellinen vastuu siirtyi molemmil-
le julkaisijayhdistyksille. 

Alkuvuosien yhden markan ti-
lausmaksusta siirryttiin Killan 
mukaantulon jälkeen jäsenetuja-
keluun, jonka lisäksi runsas jake-
lu ulotettiin myös varusmiesten 
ja kertausharjoituksissa olevien 
reserviläisten ulottuville ja luet-
tavaksi. 

Julkaisijayhdistykset ovat 
yleensä siirtäneet tietyn osan jä-
senmaksukertymästään lehden 
maksuihin. Periaatteena on kui-
tenkin ollut kattaa kulut ilmoitus-
tuloilla ja monastihan siinä on 
vuosien varrella onnistuttukin... 

Rt-kerho Johtorengas liittyi 
myös julkaisijayhdistykseksi 

1960-luvusta 

1960-luvulla lehden painosmää-
rä nousi tasaisesti. Vuosikymme-
nen aikana painos kasvoi 1100:sta 
puoleentoista tuhanteen. Tällä 
vuosikymmenellä kiinnitettiin 
lehden ulkoasun kehittämiseen 
huomiota, missä Martti Kosken 
osuus oli merkittävä. 

V. Vuorelan päätoimittajakau-
si päättyi 1965. Häntä seurasivat 
tässä tehtävässä majuri Aimo 
Pajunen vuoden 1966, eversti-
luutnantti Veikko Lappinen vuo-
sina 1967-68 ja majuri Torsti 
Lahti 1968-71. 

1960-luvulta alkaen syntyivät 
myös erityiset teemanumerot. 
Näitä olivat muutamat aivan yli-
määräiset, numeroimattomat tee-
malehdet, esimerkiksi merkittä-
vän vuosipäivän tms tilaisuudelle 
tehdyt eripainokset. Käytetyin 
tapa oli kuitenkin antaa normaali-
numerolle oma teemansa. Ensim-
mäisiä lienee ollut n.s. Bengts-
kär-numero vuonna 1966. Julkai-
sijayhteisöille tehtiin luonnolli-
sestikin teemanumero niiden 
merkkivuosina. 

1970-luku toi 
toimitusneuvoston 

Vuoden 1971 alussa lehdelle muo-
dostettiin toimitusneuvosto. Pu-
heenjohtajana oli alusta alkaen 
kulloinkin virassa oleva rannik-
kotykistön tarkastaja ja jäseninä 
julkaisupiirien edustajat. Toimi-
tusneuvostossa on pitkään amma-
tillista tietotaitoa edustanut sii-
hen alunperin Rannikon Puolus-
tajain Killan puheenjohtajana 
kiltaa edustamaan astunut Reijo 
Telaranta. 

Rannikon Puolustajasta tuli 
myös Rannikkotykistökoulun tie-
dotuslehti. Näin aselajikoulum-
me sidottiin lehden tekoon pysy-
vämmin. 

Varsin merkittäväksi muodos-
tui everstiluutnantti, sittemmin 
eversti Matti Lappalaisen pää-
toimittajakausi 1971-76. Vähem-
män ansiokkaana eihistoriaan jää 
myöskään seuraajan, majuri, sit-
temmin everstiluutnantti Asko 
Kilpisen pitkähkö päätoimitta-
juus 1976-84. 

1970-luvun päätoimittajat muo-
touttivat paljolti Rannikon Puo-
lustajan siksi, millaisena sen tä-
nään tunnemme. Tällä tarkoitan 
lehden ulkoasua, sisällön koostu-
musta ja rakennetta sekä toimi-
tustapaa. 

Kahden päätoimittajan 
1980-luku 

Asko Kilpinen jatkoi kymmenlu-
vun ensimmäisellä puoliskolla 
tuloksellisesti päätoimittajuut-
taan. 

Ottaessaan vastaan Rannikko-
tykistökoulun johtajan tehtävät 
1984, sai everstiluutnantti Timo 
Sario todeta virkatehtävän sisäl-

tävän "kylkiäisenä" Rannikon 
Puolustajan päätoimittajuuden. 
Hän muistelee tulevassa nume-
rossa kauttaan lehdentekijänä — 
toivottavasti! 

Rannikon Puolustajaa laihdutti 
jossain määrin Rannikon Puolus-
tajain Killan "alaisten" paikallis-
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kiltojen oma julkaisutoiminta. 
Näin paikallisten kiltauutisten ym 
-juttujen osuus väheni aselajin 
"pää-äänenkannattajasta". Ei 
voida kokonaan poissulkea sitä-
kään, että ilmoitustulojen kerty-
mä, ainakin pienessä määrin, 
väheni useamman "kakunjakajan" 
myötä. 

1990-luvulla 
ATK-aikaan 

Ottaessani vastaan Rannikkoty-
kistökoulun johtajan tehtävät 
keväällä 1991, saatoin todeta 
lehtemme päätoimittajuuden kyt-
keytyvän jo "automaattisesti" 
koulunjohtajan tehtäviin. Ranni-
kon Puolustaja oli—jälleen ker-
ran! — myös vakavahkossa krii-
sissä. 

Tämänkertaisen kriisin ensim-
mäisenä syynä oli - tiettävästi 
ainakin osaksi tietokatkosyistä 
johtuen - ilmoitushankinnan to-
teutumatta jääminen numeron 1/ 
91 ollessa menossa painoon. II-
moitushankinta oli muutoinkin 
vaikeuksissa alkaneen talousla-
man "käyntiinlähdön" myötä. 

Toisena kriisinaiheena, edellä-
mainitun kanssa samanaikaisena 
sitä vakavampi, oli jyrkästi ko-
honneiden painatuskustannusten 
uhka painaa lehti "polvilleen". 

Asia ratkaistiin selvällä tehtä-
vänannolla ilmoitushankkijalle. 
Rahoituksen selvittyä a.o. nume-
ro saatiinkin muutaman kuukau-
den myöhästyneenä painoon. 
Seurannaisvaikutuksena vuoden 
viimeinen numero oli lukijoilla 
vasta 1992 puolella. Vuoden 1991 
Joulunumero puolestaan tehtiin-
kin painatuksen osalta uuden 
sopimuskumppanin kanssa. 

Lehdenteon nykyinen sopimus-
kumppani, KustannusOy Suomen 
Mies, toi myös lehdentekoon 
ATK:n. Oltuaan perinteisesti 
yhden miehen - päätoimittajan 
(vast) - "bisness", lehden teko 
"vanhanaikaisena" sisälsi aikaa-
vieviä käsityösuoritteita monina 

vaiheina. 
Suomen Miehen kanssa tehtyyn 

sopimukseen sisältyy tietokone-
avusteinen ladonta ja taitto, josta 
lukijoilta saadut palautteet ovat 
lehden painoasua koskien olleet 
positiivisia. 

Hajakuvia lehden teosta 

Koska tämän kirjoittajan omat 
kokemukset Rannikon Puolusta-
jan teosta ovat vaatimattomat, 
pyysin parissa edellisessä nume-
rossa "vanhoja tekijöitä" kertoi-
lemaan tämän päivän lukijalle 
kokemuksiaan. Tulos oli vaati-
maton! Siksipä vain hajakuvia... 

Lehden teko lienee kautta aiko-
jen ollut yksinäisen "suden" uu-
rastusta. Eräät alkuvuosien leh-
dentekijät ovat jopa vihjaisseet, 
että varsinainen päätoimittaja ei 
välttämättä ollut tuo "yksinäinen 
susi"... 

Toimituksena on paremmalla 
tai huonommalla menestyksellä 
käytetty Pääesikunnan rannikko-
tykistötoimiston ja Rannikkoty-
kistökoulun henkilöstöä. Joskus 
on apua annettu jopa pyytämättä-
kin - yleensä "pientä ylipuhumis-
takin" on tarvittu. 

Rannikon Puolustajan taloudel-
linen tila ei missään vaiheessa lie-
ne ollut hyvä, useimmiten on 
kuljettu kriisistä toiseen tai aina-
kin on jouduttu elämään kädestä 
suuhun. Ilmoitushankkijat ovat 
olleet laadultaan ja tuloksiltaan 
vaihtelevia. Lehden talouden 
säntillisestä käytännön hoidosta 
on tässä mainittava nimet Toivo 
Linna ja Viljo Markkanen. 

Kirjoituspalkkioita ei perusta-
misvuoden jälkeen liene makset-
tu juuri koskaan...(?) No, eipä 
liene pää- tai muitakaan toimitta-
jia edes symbolisesti palkittu 
heitäkään. Ehkäpä myös tästä 
syystä päätoimittajuus alkuvuo-
sina lankesikin RtUY:n puheen-
johtajalle. 

Lehden aineiston saamisessa on 
vain harvoin eletty aikoja, jolloin 

kertynyttä aineistoa olisi jouduttu 
makuuttamaan seuraavaan nume-
roon. Pääsääntöisesti lienee pää-
toimittajan tehtävänä ollut suos-
tutella (tai "suostutella") potenti-
aalisia kirjoittajia tuottamaan 
aineistoa. Suostumus kirjoittajak-
si ei välttämättä ole merkinnyt 
aineiston tuloa sovittuun määrä-
päivään mennessä, tai sitten lain-
kaan. 

Niinpä päätoimittaja on sitten 
ahertanut kokoon lehden täyttäen 
aukot - kyvyistään ja taipumuk-
sistaan riippuen - omilla kirjoi-
telmillaan, muista julkaisuista 
"lainaillen" tai uudelleenkirjoit-
taen sopivia juttuja muualla jul-
kaistusta. Käännöksiä ulkolaisis-
ta julkaisuista on myös käytetty. 

Päätoimittajaa kiitetään tieten-
kin harvoin. Eikä hän sitä juuri 
kaipaakaan. Moitteita on tullut sel-
västi herkemmin. Rohkeammat 
kannanotot saattavat, entisaiko-
jenkin malliin, vielä nykyäänkin 
närkästyttää "isokenkäisiä" -
vallankin jos tuo "sopimaton" 
kirjoittelu on perustunut moitti-
jalle kiusallisiin tosiasioihin. 

Ikävimpänä lienevät lehdente-
kijät kokeneet paatoksella ja suu-
rella närkästyksellä lausuttua 
arvostelua muutamasta paino-/ 
oikolukuvirheestä, lukukelvotto-
mana toimitetun aineiston vää-
rinymmärtämisestä sitä painokun-
toon saatettaessa taikka siitä, ettei 
lehti ole kirjoittanut riviäkään 
"tärkeästä tapahtumasta". 
V.m:ssa ei ole lieventävä asian-
haara sekään, että päätoimittaja 
kuulee asiasta vasta 1-3 numeroa 
myöhemmin... 

Pääosa lehdentekijöistä muis-
televat sentään jälkeenpäin koke-
mustaan päätoimittajana tai vas-
taavana mielihyvällä - tai ainakin 
mielenkiintoisenakokemuksena. 

Kaiken kaikkiaan lukijakunnal-
la on aihetta kiitollisena muistaa 
niitä tovereitamme, jotka vuosien 
varrella ovat tehneet epäitsekästä 
työtään lehtemme hyväksi. 

(HN) 

14 

SUOMEN BOFORS 
Meripuolustusmateriaalia 

vuosikymmenten 
kokemuksella. 

Ammunnanhallintajärjestelmät 
Ampumatarvikkeet 
Elektronisen sodankäynnin laitteet 
Infrapunalaitteet 
Infrapunasavut 
Ilma-ammunnan 
— osumailmaisimet 
— maalipussit 
Ilmatorjunnan tulenjohto 
Ilmatorjuntaohjukset 
Ilmatorjuntatykit 
Ilmatorjuntatähtäimet 
Ilmatorjuntasimulaattorit 
Johtamisj ärj estelmät 
— maalla 
— merellä 
Kertasingot 
Konekiväärien jalustat 
Konekiväärien tähtäimet 
Kranaatinheittimet 
Kulumisenestoaineet 
Käsiaseiden patruunat 
Laivatykit 
Lasersimulaattorit 

Lisäpanssarit 
Maalilaitteet 
Maalinosoitustutkat 
Miinat 
Mikroaaltokomponentit 
— mm. magnetronit 
Ohjautuvat ammukset 
Pimeänäkölaitteet 
Radiot 
Rannikko-ohjukset 
Rannikkotykit 
Savunheittimet 
Sensorit 
— tutka, laser ja infrapuna ym. 
Silput 
Soihdut 
Sisätilasimulaattorit 
Sukellusveneentorjunta-aseet 
Sytyttimet 
— isku, heräte ym. 
Tutkat 
Tykistön tulenjohtojärjestelmät 
— tykkien ohjusten ym. 
Yötähtäimet 

Oy Suomen Bofors Ab 
PL 96, 02631 Espoo 
Sinikalliontie 3 C 

Puhelin (90) 502 2300 
Telefax (90) 502 2310 
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MITEN RANNIKON PUOLUSTAJAN 
NUMERO SYNTYY - YHTEISTOIMIN 

Päätoimittajapyrkiiseuraavas-
sa kertoilemaan lehden teosta 
tänään. Erityinen toivomus on, 
että "potentiaaliset" (pyynnös-
tä, omasta halusta tai käskystä) 
kirjoittajat - ja lukijatkin -
saisivat käsityksen tärkeydes-
tään aselajimme pää-äänenkan-
nattajan aikaansaamisessa. 

Perusteita ja taustaa 

Vuodenvaihteeseen mennessä 
tehdään seuraavalle vuodelle toi-
mitussuunnitelma. Siinä aloite-
taan ilmestymisaikataulusta, eli 
milloin lehden tulisi olla lukijoil-
la. Postituksen, painamisen, kor-
jaamisen, oikoluvun, taiton, la-
donnan, aineiston (teksti ja ku-

vat) toimituksellisen muokkaami-
sen, jne kunkin työvaiheen vaati-
man ajan avulla "takaperin" las-
kien päästäänkin niihin päivämää-
riin, jolloin aineiston olisi viimeis-
tään oltava päätoimittajalla. 

Toimitussuunnitelmaan lisä-
tään mahdolliset teemanumero-
nimikkeet. Jos lehden paksuus on 
muu kuin 40 sivua, on sekin pää-
tettävä ajoissa. 

Edellälueteltuun suunnitteluun 
sisältyvät neuvottelut ja keskus-
telut eräiden tärkeiden yhteistoi-
mintakumppanien kanssa. Näitä 
ovat toisaalta ilmoitushankkija 
(rahoitus!) ja toisaalta lehden 
tekninen ja "taiteellinen" toteut-
taja. 

Ilmoitushankkijana on toimini-
mi Kaarina Salo Ky, joka "mak-

saa viulut". Ankeat lama-ajat edel-
lyttävät aktiivista myyntityötä. 
Kaikki vihjeet mahdollisista 
työmme tukijoista, siis ilmoitta-
jista, ovat näin ollen arvokkaita. 

Lehden teknisen teon toteuttaa 
puolestaan Kustannusosakeyh-
tiö Suomen Mies (nimenmuutos 
tekeillä?). Toimitusjohtaja Heik-
ki Tiilikainen on vankasti kuvas-
sa mukana, joskin nimikkoyhte-
ysmiehemme ovat Kari Merilä 
ja Kari Nyström. Nykyisin ma-
teriaali esikäsitellään Kari M:n 
Macilla ja varsinainen taitto Kari 
N:n koneella. Nyströmin Karille 
on "myönnetty toimitussihteerin 
arvo". 

Toimitussuunnitelma pyritään 
esittelemään toimitusneuvostolle, 
joka hyvin ja hyvää tarkoittavin 
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neuvoin ja ohjein päätoimittajaa 
evästäen yleensä suunnitelman 
hyväksy ykin. 

Sittenpä numeron 
tekoon! 

Seuraavan numeron mahdollinen 
teema ohjaa hyvissä ajoin (har-
voin riittävän, olen huomannut!) 
keskeisen aineiston tekoon ja/tai 
hankintaan. Ensiksi kootaan pää-
toimittajalle "luonnostaan lanke-
avat" jutut erilleen. Seuraavaksi 
etsitään mahdollisia muita kirjoit-
tajia sekä kuvien ottajia/hankki-
joita. Soitellaan ja pyydetään/ 
uhkaillaan/käsketään jne "tapauk-
sesta" riippuen. Liian aikaisin 
tapahtuva sopiminen johtaa jos-
kus unohtamisiin ja myöhäste-
lyyn... Joskus taas päivän pelas-
taa soitto tms yhteydenotto, jossa 
joku tarjoutuu (!) tekemään jutun 
tai ainakin hankkimaan aineiston 
jostakin "happeningista". 

Pitkin matkaa tulee myös aihei-
ta "vastaan". Saan vihjeitä julkai-
semisen arvoisista aiheista tai ta-
pahtumista ja niin numeron lo-
pullinen sisältö elää aina "ehdot-
tomasti viime hetkeen" - ja sen 
ylikin. Vallankin jonkun odote-
tun jutun jäädessä tulematta... 

Toimituksellinen työ -
taitaa olla tärkeilyä? 

Olen jaellut todennäköisimmille/ 
toivotuimmille jne kirjoitusten 
tuottajatahoille (mm RtUY:n 
yhteysupseereille) suppeahkon 
kirjoitusohjeen. Siirtyminen 
ATK-pohjaisen järjestelmän 
käyttöön ei näet salli kovin va-
paamuotoista materiaalia. Teks-
tit syötetään systeemiin levyk-
keeltä tai vaatimukset täyttävä 
teksti paperilla myös optisen lu-
kijan kautta. Siinä ei tuhruinen 
teksti vetele. Järjestelmä ei myös-
kään oikolue, ei tulkitse lyhentei-
tä eikä etsi tärkeidenkään henki-

löiden sotilasarvoja, etunimiä 
yms. 

ATK ei käytössämme olevassa 
muodossaan myöskään tee kap-
palejakoa eikä väliotsikointeja, 
vaikka ne luettavuutta kuulemma 
parantavatkin. 

Pääosa saamastani aineistosta 
kirjoitetaan siis uudelleen. Eräitä 
poikkeuksellisen valmiita juttuja 
ja virkatyönä Rannikkotykistö-
koululla teetettäviä lukuunotta-
matta uudelleenkirjoituksen tekee 
päätoimittaja. Joskus tuo "toimit-
taminen" koetaan erinomaisen 
jutun huononnuksena - onneksi 
hyvin harvoin. 

Enemmän kuvia! 

"Kuvat ne tekevät lehdestä hou-
kuttelevan ja kivan lukuelämyk-
sen!" Tämän neuvon samoinkuin 
"Hankkinetjuttuun sopivia..."jne 
saan aika "mukavan" usein. Jutun 
tullessa viime tingassa tai sen 
jälkeen, ei aina osaa innostua... 

Erinomaisen tyytyväinen olen-
kin jokaiseen juttuun, jota seuraa 
useampia kuvia kuin voin koh-
tuudellakaan käyttää (kuvateks-
teineen; edes ketkä kuvassa ovat). 
Miksi useita kuvia? Sattuma, että 
useampaa juttua seuraa kutakin 
vain kättelykuva, kolme sotilasta 
asennossa tms, ei hra Murphyn 
lain voimassa ollessa ole suin-
kaan mahdottomuus - elävöitä 
sitten tekstiä kuvilla! Se "toimit-
taminen" merkitsee kuvien koh-
dalla valintaa ja rajaamista, jos-
sain määrin käytettävän kuvakoon 
pohdiskeluakin. 

Tarvitsen hieman aikaa 

Ellette ole täysin varma lähettä-
männe jutun tms "vuorenvarmas-
ta" painatusvalmiudesta, toivon 
aineistonne mahdollisimman 
pian. Edellisen numeron ilmesty-
minen voisi olla signaali. 

Amerikkalainen hra Bell keksi 
puhelimen. Käyttäkäämme sen 
moderneja sovelluksia nykyistä 

useammin - suuntaan ja toiseen. 
Erityisesti silloin, kun kirjoitel-
man valmistuminen uhkaa jäädä 
viime tinkaan. 

Lehdenteon loppusuora 

Kun aineisto jonkinmoisella ai-
kataululla sitten on Suomen Mie-
hen Kari-herrojen hoteissa, ollaan 
jo aika pitkällä. Päätoimittajan 
sanavalinnatkin siivoutuvat 
stressikäyrän laskun myötä. 

Ensimmäinen luonnos lehdek-
si on jännittävänpuoleinen koke-
mus. Täyttyykö lehti edes suurin 
piirtein vai onko karsittava. Tätä 
varten tulisi aina olla täytetava-
raa. No, päätoimittajaltahan sel-
lainen syntyy. Oma jännitysmo-
menttinsa on luonnollisesti myös 
ilmoitusmateriaalin kertymä, nä-
kyyhän siinä rahan riittävyys -
laskuthan lankeavat maksuun 
aikanaan. 

Edellä mainittu hra Murphy väi-
jyy mielellään lehdenteon joka 
vaiheessa - ja pikku pikatilantei-
ta riittää... Postituksen lähdettyä 
käyntiin alkaa jo helpottaa. 

Mukavia kokemuksia 

Jos aloitetaan rahapuolesta, sii-
henhän lehti kaatuu jos on kaata-
akseen. Ilmoitushankkija, rouva 
Kaarina Salo on vallitsevassakin 
tilanteessa onnistunut pitämään 
lehden ainakin auttavasti kuivil-
la. Tietysti yhteistoiminnassa toi-
mintaamme tukevien ilmoittajien 
kanssa! 

Kust.Oy Suomen Mies on hoi-
tanut leiviskänsä "hyvin tyydyt-
tävästi", kuten tavataan sanoa. 
Alkukankeudesta lienemme puo-
lin ja toisin päässeet. Toimitus-
sihteeri Kari Nyströmin ammatti-
taito on hänen stressaavasta työ-
tahdistaan-RannikonPuolustaja 
ei ole hänen päätyönsä! -huoli-
matta erinomaisesti lehtemme 
tasoa kohottanut, puhumattakaan 
käsityön ja ajan säästöistä. 

Jos tässä ja tämän numeron 
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muissa jutuissa vähän päivitel-
lään kirjoitusaktiviteetin puutet-
ta, niin hyvinhän tässä on vuosi 
(viimeiset 4-5 numeroa) mennyt! 
Monipuolinen on kirjoittajien 
kirjo—erittäinkin ansaitsevat kii-
toksen n.s. pyytämättä kirjoitta-
vat Ove Enqvist, Asko Heilala 
Teuvo Rönkkönen, Uolevi Tir-
ronen, jne (tuotteliaimmat mai-
nitakseni). Pyynnöstäni ja lupauk-
sestaan huolimatta laistaneita on 
tietysti jokunen, muttei lehteä 
kaatavasti kuitenkaan. 

Lukijakunta 
vaikuttamaan 

Ellei päätoimittajalle tule virik-
keitä, se näkyy lehdessä - tai 
miestä vaihdetaan. Jokainen luki-
ja voi vaikuttaa merkittävästi 
Rannikon Puolustajan sisältöön 
ja "ilmeeseen". 

Helpoin tapa on antaa vihje ra-
portoimisen arvoisesta tapahtu-
masta tai aiheesta/asiasta, joka 
muuten kiinnostaa. Vihjettä pa-
rantaa olennaisesti tieto sopivasta 
kirjoittajasta (ilmianna kylmäs-

ti!), ellei oma kynä toimi. On 
nimittäin ilmikäynyt, ettei pää-
toimittajan korvaan kulje tietoa 
edes kaikista niistä, jopa valta-
kunnallista ja/tai sotahistoriallis-
ta merkitystäkin omaavista tapah-
tumista, joista "kaikki muut tietä-
vät". 

Esimerkki: Edellinen rt-tarkas-
taja sai pyyhkeet, kun ei miten-
kään huomioinut erästä merkittä-
vää veteraanitapahtumaa. No, ku-
kaan ei ollut suvainnut hänelle 
siitä kertoa, kun "pvkomentajaa 
myöten kaikki tiesivät"... 

Ja, kuten aktiivisten kohdalla 
on tapahtunutkin, tarjoa juttu tai 
tarjoudu kirjoittamaan! Jos sejul-
kaistaan ja siitä nouseekin haloo, 
niin päätoimittajahan se lehden 
sisällöstä vastaa. Vastaa myös 
siitä, että jokin juttu jää julkaise-
matta. 

Paikallisella tasolla mitättö-
mäksi tai rutiiniluonteiseksi tms 
koettava asia saattaakin kiinnos-
taa laajempaa lukijakuntaa. Eli, 
jos kuulut tilaisuuden tms järjes-
täjäportaaseen, niin määrää tie-
dotusvastaava "hoitamaan" myös 

Rannikon Puolustaja. 
Ja jos, ja kun on kritiikin paik-

ka, niin anna tulla sitäkin laatua! 
Yritetään ottaa opiksi ja - tälläkin 
iällä -viisastua. 

Heikki Niska 

Ps Annan/lähetän mielelläni 
ohjeentapaista niille,jotka sääs-
tääkseen työtä "tässä päässä" 
haluavat toimittaa aineistoa PC-
levykkeellä tai laser-tulosteena 
paperilla. 

"Sama" 
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KOPAL OY 
Suurkeittiöt, rakennustarvikkeet, 

pintapäällysteet 
Kirkonkyläntie 103, 00740 Helsinki 

Puh. keskus (90) 354 100 
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RANNIKON PUOLUSTAJAN 
OSOITTEISTO "HANSKASSA " 
Miksi? 

Epäilykset lehtemme leviämises-
tä "vapaamatkustajille " olivat 
oikeutetut! Tarkistus monien si-
dosryhmiemme kanssa osoitti 
noin neljännestuhannen (n 250) 
lukijamme laiminlyöneen jäsen-
maksunsa eikä siten ollut oikeu-
tettu jäsenpalvelulehteen. Varo-
vaisuus karsia osoitteita johtui 
osin monien lehden saajien kuu-
lumisesta useampaankin sidos-
ryhmään, t.s. esim killan jäsen-
maksun maksamattomuus ei auto-
maattisesti lopettanut lehden tu-
loa "jos vaikka asianomainen vie-
lä maksaa muulle yhteisölle "! 

Nytosoitelipukkeen yläreunas-
sa olevakirjaintunnus osoittaa sen 
(tai ne, jos useita) sidosryhmän, 
jonka jäsenyyden kautta asian-
omainen tämän lehtemme saa. Ja 
jos ei tunnusta ole, ei tule lehte-

äkään! 
Edelläsanotun lisäksi saattoivat 

eräät saada useampiakin lehtiä 
samaankin osoitteeseen, esim. 
K.J. Sösselström, Kalle Sössel-
ström, Karl-Johan Sösselström 
jne. Kuuluminen useampaankin 
sidosryhmään (RtUY + Kilta + 
Johtorengas) ei sekään oikeuta 
kuin yhteen lehteen. Perhekun-
nallekin (sama osoite) lähtee vain 
yksi lehti, vaikka esim molemmat 
puolisot maksavat jäsenmaksun-
sa - toivottavasti ei johda "per-
heenjäsentenvälisiin "... 

Kaiken syynä on, tietenkin, 
raha. Numeron hinnaksi tulee 
vuosittain ainakin 40,- markkaa, 
joten se siitä. 

Miten eteenpäin? 

Sidosyhteisöille on, paikallistaso 
mukaanlukien, lähetetty yksityis-

kohtaiset ohjeet osoitteiston yllä-
pidosta. Asia on järjestyksessä 
niin kauan kuin jäsenrekisterit ja 
osoitteet kaikkialla ovat kunnos-
sa ja hoidossa. 

Yksittäisen jäsenen ja lehden-
lukijan velvollisuus on huolehtia 
jäsenyytensä säilymisestä (jäsen-
maksu ajallaan!), niin kyllä lehti-
kin tulee. 

Osoitteen muuttuessa on syytä 
ottaa yhteys suoraan osoitteiston 
hoitajaan (kts lehden sivu 3!) 
samoihin aikoihin kun paikalli-
selle sihteerillekin ilmoittaa täs-
tä. Sillä hoituu! 

Mikäli tänä vuonna osoitere-
kisterin "saneerauksesta " aiheu-
tuu jakeluhäiriöitä, on syytä ottaa 
yhteys oman yhdistyksen, killan 
tms sihteeriin asian panemiseksi 
reilaan. 

Päätoimittaja 

RANNIKON PUOLUSTAJA NUMEROINA 
Lehtemme osoitetiedostosta sel-
viää, että Rannikon Puolustajaa 
luetaan 1 993:ssa osoitteessa, 
johon lähetetään yhteensä 2 122 
lehteä. Mm joukko-osastoihin ja 
eräisiin muihinkin osoitteisiin 
lähtee enemmän kuin yksi lehti. 
Päätoimittajan "takana" on eri 
pyynnöstä, esim juhliin, rannikon 
puolustajain päiviin, kertaushar-
joituksiin jne saatavissa lisää 
lehtiä (joita näköjään tarvitaan-
kin!). 

Osoitteistoa edelleen pengotta-
essa löytyy 410 RtUY:läistä ja 
140 johtorenkaalaisen osoitetta. 
Vastaavasti kiltaorganisaatiossa 
löytyy 280kyminlinnalaista, 348 
"slörttiläistä", yksi hankonieme-
läinen, 677 Turun suunnan kilta-
laista ja 204 "merenkurkkulais-
ta". Asiaan kuuluu, että samoille 
henkilöille kertyy jäsenyyksiä 

useammassakin nyt listatussa osastot jne) menee 131 osoittee-
yhteisössä. Yhteenlasku ei sen seen yhteensä 321 lehteä ja vuosi-
vuoksi anna oikeaa lopputulosta, tilaajiakin on kaksi kappaletta. 

Y-jakelulla (yhteisöt, joukko- (HN) 

RANNIKON PUOLUSTAJAN 
ARKISTOKAPPALEITA 

PUUTTUU!! 

Kuten numerossa 1/92 vihjailtiin, on päätoimittajan arkistos-
sa aukkoja. Seuraavia numeroita kaivataan: Kaikki/1957,1-
3/1958,1-3/1959,1/1960,2 ja 3/1962, kaikki/1963,1 ja3/1964, 
1-3/1965, 4/1966, 1 ja 4/1968, 2/1971, 4/1972,1/1975, 2/1976 
sekä 1 ja 2/1977. Tästä eteenpäin olevat on "pelastettu" sito-
malla ne kirjamuotoon. 

Joten, nyt vain joukolla ullakolle yms penkomaan. Jos tal-
lessa on ja raatsitte luopua, niin päätoimittajan ikuinen kiitol-
lisuus on oleva palkkana. 

(HN) 
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AES SYSTEMS 
Meri- ja laivaelektroniikan asiantuntija 

Puhelin 90-422 155 
Telefax 90-422 908 
Telex 125473 aes sf 

AES Systems Oy 
PL 11 
02201 ESPOO AES SYSTEMS 

Käytettävissänne on vii-
dentoista vuoden koke-
muksemme merielekt-
roniikan toimituksista, 
järjestelmien suunnitte-
lusta, integroinneista, 
asennuksista ja huollos-
ta. 

RADIOLIIKENTEESEEN 

* GMDSS-radiokonsolit 

* MF/HF-radiolaitteet 

% Inmarsat-A ja C 

* Telex/ARQ-Iaitteet 

% Laivaradioantennit 

MERENKULKUUN 

• Tutkat 

% integroidut navigointijärjestelmät 

• Simulaattorit 

VALVONTAAN JA JOHTAMISEEN 

• Tutka- ja kameralaitteet sekä niiden 
kauko-ohjaus- ja kuvansiirtojärjestelmät 

% Tutkanauhurit 

% Esitysjärjestelmät ja monitorit 

SUUNNITTELU - INTEGROINTI - ASENNUS - KOULUTUS - HUOLTO 
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76. Rannikkotykistökadettikurssin 
aselajijakso - uusia luutnantteja riviin 

Huusko Janne Immonen Mika Karppinen Marko Kilpi Juha 
TurRR S1RR HabRPsto S1RR 

Torkkeli Juha 
KotRPsto 

Tuominen Juha 
TurRR 

76. kadettikurssin aselajijakso voitiin aloittaa poikkeuksellisesti 
huhtikuun lopulla -91. Tämä oli mahdollista sivuuttamalla edel-
lisillä kursseilla ollut hyödyllinen ajoneuvoleiri. Odotettu aselaji-
jakso oli suurimmalle osalle kurssilaisista uuden asian opiskelua, 
mutta ei rannikkotykistössä aikaisemmin palvelleetkaan helpolla 
päässeet. Jokaiselle riitti tehtävää ja varusmiehenä tulenjohto-, 
laskin- ja tykkilinjalla palvelleet kolme "vanhaa partaa" olivat 
aika-ajoin peittävän kyselytulen alla. 

Rannikkotykistö... 
odotukset 

Odotus-sealkoijoaselajivalinto-
jen valintavaiheessa, myöhemmin 
"odotus" sai uuden sijan sanas-
tossamme. Puolentoista vuoden 

Miettinen Jarkko 
TurRR 

Mikkonen Mauri 
S1RR 

Salonen Antti 
VaaRPsto 

Mustola Jukka 
KotRPsto 
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opiskelun jälkeen takana olivat 
jalkaväen hyökkäyksetjapuolus-
tukset, kasvatustieteet ja vaikka 
mitkä. Olimme valmiit siirtymään 
-ainakin omasta mielestämme-
rannikkotykistökouluun, aselajin 
kehtoon, tulevan työkenttämme 
pariin. Kaksi jalkaväkimiestä, 
kaksi sissiä, kaksi rannikkojääkä-
riä, yksi krh-mies ja kolme asela-
jin omaa miestä loivat omat ku-
vansa tulevasta aselajista. Kaikki 
meistä odottivat asiantuntevaa 
koulutusta tekniseksi mainoste-
tun aselajin vaativiin tehtäviin. 
Halusimme tutustua aselajin tar-
joamaan ainutlaatuiseen palvelu-
sympäristöön ja sen erityispiirtei-
siin. Siniset olkapoletit vaihtui-
vat punaisiin... 

Ensimmäiset 
metrit 

Merivalvonta—aselajimme tär-
kein tehtävä rauhan aikana. Rei-
lun viikon pituinen teoriajakso 
avarsi monen kurssilaisen näkö-
kantoja aselajistamme. Odotuk-
set osoittautuivat osittain oikeiksi 
jo viikon pituisessa merivalvon-
taharjoituksessa Hangossa. Jokai-
nen meistä tiesi tehneensä oikean 
valinnan. Veneenkuljettajakurs-
silla Merisotakoululla saimme 
perusteet vesillä liikkumiseen. 
Valitettavasti puuttuvien ajotun-
tien vuoksi emme voineet suorit-
taa veneenkuljettajakiijaa. "Sprin-
gi irti, perä keulan varaan! Ei kun 

RT-ammattiin 

Karlskronan merikadettipäivien 
jälkeen paneuduimme todenteol-
la valitsemamme ammatin hie-
nouksiin kurssinjohtajamme kap-
teeni Timo Saastamoisen joh-
dolla. 
Tulenjohdossa kiikareittemme 
näkökenttään piirtyivät RAKSIn 
alukset, jotka katosivat iskemä-
kynttilöiden saattelemina "meren 
tummaan veteen." Keskiössä 

opimme mittausarvojen muutta-
misen tykkien ampuma-arvoiksi. 
Harhakuvat "bittikanisterista" 
katosivat ampumataulukkokirjaa 
selatessamme. Käyrä toisensa 
jälkeen ilmestyi keskiöupseerin 
tarkastettavaksi. Tykkitoiminta 
selkesi monissa harjoituksissa niin 
pää- kuin harjoituskaluston osal-
ta. 

Käytäntö 
opettaa 

Lukuisten kadettiharjoitusten 
myötä jokainen joutui henkilö-
kohtaisesti paneutumaan omaan 
harjoitukseensa. Tällöin suunnit-
teluvaiheessa esiintyneet ongel-
makohdat valottuivat myös muil-
le harjoitukseen osallistuville. 

Patteriharjoituksissa ja merilei-
reillä toimimme Rt-patterin lu-
kuisissa tehtävissä. Suunnanluo-
jasta patterinpäällikköön, saim-
me jokainen "perskohtaisen" 
tuntuman kaikkiin tehtäviin. 
Opimme patterin tulitoiminnan 
perusteet ja hienoudet. Näin py-
rimme välttämään tilanteen, jos-
sa nuori upseeri ei tunne ollen-
kaan käytännön asioita, vaan on 
hallitsevinaan "suuret linjat." 
Töitä tehtiin ja opittu teoria muut-
tui käytännön tietotaidoksi. Luot-
tamus rannikkotykistöön entises-
tään lujittui. 

Salaperäinen 
kakkonen 

Lukuisissa harjoituksissa linjoil-
la esiintynyt "kakkonen sai" sel-
visi kurssin siirtyessä uuteen 
koulutusjaksoon: RAVAL -kou-
lutukseen. Kiipesimme-tyvestä 
puuhun. Opettelimme laitteiston 
käynnistämisen ja perustietojen 
käsittelyn. Harjoitteluoikeudet 
saatuamme keräsimme tärkeitä 
harjoittelutunteja, ammunta ja 
valvota, yhteensä 100 tuntia. 
Leireillä ja omatoimisesti opiske-
limme iltojen kuluessa laskimen 

Rannikon Puolustaja 35-vuotias 

toimintaa meri-ja maa-ammun-
noissa sekä valvonnan suoritusta. 
Tunnit kertyivät ja kurssi läpäisi 
loppukoulutyön. 

Loppusuoralla 

Kevään kuluessa tutustuimme 
rannikkotykistön liikkuvaan ele-
menttiin,RtPstoon. Neulan heitto 
oli tuttua jo Krh-koulutuksesta, 
joka oli Rt-kadettikurssin koulu-
tussuunnitelmassa ensimmäistä 
kertaa. Mikä tärkeintä: kadettien 
omasta toivomuksesta. Kiinnos-
tus oli valtava ja "vippalaudan" 
kanto palkittiin kovapanosam-
munnoissa Kirkonmaalla ja myö-
hemmin kesällä Isosaaressa. 

Myös koulutuksellista hyötyä 
saavutettiin, koska osalle kurssis-
ta myönnettiin kevyen tulijouk-
kueen valvojan oikeudet. Jouk-
ko-osastoharjoitteluissa haimme 
tuntua varusmiesten kouluttami-
seen. Onnistuminen ja tietoisuus 
omasta tarpeellisuudesta motivoi 
nuorta upseeria tulevassa työelä-
mässä. Kurssimme kääntyi lop-
pua kohti Molden merikadettipäi-
vien urheiluhenkisessä ilmapiiris-
sä. Odotimme innolla tulevaa työ-
elämää, mutta tiettyä kaihoa oli 
havaittavissa kurssin päättyessä. 

Kurssillamme vallinnut erin-
omainen henki oli kasvattanut 
meistä yhteen hiileen puhaltavan 
nuoren rt-upseerijoukon. Tuli-
simme vaalimaan kurssin yhteis-
henkeä kurssitapaamisilla. 17.8. 
siirryimme Kadettikoululle. Kak-
si nopeaakin nopeampaa viikkoa, 
joiden jälkeen siirrymme suorit-
tamaan oman osamme rannikko-
tykistön tärkeästä tehtävästä 
Suomen puolustuksessa. 

76. RT-KURSSI 
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KURSSIT PAATOKSEEN 
RANNIKKO-
TYKISTÖKOULUSSA 

m 
VlHfliM 

KaptK 33:n priimus, yliluutnantti O Jantunen työnsä ääressä "Touko 92" :ssa. 

Yhdistettiin 

Reserviupseeriliiton kunniamiekka luovutettiin ups.opp. M.T. 
Forsbergille. Luovuttajana Johtorenkaan puheenjohtaja Kai 
Brandstack. 

Peräkkäisille päiville päätettäväk-
si käsketyt aselajin Kapteenikurs-
si 33 jaReserviupseerikurssi 198 
"rationalisoitiin" yhteiseen päät-
täjäistilaisuuteen kesäkuun 10. 
päivänä Santahaminassa. Näin 
saatiin sekä aselajin tarkastajan 
että sotilassoittokunnan allakkoi-
hin sopimaan kurssilaisille mer-
kittävät tapahtumat juhlallisuuden 
siitä kärsimättä; kävi pikemmin-
kin päinvastoin! 

Parhaat palkittiin 

Lähes vuoden ajan ahertaneen 
RtKaptK 3 3: n parhaana palkittiin 
yliluutnantti Olavi Jantunen 
Suomenlinnan rannikkorykmen-
tin Rannikkotykistökoulusta. Ase-
lajin tarkastaja eversti Risto Sink-
konen luovutti Rannikkotykistö-
säätiön stipendin "voittajalle". 

Kurssimenestyksestään palkit-
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tiin niinikään stipendillä (Maan-
puolustuksen kannatussäätiön) 
yliluutnantti Petri Hietasalo sa-
masta joukko-osastosta. Tämän 
kurssin tunnelmiin tutustuimme 
jo lehtemme edellisessä nume-
rossa. 

Reserviupseerikurssin 198 ran-
nikkotykistölinjalla palkittiin jo 
runsaammalla kädellä. "Maitoju-
na" ei hätyytellyt kurssia, jonka 
priimukselle, Martti Tapani 
Forsbergille (tjlinja, S1RR) ojen-
si Reserviupseeriliiton kunnia-
miekan Rt-kerho Johtorenkaan 
puheenjohtaja Kai Brandstack. 
Martti ansaitsi myös Rannikkoty-
kistösäätiön stipendin. 

Muita palkittuja olivat Mika 
Veikko Häkkinen (Maanpuol 
kannatussäätiö) sekä Petri Ilma-
ri Juhani Kettunen, Jari Ilmari 
Nurmi ja Mikko Tapani Heinä-
nen, joille sisar Kirsti-Liisa Vie-
no jakoi Rannikkosisarten sääti-
ön stipendit. Palkittuja olivat 
edelleen oppilaat Pekka Viljami 
Vanne sekä Marko Kristian 
Tamminen. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen puheenjohtaja Eila Walden 
ojensi "paras kaveri"-stipendin 
Tomi Antero Juntuselle. 
HNMKY:n kompassit luovutti 
puolestaan saaren sotilaskodin 
puheenjohtajasisar Kaisa Kar-
hunen oppilaille Jarkko Tapio 
Sorjonen, Hannu Tapio Leino-
nen sekä Manne Tapio Vuori. 

Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen kiikarit ojensi varapu-
heenjohtaja, eversti Asko Kilpi-
nen yliluutnantti Olavi Jantuselle 
ja oppilas Tommi Juhani Ny-
landerille. 

Maininnan arvoinen asia lienee 
se, että päättäjäistilaisuudesta ei 
tällä kerralla poistunutkaan uljas-
ta uutta kokelasjoukkoa. Päättä-
jäistilaisuuden hienoisesta alen-
tumisesta johtuen koulun johta-
jan julkistama kokelaaksiylennys 
sai "lainvoiman" vasta seuraava-
na päivänä. 

(HN) 

JANTRONIC 
Perustettu 1973, 
Vuodesta 1990 Oy SISU-AUTO Ab:n tytäryhtiö 

TOIMIALAT JA TUOTTEET 

ERIKOISAJONEUVOVARUSTELU: 
* Tutka- ja ohjusajoneuvot 
* Aaltoputki l injat 
* EMP, EMC ja NBC suojaus 
* MIL-kaapelointi 
* Lämmitys ja i lmastointi 
* Palonsammutusjärjestelmät 

HARJOITUSMAALILAITTEET: 
* Jalkaväkimaali lait teet 
* Liikemaali laitteet 
* Kiinteät maali laitteet 
* Tulenkuvauslaitteet 

SÄHKÖVOIMAKONEET: 
» 2 - 5 0 kV A, 50 /400 Hz, 
* Tasa- ja vaihtovirtageneraattorit 
* Muuttajakoneet 

MODERNISOINNIT: 
* Rannikon valonheitt imet 
* 23 m m it-tykit 

HUOLTO: 
* Koko valtakunnan alueella 

JANTRONIC OY 
PL 17 
5 8 9 0 1 Rantasalmi 
Puh. 957 -81601 
Fax 957 -81625 
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KYMINLINNAN RT-KILTA TEKI ERILAILLA -
RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
KYMENLAAKSOSSA 

Veneretkellä aloitettiin, 

Yli 70 rannikon puolustajaa ko-
koontui harmaan taivaan tih-
kuttaessa lauantaina 15. elokuu-
ta perinteiseen rannikkotykki-
väen kesätapaamiseen Kotkan 
Kuusiseen. Osanottajat olivat 
isäntäkillan väen lisäksi Helsin-
gistä ja Turusta. Kyminlinnan 
Rannikkotykistökilta oli pu-
heenjohtajansa Eero Pekkolan 
johdolla laatinut kuivakantun-
tuisen ohjelman. Alkoihan se 
sentään kosteissa merkeissä, ve-
neretkellä. 

Vesillä 

Kohta köysien irrottua alkoi päi-
vän todellinen anti selvitä mu-
kaanlähteneille. Purjehdus Kot-
kansaari ja Mussalo kiertäen sekä 
Kirkonmaa ja Kukouri sivuten 
lähtöpaikkaan osoittautuikin päi-
vän ensimmäiseksi helmeksi, 
vaikka Suursaaren suunta jäikin 
sateen, sumun ja tuulen vuoksi 
katsastamatta. 

Kotka ja sen historia Ruotsin-
salmen tappelusvaiheista aina ny-
kypäivään, jopa tulevaisuuteen-
kin, avautui asiantuntevan opas-
tuksen avulla kahvitarjoilusta 
nauttiville matkustavaisille. Jään-
murtaja 'Tarmon" viereltä jatket-
tiin Haapasaaren vesillä kiville 
ajaneen ja telakoidun huvijahti 
"Confidante":n sivuitse yhä uu-
sien kohteiden ohitse. Jm Tar-
moon pääsi kiltaväki tutustumaan 
paremmin iltapäivällä. Ellei asi-
antuntevaa kerrontaa kuulunut 
vesibussin kaiuttimesta, sitä sai 
vierustoverilta. Siinä tuli uutta-
kin tietoa Ruotsinsalmen meri-
linnoituksesta ja muustakin. 

Kotkaa kierrellen 

Maihinnousun jälkeen jatkettiin 
kahdella bussilla ohjelman "Tu-
tustuminen Kotkaan"-pykälällä. 
Ulkopaikkakuntalaisten auton 
oppaaksi saatiin kiltaveli Ilmari 
Pusa, joka osaltaan jatkoikinpäi-

T 
m 

' f *** 

~ » * 

Kiltaveli Ilmari Pusa kertoilee. 

vän viemisen tyylikkäästi Kymin-
linnalaisten piikkiin. 

Jos joku kuvitteli Kotkaa tylsän 
mitäänsanomattomaksi paikka-
kunnaksi, niin tällä kierroksella 
moiset kuvitelmat joutuivat hä-
peään. Historian kertomaa ja 
tämän päivän monenmoista riitti 
joka katuosuudelle jaristeyksissä 
piti jo pyöritellä päätään kiivaan-
puoleisesta että pysyi juonessa 
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mukana. 
Ruotsinsalmen linnoituksesta 

sekä sitä aikaisemmista ja myö-
hemmistä vaiheista kerrottavaa 
Kotkassa tuntuu piisaavan. Vai 
tiesitkö Sinebrychoffin aloitta-
neen oluenpanon Kotkassa pal-
jon ennenkuin poikansa älysi 
aloittaa saman Helsingissä? 

Lounas Kyminlinnassa 

Kotkan Rannikkopatteriston her-
nesoppa ja pannukakku-menu oli 
paikallaan meri-ilman ja kierte-
lyn tehtyä tehtävänsä. Tauon kat-
kaisi sopivasti alkanut auringon-
paiste ja patteriston komentaja, 
everstiluutnantti Paavo Suoma-
lainen käytti tilaisuutta hyväk-
seen toivottaen nyt kylläisen jou-
kon tervetulleeksi ja esitellen 
myös joukko-osastoansa ja sen 
tulevaisuudennäkymiä. Kohta 
Eero Pekkola hoputti väen taas 
liikkeelle. 

Vanhaa Viipurintietä 
Haminaan 

Kysyttiin jälleen bussien kuljet-
tajilta tarkkuutta ja onnikoilta 
notkeutta, kun noin 800-vuotista 
tienpohjaa-päällä sentään uu-
dempi ajoura-siirryttiin Haminan 
liepeille. Ja matkantekoa elävöit-
ti sujuva kerronta. 

Sivuutettiin mm "Suur-Merin-
to" eli nykyinen Saksala ja monta 
muutakin historiastaan nyt tutuk-
si tai tutummaksi tullutta paik-
kaa. Ja kuultiin toki nykyajasta-
kin. 

"Tuntemattomalla" 
muistomerkillä 

Haminan laitamilla joukkomme 
ohjattiin pääosalle ennestään täy-
sin tuntemattoman rannikkojouk-
kojen sankariristin luo. Muisto-
merkki oli pystytetty rannikko-
puolustuksen tehtävissä vuosina 

Seppeleen lasku muistomerkillä 

1939-44 kadonneiden muistoksi. 
Eipämoni paikkakuntalainenkaan 
ollut tästä muistomerkistä ennen 
kuullut! Ei Haminan varuskun-
nan sotilaspappikaan-

Rannikon Puolustajien sinival-
koisin kukin koristellun seppe-
leen laskivat Eero Pekkola, Paa-
vo Suomalainen jaToivo Veriö, 
vm Turun suunnan killan puheen-
johtaja. Kunniavartiossa KotRPs-
ton tykkimiehet. Vihje oli tuonut 
kolmisenkymmentä paikallista 
seuraamaan tilaisuutta. Sotilas-
pastori Vesa Auren puhui tee-
masta "Siunattu uhri sankarien, 
voittivat maalleen vapauden" na-
pakasti. Hetken ehdittiin vielä 
ristin sijaintipaikan maisemaa 
ihailla, sillä nähtävyys oli sekin. 

Haminan 
ympyröissä 

Monelle mukanaolijalle vuosien, 
jopa vuosikymmenien takaa tu-
tun Haminan kiertely antoi asian-
tuntevan kerronnan tukemana 
pikatutustumisen pieneen varus-
kuntakaupunkiin (mm Haminan 
Linnakkeista aikanaan) ja sen 
tämänpäivän ilmeeseen. Vanhan 
linnoituksen kunnostustyöt ovat 
menossa ja valmistuttuaan var-
masti uuden käynnin väärtti. 

Päätimme päivämme 
Kairossa 

Kotkalainen merimieskapakka -

Kiltaväki kuulolla. 
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Eero Pekkola luovutti puoles-
taan killoissa kiertävän kuuden 
tuuman Canet-hylsyn Merenkur-
kun killalle, järjestäähän tämä ensi 
vuonna kiltapäivän. Vastaanotta-
jan puuttuessa hylsy toimitetaan 
aikanaan. 

Suomenlinnan Rannikkotykis-
tökillan puheenjohtaja Eero Si-
vunen onnitteli 30-vuotispäivään-
sä tänä vuonna juhlivaa isäntäkil-
taa "Kuivasaaren kivellä". Kv 
Simo Heijari esitti vielä edes-
menneen kotkalaispojan, Junnu 
Vainion sepittämän "Kotkan Poi-
kii"-laulun ennenkuin illanvietto 
jatkui vapaan seurustelun ja tans-
sin merkeissä. 

Myhäileviä kiltaveljiä. 

taikka välimerellisen arabimaan 
pääkaupunki - ei suinkaan ollut 
joukkoitsemurhan näyttämönä, 
vaan rannikkotykkiväki huipensi 
onnistuneen kokoontumisensa 
legendaarisessa "Kairossa". 

Rannikon Puolustajain Killan 
puheenjohtaja Asko Heilala kiit-
ti Kyminlinnan kilta väkeä järjes-
telyistä ja luovutti RPK:n ansio-
mitalin kiltaveljille Eero Pekkola 
Ja Ilmari Pusa. 

Että sellainen tapaus... 

Kyminlinnan rt-kilta oli tehnyt 
virkistävällä tavalla erilaisen 
Rannikon Puolustajan Päivän. 
Puuhamiesten vaivannäön tulok-
sena muistorikas päivä. Kiitos! 

Ilmari Pusa ja HN 

I N D E F E N C E 

Exelillä on pitkä kokemus puolustus-
sektorin materiaalien kehittämisessä ja 
erilaisten tuotteiden valmistamisessa 
puolustusvoimille. Exelin vahvuutena on 
aina ollut tuotteiden korkean laadun 
lisäksi toimitusten luotettavuus sekä 
tuotteiden käyttöopastus ja koulutus. 

Exel in Defence -ryhmän tuotteita ovat 
mm. erilaiset antennikomponentit ja 
mastot, maastoutustukirakenteet ja muut 
kevytrakenteet, ammuspakkaukset sekä 
murtomaahiihtosauvat puolustusvoimien 
käyttöön. 

Exel Oy 
Muovilaaksontie 1 
82110 Heinävaara 
Puh. 973-797 811 
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ASELAJIN OPISTOUPSEERIT KURSSITETTU 
Rannikkotykistökoululla pää-
tettiin 26. kesäkuuta kaksi ase-
lajin opistoupseereiden tärke-
ää virkaurakurssia. PO II:n 
suorittaneet kuusi varttunutta 
vääpeliä ja 1. heinäkuuta Lap-
peenrannan Päällystöopistossa 
todistuksensa saaneet kuusi 
ihkauutta rt-koulutuksen saa-
nutta vääpeliä ovat jo "ilmoit-
tautuneet ja ryhtyneet hoita-
maan tehtäviään ", kuten päi-
väkäsky teksti sen koruttomasti 
ilmaisee. 

PO II:lla ansioituneina palkittiin 
priimus, vääpeli Jukka-Pekka 
Alander SlRR:stäRt-Säätiön sti-
pendillä ja Maanpuolustuksen 
kannatussäätiön stipendillä vää-
peli Marko Pukkinen VaaRPs-
tosta. Päällystöliiton stipendin sai 
vääpeli Jouko Talviaho SlRR:n 
Rannikkotykistökoulusta. 

Peruskurssin 49 rannikkotykis-
tölinjalta palkittiin Rt-Säätiön 

ii.» A t o t i 6 ' . 

• i i ' ; : 
b rS- m • < 

-e 

m m i p s i p 
Palkitut, vasemmalta J Talviaho, M Pulkkinen, J-P Alander, P 
Kalliomäki, P Leppänen ja M Gerasimoff.(SA-kuva) 
priimusmiekalla ja -stipendillä 
vääpeli Petri Kalliomäki 
TurRR:stä. SlRR:n vääpeli Petri 
Leppänen palkittiin Maanpuolus-
tuksen kannatussäätiön ja vääpeli 
Mika Gerasimoff Päällystöliiton 
stipendein. 

Kurssit vei ammattitaidolla läpi 
majuri Juhani Virkkunen, yli-
luutnantti Heikki Iso-Somppi ja 

sotilasmestari Jari Andersson. 
Vääpelöinti oli luutnantti Jorma 
Katajamäen hoidossa. 

Lappeenrannassa kävi lisäksi 
ilmi, että elektroniikkalinjalta val-
mistui myös rt-mies priimukse-
na, nimittäin HanRPston vääpeli 
Hannu Martti. 

(HN) 

Opistoupseerikurssit lehtoreineen ryhmäkuvassa. Vasemmalta E A Kujanpää, J-P A Alander, P J 
Kalliomäki, H M Sorvisto, sotmest J Andersson, M T Pukkinen, majuri J Virkkunen, P T Leppänen, 
H T Kautto, luutnantti J Katajamäki, T T Bergman, M S Gerasimoff, R E Miettinen ja J J Talviaho. 
Puuttuu V P T Tiira.(SA-kuva) 
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kuoritamme tilaus a joa 

тл Су-
рик. 881269, 881312 

Sotainvalidien Veljesliiton 
Kukkasrahaston 

adressit 
onnitteluun ja osanottoon 

Adressipalvelussa suoritetaan myös 
erilaisia asiakkaiden toivomia 
tekstauksia. 

S o t a i n v a l i d i e n V r l j r s l i i u o 
k u k k a s r a h a s l o 
K a s a r m i k a t u 3-1 Л (li. k r s ) . 0 0 1 SO H e l s i n k i 
p u l i . (10-МЮ0Н ( s u o r a ) , 1 7 7 0 0 3 ( k e s k u s ) 

Kerään vanhoja valokuvia ja 
muuta materiaalia Suomenlin-
nasta. Jos sinulla on mahdolli-
suuksia lainata tai lahjoittaa 
niitä minulle, pyydän ottamaan 
yhteyttä, puh (90) 668 253 iltai-
sin. 

Ove Enqvist 

"ILMOITUS" 
Evp- ja reserviupseerit rannikko-
tykkiväestä kokoontuvat syyslou-
naalle tiistaina 13.10.92 kello 13.00 
ravintola Andaluciaan (entinen 
Motti), Töölöntorinkatu 2. 

TERVETULOA 
RtUY:n johtokunta 

© 
Turvallista ja tehokasta työtä 
suomalaisen luonnon hyväksi, 

EKOKEM a°BV 

P L 1 8 1 1 1 1 0 1 R I I H I M Ä K I 

Puh . ( 9 1 4 ) 7 1 5 1 T L X 1 5 3 0 5 E K O K E S F 
T e l e f a x (914) 7 1 5 3 0 0 

10 

F 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 

m u t i a h innat s i l t i 

h u o n e i s t o s s a . 

vh ta ha lva t ku in s ivukadu i l la . 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Karjala-lehdessä. 

. . .perinteet jatkuvat. . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 

TUOTTEITA 

A eoencrnncam 

TARKIAINEN 
M i k o n k a t u 1, 0 0 1 0 0 He l s 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 

K u l t a - ja 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 
ostat te edullisesti l i ikkeestäni , j onka varas to 

on s u u n ja hyv in a l aansa e d u s t a v a . 

K U L T A S E P P Ä 

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

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

O m p e l i a ATEIÄTEK 
Teollisen kunnossapidon pinnoitus- ja työstöpalvelut 

Lapaluodontie 17 Käpälämäenkatu 11 
92100 RAAHE 11710 RIIHIMÄKI 
Puhelin (982) 221 031 Puhelin (914) 720 701 
Telefax (982) 220 165 Telefax (914) 720 703 

Abba 
maan ja meren herkut 

PL 683, 20361 TURKU 
Puh. 921-538 100, fax 921-538 887 
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ASELAJIN TEKNISESTÄ 
KEHITTÄMISESTÄ 1986-1991 

Majuri Ove Enqvist palvelee 
Rannikkotykistön apulaisjohta-
jana, jota ennen hän toimi puo-
lisen vuotta koulun teknillisen 
osaston johtajana. Kokemuk-
sistaan sitä ennen Pääesikun-
nan rannikkotykistötoimistos-
sa erilaisten projektien puuha-
miehenä hän tässä kertoilee. 
Monille outoa hankintaproses-
sia Ove valottaa. Saattaa vasta-
ta moneenkin askarruttavaan 
kysymykseen... 

Kiemuroita 

Joukoissa tuntuu joskus oudolta, 
kun kerrotuista uusista hankin-
noista ja laitteista ei näytä tulevan 
mitään, vaikka kokeilujakin mah-
dollisesti on omassa joukko-osas-
tossa tehty. 

Palvellessani viisi vuotta Pääe-
sikunnan rannikkotykistötoimis-
tossa opin konkreettisesti miten 
aselajin kehittämisprojektit vie-
dään läpi ja mitä odottamattomia 
"kiemuroita" niissä saattaa tulla 

vastaan. Näitä "kiemuroita" ei ai-
nakaan minun aikanani osattu 
opettaa eri sotakouluissa, ja sen 
takia ajattelin, että niiden valai-
seminen voisi auttaa ainakin ym-
märtämään niitä vaikeuksia, jot-
ka voivat tulla eteen aselajia kehi-
tettäessä. 

Tällä kirjoituksella ei ole tar-
koitus ketään moittia tai aliarvi-
oida, vaan ainoastaan kertoa, mi-
ten vaikeaa kehittäminen joskus 
voi olla. Pääesikunnan organisaa-
tion muuttuessa vuonna 1993 
nämä yleiset opit ja kokemukset 

eivät välttämättä enää täysin pidä 
paikkansa, mutta ne lienevät yh-
tenä syynä siihen, että pyritään 
joustavampaan järjestelmään 
1.1.1993 alkaen. 

Monta kokkia... 

Periaatteessa tekniseen projektiin 
ottaa Pääesikunnassa osaa aina-
kin kolme-neljä osapuolta - ja 
sen lisäksi joskus lähes ääretön 
määrä suomalaisialaite-edustajia 
ja ulkomaisia toimittajia. 

Projekteja eli hankkeita on pää-
asiassa kahdenlaisia: joko hanki-
taan valmiita laitteita tai kehite-
tään aivan uusia. Näiden päätyyp-
pien erilaiset kombinaatiot ovat 
lisäksi mahdollisia. 

Aselajitoimisto koordinoi 

Aselajitoimiston asianhoitajan 
tehtäviin kuuluu kaikkien projek-
tiin osallistuvien osapuolten työs-
kentelyn koordinointi. Koska 
henkilöt harvoin hoitavat pelkäs-
tään yhden aselajin projekteja, 
heidän "hallitseminen" on erit-
täin vaikeaa. 

Periaatteessa Pääesikunnan ran-
nikkotykistötoimisto vastaa ase-
lajin kehittämisen suunnittelusta 
eri aikajaksoissa alkaen pitkän 
tähtäimen suunnittelusta varsinai-
seen hankintaan jakäyttöönottoon 
liittyviin tekijöihin saakka. Suun-
nitelmienjarahoituksenkannalta 
sopivaan aikaan aselajitoimisto 
antaa Pääesikunnan jollekin tek-
niselle osastolle tehtäväksi sopi-
van laitteen hankkiminen tavalla 
tai toisella. 

Tässä vaiheessa pitäisi myös 
pystyä mahdollisimman tarkkaan 
määrittelemään, mitä aselaji oi-
kein haluaa. Miten tahansa tark-
kaan laitteen määritteli, joukoista 

löytyi kuitenkin aina sellaisia jotka 
tiesivät "paremmin" mitä aselaji 
tarvitsee. Tekninen asianhoitaja 
taas usein ilmoitti, ettei sellaisia 
laitteita, joita oli pyydetty, edes 
ollut olemassa tai voitu kehittää. 

Tilaamaan 

Kun haluttu laite oli vihdoin löy-
tynyt tai kehitetty, oli Pääesikun-
nan hankintaosaston aika tilata 
niitä. Pääesikunnan taisteluväli-
ne-osastoakaan ei saanut unoh-
taa, koska sen tehtäviin kuuluisi 
aikanaan laitteen huolto. 

Yleisesti voidaan todeta, ettei 
projekti koskaan sujunut niin kuin 
se oli suunniteltu. Seuraavassa 
muutamiaesimerkkejä, minkälai-
sia vaikeuksia projekteissa voi 
syntyä ilman, että niitä etukäteen 
voi ottaa huomioon. Esimerkit on 
hieman yksinkertaistettu palstati-
lan säästämiseksi ja "viattomien 
suojelemiseksi". 

Konkurssikin 
mahdollinen 

1980-luvun alkuvuosina aloitet-
tiin tietyn ampumatarvikkeen 
kehittäminen selvittämällä sen 
vaatimuksia. Tämän jälkeen yri-
tettiin kotimaisista ampumatar-
vikkeista tehdä vaatimukset täyt-
tävä ampumatarvike. 

Kun se ei onnistunut, päätettiin 
kyseinen kranaatti kehittää ulko-
maisen, melkein valmiin kranaa-
tin pohjalta. Juuri kun kyseinen 
ulkomainen kranaatti oli valmis-
tumassa sen kehittänyt firma meni 
konkurssiin! 

Konkurssin selvittämisvaihe 
kesti noin vuoden ja selvisi, että 
suurin osa tietotaidosta oli men-
nyt hukkaan. Aloitettiin vuonna 
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1991 melkein siitä missä oltiin 
oltu jo 1980-luvun puolessa vä-
lissä... 

Ensimmäisiä projektejani hoi-
dellessani sain teknilliseltä asian-
hoitajalta ilmoituksen että noin 
vuosi sitten annettu toimeksianto 
oli liian epäselvä eikä sen perus-
teella ollut voinut mitään tehdä. 
Olisikohan kuitenkin voinut edes 
ilmoittaa asiasta aikaisemmin? 
Nyt noin vuosi meni hukkaan, 
kun piti tehdä uusi toimeksian-
t o -

Samassa hankinnassa oli lait-
teiden kappalehinnaksi ja siten 
myös kokonaissumma arvioitu 
noin 100-150 % väärin, joten tar-
jouspyyntökin jouduttiin uusi-
maan, kun todelliset hinnat selvi-
sivät ja hankintamäärää joudut-
tiin pudottamaan noin 50% ta-
voitteesta. 

Mutkia, viiveitä, paperit 
hukassa... 

Kun hankittava laite on valittu 
enemmän tai vähemmän rttston 
ja teknisen asianhoitajan yhteis-
työnä, hankinnasta tehdään esitys 
hankintaosastolle. Yleensäannet-
tiin hankinnalle tarkat rahoitus-
kehykset ym tarvittavat perusteet. 
Tämä vaihe oli usein kaikesta 
tuskallisin, koska aselajitoimis-
tossa ei yleensä ollut tässä vai-
heessa enää muuta tehtävissä kuin 
toivoa, että hankintapuoli saisi 

asiat hoidettua ajoissa ja ilman 
yllätyksiä.Usein oli tarjousten 
voimassaoloaika kuitenkin lop-
pumassa ja jouduttiin pyytämään 
lisäaikaa. 

Myös muita mutkia oli matkas-
sa; papereitahukattiin,rahojakäy-
tettiin vastoin annettuja raameja 
ja jopa otettiin/lainattiin aselajilta 
muille siitä sopimatta jne. 

Suurethankkeetpiti vielä viedä 
Puolustusministeriöön, joka taas 
viivästytti hanketta tavalla tai 
toisella. Omat hankaluutensa 
aiheuttivat jotkut ulkomaiset toi-
mittajat, jotka eivät ymmärtäneet 
valtion yleisiä hankintaehtoja tai 
muita hankinta-, rahoitus- ymeri-
koismääräyksiämme. Osoittautui 
kuitenkin tarpeelliseksi tehdä 
kauppasopimus tarkasti, vaikka 
toimittaja oli miten luotettava ja 
tunnettu tahansa! 

Melkein jokaisessa projektissa 
jouduttiin ehtoja ja laitteita tar-
kistamaan tai korjaamaan jopa 
vielä toimitusten jälkeenkin. 
Tämä osaltaan viivästytti laittei-
den käyttöönottoa kentällä. 

100-TK:n huollot 

100 TK: n perushuollosta keskus-
teltiin kauan ennen kun hanke 
aloitettiin. Yksi syy oli se, ettei 
tarkkaan tiedetty mitä osia tyk-
keihin vaihdetaan. Kun projekti 
vihdoin alkoi, selvisi yhtäkkiä, 
ettei siihen ollut rahaa varattu 

Lämpökuvalaitteen asennusta 130tk-
tykkiin suunnitellaan mallin avulla. 

tarpeeksi. Syynä oli suullinen 
rahoituslupaus, josta rahojen leik-
kaamisen takia ei voitu pitää 
kiinni.Teknisten ongelmien lisäk-
si oli siis projektia varten irrotet-
tava useita miljoonia muista pro-
jekteista! 
Toinen samaan projektiin liittyvä 
yllätys oli tykkiperiskoopit, jotka 
aikoinaan tilattiin silloisesta Ju-
goslaviasta. Jugoslavian hajoami-
nen, myyjän jäädessä nykyiseen 
Sloveniaan, mutta sopimuskump-
panin (se jonka kanssa kauppaso-
pimus oli tehty) jäädessä Belgra-
diin Serbiaan, oli vain yksi vai-
keuksista. Tällaisia vaihtoehtoja 
ei tullut esille edes hurjimmissa 
sotakoulujen skenaarioissa! 

Kehitettiin kuitenkin 

Ylläolevat muutamat esimerkit 
valaisevat niitä vaikeuksia, jotka 
enemmän olivat sääntöjä kuin 
poikkeuksia. Jos nämä vaikeudet 
olisivat olleet tiedossani "hom-
maan ryhtyessäni" kaikki olisi 
ehkä ollut helpompaa, mutta ehkä 
ei niin mielenkiintoista. Muka-
vinta oli kuitenkin hyvä työsken-
tely-ympäristö ja henki, jossa 
työtä Pääesikunnassa tehtiin. 
Ilman monen kollegan arvokasta 
tukea ei aselajin kehittäminen olisi 
ainakaan minulta onnistunut. 

Teksti ja kuvat 
Majuri Ove Enqvist Lämpökuvalaitteen kaapelit suunniteltiin (simuloitiin) köysien avuilla; RTK 

1990. 
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Uuden sukupolven harjoittelu-
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NOPTEL OY 
Teknologiantie 2, 90570 OULU 
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Puolustuksen lenkki, joka pitää. 

Suomen puolustusvoimat 
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RANNIKKOTYKISTÖN 
UPSEERIYHDISTYKSEN 
KEVÄTRETKI 

Kesän jo kohistessa päätoimit-
tajan korvissa Ja osin tilanpuut-
teestakin johtuen, jäi RtUY:n 
retki Hangon yhteisleirille 
"laatikon pohjalle". Ei hätää, 
tässä palataan... 

Kesäleiri kevätsumussa 

Puolustusvoimien kiivas kehitys 
kierrätti rantapyssyn perinteisen 
kesäleirin pidettäväksi jo maa-
liskuulla. Sumuisena sunnuntai-
na joukko pääkaupunkiseudun ja 
Hangon alueen jäseniä suuntasi 
kuljetusvene Lohella kohti Rus-
sarön linnaketta. 

Hangon Rannikkopatteriston 
silloisen komentajan, everstiluut-
nantti Heikki Rinteen tervetulo-
toivotuksien jälkeen otti vieraili-
jat komentoonsa yliluutnantti 
Taneli Uosukainen. Kuultiin 
seikkaperäinen esitys leirin jär-
jestelyistä, lounastettiin ja aloi-
tettiin kierros linnakkeella. 

Nuorilla uskoa 

Esitellyissä kohteissa toimivat 
esittelijöinä nuoret kantahenkilö-
kuntaan kuulu-
vat sekä varus-
miehet. Yhteistä 
heillä oli pereh-
tyneisyys aihei-
siinsa ja usko jär-
jestelmien ja 
välineiden toimi-
vuuteen. Uusin-
ta uutta edustivat 
r t- johtoporras 
sekälämpökuva-
laitekokeilut. 

Sakean sumun 
vuoksi tykistön 

Sumuisella Russarön laiturilla, "Lohi" taustalla. 

suora-ammuntakilpailua ei vierai-
luaikana voitu suorittaa. Sotilas-
kodin kuumat kupposet ja munkit 
sitävastoin olivat valmiina, kun 
koleahkossa säässä tehty mielen-
kiintoinen kierros päättyi. 

Syventävä käsittely 

jakaan voitu suorittaa, salli har-
joituksen johtaja osan vierailun 
esittelijöistä liittyä toviksi vierai-
lijoiden joukkoon. Iltapalalle, ja 
se maistui! 

(UT) 

LAADUKKAAT 
METSÄKONEET 

VALMISTAA: 
ORION-Yhtymä Oy, Normet 

74510 Peltosalmi 
p. (977) 15241 

normet 

O 

Vanha tuttu upseerikerho Bule-
vardin varrella oli - kuinkas 
muuten - jälleen retken päätepis-
teenä. Kun leiriohjelmassa oli 
taitekohta eikä suora-ammunto-
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Jatkoa edellisestä numerosta 

RANNIKKORYKMENTTI3 :STA LINNOITUSTYKISTÖJOUKOIKSI 

Itärajan suojaksi -
linnoitusty kistöj oukot muodostetaan 
Everstiluutnantti Teuvo Rönk-
könen jatkaa kirjoitussarjaan-
sa RTR 3:n vaiheista 

Ensiksi lisäyksenä sarjan edel-
lisessä kirjoituksessa (RP 1/ 
1992) olleeseen RT 3:n joukko-
jen sijoituspaikkaluetteloon 
Savonlinnan seudulla tulee 
myöskin Salmin Lohko: Savon-
linna, Pääskylahti. Lohkon 
"materiaaliosa" siirtyi suoraan 
Pääskylahteen (Vaneritehtaan 
alueelle), mutta putosi nyt mat-
kalla. Lohkon henkilöstöstä 
muodostettu Patl Niemi - suo-
ritettuaan ensin jälkisuojaus-
tehtävänsä Kesälahden kautta 
- oli aluksi tekstissä mainitulla 
Moinsalmen Moinniemen -
Kaartilan kylän alueella, mistä 
siirtyi 8.4. Pääskylahteen loh-
kon huolto-osan yhteyteen. 

Maavoimiin 

Ensimmäinen periaateratkaisu RT 
3-LMeP:n käytöstä tehtiinkin Pää-
majassa heti, kun kenraalimajuri A 
Airon eversti E I Järviselle mai-
nitsemat mämmit oli syöty. Päätös 
oli ensimmäisten tietojenjatiedus-
telutehtävien mukainen. LMeP:n 
esikunta antoi 25.4.1940 - jo en-
nen lopullisia käskyjä - käskynsä 
siirtymisen aloittamisesta tiedos-
telluille alueille. LMeP:n esikunta 
siirtyi 28.4. Varkauteen. 

Lopulliset kokoonpanot ja toi-
minta-alueet sekäjoukkojen nimet-
kin muuttuivat vielä monta kertaa, 
ennenkuin RT 3 - Laatokan puo-
lustajat olivat linnoitustykkipatte-
rinsa kanssa omalla sijoituspaikal-
laan. Tapahtumat etenivät kuiten-
kin vauhdikkaasti, sillä heinäkuun 
puolivälissä viimeisetkin joukot 
olivat lopullisilla ryhmitysalueil-

laan. 
Päämaja määräsi 8.5. käskys-

sään, että LMeP alistetaan Maa-
voimien (Kannaksen Armeij an esi-
kunnasta muodostettu johtoporras, 
jonka komentajaksi tuli kenraali-
luutnantti E Heinrich ja esikunta-
päälliköksi eversti K Tapola) ko-
mentajalle liitettäväksi linnoitus-
tykistönä maarintaman puolustus-
joukkoihin. 

Ensin Kivijärven ja 
Pielisen välille 

Edellä mainitun perusteella Maa-
voimien komentaja antoi 15.5. 
käskyn linnoitustykistöjoukkojen 
järjestelystä. Käskyn mukaan: 
- KurLo, komentajana majuri M 
Vanhatalo (KurLo:n kom), aliste-
taan I AK:lle. 
- KanLo ja SorLo yhdistetään, 
komentajana everstiluutnantti J Ri-
kama (KanLo;n kom), ja aliste-
taan m AK:lle. 
- ValLo ja SalLo yhdistetään, 
komentajanamajuri A Korvenhei-
mo (ValLo :n kom), ja alistetaan 
IV AK:lle. 
- JaaLo, LaatLaivOs ja rautptri 
yhdistetään, komentajana komen-
tajakapteeni E Koponen (LaatLai-
vOs pääll), muodostetaan Varkau-
den tukikohdaksi (VTK) ja aliste-
taan linnoitustykistön komentajal-
le. 

Yhdistetyt joukot olivat erillis-
ten patteristojen asemassa. LMeP:n 
esikunta antoi 18.5. uudesta järjes-
telystä samansisältöisen käskyn. 
Joukkojen tuli ollaryhmitysalueil-
laan - tässä vaiheessa siis Kivijär-
ven ja Nurmeksen välillä - 1.6. 
mennessä. 

LMeP:n esikunnan toiminta päät-
tyi LMeP:n loppuselvittelyihin. 
LMeP:n komentajasta eversti Jär-
visestä tuli Maavoimien linnoitus-

tykistön komentaja. Kun MaVE 
elokuussa lakkautettiin, tehtävä 
muuttui PM:n-16.9. lähtien PvPE 
- linnoitustykistön tarkastaj an teh-
täväksi. 

Lopullisesti Virolahden 
ja Savukosken välille 

MaVE julkaisi 18.5. käskyn maa-
voimien puolustuksen järjestelys-
tä. Tämän perusteella tarkentuivat 
myös linnoitustykistöjoukkojen 
tehtävät. Eräitä muutoksia johto-
suhteissa ja ryhmityksessä tapah-
tui vielä alkukesällä MaV:n It-
komentajan 11.6. MaVE:n 23.6. 
antamilla käskyillä. 

Ensimmäiset muutokset olivat, 
että Jaakkiman Lohko siirrettiin 
VTK:sta Virolahden ja Kivijärven 
välille II AK:n alueelle sekä Sal-
min Lohko irroitettiin IV AK:n 
alueelta valamon Lohkosta ja siir-
rettiin V AK:n alueelle Kukmon ja 
Savukosken välilleJaaLo ja SalLo 
tulivat myöskin erillisiksi patteris-
toiksi, joita tässä vaiheessa oli vii-
si. 

JaaLo:n komentajaksi tuli 
LMePE:n op-osaston päällikkö 
majuri T Haaranen ja SalLo:n 
komentajana oli edelleen kapteeni 
T Mäkeläinen. 

Kun vielä havaittiin, että yksi 
linnoitustykistöjoukko ei riittänyt 
hoitamaan koko III AK:n laajaa 
vesistöaluetta ja sinne suunniteltua 
runsasta patterimäärää, eteläiselle 
Saimaalle tarkoitettu Sortavalan 
Lohko erotettiin keskiselle Sai-
maalle jääneestä Kannaksen Loh-
kosta omaksi linnoitustykistöpat-
teristokseenkomentajanaan lohkon 
komentajakapteeni V Ojanne. Nyt 
oli päästy lopulliseen linnoitusty-
kistöpatteristomäärään lopullisilla 
alueillaan. 
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Nimet muuttuvat -
entisiäkään unohtamatta 

RT 3-LMeP:n joukot käyttivät 
Savonlinnan seudulla ollessaan 
Talvisodan aikaisia lohkojen ja 
linnakkeiden nimiä (esim. Kurki-
joen Lohko, Mökerikön linnake).' 
Joukkojen lähtiessä huhtikuun 
loppupuolella liikkeelle, niitä kut-
suttiin osastoiksi komentajansa 
nimen mukaan (esim. Os. Ojanne). 
Kun osastoja (lohkoja) yhdistettiin 
siirrettäväksi I,III ja IV AK:ien 
alueelle linnoitustykistöjoukoiksi, 
niistä tuli komentajansa nimen 
mukaan nimettyjä erillisiä patte-
ristoja (esim. ErPsto Rikama). 

Kun erilliset patteristot ulottui-
vat virolahdelta Savukoskelle, ne 
numeroitiin 14.6. alkaen etelästä 
pohjoiseen roomalaisin numeroin 
ja olivat I-V ErLtPsto. Kun patte-
ristoja oli lopullinen määrä, niiden 
nimeksi tuli 8.7. LtPsto 1-6, eteläi-
simpänä LtPsto 2. 

Lopullisillakin ryhmitysalueilla 
ylläpidettiin jossain määrin Vala-
molta peräisin olevia nimiä (esim. 
Uusi Kaarnajoki). Henkilöstön 
vaihtuessa näiden nimien käyttö 
väheni ja siirryttiin paikallisiin 
nimiin (esim. Kärmeniemen linna-
ke) sekä käyttämään numeron 
mukaisia linnakkeiden j a patterien 
nimiä (esim. Lke 3 tai 5.Ptri) 

Henkilöstön kohtalo 

LMeP:n reserviläisten kotiuttami-
nen alkoi jo Savonlinnan seudulla. 

RT 3-LMeP:n kantahenkilökun-
nasta osa hakeutui itse ja osa siir-
rettiin Merivoimien eri esikuntiin 
ja joukkoihin. 

Linnoitustykistön johtoon, Var-
kauden tukikohtaan sekä linnoitus-
tykistöpatteristoihin jäi pienehkö 
Rannikkotykistörykmentti 3:ssa 
palvellut runkoherikilöstö. Linnoi-
tustykistöpatteristoissakomentaja, 
osa esikunnassa palvelevista sekä 
alayksiköiden päälliköt ja muuta-
mat aliupseerit olivat alkuperäisiä 
RT 3:n miehiä. 

Laatokalla taistelleiden reservi-
läisten kotiutuessa tilalle siirrettiin 

kesällä 1940 jo peruskoulutuksen 
saaneita asevelvollisia. Myöhem-
min Varkauden tukikohta sekä lin-
noitustykistöpatteristotkouluttivat 
itse asevelvollisensa. Kantahenki-

lökuntaa otettiin palvelukseen tai 
siirrettiin joukosta toiseen tarpeen 
ja mahdollisuuksien mukaan. 

T Rönkkönen Sarja jatkuu 

. .Äegi&K 

LINNOITUSTYKISTÖJOUKKOJEN RYHMITYS 

-/ ' Sei i te 
ft .Sivukoiki 

toiminta-
alueen raja 
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SOMERIN TAISTELUN 
50-VUOTIS JUHLA 13.7.1992 
Somerin Hyypiöt, puuhamiehi-
nä mm Heikki Aittola ja Veik-
ko Larmia, olivat panneet toi-
meksi. Pitkäaikaisten, huolel-
listen ja monipuolisten valmis-
telujen jälkeen kokoontui Kot-
kan satamaan M/S Kristina 
Brahelle aurinkoisena ja läm-
pimänä heinäkuun maanantai-
na 247 Somerin taistelijaa 
omaisineen ja ystävineen. Ta-
paamisen riemun ja kahviaa-
miaisen viritettyä tunnelman 
suuntasi alus kello kahdeksan 
matkansa kohti Someria, jossa 
valtaosa matkalaisista 8/ 
9.7.1942 taisteli isänmaansa 
puolesta. 

Päiväjuhla 

Päiväjuhla laivan pääsalissa alkoi 
kello 9 Karhulan läntisen Työ-
väenyhdistyksen soittokunnan 
esittämällä Karjalan jääkärien 
marssilla. Isänmaallisen, joukon 
henkeä korostavan tervehdyspu-
heen piti majuri Matti Talsi. 
Juhlapuheessaan Kymen läänin 
maaherra Matti Jaatinen myös 
korosti maanpuolustustahdon, 
asevelihengen ja perinteiden 
merkitystä ennen, nyt ja tulevai-
suudessa. Somerin taistelijat ovat 
tästä malliesimerkki. Tunnettu 
rannikkotaisteluidemme kirjalli-
nen kuvaaja eversti Niilo Lappa-
lainen esitti Somerin taistelun 
historiikin. Tapahtumia on äsket-
täin kuvattu tämän lehden nume-
rossa 1/92 sekä Sotilasaikakaus-
lehdessä. Arvokas juhla päättyi 
soittokunnan ja yleisön yhteiseen 
lippulauluun. 

Yli aluevesirajan 

Kristina Brahen ylittäessä alue-
vesirajan kello 10.30 pidettiin 

aluksen yläkannella taistelussa 
kaatuneiden muistotilaisuus. Soit-
tokunnan esitysten ja yhteisvir-
ren 577 sekä sotilaspastori Vesa 
Aurenin muistopuheen jälkeen 
aseveljet jättivät, kansivahdin 
lyödessäkahdeksan lasia, kukka-
seppeleen laivan vanaveteen ter-
vehdyksenä niille 21:lle, jotka 
Somerissa antoivat kaikkensa 
isänmaalleen. Sotilaan iltasoitto 
ja Porilaisten marssi päättivät 
koruttoman ja kauniin tapahtu-
man. 

Somerissa 

Puolen päivän tietämissä saavut-
tiin Somerin päälahdelle. Kun ei 
Kristina Brahe eikä myöskään 
Viipurista paikalle avuksi tullut 
hinaaja voineet kiinnittyä saaren 

ii. 
I s. 

Eversti Niilo Lappalainen esi-
telmöi. 
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laituriin, alkoi maihinnousuope-
raatio laivan pelastusveneillä, 
joilla kaikki halukkaat saatiin 
rantaan ja sieltä poiskin. Kaatu-
neiden paadelle laskettiin seppele 
ja tutustuttiin saareen, jossa monet 
muistot palautuivat mieleen kir-
jaimellisesti kivi kiveltä. 

Viirit ja mitalit jaossa 

Paluumatkalla nautittiin lounaas-
ta, virvokkeista, seurustelusta ja 
tanssittiin haitarin säestyksellä. 
Heikki Aittola jakoi Somerin 
punavalkoiset tunnusviirit asevel-
jeystoimintaa edesauttaneille, 
joukossa myös kauniina eleenä 
Rannikkosotilaskotisisaret. Tais-
teluun osallistuneille oli jaossa 
Someri-muistomitalit, nekin pu-
navalkoisessa nauhassa. 

Hyypiöiden juhlatilaisuus oli' 
napakymppi. Hyypiö on Somerin 
aseveljien itsestään käyttämä ni-
mitys. Aleksis Kiven "hyypiö 
huuteli vuorelta" tarkoittaen tällä 
huuhkajaa muuntui Somerissa 
Majakkavuorelta huutavaksi var-
tiomieheksi, joka huusi "Suojau-
tukaa" aina kun suuliekki Lavan-
saarella välähti. Kaikki järjeste-
lyt toimivat moitteettomasti, isän-
maallisuus sekä aseveli- ja asela-
jihenki kukoistivat kauneimmil-
laan. Laivan saapuessa satamaan 
tipahti muutama sadepisara tai-
vaalta kuin myös muutamasta sil-
mäkulmasta. 

Timo Sario 
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SOMERIN HYYPIÖITTEN TERVEHDYS 
Seuraavassa otteita majuri 
evp Heikki Aittolan 
puheesta Kotkan 
Rannikkopatteriston 
vuosipäivänä 9.7.1992. 
Omavaltaiset lyhennykset 
ja väliotsikot 
päätoimittajan. 

Somerin taistelu liittyy 
vuosipäivään 

"Me Somerin aseveljet, sotavete-
raanit, olemme saaneet kutsun 
osallistua patteriston vuosipäivän 
viettoon. Kävimme jo yhdessä 
patteriston edustajien kanssa 
Ulko-Tammiossa olevalla Some-
rin taistelun muistomerkillä." 
"Tänään tulee tasan 50 vuotta 
kuluneeksi siitä, kun ylivoimai-
nen vihollisosasto yritti vallata 
Somerin. Taistelusta muodostui 
Jatkosodassa kovimpia voittoom-
me päättyneitä taisteluja, jota 
käytiin maissa, merellä ja ilmas-
sa." 
"Tämän voiton merkitystä maal-
lemme ei mikään mahti voi saa-
ren puolustajilta riistää. Saari 
pysyi joukkojemme hallussa so-
dan loppuun asti. Puolustajien 
vastuu Somerista päättyi,kun saari 
vuonna 1947 luovutettiin tulevan 
rauhan takeeksi." 

Somerin Hyypiöitten 
joukko 

"Taisteluun osallistunut yhä har-
veneva saaren puolustajien jouk-
ko, joka käyttää nimeä "Somerin 
Hyypiöt", antaa suuren arvon 
joukko-osastonne jokaiselle jä-
senelle siitä, että yhdessä vietäm-
me tätä juhlapäivää sille kuulu-
valla arvolla täällä Kirkonmaan 
linnakkeella." 
"Täällä Kirkonmaassa meitäkin 
koulutettiin rannikkommepuolus-
tajiksi. Kymmentuumaisen pat-
terin miehet ja miinakomppanian 
matruusit majailivat teltoissa, kun 
ei saaressa kasarmia vielä ollut. 
Saunomassa käytiin Rankissa". 
"Linnakkeen pohjoispuolen ran-
ta, Sahara, tuli mitattua pitkin ja 
poikin - milloin askelpareina, 
milloin ryömien aseen kanssa tai 
ilman. Iltaloma Kuutsalon tanssi-
lavan pyörteissä oli onnekkaim-
mille mahdollista. Lomamootto-
rista myöhästyminen tiesi uintia 
salmen poikki." 
"Harva arvasi, että muutaman 
vuoden kuluttua tarvittaisiin Kir-
konmaassa saatua oppia käytän-
nössä." 

Sotaoppien merkitys 

"Tärkeimpänä oppina olija tulee 

olemaan oppi vastuusta ja vas-
tuunkannosta. Ei ole niin pientä 
johtajaa, ei myöskään johdetta-
vaa, jolla ei olisi vastuuta vähäi-
seltäkin näyttävässä tehtävässä. 
Vastuuaulius kuuluu sotilaan 
hyveisiin annetun tehtävän suo-
rittamiseksi kaikissa olosuhteis-
sa, niin rauhan kuin sodan aika-
na." 
"Kun tämän vastuuauliuden 
omaksutte ja sen mukaan vastuun-
ne kannatte, selviätte myös jokai-
selle maamme kansalaiselle an-
netusta tärkeimmästä tehtävästä: 
Oman Isänmaamme itsenäisyy-
den puolustamisesta. Täydellä 
luottamuksella voimme oman 
vastuumme tässä mielessä Teille 
siirtää." 

Somerin hyypiöitten viiri 
patteristolle. 

Puheensa lopuksi Heikki Aittola 
luovutti Kotkan Rannikkopatte-
riston, Somerin Hyypiöitten pe-
rinnejoukko-osaston komentajal-
le lahjana viirin saatesanoin: 
"Olkoon se tunnustuksena Isän-
maamme ja sotaveteraaniemme 
hyväksi suorittamastanne työstä." 

Heikki Aittola ja HN 

Sopmerin veteraaneja. Etrivissä oikealta Unto Lehmusvuo, 
Itäpään tukikohdan päällikkö ja "Komppania Tupolan" 
joukkueenjohtaja Veikko Larmia. 

SUOJASAUMA 
Valmistamme Puolustusvoimille mm. 
- visuaali-, IR-, tutka- ja lämpötähystykseltä 

suojaavia materiaaleja, naamioverkkoja ja maastoutusjärjes-
telmiä (yhteistyössä Barracuda Technologies Ab:n kanssa) 

- valemaaleja ja -laitteita 
- varasto-, huolto- ja esikuntatelttoja 
- erikoispeitteitä 

Suojasauma Oy 
Telkkistentie 6,70460 Kuopio 

Puh. 971-261 3355 fax 971-263 2455 
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mdeWrtrn/ 
OULU 

V FINNCARRIERS 
FINNCARRIERS OY AB 

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

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

Vuorikatu 13 Berggatan 
Hanko 10900 Hangö 
Puh. 84830 Tel. 

Optikos Asehan Ky 

PRODAX 
Software 

- A J A T U K S E N V O I M A L L A -

Kans le r i nka tu 12, 33720 T A M P E R E 
puh. (931) 165 340, te le fax (931) 165 341 

saarni 
PUUTVOTEHDRS TURKU 

SOTILASKOTI 
Sotilaskotiliitto - Soldathemsförbundet r.y. 

Simonkatu 12 A 9,00100 Helsinki 
puh. (90) 694 3791,6943903 

1 9 4 1 
Suomenlinnan Liikenne Oy -

Sveaborgs Trafik Ab 
l̂LTION I 
hWNKIISTMKESKUS 

• 1 9 9 1 
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OMAKOHTAISIA KOKEMUKSIA 
TALVISODAN 
RANNIKKOTAISTELUISTA 

Eversti Veikko Vuorela kertoi 
edellisessä numerossamme Jat-
kosodan aikaisista tapahtumis-
ta. Lupauksen mukaan palaam-
me eversti Vuorelan kirjoituk-
sen alkuosaan, Talvisotaan, 
osana "muistojani sotien ajan 
tapahtumista, mitkä vielä 50 
vuoden takaa palautuvat usein 
mieleen." 

I Virolahden alalohkon 
taistelut Talvisodassa 
1939-1940 

1. Toiminnan puitteet Virolah-
den alalohkolla 
- Kotkan lohko, komentajana evers-
ti T. Kainulainen YH:n alusta -
1.3.40, everstiluutnantti A. Lehon-
koski 1.3.40- 13.3.1940. 
- Virolahden alalohko, komentaja-
na kapteeni A. Rautavaara. 
- Pukkion linnake, päällikkönä 
luutnantti V. Vuorela; 2/203-C 
(8" Canet), 2/57 mm-H (Hotchis). 
- Mustamaan linnake, päällikkönä 
luutnantti L. Uski; 3/152-C (6" 
Canet), 2/57 mm-N 
- Kukion linnake, päällikkönä 
kadetti (vänrikki) E. Uski; 2/120 
mm Wickers; Kukio oli alistettu 
Mustamaan linnakkeen päälliköl-
le. 
- Pukkion linnakkeen päällikölle 
oli alistettu Kiuskerin (Iso-Kalas-
taj an) j a Huo v arin v artio s aaret sekä 
Kinnarin saaren tukikohta, missä 
oli 2/37 mm tykkiä ja joukkueen 

miehistö. 

2. Vihollisen laivaston ja ilma-
voimien toiminta 

Vihollisen laivaston kaksi Lenin-
grad-luokan laivueenj ohtaj aa aloit-
tivat varsinaiset sotatoimet 
15.12.39 Pukkiota ja Mustamaata-
vastaan tulittaen niitä 130 mm 
tykeillään noin 25-30 km etäisyy-
deltä Narvin - Somerin vesiltä. 
Laivat tekivät neljä syöksyä Puk-
kiota kohti ampuen noin 100 kra-
naattia, joista arviolta 40 osui lin-
nakkeelle. Pukkion järeä patteri 
avasi tulen laivojen ollessa suun-
nilleen 15 km etäisyydellä, jolloin 
ne laskivat savuverhon ja poistui-
vat merelle. Tykistötaistelu kesti n. 
tunnin. 

Tammikuun puolivälissä 1940 
vihollinen aloitti suurisuuntaiset 
ilmapommitukset Pukkiota ja 
Mustamaata vastaan. 14.2.40 
mennessä Pukkiota pommitettiin 
jo 20:nä päivänä. Ankarimmat 
pommitukset tapahtuivat 14., 15. 
ja 17.2.40, jolloin kolmena päivä-
nä Pukkiota pommitettiin 45 eri 
kertaa. Tällöin suunnilleen 1500 m 
pitkään ja noin 500 m leveään saa-
reen pudotettiin kaikkiaan yli 600 
raskasta pommia. Täytyy sanoa, 
että oli vähemmän miellyttävää olla 
35 m korkeudessa tulenjohtotor-
nissa pommitusten aikana. Pääosa 
pommeista osui kuitenkin saaren 
luoteispäähän rakennetun valepat-
terin alueelle. 

Helmikuun lopulla vihollisen 
ilmavoimienpommituskohteena oli 
Hamina - Viipuri maantie, mikä oli 
Kannaksen armeijan päähuoltotie. 
1.3.40 vihollisen onnistui pommit-
taa Haminassa oleva Kotkan loh-
kon ammusvarasto ilmaan. Pukkio 
sai vasta maaliskuun alussa 2 kpl 

40 mm Bofors ilmatorjuntatykkiä, 
joilla jo seuraavana päivänä pudo-
tettiin yksi viholliskone jäälle. 

3. Vihollisen suurisuuntainen-
hyökkäys jäitse 
kohti Virolahtea 4. -13.3.1940 

Kenraalimajuri L. Sotisaaren tut-
kimusten mukaan Puna-armeijan 
28.AK:sta hyökkäsi kaksi divisi-
oonaa Viipurinlahdella sekä yksi 
divisioona kohti Virolahtea: yksi 
rykmentti suunnassa Lavansaari -
Narvi - Kiuskeri - Kokkoluoto -
Pitkäpaasi sekä kaksi rykmenttiä 
suunnassa Lavansaari - Someri -
Huovari - Kinnari. Lisäksi yksi 
rykmentti hyökkäsi suunnassa 
Suursaari - Haapasaari - Kirkon-
maa. 

Puna-armeijan divisioonan vah-
vuus oli noin 12 000 miestä. Vihol-
lisen suurisuuntainen hyökkäys 
kohti Virolahtea alkoi 4.3.40 aa-
muhämärissä. Kiuskeria kohti ete-
ni noifi 2000 miehen marssirivistö 
ja Huovaria kohti saman verran; 
yhteensä noin 4000 miestä. 

Molempiamarssirivistöjä seura-
sivat hevoskolonnat. Pukkion jä-
reä patteri avasi tulen klo 7.45 itäi-
seen marssirivistöön sekä Kukion 
ja Mustamaan raskaat patterit län-
tiseen marssirivistöön suunnilleen 
10-15 km etäisyydeltä. 

Ankarasta tykistötulesta huoli-
matta vihollinen valtasi puoleen 
päivään mennessä Kiuskerin ja 
Huovarin vartioasemat sekä pyrki 
edelleen kohti Virolahden rannik-
koa. Aamupäivän kuluessa Puk-
kion järeä patteri ampui yli 200 
laukausta ja kevyt patteri yli 400 
laukausta itäiseen marssirivistöön. 
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Kello 12.00 jälkeen vihollinen 
yritti raivoisasti Pukki on j a Musta-
maan välissä sijaitsevaan Kinna-
riin, joten Pukkionkin molempien 
patterien tuli oli välillä siirrettävä 
läntistä marssirivistöä vastaan. 
Pukkion itärannalla sijaitsevan 
kevyen patterin oli ensin ammutta-
va ura ilmapommituksissa raiska-
tun metsän läpi, päästäkseen suun-
taamaan tulensa Kinnarin saaren 
eteen. Kello 13.00, taistelujen 
riehuessa kiivaimmillaan Kinna-
rin edustalla, saimme yllättäen 
tulitukea myös omilta ilmavoimil-
ta niiden hyökätessä 7 hävittäjäko-
neen voimalla vihollisen kimp-
puun. (Tässä yksi todistus F/A -18 
- Hornet hävittäjähankintojen tar-
peellisuudesta 1990-luvulla.) 

Taistelut riehuivat Pukkion mo-
lemmin puolin neljännen päivän 
iltahämäriin saakka. Pukkion itä-
puolella vihollinen pureutui Kius-
keriin, mutta länsipuolella, missä 
jäälakeus ei tarjonnut viholliselle 
vastaavaa näkö- ja tulisuojaa, se 
joutui luopumaan Huovaristakin. 

Maaliskuun neljännen päivän 
taistelujen ankaruuttakuvaase, että 
viidennen päivän valjettua laskim-
me Kinnarin j a Huovarin väliseltä 
noin 3 km matkalta suunnilleen 
500 vihollisen ruumista. Kiuskerin 
ja Pitkäpaaden (Kokkoluodon) 
välisellä jäällä lojui lähes saman 
verran vihollisen ruumiita, mutta 
sieltä emme päässeet tarkkaa lukua 
laskemaan. 

Maaliskuun viidettä päivää vas-
ten yöllänoinkello yksi soitti Viro-
lahden alalohkon komentaja, kap-
teeni Rautavaara minulle, että 
Kotkan lohkon komentaja, eversti-
luutnantti Lehonkoski käski aloit-
taa häirintätulen Kiuskeriin kello 
kolmelta suoraan täyspanoksella 
Pukkion järeällä patterilla, vaikka 
pakkasta oli noin 25 astetta. Näin 
siitä syystä, ettäminkäänmuunpat-
terin tuli ei kantanut Pukkiostanoin 
10 km kaakkoon olevaan Kiuske-
riin. Järeän patterinkin tuli puoli-
panoksella ylsi vain saaren ranta-
kiviin. 

Vastasin, että sehän on vastoin 
Merivoimien komentajan käskyä, 
jolla yli 15 asteen pakkasella on 

ensin ammuttava ns. lämmityslau-
kaus puolipanoksella. Ristiniemen 
järeäputkihan oli haljennut aloitet-
taessa tuli suoraan täyspanoksella. 
Rautavaara vastasi, että "soita itse 
Lehonkoskelle Haminaan." Soitet-
tuani Lehonkoskelle hän piti jyr-
kästi kiinni antamastaan käskystä, 
jolloin minä ilmoitin kieltäytyväni 
noudattamasta hänen käskyään. 
Olihan seristiriidassaMerivoimien 
komentajan käskyn kanssa. 

Syntyi ankara sananvaihto, Le-
honkosken uhatessa minua jopa 
sotaoikeudella. Vastasin voittava-
ni oikeudenkäynnin, koska nouda-
tan mieluummin ylemmän komen-
tajan kirjallista käskyä. Kiihkeän 
"keskustelun" jälkeen sanoin lo-
puksi ampuvani vain yhdellä put-
kella suoraan täyspanoksella, mi-
hin Lehonkoskildn suostui. Var-
muuden vuoksi siirsin ampuma-
suunnan alla maihinnousun torjun-
ta-asemissa olevan miehistön si-
vuun ja avasin tulen kello 03.00 
seurauksella, että putki katkesi ja 
puoli putkea lensi rytinällä met-
sään. 

Soitin oitis alalohkon komenta-
jalle ja pyysin häntä ilmoittamaan 
lohkon komentajalle ammunnan 
seuraukset. Rautavaara käski jäl-
leen minun itse soittaa Lehonkos-
kelle. Näin tapahtui. Lehonkosken 
vastattua puhelimeen ilmoitin hä-
nelle lyhyesti ampuneeni hänen 
käskystään yhdellä tykillä suoraan 
täyspanoksella tässä 25 asteen pak-
kasessa Kiuskeriin seurauksella, 
että puoli putkea lensi metsään. 
Syntyi hiljaisuus. Tovin odotettu-
ani ky syin lohkon komentaj alta, että 
ammunko nyt hänen käskystään 
vielä toisellakin järeällä tykillä 
suoraan täyspanoksella Kiuskeriin, 
jolloin hän huusi vastaan jyrkän 
kiellon ja iski puhelimen kiinni. 

Tämän tapauksen jälkeen ei 
ylemmältä taholta enää puututtu 
tykistön käyttööni. Ammuin nyt 
kaikessa rauhassa jäljellä olevalla 
järeällä tykillä ensin lämmityslau-
kauksen puolipanoksella ja sen 
jälkeen häirintätulta Kiuskeriin 
seurauksella, että vihollinen joutui 
vuorokaudeksi luopumaan saaren 
miehityksestä. 

Maaliskuun neljännen päivän 
taistelujen aikana Virolahden man-
tereen ranta oli vapaa omista puo-
lustusjoukoista. Viidennen päivän 
kuluessa Paatioon ja Pitkäpaateen 
saapui autokuljetuksin Helsingin 
laivastoaseman matruuseista koot-
tu Pataljoona Aaltonen sekä Vi-
rolahden - Kuorsalon väliselle ran-
nikolle kaksi vanhoista miehistä ja 
koulupojista pikakoulutettua suo-
jeluskuntapataljoonaa. 

Taistelut Virolahden alalohkolla 
kestivät rauhantuloon saakka. 
Vihollinen pyrki ilmavoimiensa 
tukemana etenemään molemmissa 
suunnissa. Lisävoimia saatuamme 
pystyimme pitämään Huovarin, 
Mustamaan ja Kukion loppuun 
saakka. 

Vihollisen päästessä 6.3.40 uu-
delleen pureutumaan Kiuskeriin 
sinne virtasi jatkuvasti lisävoimia 
ja materiaalia. Vihollisen onnistui 
saman päivän iltana jo valtaamaan 
sillanpään Kokkoluodosta, mistä 
Pataljoona Aaltosen 2.komppania 
luutnantti J Pirhosen johdolla löi 
sen 7.3. yöllä Pukkion kevyen pat-
terin tukemana verissäpäin takai-
sin. 

Yöllä 10.3.40 suoritti Pataljoona 
Aaltosesta, suojeluskuntapojistaja 
Pukkiosta koottu komppanian 
vahvuinen osasto Kotkan lohkon, 
komentaj an käsky stä väkivaltaisen 
tiedustelun Kiuskeriin. Saari osoit-
tautui vahvasti miehitetyksi. Kii-
vaan taistelun jälkeen komppania 
joutui vetäytymään takaisin. Omat 
tappiot olivat 17 kaatunutta ja 11 
haavoittunutta. 

Jos vihollinen olisi maaliskuun 
alun 1940 raivoisissa taisteluissa 
onnistunut murtautumaan mante-
reelle Virolahdella ja katkaisemaan 
Kannaksen armeij an päähuoltotien, 
Hamina - Viipuri -maantien, olisi 
kokonaistilanne voinut muodostua 
hyvin kriittiseksi. 

Taistelutpäättyivätvasta 13.3.40 
kello 11.00, jolloin solmittiin Tal-
visodan rauha. 
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EVERSTI 
MATTI 

LAPPALAISESTA 
PROFESSORI 

Maanpuolustusyhtiö MPY Oy 

Rannikkotykkiväen mieltä lämmitti tieto 
(HeSa 25.6.92), että eversti Matti Lappa-
laiselle oli Tasavallan Presidentin esitte-
lyssä myönnetty professorin arvo. Matti 
Lappalaisen ansioluettelossa löytyy mm 
Rannikon Puolustajan päätoimittajuus 
vuosina 1971 -76. Lehden toimitusneuvos-
tossa hän elää edelleenkin aktiivisesti 
lehtemme teossa mukana. 

Rannikon Puolustaja ja sen lukijakunta 
onnittelevat! 

Suomen Reserviupseeriliiton, Reservin Aliupseerien Liiton jaMaanpuolustuskiltojen 
liiton yhteisesti perustaman viestintä-, hallintopalvelu-ja markkinointiyhtiö Maanpuo-
lustusyhtiö MPY Oy:n toimitusjohtajaksi on 1.6.1992 alkaen nimitetty KTM Tapani 
Paananen (kuvassaoikealla). 

Yhtiön hallitus on 24.6.1992 kutsunut toimitusjohtaja, everstiluutnantti Heikki Tii -
likaisen (kuvassa vasemmalla) viestintäjohtajaksi kehittämään ja johtamaan liittojen 
kokonaisviestintää. 

Uusi yhtiö ottaa vastuulleen nykyisten Reserviläisten Tuki Oy :n ja Kustannus Oy 
Suomen Miehen liiketoiminnan, johon on sisältynyt mm. Reserviläinen ja Suomen 
Sotilas -lehtienkustantaminen. 

ASKO KILPINEN 
MUOTOKUVATTU 

Kuivasaareen Helsingin edustalla kokoontui 27. heinäkuuta satapäinen 
joukko rykmenttiläisiä, mukaanlukien vapaaehtoismaanpuolustajien 
vankka edustus. Suomenlinnan rannikkorykmentin perinneyhdistyk-
senaikaansaannoksenapaljastettiintammisaarelaistaiteilijaUllaBäck-
maninmaalaamamuotokuvaiykmentinentisestäkomentajasta, evers-
ti Asko Kilpisestä. 

Perinneyhdistyksen puheenjohtajan, everstiluutnantti Markku Oi-
lan johdatteleman tilaisuuden huipensi kuvan - ei siis everstin -
paljastus. Muotokuva todettiin mallin näköiseksi - ja päinvastoin, 
juoma "järeän huokaus " sekä järeänpuoleinen välipala sopivat ohjel-
maan mainiosti, tutustuihan huomattava osa juhlakansasta myös saa-
ressa entistyksensäloppusuoralle päässeeseen järeään tomitykkiin. 
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35 VUOTIASTA RANNIKON PUOLUSTAJAA TERVEHTIEN: 

AERIAL OY KOTKAN PUHELINYHDISTYS 

AIRISTON SORA OY LAATIKKOTEHDAS SUOMI OY 

OY EHO AB LIHA JA SÄILYKE OY 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT LOHJAN KAUPUNKI 

FHT OY LOHJAN KUNTA 

FISKARS OY AB LOUHINTALIIKE KARPPINEN OY 

FUJI FINLAND OY OY MERIKIITO AB 

HAMINAN AKKU KY PERALTO OY 

HUONEKALUTEHDAS KORHONEN OY RANNIKKOSOTILASKOTIYHDISTYS RY 

JYLLINKOSKEN SÄHKÖ OY TEHOJAKELU OY 

OY KOLSTER AB TUUSULAN KTK OY 

KONE-TUKKU OY ONNI VILKAS OY 

K-KAUPPIAAT JA TURUN KESKO 

ELCOTEQ VALMISTAA 
ELEKTRONIIKAN RAKENNEOSIA 
E l e k t r o n i i k a n s o p i m u s v a l m i s t a j a n a E l c o t e q o n P o h -
j o i s m a i d e n s u u r i m p i a j a k o k e n e i m p i a . 

E l c o t e q o n y r i t y s , j o n k a t a k a n a o n 6 0 - v u o t i s e t p e r i n -
tee t k u l u t u s e l e k t r o n i i k a s t a a m m a t t i e l e k t r o n i i k k a a n . 

Y r i t y s v a l m i s t a a 4 0 0 0 0 0 t u o t e t t a v u o d e s s a — j o k o 
r a k e n n e o s i n a t a i v a l m i i k s i k o o t t u i n a l o p p u t u o t t e i n a 
— m o n i l l e k a n s a i n v ä l i s e s t i t u n n e t u i l l e s u u r y r i t y k s i l l e 
k u i n m y ö s u se i l l e p i e n i l l e l a i t e v a l m i s t a j i l l e . 

K ä y t e t t ä v i s s ä m m e o n a l a n u u s i n t e k n o l o g i a , n y k y a i -
k a i s e t t u o t a n t o k o n e e t j a o s a a v a t i h m i s e t — k a i k k i 
k ä y t e t t ä v i s s ä i l m a n o m i a i n v e s t o i n t e j a n n e . 

V a l m i s t a m a a m m e e l e k t r o n i i k k a a o n m i t ä e r i l a i s i m -
m i s s a l a a t u t u o t t e i s s a ; m a k a p u h e l i m e t , t a a j u u s m u u t -
t a j a t , o m p e l u k o n e e t , n ä y t t ö p ä ä t t e e t , e n e r g i a m i t t a -
r i t , h e n k i l ö h a k u l a i t t e e t , m o o t t o r i s a h a t . 

Elcoteq Oy Ab 
P L 4 7 / L ä n s i - L o u h e n k a t u 31 
0 8 1 0 0 L o h j a 
P u h . 9 1 2 - 1 4 3 1 
T e l e f a x : 9 1 2 - 1 4 3 2 1 0 Elcoteq 
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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. 




