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Koulutuksen oltava M 
motivoivaa ja tehokasta LII i i 
Varusmiesten siirtyessä reserviin monen mielessä on ajatus yhden 
elämänvaiheen päättymisestä ja taaksejääneistä kokemuksista. Oli-
vatko kokemukset myönteisiä vai kielteisiä, riippuu monesta eri 
tekijästä - eikä vähiten niistä kouluttajista, jotka kohdalle ovat 
osuneet. Kehitys on kulkenut valtavin askelin tekniikan lisäksi myös 
kantahenkilökunnan ja varusmieskouluttajien valmiuksissa ja asen-
teissa. Myös Turun kokeilusta kantautuneet tiedot ovat vahvista-
neet jatkuvaa myönteistä kehitystä. 

Suurimmalla osalla varusmiespalvelukseen astuvista nuorista on 
varaukseton halu oppia uusia asioita, panna itsensä peliin ja päästä 
eteenpäin. Heitä tulee tukea ja kannustaa parhaan mahdollisen tu-
loksen saavuttamiseksi. Kun varusmiesajalla käytetään n. 20-30 
% kotona olemiseen, illat vietetään vapaalla, on syytä miettiä kou-
lutuksen tehokkuutta suhteessa käytettyyn aikaan . 

Kodin tehtävänä 011 kasvattaa nuoret kykeneviksi ottamaan haas-
teet vastaan, kehittää heidän henkisiä ja ruumiillisia voimavaro-
jaan. Yhteiskunnan lulee luoda olosuhteet ja mahdollisuudet to-
teuttaa laissa määritetyt velvoitteet. Puolustusvoimien on annetta-
va täysipainoinen koulutus, kehittäen nuoria yhteistyöhön ja hyö-
dyntämällä heidän yksilölliset ominaisuudet parhaalla mahdollisel-
la tavalla. Suomalaisen nuoren miehen velvollisuus ja etuoikeus 
on suorittaa varusmiespalvelus, jonka onnistuminen riippuu paitsi 
jokaisen omista asenteista, ennen kaikkea edellä mainittujen taho-
jen taidoista ja panoksista. 

Varusmiesajan kokemusten "pölyn laskeuduttua" suurin osa re-
serviläisistä kaipaa uutta tietoa omasta aselajistaan. Yhteiskunnan 
taloudellinen tila on johtanut siihen, että ns. vanhan ajan pitkiä 
kertausharjoituksia ei enää voida pitää. Ne tulisi kuitenkin korvata 
useilla lyhyillä, tehokkailla, tietoiskun tapaisilla koulutusvuorokau-
silla. Hyviä kokemuksia on saatu, kun pieniä ryhmiä on valmen-
nettu pitkälle kehitetyllä ryhmätyöskentelyllä. Kouluttajina ovat 
toimineet motivoituneet aselajin huippuasiantuntijat. Työtunteja ei 
ole laskettu - ei puolin eikä toisin. Pääasia on ollut oppiminen ja 
yhteistyö. Olisi välttämätöntä, että mahdollisimman moni nuori 
reserviläinen voisi osallistua tehokoulutukseen ja päivittää varus-
miesaikanaan oppimansa tiedot ja taidot. 

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus on viime vuosina lisään-
tynyt voimakkaasti. Eri tahojen osallistuminen koulutuksen järjes-
tämiseen on myönteinen ilmiö. Vaikka tämän tyyppinen koulutus 
ei korvaakaan puolustusvoimien antamaa reserviläiskoulutusta, sen 
tulee olla kaikissa tapauksissa hyvin johdettua ja tavoitteiden on 
oltava huolellisesti määriteltyjä. Jos kurssien kouluttajina toimivat 
henkilöt ottavat tehtävänsä "löysin rantein", syntyy vahinkoa, jota 
ei korjaa mikään. Maanpuolustustahto on arvo, jota ei kannata 
vähätellä - ei nyt eikä tulevaisuudessa. 

Toivon varusmiesten ja reserviläisten kouluttajille menestystä, 
mahdollisuuksia ja motivaatiota erittäin vaativassa tehtävässä. 

Eero Sivunen 

• R A N N I K K O P U O L U S T U K S E N 
™ ASELAJ1LEHTI 

Päätoimittaja 
Eero Sivunen 
puh 90-129 9256 
f ax 90-129 9214 

Toimitussihteeri 
Timo Kaukoranta 
puh. 90-161 5200 
f ax 90-161 5250 

Toimitusneuvosto 
Jorma Vuohelainen, eversti 
T imo Sario, everstiluutnantti 
Ulla Varjola, rouva 
Timo Kaukoranta, majuri 
Kaj Brandstack, diplomi-insinööri 
Reijo Telaranta, toimitusjohtaja 
Heikki Tiilikainen, everstiluutnantti 
RtOu:n edustaja 

Toimituksen osoite 
Rannikkotykistökoulu. PL 8 
00861 Helsinki 

Tilaushinnat 
Kiltojen j a yhdistysten jäsenet 50 mk 
Ulkopuoliset tilaajat 80 mk 

I lmoitushinnat 
III kansi 
2 500 mk mustavalkoinen 
4 500 mk nelivärinen 
IV kansi 
3 300 mk mustavalkoinen 
5 000 mk nelivärinen 
Sisäsivut 1/1 s. (147x215 mm) 2700 mk 
1/2 s. (147x105 mm) 1700 mk 
1/4 s. (70x105 mm) 1200 mk 
1/8 s. (70x52 mm) 800 mk 
1/16 s. (70x25 mm) 500 mk 
Rivi-ilmoitukset sopimuksen mukaan. 
Värierottelut veloitetaan erikseen. 
Lehteä kustantava yhdistys ei ole vero-
velvollinen. 
Hinnat eivät sisälläarvonlisäveroa22%. 

Kirjapaino 
Lauttapaino 
Huittinen 

Taitto Kari Merilä 

Kansi 
Museojäänmurtaja T A R M O 
Kuva Antti Nuorivuori 
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Ensimmäinen parlamentaarinen puolustuskomi-
tea, joka jätti mietintönsä kesäkuussa 1971, 

suositti 152 50 T -kaluston korvaamismahdolli-
suuksien tutkimista siten, että mahdollinen 

kaluston uusiminen toteutettaisiin 1970-luvun 
lopulla. Pääesikunnan päällikkö asetti vuoden 

1972 alussa työryhmän, jonka tehtävänä oli 
muun muassa laatia suunnitelma rannikkopuo-

lustuksen kehittämiseksi vuosina 1973-1987. 
Työryhmä käytti nimilyhennettä "RPT-72". 

Oy Tampella Ab:n ase-
o sa s ton j o h t a j a n , 
everstiluutnantti evp 
Pentti Silvastin ilmoi-

tettuajo loppusyksyllä 1973 "tek-
nisiäkin as ioi ta" selvi t täneen 
RPT-72:n sihteerille, majuri Ju-
hani A Niskalle, että Tampella 
voi sattuneesta syystä perustaa 
mahdollisen tykkikonstruktionsa 
myös 130 mm:nkaliperille siihen 
saakka tehtyjen selvittelyjen puol-
taman 152-155 mm:n kaliperin 
sijaan, loppulukemisvaiheessa oi-

PARAS 
RAIMIMIKKOTYKKI 
Ove Enqvist - Juhani A Niska 
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lutta RPT-72:n suositusta tarkis-
tettiin vastaavasti. Tykkiprojek-
tin vastuuhenkilöksi määrättiinjo 
1.2.1975 Pääesikuntaan siirretty 
kapteeni Risto Sinkkonen. 

RPT-72:n perusteella määrät-
tiin Pääesikunnan päällikön esit-
telyssä 9.6.1975 rannikkotykis-
tön kehittämistä varten projekti-
organisaatio, jossa oli edustettu-
na eri Pääesikunnan toimialat. 
130 TK -projekti täyttää siis käy-
tännössä 20 vuotta tänä vuonna. 

Sitten sopimukseen 

Ensimmäinen kehityssopimus Oy 
Tampella Ab:n kanssa tehtiin jo 
vuonna 1975. Tykin pääsuunnit-
telijana toimi insinööri Heikki 
Collanus. Everstiluutnantti evp 
Silvast ja majuri Niska osallistui-
vat myös myöhemmin projektiin 
muun muassa kun he suunnitteli-
vat projektin kulun. 

Vuonna 1976 II PPK suosit-
teli siihen mennessä tehtyjen sel-
vitysten ja työn pohjalta rannik-

kotykistön raskaan pääkaluston 
korvaamista tärkeimmillä alueilla 
kotimaisella 130 mmm tornika-
nuunoilla. 

Prototyypin kehittäminen ai-
kautui vuosille 1975-1980. Työn 
perustana olivat muun muassa 
Tampellan aikaisemmin suunnit-
telemat tykit. Pääesikunnassa ke-
hittäminen suoritettiin aseteknil-
lisen osaston, taisteluvälineosas-
ton, sähköteknil l isen osaston, 
pioneeriosaston ja rannikkotykis-
töaselajin yhteistyönä. 

KUULUMISET 4 



Tykin kehittäminen on tiedettä ja tekniikkaa. Kuvassa kehysase, jolla ammuttiin 130 TK:n koeam-
muntoja Isosaaressa. 

Kokeiluiden kautta 
toteutukseen 

KoeampumalaitosjaOy Tampel-
la Ab suorittivat kehitysammun-
nat tätä varten hankitulla kehys-
aseella. Prototyyppitykki asennet-
tiin vuonna 1980 Isosaareen, jos-
sa suoritettiin erilaisia koe- ja 
kokeiluammuntoja aina vuoteen 
1983 asti. Ensimmäinen sarjahan-
k in tasopimus al lekir joi te t t i in 
30.9.1982. 

Optiikan tutkiminen ja etsi-
minen maai lmal ta aloitet t i in 
myös heti. Asevarikko 4 osallis-
tui työhön alusta alkaen. Varsi-

nainen kehittäminen alkoi Ase-
varikko 4:n optisella korjaamol-
la vuonna 1983. Panssarivaunu-
tyyppisistä suora-ammuntakiika-
rista ja tähystysaukoista luovut-
tiin ja tilalle valittiin periskoo-
pit. Periskoopit toimitti Biopta 
Oy, nykyinen Fuji Finland. Mui-
na projektin alihankkijoina oli-
vat muun muassa Altim Control 
ja Raute Oy. 

Ensimmäinen patteri oli pää-
osin asennettu vuonna 1984. Toi-
mitukset ulottuivat koko 1980-
luvulle. Viimeinen patteri otet-
tiin vastaan vuonna 1990. Asen-
nustyön johti Pääesikunnan ase-

teknillinen osasto. Asennustyö-
hön osallistui puolustusvoimista 
Pääesikunnan sähköteknillinen 
osasto, Asevarikko 4 ja 5 sekä 
rannikkotykistön joukko-osastot. 
Vaikka hanke oli rannikkotykis-
töaselajin hanke, siihen osallis-
tui siis melkein kaikki maavoi-
mien toimialat sekä Puolustus-
ministeriön rakennusosasto. 

130 TK -konstruktiota on ai-
kojen kuluessa jouduttu eräin 
osin tarkistamaan ja se liittyy tä-
nään saumattomasti aselajin ase-
jär jes telmiin osana rt-patteria 
sekä itsenäiseen torjuntaan ky-
kenevänä. 

130 TK -tykin ominaisuuksia 
• kantama noin 25 km • varustettu tykkilaskimella, lämpökuvalait-
• tulinopeus 6 Is/min teellä ja laserilla 
• miehistö 2+7 • kranaattien juonto ja lataaminen paineil-
• ampumatarvikkeena irtopanoslaukaus maila prosessorin ohjaamana 
• suuntaus laskimen ohjaamana tai käsin 
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LÄHELLÄSI 
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KOTKAN kaupunki 
esittäytyy 
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SAPOKKA - keidas aivan keskustan tuntumassa 

Ympäristörakentamisen 
sekä ympäristövalis-
tuksen asiantuntijaraa-
dit ovat valinneet Sapo-
kan vesipuiston lajinsa 
parhaaksi toteutukseksi 
maassamme vuosina 
1993 ja 1994. 

Ajalla ja sydämellä rakennetussa 
Sapokan vesipuistossa vesi, kivi, 
kasvillisuus sekä valo muodosta-
vat ainutlaatuisen puistokokonai-
suuden. 

Liettyneestä, osittain umpeen-
kasvaneesta lahdesta on muodos-
tunut kaikkien ikäryhmien keskei-
nen keidas. Ruma ankanpoikanen 
on varttunut joutseneksi. 

Puisto ihmisille 

Voitistahtaahetkeksi romanttiseen 
huvimajaan, seurata kaarisillalta 
putouksen pauhua tai istua metsä-
lammen äärellä seuraten puron so-
linaa. 

Voit syödä eväitäsi, syöttää 
lintuja tai uppoutua nimikylteillä 
varustetun kasvillisuuden tutkiske-
luun. Luonnonkasvillisuuden li-
säksi puistoon on istutettu yli 20 
000 koristekasvia sekä kymmeniä-
tuhansia kukkasipuleita. Kasvilli-
suus muuntuu kevään ja kesän 
edetessä niin, että joka viikko löy-
dät puistosta uusia kukkivia yllä-
tyksiä. 

Syksyllä silmää ilahduttaa mo-
nipuolisen kasvillisuuden iloinen 
syysväri. Huurteen puraisema tal-
vinen puisto ja kasvillisuus ovat 
syksyn jälkeen vaihtelevaa nähtä-
vää, varsinkin iltavalaistuksessa. 

Sapokan valot 

Illan hämärtyessä syttyvät Sapo-
kan valot, tuoden esiin uudenlai-
sen puiston. Puiston, josta on tullut 
mielikuvituksellinen satumetsä, 
jossa valot ja varjot luovatjännittä-
vän tunnelman. Tule näkemään 
kuinka kaunis yö on. 

Kunnianosoitus 
suomalaiselle kivelle 

Puiston rakenteissa suomalainen 
kivi on eri tavoin työstettynä tai 
alkuperäisessä muodossaan keskei-
sesti esillä. Luonnonmateriaalina 
kivi on aina muodissa. Kestä-
vyydeltään se on käytännössä iku i s-
ta. Kivipuista löytyy putouskalli-
on laelta. Täältä "Kiviset Kotkat" 
vartioivat ympäristöään, esitellen 
samallakiven työstöni ahdollisuuk-
sia sekä suomalaisen kiven kau-
neutta. 

Uutuutena ruusuterassi 

Uusimpana nähtävyytenä on puis-
ton hienostunein osa eli Ruusute-
rassi. Keskellä ruusuterassia on 
lummeallas, jonka ympärillä kuk-
kii parhaimmillaan noin 3 000 ja-
loruusua. Ruusumeren läsnäolon 
tunnet vaikka suljetuin silmin. 

Tervetuloa puistoomme! 

Monivirikkeinen Kymijoki 
Kun lohi nousee 
jokea ylös... 

Kymijoki tarjoaa monipuoliset 
kalastusmahdollisuudet luonnon-
mukaisessaja maisemakulttuuril-
taan arvokkaassa ympäristössä. 
Kalastusta voit harrastaa väljästi 
perhokalastukselle varatullaLan-
ginkoskella (kiintiö 8 kalastajaa) 
tai tiheätunnelmaisemmin tiiviim-
min kiintiöidyllä heittolaiturialu-
eella Korkeakoskella. Koivukos-
kenhaarassa Si ika-ja Kokonkos-
kella voit kalastaa vapaammin 
kiintiöittämättömiltä rannoilta, 
jotka soveltuvat hyvin vapaka-
lastukseen. 

Vaikka jokiosuus on koskiri-
kasta ja virtaavaa, onnistuu myös 
kahlaaminen. Alueelle on järjes-
tetty erilliset perho- j a veneka-
lastusosuudet. Saaliisi voi olla 
suuri lohi tai taimen taikka vaik-

kapa harjus, toutain tai kirjo. 
Suurin vapavälineillä saatu lohi 
painoi yli 24 kg. Korkeakosken 
heittolaiturilta voit syksyisin on-
kia myös kookkaita siikoja. 

Kalastusta varten tarvitset 
valtion kalastuskortin ja alueelle 
oikeuttavan kalastusluvan. Ka-
lastusta ohjataan kalastussään-
nöillä. Säännöt ja kalastusalue-
kartan saat lunastaessasi kalas-
tusluvan. Valvonnasta ja opas-
tuksesta vastaavat kalastuksen-
valvojat. Saalistiedot tulee kirja-
ta saalispäiväkirjaan. 

...sinä voit laskea 
virtaa alas 

Kymijoen veneretkellä voit naut-
tia moni-ilmeisestä jokiluonnos-
ta ja Kymijoen vapaiden koskien 
kuohuista. Jokiretkiä järjestetään 
sekä koskiveneillä että kumilau-

toilla. Retkien pituudet vaihtele-
vat yhden kosken laskusta yli 20 
km pitkään Kymijoki-risteilyyn, 
johon sisältyy useampia koski-
osuuksia. Pudotuskorkeus pisim-
mällä retkellä on noin 40 metriä. 
Retkillä voit nauttia nuotiokah-
vista tai erälounaasta. 

Rakentamattomat kosket on 
suojeltu lailla ja rannoilta löytyy 
myös muita suojelualueita. Ky-
mijokivarsi tarjoaakin erämaisia 
näkymiä rantametsineen, kos-
teikkoineen ja rantaniittyineen. 
Linnusto ja kasvisto on monipuo-
lista. Eri aikakausien kulttuuri-
perintö esittäytyy myös joen var-
silla. Veneretkiä järjestävät Kei-
sarin Kosket Oy ja Aholan Lo-
malaidun. Kymijoella ja jokivar-
ressa voit myös liikkua meloen, 
patikoiden tai vaikkapa hiihtäen. 
Jokiluontoon järjestetään ohjat-
tuja luonto-ja melontaretkiä. 
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| A Q ^ ^ • I Kyminlinnan takaportin ja 

lYClCl KO 11 KU I I I I C l 11 vartiorakennuksen restauroin-
tityot saatiin valmiiksi noin 

• • • • r i vuosi sitten. kuiskeita 
Kun matkaat valtatie 7:ää kohti itää ja ylität Ahvenkosken sillan Ruotsinpyh-
tään ja Pyhtään rajalla, niin olet saapunut Kotkan Rannikkopatteriston vastuu-
alueelle. Alueemme kattaa Suomenlahden rantakaistaleen saaristoineen 
Uudenmaan läänin itärajalta aina Venäjän rajalle saakka. Rantapalstallemme 
mahtuvat Pyhtään, Kotkan, Vehkalahden, Haminan ja Virolahden kunnat. Alue 
on historialtaan rikasta - kiitos ailahtelevien suurvaltasuhteiden. Itse asiassa 
Kotkan Rannikkopatteriston koko historia voidaan sanoa alkaneen juuri näi-
den ailahtelevien suurvaltasuhteiden vuoksi. 

Lyhyesti virsi kaunis 

Kerratkaamme nyt kuitenkin ly-
hyesti Kotkan rannikkopuolustuk-
sen historiaa näin yleisen sivis-
tyksen nimissä. 

Kotkan edus ta l l a käyt i in 
vuonna 1790 maineikas Ruotsin-
salmen meritaistelu, jonka Ruot-
si-Suomen laivasto voitti. Valta-
kunnan rajan siirtyminen Ahven-
koskelle sai venäläiset linnoitus-
puuhiin. Syntyi Ruotsinsalmen 
merilinnoitus., joka oli samalla 
suuremman linnoitusketjun ete-
läisin osa. 

Merilinnoituksen runkona oli 
saariin rakennetut Fort Slava 
(Kukouri), Fort Elisabeth (Varis-
saari), Fort Katarina (Kotkansaa-

ri) sekä mantereella sijaitseva 
Kyminlinna. Englantilais-ranska-
lainen laivasto-osasto tuhosi lin-
noituksen pääosiltaan Itämaisen 
sodan aikana. 

Vuosikymmenten hiljaisuu-
den jälkeen vuonna 1912 aloi-
tettiin Pietari Suuren linnoituk-
sen rakentaminen. Kotkan edus-
talle, Rankkiin ja Kilpisaareen 
rakennettiin tuolloin kuuden tuu-
man patterit suojaamaan paitsi 
Kymijoen suistoa myös omalta 
osaltaan Pietaria. Myöhemmin 
nämä linnoitukset muodostivat 
itsenäisen Suomen rannikkoty-
kistön rungon. 

Suomen itsenäistymisen jäl-
keen Itäiselle Suomenlahdelle 
muodostettiin Viipurin Linnoi-

tusrykmentti, jonka nimi muut-
tui vuoden sisällä kaksi kertaa, 
ensin II rannikkotykistöpataljoo-
naksi ja 1919 rannikkotykistö-
rykmentti 2:ksi. Vuonna 1933 1/ 
RT 2:sta tuli itsenäinen joukko-
osasto, joka sai nimen 2. Erilli-
nen Rannikkotykistöpatteristo. 
Tällöin otettiin käyttöön myös 
Kirkonmaan linnake. 1940-luvul-
la nimi muuttui kuusi kertaa. 
Historian kirjoihin maineikkaim-
pina niminä lienee jäänyt talvi-
sodan aikana käytetty Kotkan 
Lohko ja jatkosodan aikainen Itä-
Suomenlahden Rannikkoprikaa-
ti. 

Sotien jälkeen joukko-osasto 
sai nimen Haminan Rannikkolin-
nakkeisto. Esikunta sijaitsi Ha-
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Kuusisen satama on noin 30 sotilashenkilön ja kymmenkunnan 
aluksen palveluspaikka kaupungin keskustan kupeessa. 

minassa ja pääasiallisena koulu-
tuslinnakkeena toimi Mustamaa, 
jonka Kirkonmaa korvasi 1950-
luvulla. Tuon ajan vartiolinnak-
keita olivat mm Vanhankylän-
maa ja Lehtinen. Vuonna 1950 
linnakkeiston esikunta siirtyi Ha-
minasta Kyminlinnaan ja pian 
nimi muutettiin 3. Erilliseksi 
Rannikkotykis töpa t te r i s toks i . 
Vuoden 1957 aloitti jälleen ker-
ran uusi nimi; Kotkan Rannik-
kopatteristo. Tällä kertaa jouk-
ko-osasto sai pysyvämpää laatua 
olevan nimen, ellei taas joku tu-
levaisuuden organisaatiomuutos 
tarvitse tuekseen nimenmuutos-
ta. 

Roiskeita 

Jotta lukijoille muodostuisi kuva 
siitä missä ja mitä Kotkan Ran-
nikkopatteristo tekee tänään, pie-
nen maaseutu-ja saaristokierrok-
sen tekeminen lienee paikallaan. 

Kyminlinna 

Tämä Ruotsinsalmen merilinnoi-
tuksen ainoa kokonaisena säily-
nyt osa on perinteitä kunnioittaen 
edelleenkin sotilaskäytössä, vaik-
ka eri tahot näkisivätkin alueen 
mieluusti virkistyskäytössä. Ky-
minlinnan linnoitus sijaitsee kah-
den Kymijoen suiston haaraan 
jäävässä niemessä. Linnoitus nä-
kyy VT 7:ää itään päin ajettaessa 
vasemmalla. Museovirasto on 
korjannut linnoitusta jo usean 
vuoden ajan. Korjaustyön tulok-
sia voi jokainen käydä ihailemas-
sa "takaportin" eli virallisesti 
Helsingin portin luona, joka on 
pieteetillä korjattu alkuperäistä 
vastaavaan kuntoon. 

Muurien sisäpuolelta löytyvät 
Kotkan Rannikkopatteriston esi-

kunta, huoltopatteri sekä Hami-
nan kor jaamon Kyminl innan 
osasto. Esikunta, joka sijaitsee 
1800-luvulla rakennetussa kasar-
mirakennuksessa, on muutosten 
edessä. Muutoksista suurimpana 
tulee o lemaan organisaa t ion 
"uusjako" eli vanhoista esikun-
nan toimistoista luovutaan ja ti-
lalle tulee kolmijako. 

Esikunta tulee muodostu-
maan operaatio-, henkilöstö- ja 
huoltoalasta. Muutoksia on odo-
tettavissa myös muuton merkeis-
sä. Patteristolle on varattu tilat 
Kotkan keskustassa sijaitsevasta 
valtion virastotalosta. Mahdolli-
sen muuton päivämäärää ei ole 
päätetty. 

Kyminlinnan kasarmiraken-
nuksessa toimii myös huoltopat-
teri, jonka tehtävänä on paitsi tu-
kea joukko-osaston toimintaa 
myös antaa varusmieskoulutus-
ta. Huoltopatteri vastaa myös 
patteriston maa- ja merikuljetuk-
sista. Suurin osa koulutettavista 
varusmiehistä palvelee Kymin-

linnassa erilaisissa kuljetustehtä-
vissä, mutta koulutusta annetaan 
myös Kuusisen sotilassatamassa 
ja Haapasaaressa. 

Kymen Ilmatorjuntarykmen-
tin alainen korjaamo-osasto ah-
keroi kasarmia vastapäätä ole-
vassa rakennuksessa. Korjaamo 
työllistää kymmenkunta tunne-
tusti hyvän ammattitaidon omaa-
vaa henkilöä. 

"Rannan pää" 

Kotkan saaren eteläkärjessä, Kuu-
sisessa, sijaitsee huoltopatterin 
merikuljetusjaos. Sen tehtäviin 
kuuluu merikuljetukset patteris-
ton alueella. Lisäksi merikulje-
tusjaos kouluttaa varusmiehiä 
veneenkuljettajiksi. Kalustona on 
yksi Valas-luokan alus, kalusto-
lautta, kuljetusvene sekä muuta-
ma pienempi vene. Tällä kalus-
tolla hoidetaan päivittäiset huol-
to- ym. kuljetukset kaikissa olo-
suhteissa. Huoltomatkat vaihte-
levat 10 ja 25 kilometrin välillä. 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 

Rannikkotykistösäätiö tukee aselajissa tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
innovointia. Matkoja, tutkimuksia, kirjoituspalkkioita ... 
Viime vuosilta on kokemuksia vain muutaman opintomatkan tukemisesta. Käyttäkää luovaa 
kykyänne ja tehkää tukiesityksiä säätiön asiamiehelle: 
Majuri Pentti Miettinen, PL 919, 00101 Helsinki 
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Kirkonmaan vuonna 1957 valmistunut kasarmi toimii keskimää-
rin 150 miehen, parhaimmillaan runsaan 200 taistelijan täysi-
hoitolana. 

'Pirunsaari' 

Front line 

Haapasaari oli vielä 1970-luvul-
la, ennen Kotkaan liittämistään 
Suomen pienin kunta. Taisivat 
asukkaat olla enemmän tai vä-
hemmän sukua keskenään. No se 
asia sikseen, täällä "etulinjassa" 
toimivat patteriston silmät eli 
merivalvonta-asema, josta saa-
daan tietoa koko itäisen Suomen-
lahden meriliikenteestä. 

Merivalvonta-asemalla kou-
lutetaan varusmiehiä merivalvon-
tatehtäviin. Haapasaaressa pitää 
majaansa myös Kotkan merivar-
tioasema, yhteistyötä tehdään 

Kirkonmaahan, joka sai otsikon 
mukaisen lempinimensä 1970-
luvun "hulluina"vuosina, on edel-
leenkin Kotkan Rannikkopatte-
riston pääasiallinen varusmiesten 
koulutuspaikka. Saaresta löytyy 
mm 300 metrin uusittu kivääri-
ampumarata sekä 25 metrin pis-
toolirata. Kirkonmaalla sijaitsee 
kaksi nelitykkistä patteria (100 
TK ja 152 T). Koulutettavia va-
rusmiehiä linnakkeella on keski-
määrin noin 150. 

Kotka Rankki - ohutta 
yläpilveä 

Edellinen lause lienee tuttu mo-
nelle radion säätiedotuksen kuun-
telijalle. Juuri sääasemastaan 
Rankki onkin nykyään tunnetuin, 
vaikka saaressa on muutakin toi-
mintaa. Vaikka patteristolla ei 
olekaan omaa säännöllistä toimin-
taa saarella sääaseman hoitami-
sen lisäksi, on Rankki varsin usein 
Haminan Ilmatorjuntarykmentin 
käytössä. Myös patteriston omat 
pojat viihdyttävät pari kertaa vuo-
dessa säämiehiä kovapanosam-
munnoilla. Rankissa koulutetaan 
varusmiehiä säämiehiksi, määrä 
on tosin vähäinen, mutta onpahan 
pojilla ainakin tilaa. Suomen Ran-
kimman patterin muodostavat 130 
mm tornikanuunat, jotka ovat vie-
lä uudenkarheat. Samoin tulen-
johtotorni (Putte) on valmistunut 
vastikään. 

Rankin linnakkeen 130 TK-patteri edustaa patteriston uusinta 
tykkikantaa. Patteri on ollut koulutuskäytössä jo muutaman 
vuoden. 
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Patteriston esikunta asettuu valtion virastotaloon Kotkansaarel-
le ajan hengen mukaisesti hajasijoitettuna. 

puolin ja toisin. Haapasaareen 
saatiin viimeinkin viime vuoden 
syksyllä sähkö, kun se liitettiin 
valtakunnan verkkoon. Oli vih-
doin valojuhlan aika. Syytä juh-
laan oli myös vuorokautta myö-
hemmin kun myrsky katkoi voi-
malinjoja ja Haapasaaressa saa-
tiin kokea sen historia ensimmäi-
nen sähkökatkos. 

Takaisin tulevaisuuteen 

Joukko-osastojen kehittämis- ja 
rationalisointiprojektit kosketta-
vat myös Kymen Sotilasläänin 
alaista Kotkan Rannikkopatteris-
toa. Kuten jutun alkuosassa mai-
nitsin, patteriston esikunta on siir-
tymässä Kotkansaarelle virasto-
taloon. Odotamme jännityksellä 
H-hetkeä. 

Suunnittelun alla ovat myös 
Kuusisen sotilassataman lisära-
kentaminen ja Rankin linnakkeen 
hiljaiselon lopettaminen lähivuo-
sina. Myös yhteistyötä huolto-

alalla Haminan varuskunnan 
kanssa ollaan tiivistämässä. 

Junioritiimi 

Valta vaihtui patteristossa 30. jou-
lukuuta 1994. Reserviin siirtynyt 
everstiluutnantti Lauri Kasurinen 
luovutti joukko-osaston ohjakset 
38-vuotiaalle majuri Mikko Taa-
vitsaiselle, josta tuli samalla Suo-
men nuorin komentaja. Samaan 
ajankohtaan sattui myös pitkään 
patteristossa palvelleen Kirkon-
maan linnakkeen päällikön, kap-
teeni Jarmo Suomisen reserviin 
siirtyminen sekä esikunnassa pit-
kään palvelleen toimistovirkaili-
ja Eila Lauhkosen eläkkeelle siir-
tyminen. Taisipa Kotkan Rannik-
kopatteriston henkilökunnasta 
tulla kertaheitolla Suomen nuo-
rin. 

Lopuksi haluan koko patte-
riston "junioriväen" puolesta lä-
hettää terveisiä täältä Kotkan 
merellisestä kaupungista. 

Fortress 
Study Group 

Englannissa toimii Fortress 
Study Group-niminen yhdis-
tys, joka lähinnä vastaa mei-
dän kiltoja. Toiminta painot-
tuu kuitenkin pelkästään lin-
nakkeiden, linnoitusten ja eri-
tyisesti rannikkopuolustuksen 
tutkimiseen. Yhdistyksen tar-
koitus on sen sääntöjen mu-
kaan edistää suuren yleisön tie-
tämystä linnoitusten, linnak-
keiden ja niiden aseistuksen 
kaikenpuolisesta tutkimisesta, 
erityisesti sellaisten rakentei-
den jotka on rakennettu tykis-
tön asentamista varten tai suo-
jaamaan tykistötulta vastaan. 

Yhdistys julkaisee Case-
mate-nimistä noin 20-sivuista 
lehteä 4 kertaa vuodessa sekä 
kerran vuodessa Fort-nimistä 
laajempaa julkaisua. Lisäksi 
yhdistys järjestää kokouksia, 
retkiä ja muita tilaisuuksia 
ympäri vuoden. Vuoden 1995 
pääretki suuntautuu Gibralta-
rille. Jäsenmaksu on 15 pun-
taa vuodessa. 

Yhdistyksestä kiinnostu-
neet voivat ottaa yhteyttä kir-
joittamalla seuraavaan osoit-
teeseen: 

D. W. Quarmby, Blackwa-
ter Forge House, Blackwater, 
Newport, Isle of Wight, P 0 3 0 
3BJ, Great Britain, 

A l l ek i r j o i t t anu t an taa 
myös tietoja yhdistyksestä 

Ove Enqvist 
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Suojeluskuntien tultua 
lakkautetuiksi 1944, 
kului melko tarkasti 18 
vuotta ilman, että tällä 

rannikolla olisi ollut minkäänlais-
ta laajapohjaista vapaaehtoista 
maanpuolustustoimintaa. Jatkuva 
maanpuolustushengen vastainen 
propagandarummutus huolestut-
ti suuresti laajoja vastuuntuntoi-
sia kansalaispiirejä. 

Helpottuneina ja toivon kipi-
nän saaneina he lukivat tiistaina 
13. marraskuuta 1962 paikallisis-
ta sanomalehdistä uutisen: "Ky-
menlaakson Rannikonpuolusta-
jain Kilta perustettiin". Perusta-
va kokous valitsi kiltamme en-
simmäiseksi puheenjohtajaksi 
Veikko Variksen ja kaikki ko-
kouksessa olleet liittyivät välit-
tömästi killan jäseniksi. 

Kyminlinnan 
Rannikkotykistökilta ry 

kaikista tähän astisista luotseis-
tamme. Hänkin on jo noviisiai-
kansa läpäissyt ja hyvillä arvo-
sanoilla. 

Taloudenhoitajan ohdakkeis-
ta sarkaa ovat hoitaneet Aulis 
Laine, Kalervo Torkkeli, Harry 
Malmström, Aarne Vistala, Matti 
Kuusaloja Aarre Helanne. Heis-
tä Matti Kuusalo peräti 18 vuot-
ta. 

Yhteistyöllä eteenpäin 

Kiltamme jäsenkehitys ei ole suin-
kaan ollut mikään päätähuimaa-
va. Perustavan kokouksen paris-
takymmenestä se on kuitenkin 
kivunnut yli kolmensadan. Jäse-
nistö jakaantuu melko tasan kau-
punki- ja maaseutukuntien kes-
ken. Ikäjakautuma saisi olla kyllä 
nykyistä nuorisovoit toisempi. 
Mutta parempaan suuntaa näyt-
tää kehitys kyllä johtavan. 

Kotkan Rannikkopatteriston 
edustajina ovat killassamme ol-
leet Aulis Laine, Veikko Heis-

Kiltamme päätoiminta-
alue on rannikon suun-
taisesti sama kuin Kot-
kan Rannikkopatteriston 
vastuualue. Se tarkoit-
taa Kymijoen läntisim-
mältä suuhaaralta valta-
kunnan itärajalle. Ranni-
kolta sisämaan suun-
taan aktiivisinta jäsenis-
töä on suunnilleen 
samoilla alueilla, missä 
rannikko on ollut ensim-
mäisten alueella todet-
tujen muinaisasutusten 
aikoina. Toisin sanoen, 
koko eteläinen Kymen-
laakso on toiminta-
aluettamme. 

Itärannikon taistelijoiden rivistöä patteriston vuosijuhlassa. 

tarttui Paavo Orasmaa. Hänen 
mielessään leiskuivat tosi kome-
at ja lennokkaat ajatukset. Hänel-
lä ei ollut kuitenkaan tilaisuutta 
toimia täyttä kautta puheenjohta-
jana ja niinpä varapuheenjohta-
jaksi valittu Pentti Brunila hoiteli 
tyylikkäästi tämänkin kauden lop-
pupuolen. 

Vuoden -72 alussa puheen-
johtajaksi valittiin Eero Pekko-
la. Hän oli nuorin tähän astisista 
puheenjohtajista. Löytyi intoa. 
Löytyi kykyä. Kilta kehittyi. Toi-
minta monipuolistui. Hänen kau-
dellaan kilta myöskin itsenäistyi 
ja rekisteröitiin. Kaikki meni hie-
nosti. Sitten Hän kuitenkin alkoi 
väsyä kesken parhaan ikänsä. 
Emme loppujen lopuksi enää 
pystyneet houkuttelemaan Hän-
tä jatkamaan, vaan meidän oli 
pakko laskea Hänet "varhaiseläk-
keelle" Hänen toimittuaan aino-
astaan 21 vuotta puheenjohtaja-
na. 

Nykyinen puheenjohtajamme 
Esa Terviö on onneksi nuorin 

Näin perustettu Kymenlaak-
son Rannikonpuolustajain Kilta 
jatkoi toimintaansa Rannikon-
puolustajain Killan alaosastona 
vuoden 1986 loppuun. Sen jäl-
keen kilta on toiminut itsenäise-
nä nimellä Kyminlinnan rannik-
kotykistökilta ry. 

Killan toimintaa tyhjästä, al-
koi sen ensimmäinen puheenjoh-
taja kehittämään ammattimiehen 
taidolla ja rutiinilla. Toiminta 
yhdessä asiastaan innostuneen 
johtokunnan kanssa alkoi tuot-
taa nopeasti tulosta. Jäsenistö li-
sääntyi. Ensimmäinen kiltailtakin 
oli jo 15.12.1962. Ensimmäisen 
kauden tärkein tavoite oli luon-
nollisestikin toimintalinjojen ja -
tapojen kehittäminen. 

Kyminlinnan Rt-killan 3.6.1993 
vihitty lippu. 

Vaihdoksia 
vallankahvassa 

Veikko Varis hoiti puheenjohta-
juutta vuoden. Hänen jälkeensä 
j atkoi killan kehittämistä puheen-
johtajatasolla Yrjö Rikkonen. Rik-
konen takoi asioita kiinni neljä 
vuotta. Vuosina -67-68 toimi pu-
heenjohtajana menestyksellisesti 
Aarne Vistala. Vuosina -69-70 
heilutti puheenjohtajan nuijaa 
voimallisesti Pentti Brunila. AI- Kiltaveli Eero Pekkola, puheenjohtajana vuodet 1972-1993. 
koi vuosi -71 ja vallankahvaan 
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Kv Kalevi Jyrkilä on kiltamme nuorin rintamaveteraani ja lienee 
samalla nuorin hyökkäysvaiheessa 1941 rintamalla ollut mies. 
Jyrkilä oli 11 vuotiaana JR 45:ssä joukkueenjohtajan lähettinä 
mm. Viipurinlahden ylityksessä. 

kanen, Pertti Huhtanen, Hannu 
Saarinen, Jukka Vaaja, Jarmo 
Suominen, Reino Virtanen ja ny-
kyisin Tarmo Korhonen. Paitsi, 
että edellä mainitut ovat olleet 
patteriston virallisina edustajina 
killassa, ovat he kaikki myöskin 
sydämestään asti kiltahenkisiä 
veljiä. Heidän osuutensa ja an-
sionsa patteriston ja killan kes-
kinäisissä suhteissa on ollut to-
della ratkaisevan arvokas. 

Sihteerin saralla ovat ahke-
roineet Yrjö Rikkonen, Kalervo 
Torkkeli, Reino Virtanen, Tapa-
ni Oksanen, Veikko Varis, Aar-
re Helanne ja Rauno Aalto hoi-
telee nykyisin paperisotaamme. 

Monipuolista toimintaa 

Alkuperäisesti oli killanjäsenyys-
vaatimuksena miehillä suoritettu 
varusmiespalvelu ja naisilla toi-
minta eri tehtävissä rannikkoj ouk-
kojen alaisina. Olemme viime ai-
koina kuitenkin katsoneet asiak-
semme hieman luistaa naisten ja 
nuorten kohdalla noista vaatimuk-
sista. 

Varsinaisessa kiltatoiminnas-
sa ovat kiltaillat olleet alusta asti 

mukana. Niitä olemme pitäneet 
kaksi kertaa vuodessa. Usein ne 
ovat olleet teemailtoja, mutta 
myöskin vapaamuotoisia seurus-
telutilaisuuksia on mahtunut mu-
kaan. Kiltavierailut puolin ja toi-
sin, tehdaskäynnit mm Loviisan 
atomivoimalaan, talviset ulkoilu-
tapahtumat pilkkikisoineen, ovat 
tavallisimpia toimintojamme. 

Varusmiespalvelusta suoritta-
viin olemme pitäneet vakituista 
yhteyttä. Tähän voitaneen tär-
keimpinä katsoa kuuluvan jokai-
selle palvelukseenastumisryh-
mälle pitämämme killan, sen toi-
minnan ja tarkoituksen esittely. 
Melkoisen monipuolinen on se 
varusmiesten vapaa-ajan viettoon 
tarkoitettujen tarvikkeiden luet-
telo, mitä olemme heille toimit-
taneet. Viimeinen lahjoituksem-
me oli radiovastaanotin Rankin 
sääasemalle. Olemme osallistu-
neet myöskin vala- ja kotiutta-
mistilaisuuksiin. 

Kotkan Rannikkopatteriston 
ja kiltamme väliset suhteet ja yh-
teistoiminta ovat koko killan ole-
massaoloajan olleet erittäin hy-
vät. Olemme mitä moninaisim-
missa patteriston tilaisuuksissa 
edus te t tu ina . O l e m m e olleet 

myöskin vuosittain seuraamassa 
erilaisilla kalustoilla suoritettuja 
tykkiammuntoja. 

Toiminnall isest i näkyvim-
mäksi lienee muodostunut mu-
kanaolomme 24 eri kotkalaisen 
järjestön sekä Kotkan kaupungin 
ja Kotkan Rannikkopatteriston 
yhteisvoimin järjestetyssä talvi-
sodan päättymisen 50 -vuotis-
muistotilaisuudessa. Nämä eri 
osapuolet olivat kiltamme aloit-
teesta ja toimesta kokoon kutsu-
tut. Kiltamme kantoi myöskin 
puheenjohtajavastuun osapuolten 
keskuudesta valitussa työvalio-
kunnassa. 

Rannikkopuolustuksellisesti 
tärkeimmäksi näemme asettumi-
semme julkisesti Kotkan kaupun-
gin rinnalla puolustamaan Kot-
kan Rannikkopatteristoa sen pa-
rin vuoden takaisina vaaran vuo-
sina. 

Katse eteenpäin 

On tietysti mielenkiintoista ja 
hyödyllistäkin vilkaista silloin 
tällöin menneeseen. Ei kuitenkaan 
ihaillen eikä tuomiten, vaan ta-
pahtumista ja kokemuksista op-
pia ottaen. On käännettävä katse 
eteenpäin. 

Ensimmäiseksi on todettava, 
että aika on ajanut monien asi-
oitten ohi. Jäsenistömme on laa-
jentunut ja monipuolistunut. Toi-
mintaan on tulossa monenlaisia 
muutoksia. Ampumaharrastus on 
laa jenemassa . Vapaaehtoinen 
koulutustoiminta on tulollaan. 
Tässä tuli esille muutamia asioi-
ta, jotka yhdessä monien muiden 
seikkojen kanssa asettavat ken-
ties muutamien sääntöpykälien 
uudelleen muotoilun harkittavak-
si. 

Vaikka kilta ei tähänkään asti 
ole ollut mikään salaseura, on 
tietoa killasta ja sen toiminnasta 
sekä ennen kaikkea tarkoitukses-
ta, aiheellista yhä enenevässä 
määrin tehdä yleisesti tunnetuk-
si. 

Yhteistoimintaa eri maanpuo-
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VEHKALAHTI -
kunta Haminan 
ympärillä 

Vehkalahti on 659 vuoden ikäinen itsenäinen kunta 
Kaakkois-Suomessa. Rajanaapureita ovat lännessä 
Kotka, pohjoisessa Anjalankoski, idässä Luumäki, 
Miehikkälä ja Virolahti, etelässä merirajalla Venäjä. 
Kunnan sisällä on Haminan kaupunki. Vehkalahti 
on 659 vuoden ikäinen itsenäinen kunta Kaakkois-
Suomessa. 

lustusjärjestöjen kanssa, muuta-
malla taholla ilmenevästä vasta-
hakoisuudesta huolimatta, on py-
rittävä edelleenkin lisäämään ja 
vahvistamaan. 

Kotkan Rannikkopatteriston 
ja kiltamme yhteistoiminta on 
perinteisesti i tsestäänselvyys. 
Rannikkomme kuntien ja killan 
lähentyminen ja keskinäinen 
vuorovaikutus olisi yksi tavoitel-
tavissa oleva asia. Tätä ei tule 
nähdä pelkästään kiltatoiminnan, 
vaan koko rannikkomme yhtei-
senä, monimuotoisena etuna. 
Näyttöäkin siitä on olemassa. 

Loppumietelmä 

"Maata, millä ei ole kelvolli-
sia puolustusvoimia, ei kunnioi-
ta kukaan. Teillä ovat sellaiset 
ja meidän on pakko kunnioittaa 
teitä". Edellä oleva on lainaus 
Josef Stalinin YYA neuvotteli-
joillemme pitämästä puheesta em 
sopimuksen allekirjoitustilaisuu-
dessa. 

Maamme puolustusvoimat ja 
niiden koulutuksellinen taso tun-
netaan laajalti maamme rajojen 
ulkopuolellakin. Samoin reser-
viemme laajuus. Kun siihen li-
sätään järjestöllisesti, hillityllä 
tavalla osoitettu laajapohjainen 
tahtomme puolustaa tarvittaessa 
maatamme, saadaan esille mei-
dän todellinen maanpuolustuk-
sellinen uskottavuutemme. Yhtä-
lailla kuin vieraita valtioita kiin-
nostavat puolustusvoimamme, 
niitä kiinnostaa myöskin meidän 
vapaaehtoinen maanpuolustus-
tahtomme. Siitä on osoituksena 
vieraitten, johtavien sotilasvalti-
oiden sotilasasiamiesten suuri 
vierailuhalukkuus keskusjärjes-
tömme vuosittaisessa päätapah-
tumassa. Osoittakaamme se heil-
le. Se on meidän varmin mah-
dollisuutemme diplomatian ohel-
la pysytellä ainakin mahdollisim-
man pitkään erillään mahdolli-
sista kansainvälisistä konflikteis-
ta. 

Ilmari Pusa 

Kunnassa asuu ja viihtyy 
12 500 asukasta. Kunnan 
pinta-ala on ilman meri-

alueita 611 ja merialue noin 700 
neliökilometriä. 

Vielä on tilaa 

Vehkalahden kunta järjestää kil-
pailukykyiset peruspalvelut asuk-
kailleen ja yrityksilleen. Kunnas-
sa on viihtyisä asuinympäristö 
sekä meren, saariston ja elävän 
maaseudun mahdollisuudet. 

Kunta on panostanut voimak-
kaasti tulevaisuuteen mm elin-
keinoelämän sektorilla. Vehka-
lahdelta löytyy todella hyvää te-
ollisuusaluetta noin 50 hehtaaria 
läheltä satamaa, rautatietä ja kan-
tatie E 18:ta. Asuinrakennustont-
teja on toistasataa. Lisäksi haja-
asutus alueilta löytyy viihtyisiä 
tontteja tonttipörssin kautta. 

Majasaaren-Nuokkojen ret-

keily-ja ulkoilualue on ainutlaa-
tuinen saaristoalue kunnan omis-
tuksessa Etelä-Suomessa (noin 
200 hehtaaria ja noin 30 eriko-
koista saarta). Tämän alueen 
hankinnasta ja käyttötarkoituk-
sesta kunta on saanut kansain-
välisen tunnustetun SAFA-pal-
kinnon. 

Sotaharjoitusten kunta 

Maanpuolustustyö näkyy myös 
Vehkalahden katukuvassa. Kun-
ta on erilaisten kaavoituksellisten 
päätösten kautta turvannut Hami-
nan varuskunnan harjoitusmaa-
alueet. Näistä päätöksistä Vehka-
lahti on saanut tunnustusta hyvin 
korkealta taholta - KIITOS ! 

Tervetuloa Vehkalahdelle ja 
Haminan seudulle ! 

Olavi Muuronen 
Kunnanhallituksen 
puheenjohtaja 
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r VARMISTA, 
ETTÄ S A A T M Y Ö S S E U R A A V A N 

RANNIKON 
PUOLUSTAJA -LEHDEN! 

RANNIKON PUOLUSTAJA -lehti muuttuu tilauspohjaiseksi seu-
raavasta numerosta 2/95 alkaen. Asiasta on tiedotettu lehden 
aikaisemmissa numeroissa ja yhdistysten puheenjohtajia on infor-
moitu kirjeitse, jotta he ovat voineet turvata hyvissä ajoin oman 
jäsenistönsä lehden saannin. 

Seuraavat yhdistykset ovat päättäneet jo nyt tilata jäsenistölleen 
lehden jäsenmaksuun kuuluvana vuodeksi 1995: 

• Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry 
• Rannikkotykistön Reserviupseerikerho Johtorengas ry 
• Kyminlinnan Rannikkotykistökilta ry 
• Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry (vahvistetaan 10.3 1995) 
• Hankoniemen Kilta 

Jos olet jäsen... 
• Rannikkosotilaskotiyhdistyksessä 
• Rannikkotykistön Opistoupseerit ry:ssä 
• Turun Rykmentin Kilta ry:ssä tai 
• Merenkurkun Kilta ry:ssä 

...tai olet rannikkotykistöveteraani 
voit tilata lehden itsellesi 50 mk:n vuosikertamaksulla. 

Jos kuulut useampaan yhdistykseen, jotka ovat tilanneet jäsenistölleen lehden, 
voit halutessasi osoittaa ylimääräisen kappaleen valitsemallesi 
henkilölle, yritykselle tai yhteisölle. Ilmoita yhteystiedot Maanpuo-
lustuskiltojen liittoon Henry Kiurulle tai Maire Tiilikaiselle, puh. 90-
496 186, osoite: Töölöntorinkatu 2, 00260 HELSINKI. Yhteen osoittee-
seen lähetetään yksi lehti. 

Joukko-osastot ja muut yhteisöt voivat tilata lehteä yli 10 kappaleen 
nipuissa samaan osoitteeseen hintaan 30 mk/vuosikerta. 

Muille kuin edellä mainituille lehden vuosikerta maksaa 80 mk. 

RANNIKON PUOLUSTAJA -lehti tilataan maksamalla tilaushinta 
RtUy:n tilille PSP 80020-12681200 viimeistään 30.3.1995 mennessä. 
Merkitse selvästi nimi ja toimitusosoite pankkisiirtolomakkeeseen, 
jotta varmistat lehden saannin. 

SEURAAVA LEHTI ILMESTYY 21.6.1995 

Aineiston tulee olla toimituksessa 19.5.1995. 
Teemana SIRR, Suomenlinnan Rt-kilta, Rt-kerho 
Johtorengas ja alueen kaupungit. 

t r 

28 RANNIKON PUOLUSTAJA 1 / 9 5 

Raatihuoneentori. 

HAMINA 
idän ja lännen porttina 

Hamina on koko historiansa ajan ollut eri kansalli-
suuksien, uskontojen ja kaupankävijöiden kautta-
kulkupaikka. Länsieurooppalainen ja bysanttilainen 
kulttuuri ovat kohdanneet ja sulautuneet yhteen 
jättäen kaupunkiin selvästi aistittavat merkkinsä. 

Historian havinaa 

Kaupunkia elävöittää perinteiden 
muovaamina ympyräasemakaava 
linnoitusrakennelmineen, harvi-
naiset kirkot ja aikaisemmilta 
vuosisadoilta hyvin säilyneet puu-
rakennukset. 

Ympyräkatujen varsilta löy-
tyvät tunnelmalliset puutalokort-
telit piha-alueineen, monumen-
taaliset eri tyylisuuntia edustavat 
kirkko- ja hallintorakennukset 
sekä laaja puistoalue, joka on osa 
linnoitusta. 

Kauppaa ja 
merenkulkua 

Hamina on aina ollut kauppakau-
punki. Vanhoihin kauppiasperin-
teisiin tutustuu parhaiten Kasar-
minkadulla, joka oli vuosisadan 
vaihteessa merkittävä kauppaka-
tu lukuisine puoteineen. Perinnet-

tä jatkaa Kauppiaantalomuseo, 
jonka pihapiirissä voi tutustua 
kauppiaiden ja käsityöläisten elä-
mään. Naapurissa sijaitsee Resen-
kovin rinkelikauppa, jossa rinke-
lit yhä leivotaan vanhan venäläi-
sen reseptin mukaan. 

Markkinat ja torikauppa sai-
vat alkunsa jo kaupungin perus-
tamisen aikoina, jolloin Hamina 
sai oikeudet kolmiin markkinoi-
hin vuodessa. Loppukesän suur-
tapahtuma, Elomarkkinat jatkaa 
1600-luvulla aloitettujen Laurin 
markkinoiden perinnettä. 

Meri on ollut 1600-luvulta 
lähtien tärkeä Haminan kaupun-
kikuvan muovaaja. Se on avan-
nut yhteydet muuhun maailmaan 
ja jatkaa edelleen elintärkeänä 
väylänä idän ja lännen välillä. 
Haminassa on maan suurimpiin 
kuuluva v ien t i sa tama, jonka 
kautta tavaraa viedään vuosittain 
noin 2,5 miljoonaa tonnia. 

Sotilasperinteitä 

Vuonna 1821 Haminassa aloitet-
tiin Kadettikoulu, jossa Suomen 
valtaeliitti koulutti pojistaan up-
seereita, tiedemiehiä ja virkamie-
hiä. Useat heistä nähtiin 1800-ja 
1900-luvuillajohtotehtävissäniin 
Suomessa kuin Venäjäl läkin. 
Kadettikoulu lakkautettiin kuiten-
kin vuonna 1903 yhtenä venäläis-
ten sortotoimista. 

Varuskuntakaupungin perin-
nettä Haminassa edustaa nyky-
ään Reserviupseerikoulu ja Ky-
men Ilmatorjuntarykmentti sekä 
maan ainoa Varusmiessoittokun-
ta. Parillisina vuosina Haminas-
sa järjestetään kansainvälinen so-
tilasmusiikkitapahtuma, Hamina 
Tattoo 

Johanna Häkkinen 
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PYHTÄÄ -
vanha rajapitäjä 

~ Pyhtää on Kymenlaakson 
emäpitäjä, jonka juuret 
ulottuvat aina vuoteen 

1347. Itsenäisenä seurakuntana 
Pyhtää esiintyy vuonna 1380 laa-
ditussa lahjakirjeessä, jossa sil-
loinen valtakunnan drotsi antoi 
Pyhtään pitäjässä sijaitsevan Ky-
men kartanon kalastuksineen ruot-
salaiselle luostarille. 

Pyhtää muodosti jo keskiajal-
la itsenäisen hallintopitäjän, jo-
hon kuului kyliä Lapinjärven ja 
Pernajan alueilta. Laajimmillaan 
hallintopitäjä oli 1500-luvun jäl-
kipuoliskolla, jolloin siihen kuu-
lui Elimäki, Kymi, Anjala ja 
Ruotsinpyhtää. 

Nykyiset rajansa Pyhtää sai 
Turun rauhassa 1743, jolloin Ky-
mijoen läntisen haaran itäpuoli 
liitettiin Venäjään. Tämän osan 
nimeksi tuli Pyhtää ja Ruotsille 
jäänyttä itäisintä osaa alettiin kut-
sua Ruotsinpyhtääksi. 

Kunnassa 450 saarta 

Tänään Pyhtää on eteläisen Ky-

menlaakson kasvava rannikko-ja 
saaristokunta. Kunnan väkiluku 
on lisääntynyt tasaisesti 1970-lu-
vulta ja on nyt vajaat 5 500. Viih-
tyisät ja väljät asuntoalueet, kun-
nossa olevat peruspalvelut sekä 
puhdas moni-ilmeinen luonto te-
kevät k u n n a s t a m m e halutun 
asuinpaikan. 

Yli puolen hehtaarin saaret 
mukaan laske t tuna kun tamme 
alueella on runsaat 450 saarta. 
Pyhtään Kaunissaari on nimensä 
mukainen ankkuripaikka ja lo-
masaari, johon tuhannet turistit 
kesäisin tutustuvat. 

Veneilyyn on Pyhtäällä oival-
liset mahdollisuudet; ankkuri-
paikkoja ja tutustumiskohteita 
löytyy jokaisen makuun 

Siteitä 
rannikkopuolustukseen 

Pyhtää on myös osa Kotkan Ran-
nikkopatteriston historiaa. Patte-
riston vuonna 1956 käyttöönotta-
ma yhteysalus (entinen dieselrai-
vaaja DR 2) "Pyhtää" muistuttaa 

Kaunissaaren 
kylän satamaa. 

Pyhtää on kautta 
historian ollut 
rajapaikka, jossa 
itä ja länsi ovat 
kohdanneet. Sekä 
Kymijoki että 
alueen meri ja 
saaristo ovat 
olleet myös tärkei-
tä puolustukselli-
sia kohteita silloin, 
kun on luotu 
pohjaa maamme 
nykyisille rajoille. 

patteriston ja Pyhtään kunnan 
välisistä yhteyksistä. Sadat ran-
nikkopatteriston varusmiehet , 
joista suuri joukko pyhtääläisiä, 
ovat vannoneet sotilasvalan Pyh-
tään 1460-luvultaperäisin olevas-
sa harmaakivikirkossa. 

Kaikki itä-länsisuuntaiset lai-
vareitit kulkevat kuntamme kaut-
ta, joten kaikki rannikkopuolus-
tuksessa mukana olevat liikku-
vat jatkuvasti kuntaamme kuu-
luvilla vesialueilla. Tässä jouk-
ko esimerkkejä, jotka kertovat si-
teistä, joilla Pyhtää liittyy Kot-
kan Rannikkopatteriston histori-
aan. 

Toivotan kaikille rannikko-
patteristojen upseereille ja ran-
nikkotykis töki l ta la is i l le sekä 
joukko-osastojen henkilökunnal-
le hyvää kevättä ja samalla ter-
vetulleiksi Pyhtäälle tutustumaan 
kuntamme upeisiin merialueisiin 
ja saaristoon. 

Kimmo Behm 
Kunnanjohtaja 
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Aluksia Klamilan uudessa satamassa. 

VIROLAHTI 
tanaan 

Vuonna 1336 perustettu Virolahden 
kunta on säilyttänyt tähän päivään 
vuosisatojen perinnettä ja samalla 
raivannut tietään vastaamaan nyky-
päivän haasteisiin. 

Suomenlahden rannoistaan ylpeä 
Virolahti on maa-alueeltaan noin 
370 neliökilometrin suuruinen. 
Makeanveden alueita on vain neljä 
neliökilometriä mutta rantaviivaa 
peräti 335 kilometriä. Kuntakes-
kus on Virolahden taajama. Asuk-
kaita kunnassa on noin 4 000 ja 
ikärakenne on maalaiskuntien mu-
kainen, yli 65 vuotiaita on 21 %. 

Maatalous väistyy 

Mitä Virolahti voi tarjota asukkail-
leen? Maa- ja metsätalous on saa-
nut väistyä palvelualojen tieltä työ-
paikkakilpailussa. Suurimmat ovat-
kin rajavartiosto, Haijun maatalo-
usoppilaitos, kunta ja tulli. Monen 
virolahtelaisen autonvalot suuntaa-
vat kuitenkin aamuisin Haminaan 
päin ansiotyön pariin. 

Virolahti huolehtii pienimmis-
tään päiväkodissa sekä ryhmäpäi-
väkodeissa. Koululaiset saavat 
valkolakkinsa omassa lukiossa. 
Kyläkoulut ovat harventuneet ja 
lapset taittavat koulumatkojansa 
jäljestetyillä kuljetuksilla. 

Terveydenhuolto on järjestet-
ty kuntaliitoksessa, mutta Virojo-
en kuntakeskuksessa on terveys-
asema, jossa on myös vuodeosas-
to. Vanhusväestölle on tarjolla tu-
kiyhdistyksen asuntoja sekä muu-
tama vuosi sitten käyttöön otettu 
vanhainkoti-palvelukeskus. Kir-
jasto palvelee Virojoella ja kirjas-
toauto kuljettaa luettavaa ympäri 
kuntaa. 

Raja-asema vaikuttaa 

Toisena taajamana voidaan pitää 
Klamilan kylää, jossa palvelee 
kaksi kauppaa, posti, pankit, ala-
aste ja vanhusten palveluasunnot. 

Seurakunta kokoontuu juma-
lanpalveluksiin Virolahden pui-
seen ristinkirkkoon. Lisäksi on 
Klamilan kyläkirkko, jonka pi-
hapuistoa koristaa Virolahden 
kuuluisan pojan, säveltäjä Uuno 
Klamin patsas. 

Moni lukija on varmaan suun-
nannut itänaapuriin matkansa Vi-
rolahden ja Vaalimaan raja-ase-
man kautta. Kauttaliikenne valta-

tie seiskalla onkin yksi tämän päi-
vän kuuma aihe kunnassamme. 
Kasvanut liikenne on pannut toi-
vomaan moottoritien toteutumis-
ta. Vaalimaalle ajeleva voi leväh-
tää matkallaan vaikka Pihlajan ky-
lässä olevalla bunkkerialueella. 

Satama ja vellijuhlat 

Meren rannalla sijaitsee monen 
onnellisen vapaa-ajan asunto. Ran-
taa pyritään myös hyödyntämään 
ja niinpä viime kesänä rakennet-
tiinkin Klamilan kalasatama. Ran-
ta koki melkoisen muodonmuu-
toksen ja nyt voivat monet ranta-
utua Klamilan maisemiin. 

Klamila on saanut järjestettä-
väkseen maan kuulut hapanvelli-
juhlat tulevana kesänä uudella sa-
tama-alueellaan. 

Virolahti on historialtaan niin-
kuin nykypäivältäänkin erittäin 
mielenkiintoinen kunta. Nähtävää, 
koettavaa ja maisteltavaa riittää 
jokaiselle. Siksi tämä kaikki on 
itse tultava elämään - tervetuloa 
Virolahdelle. 
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KYMENLAAKSON 
MAAKUNTAMUSEON 
MUSEOALUKSET 

Englannissa vuonna 1907 rakennettu Suomen kolmas jäänmurtaja 
TARMO (vas.) on maailman vanhin jäänmurtaja. 
Osittain alkuperäisessä asussa säilynyt höyrylaiva avattiin museoksi 
vuonna 1992 esittelemään laivanrakennus-ja höyrykonetekniikkaa sekä 
suomalaisen talvimerenkulun historiaa. 
Tekniset tiedot: pituus 67,1 m, leveys 14,3 m, syväys 6,1 m, uppouma 2 
300 tonnia, kaksi höyrykonetta, yhteisteho 3 850 hv, keula- ja peräpot-
kuri. 

Pelastusvene HAAPASAARI (alla) rakennettiin Suomen Meripelastus-
seuran tilauksesta Porvoon maalaiskunnan Tolkkisten telakalla vuonna 
1937. Vene sijoitettiin Haapasaaren pelastusasemalle, josta käsin se 
toimi 1950-luvun puoleen väliin asti. 
Kun Kotkassa käynnistyi vapaaehtoinen meripelastustoiminta, vene 
annettiin Kotkalaisten käyttöön. 1960-luvun alussa kotkalaiset hankkivat 
pelastusristeilijä Niilo Saarisen ja pv Haapasaari siirtyi Haminaan, jossa 
se toimi 1980-luvulle asti. Alus on nyt entisöity alkuperäiseen asuunsa. 
Tekniset tiedot: pituus 10,4 m, leveys 3,0 m, kone bensiini-petroolikäyt-
töinen Wickström, purjeet. 

•Z. LU z < 

Turussa vuonna 1935 rakennettu puinen vartiomoottorivene on suomalaisen laivanrakennustai-
don edustava näyte. Alus ja Kotkan Kantasataman Länsivarastoon sijoitettu näyttely esittelevät 
rauhan- ja sota-ajan merivartiotoimintaa 1930-luvulta vuoteen 1970. VMV 11 (alla) on entisöity ja 
museoitu merivartiotoiminnan muistomerkiksi. 
Tekniset tiedot: pituus 25,6 m, leveys 4,3 m, syväys 1,3 m, koneteho uutena 2x550 hv + 100 hv, 
suurin nopeus uutena 23 solmua 

• — ' 

haapasaari 



RESERVIYKSIKKOTOIMINNASTA KILLAN 

SUURI HAASTE 
SS 

Puolustusvoimien ja 
maanpuolustuskiltojen 
liiton kesken on sovittu, 
että joukko-osastokilto-
jen kehittämisvastuulle 
annetaan uusimuotoi-
sen reserviyksikkötoi-
minnan käynnistys ja 
toiminnan kehittäminen. 
Tätä suurta kiinnostusta 
herättänyttä uutta 
toimintaa kommentoi 
liiton hallituksen jäsen 
Antti-Jussi Räihä, jonka 
vastuisiin kuuluu reser-
viyksikkötoiminnan 
vetäminen. 

Tämän päivän varusmie-
histä muodostetaan pal-
velusajan lopussa sodan 

ajan organisaatioita, kuten komp-
panioita, pattereita jne. Tällaista 
organisaatiota kutsumme reser-
viyksiköksi. Sijoitus nimettyyn re-
serviyksikköön on kiinteä. Esi-
merkiksi asuinpaikan vaihdos ei 
vaikuta sijoitukseen. 

Reserviyksikkötoiminta tar-
koittaa tällaisen yksikön omaeh-
toista toimintaa sotilaallisten val-
miuksien ylläpitämiseksi ja ke-
hittämiseksi. Aluksi tämä toimin-
ta mitoitetaan kattamaan yleis-
joukkoihin sijoitusaika, eli mie-
het noin 30-35 vuotiaiksi saak-
ka. 

Kysymys on siis vapaaehtois-
toiminnasta, jolle nyt luodaan 
toimintakehys, järjestelmä, lähei-
sessä yhteistyössä puolustusvoi-
mien kanssa. 

Mitä toiminnalla 
tavoitellaan 

Puolustusvoimien kannalta tavoit-
teena on reserviyksikkötoiminnan 

RESERVIYKSIK-
KÖ ON SE OSA 
S A - J 0 U K 0 N 
HENKILÖS-
TÖSTÄ, JOKA 
HALUAA 
OSALLISTUA 
OMAEHTOISEEN 
TOIMINTAAN 

ja kertausharjoitusten avulla var-
mistua sodan ajan joukkojen toi-
mintavalmiuksien ylläpidosta ja 
kehityksestä. Reserviyksikkötoi-
mintaan osallistuvat siihen sijoi-
tetut vapaaehtoisesti, varsinaisiin 
kertausharjoituksiin kootaan sit-
ten kaikki yksikköön sijoitetut. 

Toiminnan avulla lasketaan 
aikaa myöten muodostuvan luja, 
kiinteä ja parempia toimintaval-
miuksia omaava ydin jokaiseen 
reserviyksikköön. Tämän ytimen 
ympärille on helppo koota koko 
yksikkö. Lopputuloksena on te-
hokkaampi sodan ajan reserviyk-
sikkö. 

Maanpuolustuskiltojen liiton 
tavoitteena on kaikin keinoin tu-
kea puolustusvoimien luonnolli-
sia pyrkimyksiä. Liitto onkin 
määritellyt reserviyksikkötoimin-

0MAEHT0INEN 
TOIMINTA 

•TIEDOTUS 
•TAPAAMISET 
• ESITELMÄT 
• RETKET 
•TUTUSTUMISET 
• OMA KOULUTUS 

nassa onnistumisen tärkeimmäk-
si lähivuosien tavoitteekseen. 

Joukko-osastokillan kanssa 
kysymys on suuresta harppauk-
sesta aivan uuteen, aktiiviseen, 
nuorekkaaseen ja järjestelmälli-
seen toimintaan, jossa läheises-
sä yhteistyössä oman joukko-
osaston kanssa tehdään työtä re-
serv iyks ikö iden va lmiuks ien 
eteen. Toisaalta reserviyksikkö-
toiminta mahdollistaa oikein teh-
tynä merkittävän uuden jäsen-
kunnan muodostumisen kiltaan. 

Antti-Jussi Räihä haluaa ko-
rostaa, että reserviyksikkötoimin-
ta ei ole muusta kiltatoiminnasta 
pois, vaan sen merkittävä uusi 
toimintalisä. 

PUOLUSTUSVOIMAT 
• VAPAAEHTOISET HARJOITUKSET 

KOHDENNETUT LISÄKURSSIT 
• MAANPUOLUSTUSKOULUTUS RY 

RESERVIYKSIKON TOIMINTA 
• Joukko-osastokilta toimi i yhdyssiteenä reserviyksikön ja joukko-osaston 
välillä 
• Reserviyksikkö voi toimintaansa liittyen omaehtoisesti esittää puolus-
tusvoimil le vapaaehtoisia harjoituksia tai Maanpuolustuskoulutus ry:Ile 
kohdennettua lisäkurssia. Vastaavasti Puolustusvoimat voi esittää 
koulutussuunnitelmaansa liittyen reserviyksikölle vastaavaa koulutusta. 
(Lähde Pääesikunta) 
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Lika Barn leker bäst Tämän me teemme 

Samanlaiset lapset leikkivät parhaiten keskenään. 
Reserviyksikkötoiminnassa nuoret hoitavat asioita 
keskenään. Räihän mielestäonjopa vahingollista, että 
kiltojen usein vanhahtava johto käy kertomassa nuo-
rille varusmiehille, miten mukavaa meillä keski-ikäi-
sillä ja vanhemmilla on täällä killassa. Ja sitten toivo-
tetaan kiltatoimintaan mukaan - mutta vanhempien 
ehdoilla. Kun tällaisen työn hedelmättömyydestä on 
kaikilla yllin kyllin kokemuksia, niin nyt pitää Räihän 
mielestä ottaa asia vihdoin opiksi. 

Reserviyksikkötoiminnassa vain nuoret, kou-
lutetut killan jäsenet puhuvat toisille nuorille. Kil-
lan hallituksen täytyy ottaa nuorten ihmisten rek-
rytointi vakavasti. Mikäli sopivaksi arvioituja nuo-
rempia ei ole, niitä pitää kaikin keinoin nyt hank-
kia. Kilta tarvitsee useampia nuoria, tarmokkaita 
henkilöitä reserviyksikkötoimintaa varten. 

Reserviyksikkötoiminnan 
periaatteista 

Liitolle ja joukko-osastokilloille annettu tehtävä 
on koko maanpuolustuksen kannalta tärkeä. Tässä 
emme voi epäonnistua. Tämän me teemme. Kaik-
ki mahdollisuudet ovat olemassa. 

Ensllnota» llllte 
cnsllnotltalscssa huoneistossa. 
antia hirnut silli yhti halvat kuin slyaltadnllla. 

Kulta- ja Kellosepänalan tavarat: 

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

•on suuri ja hyvin alaansa edustava. 

K U L T A S E P P Ä 

J. A. TARKIAINEN 
VIIPURI 

"Kar ja lan" l i iketalo, K a r j a l a n k a t u 19. 

ma. 
V a p a a e h -

toista harjoitus-
ta ja koulutusta 
t a r jo taan j o k a 
to inen vuosi . 
Tässä käytetään 
u u s i m u o t o i s i a 
v a p a a e h t o i s i a 
har joi tuksia j a 
Maanpuolustus-
koulutus ry:n li-
s ä k u r s s e j a . 
Myös ampuma-
toiminnan har-
rastus ja sotilas-
urheilu liitetään 
ohjelmaan. Toi-
mintasuunnitel-
ma on nousu-
johteinen, mie-
lekäs ja vaativa. 

Jokaiselle varusmiesajan loppuvaiheessa sodan ajan 
kokoonpanoon muodostetulle varusmiesyksikölle 
esitellään tälle 
yksikölle suun-
ni te l tu reser -
viyksikön toi-
mintasuunnitel-

DOita tietoa 
ikkunasaneerauksista 

0800-93363 
helposti, kätevästi 
ja ilmaiseksi 

Ilmoitus julkaistu 1.4.1931 
Kaiiala-lcluks^i. 

. . . p e r i n t e e t j a t k u v a t . . . 

YKSILÖLLISTÄ PALVELUA 
JA KORKEALAATUISIA 
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TriHero 

PE:n POJAT 
Tammikuisena iltana asteli upseerikerholle 
eräs pääkaupunkiseudun rt-ylilutsku, joka oli 
niitä miehiä, jotka eivät koskaan ainakaan 
vapaaehtoisesti suostuisi siirtymään palve-
lukseen susirajan taakse, eli kehä kolmosen 
ulkopuolelle. Huolettomin askelin, toki 
lenkkiasussa siviiliksi naamioituneena, herra 
yliluutnantti siirtyi tyhjää salia tarkkaillen 
tiskille ja tilasi ajan hengen mukaisesti 
keskikaljan. Kierreltyään hetken tyhjiä saleja 
ylilutsku löysi takahuoneesta mukavalta 
nahkasohvalta everstiluutnantin, joka nautis-
keli jäitä kilistellen hyvää viskiä, kuten 
vanhemmalle herralle mainiosti sopikin. 
Selvyyden vuoksi täytynee lukijoille kertoa, 
ettei kyseinen everstiluutnantti ollut rannikko-
tykkimiehiä. 

Kohteliaasti kumarreltuaan ja pakolliset 
huomautukset huonoista talvikeleistä todet-
tuaan ylilutskukin vajosi mukavaan nahkatuo-
liin. Vanhempi herra tuntui olevan kovasti 
omissa mietteissään, mitä lie korkean tason 
huolia murehtien. Ylilutsku mietti kiivaasti 
aihetta avatakseen henkevän keskustelun ja 
vakuuttaakseen olevansa yksi koko pääkau-
punkiseudun pätevimmistä nuorista upsee-
reista. 

Aikansa ajatuksissaan sanojaan soviteltu-
aan nuoriherra vihdoin häiritsi vanhemman 
upseerin synkkää hiljaisuutta sanoa töksäyt-
tämällä "niin herra everstiluutnantti, olen 
ajatellut hakea työpaikkaa pääesikunnasta". 

Hetken tuntui siltä ettei everstilutsku ollut 
kuullut koko toteamusta. Sitten hän nosti 
lasinsa, kilisteli hetken jäitä ja siemaisi eliksii-
riään. Pää kääntyi hitaasti ja jokseenkin 
ylimielinen katse siirtyi yliluutnanttiin. "Vai 
niin. Ja mistähän yliluutnantti on saanut 
päähänsä, että tuon ikäisiä upseereita otettai-
siin pääesikuntaan hoitamaan valtakunnalli-
sia tehtäviä ?" 

Ehkä hieman voitonriemuisesti, tai ainakin 
aselajiylpeyttä tuntien ylilutsku selvitti, että 
oman lehden viimeisessä numerossa oli 
kerrottu asiasta. Nyt jo hieman karskimmalla. 

mutta rutinoituneen johtajan äänellä aukesi 
heti henkevä keskustelu: "Oikeinko siinä 
lehdessä oli yliluutnanteille työpaikkahake-
muksia pääesikuntaan ?" 

Kevyesti poskiltaan punehtuen yliluutnan-
tin oli pakko vastata, ettei heitä nyt suoras-
taan yritetty houkutella tuonne kaiken viisau-
den kehtoon. Keskustelun henkevän alun 
rohkaisemana hän kuitenkin jatkoi haastelua 
kertomalla lehdessä olleesta artikkelista, 
missä kerrottiin poikien hyvistä aikaansaan-
noksista pääesikunnassa. 

Tässä vaiheessa tuo vanhempi upseeri 
höräytteli kohteliaita naurunpurskahduksia ja 
kertoi kaiken suhteellisuudesta ja kysyi, eikö 
nuorukaisille oltu kerrottu siitä, että Herra 
antaa aina ruusukkeiden ohella samalla lisää 
ymmärtämystä. Kun yliluutnantti oli saanut 
kuulla asiantuntevan selvityksen yleisesikun-
tamajurien roolista pääesikunnan nuorimpi-
na upseereina, hän vajosi jo kauhukuviin 
siirtymisestä kehä kolmosen ulkopuolelle. 

Hetken epävarmalta tuntuvaa tulevaisuut-
taan mietittyään ylilutsku rohkaisi vielä 
mielensä ja kysyi: "Vaikka kaikki onkin suh-
teellista, kuten herra everstiluutnantti kertoi, 
ei kai pääesikunnassakaan voida sanoa 
pojiksi vähintään pääministerin ikäisiä up-
seereita ?" Keskustelun toinen osapuoli 
kilisteli jäitä viskilasissaan ja oli arvovaltai-
sen esimiehen tavoin hiljaa. Hetken päästä 
nuorukainen jatkoi jo lähes epätoivoisena: 
"Olenhan minäkin jo opetusministeriä van-
hempi, eikä tietääkseni häntäkään ainakaan 
julkisesti nimitellä missään pojaksi". 

Everstiluutnantti oli hetken huolestutta-
van vakava ja rykäisi muutaman kerran 
ennenkuin totesi hyvin isälliseen äänensä-
vyyn: "Tokihan vanhemmat upseerit aina 
arvonsa ansaitsevat, mutta eiköhän me pojat 
mennä ottamaan vielä yhdet!" 

Täsmälleen viikon kuluttua edellä kerro-
tusta tapahtumasta samainen yliluutnantti 
seisoi oman esimiehensä huoneessa tiukas-
sa asennossa ja kuunteli ankaria nuhteita. 
Miksiköhän niitä nuhteita sitten jaeltiin? Jos 
joku ei sitä jo arvannut, niin kerrottakoon että 
herra yliluutnantti oli erehtynyt hänelle 
selvitetyn suhteellisuusteorian mukaisesti 
kutsumaan alaisiaan taistelijoita pojuiksi. 
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Vapaaehtoisen 
maanpuolustuskoulutuksen 
rannikkotykistökurssit 
vuonna 1995 

Rannikkotykistön reserviläisille jär jes-
tetään vuoden 1995 aikana ennätys-
määrä kursseja, jo tka soveltuvat kaikil-
le reserviläisille ikään tai sukupuoleen 
katsomatta. Kaikki kurssit ovat lisä-
kursseja j a etenkin viesti- j a valvonta-
kursseille on tehty omat koulutuslin-
jansa naisille. Kurssit toteutetaan arki-
iltoina sekä tarvittaessa viikonloppui-
sin. Tule mukaan j a ilmottaudu kurssil-
le ottamalla yhteyttä kurssinjohtajaan. 

Viestivälinekurssi 
3 . - 8 .4 .1995 (n 2 0 henk.) 
Kurssi jär jestetään Rannikkotykistö-
koululla K immo Kinoksen johdolla . 
Kurssin aiheina ovat viestivälineet, vies-
titys rannikolla sekä modernit sanoma-
j a keskussanomalaitteet. 
Kimmo Kinos, Väinö-Auerink. 7 h 100, 
00560 Helsinki, 
puh (työ) 90-543 066 

Merivalvontakurssi 
2 4 . - 2 9 . 4 . 1 9 9 5 (n 25 henk.) 
Kurssi toteutetaan Jukka Toukkarin joh-
dolla Rannikkotykistökoululla sekä Iso-
saaren linnakkeella. Kurssilla perehdy-
tään merivalvontaan eri valmiustilois-
sa. Kurssilaiset opiskelevat merivalvon-
nan perusteita sekä suorittavat sovelta-
vassa vaiheessa vi ikonlopun aikana 
aktiivista merivalvontaa yhteistyössä 
MEVAKien kanssa. 
Jukka Toukkari , Punamäenp. I D 50, 
00300 Helsinki, 
puh (työ) 90-434 5209 

Rannikkotykistöpatter in 
to iminta 2 1 . - 2 6 . 8 . 1 9 9 5 
(n 20 henk.) 
Kurssi toteutetaan Rannikkotykistökou-
lulla sekä soveltava harjoitus jollakin 
linnakkeella. Kurssilla opiskellaan am-
munnan perusteita ja uutta Ranta-jär-

jestelmää sekä perehdytään patterilas-
kimen käyttöön. Lisäksi tutustutaan 
uuteen rt-simulaattoriin. Kurssin johta-
jan toimii Sami Halme. 
Sami Halme, Pihlajatie 37 A 8, 
00270 Helsinki, 
puh (työ) 949-420 799 

Linnakkeen taistelu 
11 . -16 .9 .1995 (n 25 henk.) 
Kurssi järjestetään Esko Järven johdol-
la Kuivasaaren linnakkeella sekä Ran-
nikkotykistökoululla. Kurssillaopiskel-
laan linnakkeen taistelun perusteet sekä 
syvennetään tietämystä linnakkeen vas-
tahyökkäyksen osalta yhteistyössä Ran-
nikkojääkärikillan kanssa. 
Esko Järvi, Matkamiehenp. 2 B, 
00320 Helsinki, 
puh 949-737783 

Ilmoittautumiset j a lisätietoja kurs-
sien johtaj i l ta . 

Koulutusvastaava 
Jukka Toukkar i 

Rannikkotykistön 
joukko-osastojen historiasarja 
Käytä oheista t i lauskor t t ia ta i ota y h t e y t t ä joukko-osasto ih in näin: 

SIRR/koultsto - PL 5 - 00861 HELSINKI puh (90) 161 4811 
TurRR/kntotsto - PL 5 - 20811 TURKU puh (921) 695 111 
KotRPsto/koultsto - PL 5 - 48701 KOTKA puh (952) 281 333 
HanRPsto/koultsto - PL 35 - 10901 HANKO puh (911) 6781 
VaaRPsto/koultsto - PL 61 - 65101 VAASA puh (961) 326 2111 

TILAAN SEURAAVAT TEOKSET 

Yleinen osa 150,-kirja on valmis • j 
SIRR historia 150,- W 4 
TurRR historia 150, käsikirjoitus on valmis 
KotRPsto historia 150,-kirja on valmis 
HanRPsto historia 150,-
VaaRPsto historia 150,-
Koko sarja 800,-

Palauta tilauksesi osoitteella 

N j . Rannikkotykistön Upseeriyhdistys r.y. 
- • •— c/o Kustannus Oy Suomen Mies 

Töölöntorinkatu 2 00260 HELSINKI 
UhJSS puh (90) 496 189, fax (90) 492 058 

tai johonkin yllä mainituista 
Postitoimip joukko-osastoista. 

KotRPston historia sekä yleinen osa "Kivilinnoista karkaistuun teräkseen" ovat valmiit, VaaRPston 
ja TurRR:n historiat valmistuvat 1994 aikana sekä HanRPston ja SIRR:n historiat vuonna 1995. 
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Rannikon puolustajat yhdistävät voimiaan 

Rannikon puolustajain killan johtokuntaa ja Hankoniemen kiltalaisia 11.2. pidetyssä kokouksessa 
(oikealta): Ensio Selin (Suomenlinna), Eino Lauren (Vaasa), Eero Pekkola (Kyminlinna), Ilmari 
Pusa (Kyminlinna), Risto Sariola (Hankoniemi), Olli Salmi (Hankoniemi), Heikki Kanervamäki 
(Turku), Matti Ahlroos (Turku) sekä Erkki Salmi (Vaasa). 

RANNIKON 
PUOLUSTAJAIN KILTA 
miettii uusia 
toimintamuotoja 

Jäsenistön nuorentaminen sekä eri-
tyisesti nuorille suunnatun toimin-
nan kehittäminen ovat olleet kes-
keisenä teemana killan puheenjoh-
tajan Erkki Salmen ensimmäisen 
vastuuvuoden aikana. "Ja tällä lin-
jalla jatketaan, perinteitä unohta-
matta", hän toteaa. 

Hyvät lähtökohdat 

R an n i k k ot y k i s tök il toj c n yhdysjärjestönä toimiva 
Rannikon puolustajain kilta (RP-kilta) oli saanut 
suuret hankkeet (mm. Rannikon puolustajain mita-
li) valmiiksi pitkäaikaisen puheenjohtajansa Asko 
Heilalan johdolla, minkä ansiosta killan uusi pu-
heenjohtaja on pystynyt antamaan tilaa uusille tuu-
lille ja toiminta-ajatuksille. "Asko Heilala loi killal-
le hyvän pohjan, josta nyt on hyvä ponnistaa uusiin 
haasteisiin", toteaa Erkki Salmi ja hänen puhees-
taan huomaa syvän kunnioituksen killan edellistä 
puheenjohtajaa kohtaan. 

Vapaaehtoinen 
maanpuolustuskoulutus luo 
mahdollisuuksia 

Erityisesti Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
kautta on RP-killan keskusteluihin ja toimintasuun-
nitelmiin noussut ajatuksia vapaaehtoisesta maan-
puolustuskoulutuksestajasenkehittämisestäRT:ssä. 
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Samoin uudet suunnitelmat ns. reserviyksikkötoi-
minnasta ovat olleet aktiivisesti esillä RP-killan 
johtokunnan kokouksissa. Tässä toiminnassa ei aio-
ta kuitenkaan tyytyä pelkkiin puheisiin: vuoden 
1995 toiminta-suunnitelmaluonnoksessa on yhtei-
sen RT-aiheisen ns. lisäkurssin järjestäminen, min-
kä lisäksi ensi kesän Rannikon puolustajain päivillä 
Hangossa Suomenlinnan rannikkotykistökilta esit-
telee yhdessä RT-kerho Johtorenkaan kanssa suun-
nittelemiaan ja koordinoimiaan RT:n lisäkursseja, 
joita Suomenlinnassajärjestetään tänä vuonna neljä 
kappaletta. Tarkoituksena on jakaa kaikille killoille 
ideoita ja antaa maistiaisia siitä, mitä kursseilla 
tehdään ja opitaan. 

Hankolaiset mukaan toimintaan 

Hankoniemen kilta ei ole toistaiseksi rekisteröity 
yhdistys, mutta se on viimeisen toimintavuoden 
aikana osallistunut RP-killan toimintaan ulkojäse-
nenä. Näin ollaan vihdoin saatu kaikki RT-killat 
"saman katon alle" ja "puhaltamaan yhteen hii-
leen". Tämä asia on RP-killan j a koko RT:n reservi-
läistoiminnan kannalta tärkeä asia, sillä hyvällä 
yhteistoiminnallaja resurssien yhdistämisellä pääs-
tään parempiin tuloksiin. Kiltoja yhdistävä ja yh-
teistoiminnan merkitystä korostava Rannikon puo-
lustajain päivä onkin juuri sopivasti Hangossa ensi 
kesänä. 

Heinäkuussa Hankoon, 
maaliskuussa Helsinkiin 

Tämän vuoden Rannikon puolustajain päivä järjes-
tetään Hangossa heinäkuun viimeisenä viikonlop-
puna 29.-30.7. Ohjelmassa tulee olemaan mm. pat-
teriston esittely Russarön linnakkeella, seppeleen 
lasku Riilahteen, RT:n lisäkurssien esittely sekä 
tutustuminen Lappohjan rintamamuseoon, juhlal-
lista illanviettoa unohtamatta. Päivien tarkempi 
ohjelma julkaistaan kiltojen tiedotteissa ja Ranni-
kon puolustaja -lehden seuraavassa numerossa. Li-
sätietoja järjestelyistä ja ohjelmasta saa myös Olli 
Salmelta (p. 911-248 2854). 

RP-killan tapahtumia ei tarvitse kuitenkaan 
odottaa kesään asti, sillä killan vuosikokous pide-
tään 25.3. Katajanokan kasinolla Helsingissä al-
kaen kello 13. Vuosikokouksen jälkeen kuullaan 
esitelmä joko uusista asehankinnoista tai puolus-
tuspoliittisesti mielenkiintoisesta ulkomaanaihees-
ta. Esitelmän jälkeen on mahdollisuus osallistua 
omakustanteiselle lounaalle kasinolla. Ilmoittau-
tumiset on hyvä tehdä ajoissa Erkki Salmelle (p. 
961-317 1899 tai 9500-663 491). 

Jouni Grönroos 

KUULUMISET 2 9 

TERVEHDIMME 
RANNIKON 

PUOLUSTAJIA 
BARKER KUTOMO OY 

OY EHO AB 

EKENÄS STAD -
TAMMISAAREN 

KAUPUNKI 

FINNOPTA OY 

FORSSEN & 
SALOMAA OY 

HANGON KAUPUNKI 

JYLLINKOSKEN 
SÄHKÖ OY 

AARO KOHONEN OY 

KOIVUNEN OY 

OY KOLSTER AB 

KYMEN PUHELIN OY 

LAATIKKOTEHDAS 
SUOMI 

RAUMAN KAUPUNKI 

SEU LA OY 

SUNILA OY 

TURUN SEUDUN 
OSUUSPANKKI 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKORYKMENTTI 

Komentajan 
haastattelu 

H U I 

Yliluutnantti Ek esittelemässä päivän 
postia eversti Kettuselle. 

• Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajan teh-
tävät 1.12.1994 vastaanottanut eversti Ossi Kettunen, 
mikä teidät sai aikanaan ryhtymään sotilasammattiin? 

Nuoren miehen tavoite päästä nopeasti velattom-
asti ammattiin sekä luonnollisesti pidin sotilasmil-
jööstä, sen selkeistä järjestelyistä ja reippaasta elä-
mäntyylistä. Muina vaihtoehtoina olisivat olleet lii-
kemies- tai pankkiala, joihin tunsin viehätystä. 
• Olette ollut kahdesti YK-tehtävissä, mikä niissä on 
ollut mielenkiintoista? 

YK-tehtävät mahdollistavat vertailun. Siellä ta-
paa tehtävästä riippuen 20-30 eri maan kansalaisia ja 
erityisesti sotilaita, joiden tietotaitoa ja omaa osaa-
mistaan voi verrata. Se opettaa myös tulemaan toi-
meen mitä erilaisimpien kulttuurien ja ihmisten kans-
sa. Se on nuorelle upseerille kasvattava kokemus. 

Vahvimmin ovat jääneet mieleen sotilastarkkai-
lijatehtävästäni v 69-70 Suezin kanavalta ensimmäi-
set tykistötuleen joutumiset ja tulen alta väistymiset, 
sodan julmuus ja sattumanvaraisuus. Sotavuoden ai-
kana joutui monta kertaa hengenvaarallisiin tilantei-
siin, joissa oma valppaus ja varovaisuus harjaantui 
ja joita tilanteita muutoin tavallisessa koulutusympä-
ristössä ei tapaa. 

Ollessani Golanilla v 90-91 komentajana käytiin 
erikoinen Persianlahden sota. Silloin oli myös patal-
joona uhan alaisena, ja tällöin oli vastuu myös toi-
sista ihmisistä. Mielenkiintoiseksi ajan teki myös se, 
että tehtävässä tutustui huomattavaan määrään eri 

maiden diplomaatteja ja sotilaita. Samalla oli myös 
tilaisuus työskennellä sekä Syyrian että Israelin suur-
lähettiläittemme kanssa, joka muodostui tavanomaista 
rutiinityötä läheisemmäksi sodan vaatimien erikois-
järjestelyjen vuoksi. Erikoista oli myös vastuu paitsi 
sotilaista myös Tiberiakseen asettuneista n 50 omai-
sesta. 
• Miten suomalaiset YK-sotilaat mielestänne soveltui-
vat sodan olosuhteisiin? 

Henkilökunnan koulutustasoa pidän hyvin tasok-
kaana ja siitä on esimerkkeinä hyvien ja vaativien 
tehtävien tarjoaminen suomalaisille eri YK- missio-
neissa. Opistoupseerien osalta tilanne on sama. Van-
hempaa polvea on vaivannut jonkin verran kielitai-
don ongelma, joka nyt aikaa myöten on paranemassa 
ja heille avautuu ilmeisestikin lisää tehtäviä. 

Puhtaaseen varusmieskoulutukseen perustuva taso 
ei ole riittävä. YK-koulutuskeskus antaa kuukauden 
valmennuksen Niinisalossa ja sen jälkeen jatkuu vie-
lä koulutus kohdealueella säännöllisinä työn oheen 
sijoitettuina jaksoina noin kolmen kuukauden ajan ja 
vasta sen jälkeen miehet kyllä täyttävätkin jo erin-
omaisesti vaatimukset ja ovat joukkona esittely- ja 
toimintakelpoisia rauhanturvaajia. 

Reserviupseereilla apuna on siviilikoulutus, jon-
ka turvin he kurovat koulutustasoa kiinni ja kielitai-
toisina menestyvät hyvin myös kansainvälisten esi-
kuntien eri tehtävissä. 

Myös naisistamme on tullut erittäin myönteisiä 
tietoja ja he ovat lunastaneet hyvin paikkansa eri 
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Joulu Suomenlinnan rykmentissä 
Porkkalan Rannikkopatteriston henkilöstö ei patteris-
ton pikkujoulujuhlissa tänä vuonna jakanut toisilleen 
perinteisiä "pikkujoululahjoja", vaan keräsi varoja 

sotaveteraaneille. Rahoilla hankittiin joulukinkku ja 
joulujuomaa kahdelle Kirkkonummelaiselle veteraa-
niperheelle. Jouluterveisten luovutuksen hoitivat pat-
teriston edustajat patteriston komentajan johdolla. 

Jouluaaton aamuna järjestettiin Mäkiluodon lin-
nakkeella perinteinen jouluaamiainen linnakkeen vä-
elle sekä yhteistyökumppaneille ja Kirkkonummen 
kunnan edustajille. Tilaisuuteen osallistui viimeistä 
kertaa puolustusministerinä Elisabeth Rehn. Linnak-
keen päällikkö kapteeni Timo Säyrinen toivotti vie-
raat tervetulleiksi, jonka jälkeen rykmentin komen-
taja eversti Ossi Kettunen piti puheen ja luovutti ryk-
mentin pienoislipun ministeri Rehnille. Jouluevan-
keliuminen jälkeen nautittiin maittava aamiainen. 
Aamiaisen päätteeksi Rannikkosotilaskotiyhdistys ja 
Kirkkonummen kunta luovuttivat joululahjat Mäki-
luodon varusmiehille. 

Eversti Ossi Kettunen luovuttaa rykmentin 
pienoislipun puolustusministeri Elisabeth 
Rehnille. 

tehtävissä. Nyt kun asepalvelu voidaan muutaman 
vuoden kuluttua asettaa heillekin pääsyvaatimuksek-
si, vähenevät taistelutehtäviin ja muihin rasittavim-
piin tehtäviin ilmenneet soveltuvuusepäkohdat ja on-
gelmat palvelusrasitteen jakamisessa poistuvat. 
• Onko YK-kokemuksista vedettävissä omaan koulu-
tukseemme johtopäätöksiä? 

Mielestäni kyllä on. Varusmieskoulutukselle tu-
lee asettaa huomattavan korkeat laatuvaatimukset. 
Mielestäni koulutus tulee olla vaativaa, henkisesti ja 
fyysisesti riittävän raskasta, jotta onnistumisen ja it-
sensä voittamisen kautta ihminen kehittyisi kestämään 
sodan raakuuden ja kovuuden. Tässä ilmeisesti emme 
osaa vaatia tänä päivänä aivan riittävästi. Olemme 
liikkeellä ilmeisesti liikaa meidän heikomman va-
rusmiesaineksemme ehdoilla. Yritämme viedä kan-
salaiskasvatuksen omaisesti joitain varusmiehiä ar-
meijan lävitse koulutuksen kokonaistason kärsiessä. 

Koulutuksen ajankäyttö on toinen alue, jossa 
emme ehkä ole riittävän korkealla tasolla. Siihen jou-
dumme kiinnittämään jatkossa erityisesti huomiota. 
Koulutuksen resurssien pienentyessä varusmiehille 
syntyy entistä enemmän vapaa-aikaa, josta johtuu, 
että se aika, jonka mies on rivissä, tulee olla meidän 
puoleltamme tehokkaasti läpiviety. Vähemmän 
pulpettiaikaa, enemmän harjoituksia ja monipuoli-
sesti koulutettuna. Aina pitäisi pyrkiä koulutuksessa 
mahdollisimman lähelle sodan ajan olosuhteita ja toi-
mintaa, mutta ehdottomasti palvelusturvallisuus säi-
lyttäen. 

• Olette ollut komentajana ja eri esikunnissa suunnitte-
lijana, mitä pidätte haasteellisimpina tehtävinänne? 

Puolustusvoimat on onneksi riittävän iso työnan-
taja, jossa ihmisiä voidaan siirtää ja kouluttaa hallit-
semaan asioita eri näkökohdista katsoen. Kunhan ryt-
mi on sopiva on se voittopuolisesti etu niin yksilölle 
kuin puolustusvoimillekin ja tässä mielessä olemme 
ilmeisesti edelläkävijä suuriinkin yritysmaailman kon-
serneihin nähden. Näin ollen useat tehtävät muodos-
tuvat haasteellisiksi ja niissä joutuu paneutumaan 
moniin sellaisiinkin asioihin, joihin ei olisi koskaan 
kuvitellut törmäävänsä. Ehkä vahvimmin minuun ovat 
vaikuttaneet Hämeenlinnassa ESSLE:ssa kokemani 
4 vuoden aika, työskentely pääesikunnan operatiivi-
sella osastolla sekä komentajatehtävät, joista Gola-
nilla on luonnollisesti aivan erityinen painonsa. 
• Onko sotilasurallanne ollut joku, joka on vaikuttanut 
eniten toimintoihinne? 

Eri palveluspaikoissa on luonnollisesti useita esi-
miehiä ja kollegoja, joita katsoo, että osaisipa tuon 
ja tuon asian siten, kuin hän sen tekee. Ehkä eräs 
vahvimmista henkilöistä, joka on vaikuttanut on ken-
raali Aadolf Ehrnroothin toista ihmistä kunnioittava 
ja arvostava johtamistapa. Johtaja voi olla ankara, 
vaativa ja etäinenkin tarvittaessa, mutta hänen tulee 
kunnioittaa toista ihmistä ihmisenä ja arvostaa hänen 
antamaansa panosta yhteiseksi hyväksi. Kukaan ei 
ole "tykinruokaa". 
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Esikunnan 
päällikkö 

esittäytyy 

Otin vastaan Suomenlinnan Rannikkorykmentin esi-
kuntapäällikön tehtävät 1.12.1994. Tässä kirjoituksessa 
tarkoitukseni on lyhyesti esitellä itseni sekä muutamalla 
sanalla käsitellä omasta mielestäni ja rykmentin toimin-
nan kannalta tärkeitä asioita. 

Taustastani totean, että olen 40-vuotias hesalainen 
"hurri", joka aikaisemmin on palvellut rykmentissä va-
rusmiehenä 1970 luvulla Mäkiluodossa ja Isosaaressa. 
Kadettikoulusta valmistumisen jälkeen palvelin Kot-
kan Rannikkopatteristossa, jonka jälkeen siirryin Ran-
nikkotykistökoululle muutamaksi vuodeksi. Sotakor-
keakoulun jälkeen maisemat vaihtuivat Kaartin kortte-
liin (PErt-os ja PEulkomaanosasto). Vuodesta 1992 
lähtien vierähti lähes kolme vuotta puolustusministeri-
össä, kunnes tarjottiin mahdollisuutta siirtyä rykment-
tiin. Otin tarjouksen mielihyvin vastaan, ja tässä sitä 
nyt ollaan. 

Suhtaudun uuteen tehtävääni nöyrästi mutta suu-
rella mielenkiinnolla ja totean, että tarvitsen runsaasti 
tukea työtovereiltani varsinkin toiminnan alkuaikoina 
jolloin moni asia on minulle uusi ja tuntematon. Vas-
taanotto rykmentissä onkin ollut hyvin ystävällistä ja 
kysymyksiini on suhtauduttu suurella ymmärtämyk-
sellä, josta haluankin kiittää kaikkia rykmenttiläisiä, 
varsinkin lähimpiä työtovereitani. 

Puolustushallintoa ovat viimeisten vuosien kulues-
sa ravistaneet varsin suuret muutokset. Kaikkia muu-
toksia ei ole läheskään saatettu päätökseen ja voidaan-
kin sanoa, että me pysyvästi olemme siirtyneet muu-
tosten sävyttämään olotilaan. Oma mielenkiintoni suun-
tautuu erityisesti henkilöstöhallinnon alalle. Tämä ei 
pelkästään johdu siitä, että nämä asiat esikunnan työn-
jaon perusteella kuuluvat esikuntapäällikölle. Jokaisen 
johtajan tulisi olla henkilöstön asioiden hoidosta kiin-
nostunut. Henkilöstö on tärkein voimavaramme ja mei-
dän on pyrittävä osoittamaan se muutoinkin kun juhla-
puheissa. 

Tavoitteena tulisi olla, että työilmapiirin paranta-
misen kautta nostettaisiin yhteisömme "tuottavuutta". 
Joukko-osaston tuottavuutta ei voida mitata kuten lii-
keyrityksessä; rahalla tai voiton suuruudella. Siitä huo-
limatta meidän on kyettävä mittaamaan sekä henkilö-

Uusi esikuntapäällikkö, majuri Nysten työnsä 
ääressä. 

kohtaisen työpanoksemme, että joukko-osaston koko 
toiminnan tulosta. Jokaiselle tulee olla selvää mitä hä-
neltä työyhteisössä odotetaan. Toisaalta jokaisen tulee 
myös pysähtyä miettimään mitä hän itse haluaa, mitkä 
tavoitteet jokainen itselleen asettaa ja mitä hän työyh-
teisössä haluaisi muuttaa. 

Näiden kysymysten selvittämiseksi ja joukko-osas-
tossa palvelevan henkilöstön työtyytyväisyyden paran-
tamiseksi puolustusvoimain komentaja käski jo vuon-
na 1993 esimies-alais -keskusteluiden käyttöön otta-
misen. Eri syistä johtuen tämä toiminta ei kuitenkaan 
ole käynnistynyt. Tämä epäkohta tullaan korjaamaan 
ja keskustelut käynnistämään kuluvan kevään aikana. 

Jotta E-A -keskusteluista saataisiin se huomattava 
hyöty irti joka niistä käsitykseni mukaan on saatavis-
sa, se vaatii meiltä jokaiselta oikeaa suhtautumista asi-
aan. Työjärjestykset on oltava laadittu jokaiselle työn-
tekijälle, niin esimiesten kuin alaisten on valmistau-
duttava keskusteluihin huolella, aikaa on varattava riit-
tävästi jne. Toiminta tullaan ohjeistamaan tarkemmin 
lähiaikoina ja toivon, että kaikki osallistuvat siihen ra-
kentavassa hengessä. 

Henkilöstön palvelusuran suunnittelu kaipaa mie-
lestäni myös kehittämistä. Suunnittelua voidaan oleel-
lisesti parantaa E-A keskustelujen avulla ja tulosten 
perusteella. Mielestäni kohtuullinen tavoite on, että yk-
sittäinen työntekijä tietää seuraavan tehtävänsä varmuu-
della hyvissä ajoin. Lisäksi sitä seuraavaa tehtävää oli-
si hahmoteltu ehkäpä muutaman vaihtoehdon muodos-
sa. Tähän asiaan pyritään paneutumaan rykmentissä 
lähiaikoina. 

Mielessä on suuri määrä muitakin tärkeitä ja mie-
lenkiintoisia asioita jotka haluaisin nostaa esille. Käy-
tännön syistä johtuen se ei kuitenkaan ole mahdollista 
tässä yhteydessä. Toivottavasti minulle siunaantuu mah-
dollisuus mahdollisimman monessa yhteydessä keskus-
tella asioista teidän kaikkien rykmenttiläisten kanssa. 
Kuten sanoin rykmenttiin tullessani: Sellaista asiaa ei 
olekaan josta en mielelläni keskustelisi Teidän kans-
sanne. 

Hyvää talven ja kevään jatkoa toivottaen 
Henrik Nysten 
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Suomenlinnassa 
varusmiehet ja kiltalaiset 
yhteistyössä 

Killan varusmiestoiminta 
luo edellytyksiä 
nuorekkaalle jäsenkunnalle 

Suomenlinnan Rannikkotykistökillas-
sa varusmiestoiminta ei rajoitu kotiu-
tettavien varusmiesten palkitsemi-
seen vaan pyrkii kohtaamaan varus-
miesten toiveet ja tarpeet useilla eri 
toimintamuodoilla. Uusia toiminta-
muotoja kehitellään jatkuvasti yhteis-
työssä varusmiesten kanssa. 

Lisääntyneiden lomien ansiosta varusmiehet viettävät 
yhä enemmän vapaa-aikaansa varuskunnan ulkopuolel-
la ja varuskunnassa lomaansa viettävät eivät yleensä 
kärsi vapaa-ajan harrastemahdollisuuksien puutteesta. 
Tästäjohtuen killan varusmiestoimintaakaan ei voi enää 
perustaa "järjestetään jotain vapaa-ajantoimintaa" -aja-
tukseen vaan lähtökohtana on pidettävä kiinnostavien ja 
mieleenpainuvien tapahtumien ja kokemusten järjestä-
mistä. "Killan viime syksynä järjestämä värikuulakisa 
sai hyvän vastaanoton varusmiesten keskuudessa", tote-
aa helmikuussa tehtävänsä jättävä Rannikkotykkimies-
toimikunnan (RTTK) puheenjohtaja alikersantti Jukka 
Paattiniemi ja jatkaa:"Tämän kaltaista toimintaa kaiva-
taan lisää, jotta mahdollisimman moni pääsisi osallistu-

maan. Myös killan ja muiden tahojen järjestämät vapaa-
liput erilaisiin tapahtumiin, kutenjääkiekko-otteluihinja 
elokuviin ovat saaneet hyvää palautetta. " 

Tietoa kaivataan ja tarvitaan 

Suomenlinnan RT-kilta on jo pitkään järjestänyt ns. 
alokasoppitunteja, joissa kerrotaan killasta sekä erityi-
sesti sen varusmiesjaoksen toiminnasta. "Mutta tietoa 
kaivataan edelleen lisää," toteaa RTTK:n uusi puheen-
johtaja korpraali Jukka Nysten ja pahoittelee, ettei pääs-
syt alokasaikanaan osallistumaan killan jäljestämään 
alokassaunaan. "Varusmiehet ovat alokasaikana kiin-
nostuneita mm. siitä, vaikuttaako aliupseeri- tai reser-
viupseerikurssin käynti työnsaantiin. Samoin varusmie-
het kaipaavat nykyistä enemmän tietoa eri koulutushaa-
roista ja reserviläistoiminnasta. Tämän tiedon välityk-
sessä kiltalaiset pystyisivät varmaankin olemaan avain-
asemassa", Nysten pohdiskelee. 

Saunassa sotilasarvot unohdetaan 

"Alokassaunat ovat saavuttaneet suosiota varusmiesten 
keskuudessa. Niissä on käyty vapaamuotoisia keskuste-

- Ä S S Ä S r l o i k e a l t a l Jukka Paa,,iniemi'Jouni 
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luja niin koulutushaarojen eroista kuin myös linnakepal-
veluksesta yleisestikin", kertoo killan varusmiesjaoksen 
vetäjä Mika Pyyskänen, joka palkittiin viime itsenäi-
syyspäivänä vuoden kiltalaisena. Mika Pyyskänen liittyi 
itse kiltaan heti varusmiespalveluksensa jälkeen pari 
vuotta sitten. Näin varusmiesajan muistot ja toivomuk-
set ovat edelleen kirkkaana mielessä ja toimintaa on 
helppo suunnata oikeaan suuntaan. 

Linnakelehdestä vapaa-ajanvaatteisiin 

"Killan varusmiestoimintaan kuuluu säännöllinen yhte-
ydenpito RTTK:n edustajiin, erilaisten tapahtumien jär-
jestäminen varusmiehille ja yhdessä varusmiesten kans-
sa. Lisäksi kilta luo puitteet varusmiesten vapaa-ajan-
vaatteiden ja -tarvikkeiden hankintaan sekä julkaisee 
Linnakelehteä, joka on vuoden alusta profiloitu nimen 
omaan varusmiesjaoksen tiedotuslehdeksi varusmies-
ten suuntaan", kertoo killan puheenjohtaja Jouni Grön-
roos Linnakelehden uudelle varusmiestoimittajalle tyk-
kimies Jani Uljaalle, joka on juuri siirtynyt RTTK:hon. 
"Keskeistä on kuitenkin se, että kilta tekee sellaista työtä 
varusmiesten kanssa, jokahyödyttääjakiinnostaa varus-
miehiä. Tässä varusmiehet ja erityisesti RTTK varus-
miesten puhetorvena on avainasemassa", Grönroos jat-
kaa. 

Palkitsemisiakaan ei unohdeta 

Erilaisten tapahtumien ja toimintojen ohella kilta palkit-
see baretillaan ansioituneita varusmiehiä. Palkitsemiset 
tapahtuvat yleensä kotiutustilaisuuksissa, joita pidetään 
eri puolilla rykmenttiä. "Kaiken kaikkiaan varusmies-
toiminta on antoisaa ja palkitsevaa. Kun varusmiehiä 
liittyy kiltaan jo varusmiesaikanakin, tuntee saaneensa 
viestin perille. Uudet nuoret jäsenet ovat puolestaan mitä 
parhaimpia henkilöitä yhteistoimintaan uusien varus-
miesten kanssa", miettii MikaPyyskänenjajatkaa:"Ilman 
koko palvelusajan kestävää yhteistyötä palkitut varus-
miehet eivät ehkä osaisi arvostaa saamaansa tunnustusta 
killalta, puhumattakaan siitä, että he tuntisivat baretin 
symboloiman kiltatoiminnan." 

Mistä kiltatietoa kotiutumisen jälkeen? 

"Uskon, että yhä useampi kotiutuva varusmies olisi 
kiinnostunut liittymään kiltaan ja osallistumaan sen toi-
mintaan, jos he saisivat tietoa killasta muutamia kuukau-
sia kotiutumisen jälkeen. Tällöin "ohi on" humu on 
laskenut ja alkaa kaipaamaan varusmiesaikana tutuksi 
tulleita ystäviä," toteaa Jukka Paattiniemi ja kertoo kui-
tenkin itse harkitsevansa liittyä kiltaan vielä ennen kotiu-
tusta, jotta saa hyödynnettyä varusmiehille mahdolliste-
tun ilmaisen ensimmäisenjäsenvuoden. "Tuossa ajatuk-
sessa on seuraava tavoitteemme", toteavat Jouni Grön-
roos ja Mika Pyyskänen poistuessaan RTTKn kanssa 
pidetystä visiopalaverista. 

Jouni Grönroos 

RANNIKKO-
TYKISTÖ-
KOULU 

RANNIKKOTYKISTÖ-
UPSEERIN 
PERINNEPUUKKO 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerioppilaat ovat jo 
usean kurssin ajan hankkineet muistoesineeksi perin-
nepuukon. Tämä perinne-esine on saman mallinen 
kuin R U K n puukko. Sen mustaan tuppeen kiinnite-
tään R tKn joukko-osastotunnus. Puukon terään kai-
verretaan oma nimi ja kurssin numero. Puukkoa val-
mistaa Iisakki Järvenpää Oy. 

Puukon voivat tilata kaikki rannikkotykistön re-
serviupseerikurssin käyneet reserviläiset ja kantahen-
kilökuntaan kuuluvat (Merisotakoulun ja Tykistökou-
lun käyneet ml). 

Puukon hinta on 150 mk (+ postituskulut) 
Tilaukset seuraavilta henkilöiltä: 

Kimmo Kinos 
puh 90-543 066 (työ) 

90-757 1282 (koti) 
Ylil Juha Kilpi 
puh 90-161 5234 (työ) 

Puukkotilaus suoritetaan aina reserviupseerikurs-
sin oppilaskunnan tilauksen yhteydessä. Mikäli mah-
dollista, pyrkikää tekemään tilaukset kootusti. 
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Saunaa, soutua ja 
Killan lauantaisaunat jatkuvat jokaisen kuukauden 
viimeisenä lauantaina kello 15.00 Maretin saunalla. 
Kevään saunapäivämäärät ovat 25.2., 25.3. ja 29.4. 

Killan hallitus vuonna 1995: 
Risto Sariola (puheenjohtaja), 
Olli Salmi, 
Tero Salmi, 
Jouko Parviainen, 
Paavo Kakkoja 
Pekka Silvast. 

Sotaretki Hiidenmaalle 

Hankoniemen kilta tekee kevätretken Hiidenmaalle 
17.-19.3. Retkellä ulkoillaan, ammutaan ja syvenne-
tään yhteistyötä Hiidenmaan suojeluskunnan kanssa. 
Retken hinta on arviolta 600... 650 mk. Retkelle voivat 
osallistua myös rannikonpuolustajat muista killoista, 
reserviläiskerhoista ja joukko-osastoista. Lisätietoja 
retkestä puhelimella: 

Pekka Silvast 911-248 2659 tai 
Risto Sariola 911-244 3414. 

Toukokuussa Mikkeliin 

Kilta tekee toukokuussa retken Mikkeliin, jossa käy-
dään Päämajamuseossa ja Jalkaväkimuseossa. Retki 
tehdään myöhemmin ilmoitettavana viikonloppuna 
linja-autolla Hangosta. Aikaa on syytä varata sekä 
lauantai että sunnuntai. Lisätietoja Mikkelin retkestä: 

Olli Salmi 911-248 2854. 

Soutaen Pietarista Novgorodiin 

Hankoniemen Kilta on haastettu soutamaan laivave-
neillä Pietarista pitkin vanhaa viikinkien idäntietä 
Novgorodiin. Haastajana on viime kesänä Hankoon 
soutaen tullut Pushkinissa toimiva insinöörikadetti-
koulu. Soutu ajoittuu kesäkuun puoliväliin alustavasti 
viikolle 12.-18.6. Myös tälle retkelle voidaan ottaa 
rajoitetusti muitakin kuin Hankoniemenkillanjäseniä. 
Soutu tapahtuu kahdessa sarjassa: kuntoilijat soutavat 
veneillä ja veteraanit linja-autolla. Lisätietoja soudus-
ta: 

Pekka Silvast 911-248 2659 

sotaretkeä 
Rannikonpuolustajien päivä lähestyy 

Tämän kesän rannikonpuolustajien päivän järjestelyt 
ovat täydessä käynnissä Tero Salmen johdolla. Päivä 
järjestetään Hangossa 29.-30.7. Ohjelmassa on mm. 
tutustuminen Russarön linnakkeeseen, Suomenlinnan 
killan koulutusesitys, yhteinen illanvietto ravintola 
Maretissa sotilasmusiikin tahdissa ja sunnuntaina tu-
tustuminen Hankoniemen taistelumaastoihin sekä Lap-
pohjan rintamamuseoon. 

Muiden kiltojen majoitustarpeesta toivotaan yh-
teydenottoa Hankoon. Tarjolla on sotilasmajoitus (ra-
joitetusti), täysihoitola tai hotelli. Pikaiset varaukset 
puhelimella: 

Tero Salmi 911-248 6208 tai 
Pekka Silvast 911-248 2659 

Oy WESTERN SHIPYARD LTD 

puh. 924-366 511. telex 6877 teijo sf 
telefax 924-366 515 

Alusten korjaus- ja muutostyöt 
sekä vuositelakcinnit. 
Suuret teräsrakenteet. 
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KYMIIMLINNAN RT-KILTA 

-

/ j/dl 
30.12.1994 Kyminlinnassa vietettiin eläkkeelle siirtyvien läksiäistilaisuutta. Everstiluutnantti Lauri 
Kasurisen lisäksi patteriston riveistä siirtyivät eläkkeelle kapteeni Jarmo Suominen ja toimistovir-
kailija Eila Laakkonen. 

Kyminlinnan rt-killan 
puheenjohtajan tervehdys 
Tervehdin teitä kaikkia Rannikonpuo-
lustaja-lehden lukijoita ja toivotan 
hyvää, sekä yhteistyörikasta alkanut-
ta vuotta -95 täältä Itäisen Suomen-
lahden rannalta. Aivan erityisesti 
uskon tämän paikkakuntakohtaisen 
teemanumeron antavan virikkeitä 
toimintaan eri paikkakunnilla. 

Tiedotusmuutos 

Tähän asti on killan sisäinen tiedotus tapahtunut mo-
nistetuin "jäsenkirjein", mutta RP-lehden muuttumi-
nen tilausperustaiseksi, sekä se, ettei alueellamme ole 
ilmestynyt "omaa"joukko-osastolehteä, olemme päät-
täneet esittää 19.2. vuosikokoukselle, että 
1. Jäsenmaksua korotetaan 10 mk:lla, jolloin 
2. Lehti tilataan kaikille varsinaisille jäsenille 

3. Tiedotukset/tapahtumatjulkaistaan lehdessä: 10/3, 
21/6,21/9,22/12 sekä ennen tapahtumia myös paikka-
kunnan lehdissä ja vain erikoistapauksessa kirjeellä. 

Olemme laskeneet etteivät muutoksesta aiheutu-
vat kulut olisi enempää kuin tuo 10 mk (säästöä syn-
tyy mm posti-, monistus- ym kuluista). 

Mennyttä muistellen 

Vuoden 1994 toiminta sujui lähes aikaisempien vuosi-
en puitteissa, mutta eräs "lompakkoon" eli talouteen 
vaikuttanut seikka leimasi etenkin järjestettyjä bussi-
retkiä. Kaikissa niissä jäi osanottajien määrä reilusti 
alle kannattavuusrajan, eli tappiota kertyi. Liekö syy 
johtokunnan väärät valinnat tutustumiskohteiksi vai-
ko ajankohdan väärä valinta? 

Jos teillä, hyvät kiltalaiset on esittää kohteita tai 
vinkkejä, on johtokunta kiitollinen avusta. 
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Terviö jatkaa 
Kotkassa 
Kyminlinnan killan vuosikokous 
pidettiin 19.2.1995 

Kokouksen aluksi käsiteltiin "Reserviyksik-
kö"-toiminnan nykyvaihetta, josta syntyikin 
vilkasta sananvaihtoa. Asia jäi "kuulolle". 

Erittäin kiinnostuneita osallistujat olivat 
kuulemaan patteriston komentajan, majuri 
Mikko Taavitsaisen terveisiä kiltaväelle. 
Tervetuloa Kotkaan majuri Taavitsainen. 

Pekkolasta 
kunniapuheenjohtaja. 

Johtokunnan esityksestä nimettiin kv Eero 
Pekkolakillan ensimmäiseksi kunniapuheen-
johtajaksi. Samalla Eerolle luovutettiin kil-
lan pöytästandaari n:o 3. 

Kokous päätti tilata Rannikon Puolusta-
jan kaikille jäsenilleen, jolloin se toimii tie-
dotuskanavana jäsenistölle. Jäsenmaksuksi 
tälle vuodelle vahvistettiin varsinaiselta jä-
seneltä 60,- mk ja perhejäseneltä 20,- mk. 

Puheenjohtajana kolmannen kauden jat-
kaa Esa Terviö, jonka valinta oli yksimieli-
nen. 

Johtokunnan kokoonpano 
kuluvalle vuodelle: 
Puheenjohtaja Esa Terviö 

puh 952-604 123 
Kotilotie 6, 
48310 KOTKA 

Vara- Matti Aaltola 
puheenjohtaja puh 952-62 207 

VallesmanninklO B 17, 
48600 KARHULA 

Sihteeri Heikki Osola 
puh 952-81 807 
Laajakoskentie 47, 
48720 KYMI 

Talouden- Heikki Salmela 
hoitaja puh 951-367 4028 

Junkkarintie 26, 
46910 ANJALANKOSKI 

Tiedotus- Ilmari Pusa 
sihteeri puh 952-228 1214 

Taka-Ruonalantie 20, 
48300 KOTKA 

Jäsen-ja Kirsi Terviö 
osoiteasiat puh 952-604 123 

Kotilotie 6, 48310 KOTKA 
Kuntoiluasiat Pekka Aatola puh 952-64 063 

Jari Salonen puh 952-604 939 
Jäsen Aarre Helanne puh 952-213 253 
Jäsen Tuula Salmela puh 951 -367 4028 
Pston edustaja Tarmo Korhonen puh 952-228 1333 

Vanha lähtee 

Kv Eero Pekkola joka toimi 21 vuotta killan puheen-
johtajana, sekä vielä tämänkin jälkeen lupautui toimi-
maan varapuheenjohtajana vv 1993-95, on nyt jättä-
mässä johtokunnan sopimuksemme mukaan. 

Uskon, että koko rt-kiltaväki ympäri rannikon yh-
tyy kiitokseemme siitä suurimerkityksellisestä työs-
täsi, jonka olet meille antanut. Toivon sinun kuiten-
kin pysyvän aktiivisena rivijäsenenä ja "tietopankki-
namme" vielä pitkään. 

Myös KotRPston komentaja everstiluutnantti kv 
Lauri Kasuriselle, joka luovutti 30.12.94 tehtävät ma-
juri Mikko Taavitsaiselle, toivotamme leppoisia päi-
viä reservissä kiltaakaan unohtamatta. 

Erityiset kiitoksemme ansaitsee myös 30.12.94 
reserviin siirtynyt kapteeni kv Jarmo "Jammu" Suo-
minen sekä ks Tuula Suominen. Molemmat olette 
toimineet suurenmoisella tavalla "isäntäväkenämme" 
kymmenien vierailujemme aikana Kirkonmaalla. Toi-

miessaan patteriston yhdysmiehenä killan johtokun-
nassa, saimme "Jammulta" ruutia, joka ei vähällä 
kastu. Kapteeni Tarmo Korhonen, joka on toiminut 
yhteyshenkilönä Jarmon jälkeen, on osoittanut, että 
perinne jatkuu. 

Samalla onnittelut yliluutnantti Juha Torkkelille, 
Kirkonmaan uudelle päällikölle. Kuulet vielä meis-
tä, Jussi! 

Mutta kuitenkin 

Kiitokset teille kaikille, jotka olette edesauttaneet tä-
män teemanumeron aineiston kokoamisessa. Toivo-
tan kaikille lukijoille aurinkoista kevättä ja uskonkin 
siihen (vaikka 6.2. tulee lunta taivaan täydeltä ja tuuli 
on 21 m/s). 

PS. Etsintäkuulutus: Etsimme vitriinikaappia saa-
daksemme killan perinne-, lahja- ym esineet pois pah-
vi- ym laatikoista sijoitettavaksi Kotkan Klubille. Tie-
dot johtokunnan jäsenille. Esa Terv iö 
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FINNYARDS OY ELEKTRONIIKKA 

VALVONTA 

Vedenalaiset akustiset 
valvontajärjestelmät 

Passiivinen ilmavalvonta 

Asiakaskohtaiset 
sovellutukset 
avaruustoimituksista hankitulla 
tietotaidolla. 

SUOJAUS 

Ballistinen suojaus 

Komposiittikypärät r -

Tutkasuojaus 

FINNYARDS "7 
ELEKTRONIIKKA 
Naulakatu 3 
33100 TAMPERE 
Puh. (931) 2450 111 
Fax. (931) 2130 188 

Naulakatu 3 
33100 TAMPERE 
Puh. (931) 2450 111 
Fax. (931) 2130 188 

Kulttuuri- ja varuskuntakaupunki 
Helsinki toivottaa uudet 
yrittäjät tervetulleiksi 

Yhteydenotot: 
Helsingin Uusyrityspalvelu ry 
Puh. 169 2573, 169 2372 
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Elesco Oy 
PL 128 
(Luomannotko 4) 
02201 ESPOO 
puh. (90) 420 600 
telefax (90) 420 8610 

PL 198 
(Ahlströminkatu 12) 
78201 VARKAUS 
puh. (972)552 8950 
telefax (972) 552 8941 

Elesco, puolustusvoimien 
luotettava järjestelmätoimittaja, 
on nyt entistäkin vahvempi. 

Eri ty isosaamisen alueet: 
• Akustiikka 
• Elektromagnetismi 
• Elektroniikka vaativiin olosuhteisiin 
• Sovellutusohjelmointi 
• Järjestelmäintegrointi 
• Sotilaskäyttöön tarkoitetut 

työskentelysuojat 

Tärke immät tuotteet: 
• Herätemiinojen raivausjärjestelmät 
• Magneettisuojäusjärjestelmät 
• Herätemittausradat 
• Akustiset valvontajärjestelmät 
• Johtokeskus- ja esitysjärjestelmät 
• Ammunnanhallinta- ja laskinjärjestelmät" 
• Suuntaus- ja laiteohjausjärjestelmät 
• Digitaaliset puheensalauslaitteet 
• Siirrettävät laitesuojat 
• Tutkajärjestelmien apulaitteet 

Maanpuolustusväen käyttämä kirjapaino 

KIRJAPAINO floamattutalo 
t a r j o a a g r a a f i s e n a lan a s i a n t u n t e m u s t a ja h y v ä ä k i r j apa ino -
t a i t oa yh te i sö i l l e j a jä r jes tö i l l e s e k ä kaik i l le pa ino tuo t t e i t a 
ta rv i t sev i l le . 

Hallipussi 1, 76100 PIEKSÄMÄKI, puh. 958-13066, fax 958-28574 
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ALUMIINIVENEET 

G-VENE 
Marine 

MAtutech Oy Ab 
SF-25570 TEIJO, ' 358-(9)24-366 566, TELEFAX 358-(9)24-366 568 

HEIMOLEHTI 

KARJALA 
jokaiseen karjalaiseen kotiin 

Ilmestyy viikottain 
Tilaukset puh . C953) 453 1700 

SOTAINVALIDIEN 
VELJESLIITON 
ADRESSI- JA 

KUNNIAMERKKIPALVELU 

hoitaa kaikki adresseja ja kunnia-
merkkejä koskevat asiat. 

Asiakaspalvelumme on avoinna 
maanantaista perjantaihin 

klo 9.00-15.00. 

Osoite: Kasarmikatu 34 A 
00130 Helsinki 
puh (90) 478 500 
telefax (90) 4785 0100 

Ystävällisesti ! 
(HM) ® 

C Vauojosurff . j 

m 
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BS-17 rannik-
ko -oh jus jä r -
jes te lmä on 
kehitetty ame-
rikkalais-ruot-
salaisena yh-
teistyönä Hell-
fire-panssarin-
torjuntaohjuk-

sen pohjalta. Tärkeimpinä 
muutostöinä toteutettiin oh-
juksen lentoradan muuttami-
nen sekä taistelukärjen uusi-

Välimerellä aikanaan 
käytännön sotatoimissa 
mainetta nittänyt SS-11 
ohjus oli pitkään sekä 
suomalaisilla että ruot-
salaisilla rannikko-
ohjusjärjestelmänä. 
Ruotsin rannikkopuolus-
tus hylkäsi teknisesti 
vanhentuneina omat 
SS-11 ohjuksensa jo 
viime vuosikymmenen 
lopussa. Korvaavan 
välineistön hankkiminen 
ei ollut ongelmatonta, 
koska maailmalta ei 
ollut valmiina saatavissa 
ajanmukaista kevyttä 
merimaaleja vastaan 
käytettäväksi suunnitel-
tua ohjusjärjestelmää. 

minen. Lisäksi järjestelmään 
jouduttiin rakentamaan uusi 
kannettava lavetti sekä am-
munnanhallintalaitteisto. Koe-
ammuntoineen tämä kehitys-
työ tuli maksamaan ruotsalai-
sille yli 40 miljoonaa markkaa. 

Kooda t tua laser-valoa 
RBS-17 on alkuperäisen Hell-
fire-ohjuksen tapaan laserha-
kuinen. Tällaisen järjestelmän 
toiminta perustuu maalin va-

RBS-17 -ohjus 
kannettavalla lave-

tillaan. Etualalla 
ohjus kuljetuskote-

lossaan. 
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LASER-maalinosoitti-
mella valaistaan ohjuk-
sen haluttu iskupiste. 

laisuun laser-maalinosoitti-
mella ja ohjuksen hakeutumi-
seen maalista heijastuvaan 
laser-säteilyyn. Maalin valai-
sulaite voi sijaita joko tuliase-
missa tai tyypillisemmin jopa 
3-4 kilometrin etäisyydellä la-
veteista. 

Ohjuksen voidaan antaa 
lukkiutua maalista heijastuvaan 
säteilyyn joko ennen laukaisua 
tai vasta ohjuksen lennon ai-
kana. Jälkimmäinen menetel-
mä mahdollistaa tuliasemien 
sijoittamisen katveen taakse 
suojaan ainakin pinnasta ta-
pahtuvaa tähystystä vastaan. 
Ohjus voidaan laukaista suu-
rimmillaan 20 asteen korotus-
kulmalla, mikä osaltaan rajoit-
taa mahdollisuutta sijoittaa la-
vettia tulisuojaan. Ennen lau-
kaisua ohjus on suunnattava 
karkeasti kohti maalialuetta. 

Maalin valaisulaitteen lähet-
tämä laser-valo on koodattua 
ja eri valaisimiin voidaan asen-
taa erillainen koodi. Ohjuksel-
le on ennen laukaisua kerrot-
tava, millälailla koodattuun la-
ser-valoon sen on hakeudut-
tava. Tämä mahdollistaa use-

ampien maalien tulittamisen 
samanaikaisesti samalla maa-
lialueella, mutta edellyttää toi-
mivia yhteyksiä valaisijan ja tu-
liasemien välille. 

Lentää lujaa 
ja läpäisee 
Ohjuksessa on ruutiraketti, 
mikä palaa lennon alkuvai-
heessa vain muutamia sekun-
teja. Tänä aikana ohjuksen no-
peus ylittää äänen nopeuden. 
Loppuosan matkasta ohjus lii-
tää koko ajan hidastuvalla no-
peudella. Tästä ominaisuudes-
ta johtuen järjestelmälle ilmoi-
tettava suurin kantama on aina 
suhteessa maalin läpäisyyn 
vaadittavaan iskunopeuteen. 
Tyypillisiä merimaaleja vastaan 
RBS-17 järjestelmän suurim-
man kantaman voidaan arvioi-
da olevan 5-8 kilometriä. 

Laukaisun jälkeen ohjus 
nousee säädetylle korkeudel-
le, asettuu vaakalentoon ja ryh-
tyy etsimään oikein koodattua 
laser-valoa. Kun kohde löytyy, 
ohjus lukkituu maaliin ja aloit-
taa syöksyn kohti valaisulait-
teen osoittamaa iskupistettä. 
Maalia on valaistava koko lop-
pulennon aika. 

Maalin läpäisyyn ja aikavii-
veellä tapahtuvaan räjähtämi-
seen perustuva taistelulataus 
on ruotsalaisten valmistama. 
Taistelulatauksen massaa ei 
ole julkaistu, mutta on esitetty 
arvioita, että sen teho vastaa 
noin 120 mm:n merimaalikra-
naatin tehoa, joskin sillä ero-
tuksella, että tykistön kranaatti 
osuu maalissa sattumanvarai-
seen kohtaan, kun taas RBS-
17 ohjus voidaan suunnata 
osumaan maalin haavoittu-
vaan osaan. 

Tarvittaessa 
voidaan uit taa 
Bofors on rakentanut ohjuksen 

kolmijalan varaan pystytettä-
vän lavetin. Lavetti jakaantuu 
kahteen erilliseen osaan, jol-
loin ohjusryhmän henkilöstö voi 
kantaa osat selässään. Lave-
tille voidaan asentaa vain yksi 
ohjus kerrallaan ja ammunnan-
hallintalaitteistoon voidaan kyt-
keä kaksi lavettia. Valmistajan 
ilmoituksen mukaan lavetin 
pystyttäminen kestää vähem-
män kuin neljä minuttia ja oh-
juksen asentaminen lavetille 
vähemmän kuin yhden minu-
tin. 

Ohjusta varten on rakennet-
tu hermeettisesti suljettava kul-
jetus ja säilytyslaatikko. Kysei-
nen varuste soveltuu hyvin liik-
kuviin sotatoimiin saaristossa, 
sillä ohjuksen sisältävä kulje-
tuslaatikko kelluu veden pinnal-
la. 

RBS-17 järjestelmän suu-
rimpana heikkoutena lienee la-
ser-valaisusta johtuvat säära-
joitukset sekä haavoittuvuus. 
Heti kun maalin valaisu aloite-
taan, paljastetaan ohjuksen 
maaliksi aiottu kohde sekä 
maalinvalaisijan sijainti ainakin 
suunnan osalta. Tämä mahdol-
listaa välittömät vastatoimet 
joko valaisijaa, valoa tai ohjus-
ta vastaan. Alkuperäiseen Hell-
fire-ohjukseen onkin jo etsitty 
uusia ratkaisuja millimetrialu-
eella toimivasta hakupäästä. 
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Ominaisuuksia: 
Kantama 5-8 km 
Ohjus 
- massa 48 kg 
-p i tuus 1625 mm 
- halkaisija 178 mm 
- maks.nopeus >1 M 
- kulj.laatikko 23 kg 
Lavetti 48 kg 
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Rannikkotykistön tuleva 
ja tällä hetkellä jo kokei-
lukäytössä oleva laskin-
järjestelmä esiteltiin 
kokonaisuutena RP-
lehden edellisessä nu-
merossa 4/1994. Nyt 
katsauksessa on järjes-
telmän tärkein kompo-
nentti, jonka kehittämi-
selle asetetut tavoitteet 
ja odotukset ovat asela-
jissamme korkealla. 

Rannikkotykistölaskin 
Rannikkotykistölaski-
men tehtävänä on ai-
kanaan operat i iv i -

seen käyttöön tullessaan kor-
vata RAVAL-järjestelmä am-
munnan laskennan osalta. 

Laite on tarkoitettu käytet-
täväksi sekä moottoroiduissa 
rannikkotykistöpatteristoissa 
että kiinteissä rannikkotykis-
töpattereissa. 

Saman laitteen käyttämi-
nen molemmissä tuliyksikkö-
tyypeissä edellyttää huomat-
tavan monipuolisia ominai-
suuksia. Laskinta onkin mah-
dollista käyttää joko patteri-
tai patteristomoodissa. Moot-
toroidun rannikkotykistöpatte-
riston komentopaikalle sijoi-
tettava laite toimii patteristo-
moodissa lähinnä tulitoimin-
nan johtamisen apuvälineenä, 
kun tulipattereiden laskimet 
huolehtivat ampuma-arvojen 
laskennasta patterimoodissa. 

Rannikkotykistölaskin ky-
kenee laskemaan ampuma-
arvot oman kuusitykkisen pat-
terin lisäksi kahdelle oman 
laskentakykynsä menettä-
neelle patterille. 

Kehi t tyne i tä ominai -
suuksia 
Tärkeimmät ominaisuudet: 
• oman patterin valmistelu-

tietojen syöttö 
• varmennettavien patterien 

valmistelutietojen auto-
maattinen vastaanotto 

• maantietojen vastaanotto 
TUMILAIta (tulenjohto- ja 
mittauslaskin), sanomalait-
teelta tai tutkalta sekä 
mahdollisuus manuaali-
seen syöttöön 

• meri- ja maa-ammunnan 
tu l ikomento lyhente iden 
automaatt inen tulkkaus 
sanomalaitesanomista 

• tärkeimpien i lmoitusten 
(ampumavalmis, laukaisu-
valmis jne..) automaatti-
nen lähetys tulenjohtajille 

• ampuma-arvojen, a-tarvi-
ketietojen ja komentojen 
lähetys tykkipäätteille 

• lähtönopeustutkalta saatu-
jen mittaustulosten auto-
maattinen vastaanotto 

• vapaa- ja määrämuotois-
ten sanomalaitesanomien 
vastaanotto ja lähetys 

• sanomali ikenteen auto-

maattinen reitittäminen 
• automaattinen tykkikohtai-

sen ampumatarviketilan-
teen seuranta 

• kirjallisten ja graafisten ra-
porttien tulostus 

• toiminto- ja näyttökohtai-
set HELP-toiminnot 

Tommi Raitio 

Ominaisuuksia: 
Valmistaja Nokia 
Telecommunications, 
Erikoisjärjestelmät 

Käsiteltävyys: 
Yhden miehen 
siirrettävissä. 
Vedenpitävä, kestää 
voimakkaita iskuja ja 
muuta mekaanista 
rasitusta. 

Käyttölämpötila 
-40.. .+55 oC 

Virransyöttö 
10-30V DC akkukäyttö 
(LV-217 akkulipas). 
Akun pika- tai 
ylläpitolataus 
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Keskikesän metsämaastoon tarkoitettu naamioverkko, 
jossa värisävyinä vaalean- ja tummanvihreä sekä musta. 

AAMIOVALINEIDEN 
KEHITTÄMINEN 

Naamioverkko jen ja 
muiden naamioväl inei -
den keh i t täminen vilkas-
tui 50-luvulla toisesta 
maai lmansodasta jatku-
neen hiljaiselon jälkeen. 
Näi tä väl ineitä on eri 
puolilla maa i lmaa kehi-
te t ty kilpaa t iedustelu-
ja asejär jestelmien 
kehi t tämisen kanssa. 
Uusien sensoreiden 
markkinoi l le tu lo on 
tuonut myös vastaavil la 
aaltoalueella to imiva t 
naamioväl ineet . Kehittä-
misessä on maastout ta -
misteknisten ominai -
suuksien ohella pyr i t ty 
parantamaan myös 
niiden käyttöteknisiä 
ominaisuuksia. Näissä 
pyrkimyksissä on onnis-
tu t tu aika pitkäl le, koska 
raaka-aine- ja valmistus-
teknologia ovat kehit ty-
neet ajan mukana. 

Oheiseen taulukkoon on koot-
tu tärkeimpien naamiovälinei-
den kehitys sotien jälkeisenä 
aikana. Se on yleismaailmal-
linen ja kertoo välineryhmit-
täin niiden tulon markkinoille. 

Taulukosta huomataan, 
että 80-luku on tuonut mark-
kinoille monia uusia naamio-
välineitä. Mainittuna aikana 
aloitettiin kehittämään myös 
liikkuvien kohteiden maas-
touttamisjärjestelmiä. Järjes-
telmät ovat mitoitettu väline-
kotaisiksi ja nopeasti käyttöön 
otettaviksi, joista ainakin osa 
voi toiminnan aikana olla koh-
teen päällä. 

L ä m p ö s u o j a u s 
Lämpökameroiden ja -hakuis-
ten asejärjestelmien kehitty-
minen on aiheuttanut vaati-
muksia naamiovälineiden ke-
hittämisen lisäksi myös suo-
jattavien kohteiden rakentei-

siin. Tyypillisimpiä rakenteel-
lisia parannuksia esim ajo-
neuvoissa ovat lämpöeristä-
minen ja pakoputkien sekä 
muiden lämminilma poistojen 
kätkeminen muiden rakentei-
den suojaan. Rakenteellisten 
parannusten lisäksi on kehi-
tetty erilaisia lämpönaamio-
peitteitä. 

Aika 

1950-luku 

1960-luku 

1970-luku 

1980-luku 

1990-luku 

IMaamioväline 

Muovi- ja keinokuituiset 
naamioverkot 
UV-heijastuksen omaavat 
talvinaamioverkot 
Lämpösuojaa antavat 
talvinaamioverkot 
- Lämpönaamiopeitteet 
- Monella aaltoalueella toinivat 
tutkanaamioverkot 

- Tutkatalvinaamioverkot 
- Maastouttamisjärjestelnit 
Monella aaltoalueella toinivat 
kevyet tutkanaamioverko 
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Kesänaamioverkko toisin päin käännettynä, jolloin sen värit 
soveltuvat varhaiskevääseen ja syksyn ruskaan. 

Peitteiden lämpösuojaus 
perustuu pinnan matalaemis-
siivisyyteen, joka saavutetaan 
yleisimmin metalloinnilla. Ly-
hyesti sanottuna matalaemis-
siivinen pinta ei lämpösäteile 
ulospäin yhtä voimakkaasti 
kuin korkeaemissi iv inen -
molempien ollessa samassa 
pintalämpöti lassa. Lämpö-

Antaa suojaa aaltoalueilla 

Visuaali ja lähi-IP 

UV, visuaali ja lähi-IP 

UV, visuaali, lähi-IP ja (lämpö)IP 

- Visuaali, lähi-IP ja (lämpö)IP 
- Visuaali, lähi-IP ja tutka (ml mm-aaltoalue) 

- UV, visuaali, lähi-IP ja tutka 
- Kohteesta riippuen valitaan suojan taso 
Visuaali, lähi-IP, (lämpö) IP ja tutka 
(ml mm-aaltoalue) 

naamiopeitemateriaaleista on 
lisäksi kehitetty muita käyttö-
sovellutuksia, kuten lämpö-
naamioteipit ja -matot. Väli-
neiden lisäksi markkinoille on 
ilmestynyt myös matalaemis-
siivistä maalia, jonka suojaus-
taso on lämpönaamioteippien 
luokkaa. 

Lämpösuojauksen kehittä-
miseen on lu-
et tava myös 
70- luvun lo-
pulla kehitetty 
t a l v i naam io -
verkko. Ver-
kon pintama-
teriaalina ole-
va valkoinen 
Tyvek-muov i 
omaa korkean 
UV-heijastuk-
sen (kuten lu-
mella) ja läm-
pösuojaukses-
sa tarvittavan 

matalaemissiivisen pinnan. 
Maastouttamisteknisten omi-
naisuuksien parantamiseksi 
painetaan verkon pintaan val-
koisella lisävärillä kuviot. Li-
sävärillä on myös lumen mu-
kainen UV-heijastus, mutta 
korkeampi emissiivisyys kuin 
Tyveki l lä. L isävär i tyksei lä 
saavutetaan verkon pintaan 
vaihteleva emissiivisyys, jos-
ta seuraa kohteesta saatavan 
lämpökuvion rikkoutuminen. 
Tuuletusta varten verkkoon 
meistataan reikiä. 

K a k s i p u o l e i s e s t i vär i -
t e t y t n a a m i o v e r k o t 
Kesäkäyttöön tarkoitettujen 
naamioverkkojen väritysvaih-
toehtoja on kehitetty moni-
puolisiksi viimeksi kuluneen 
vuosikymmenen aikana. Tä-
män kehityksen on mahdol-
listanut naamioverkoissa käy-
tettävien PVC-muovisten naa 
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miotehosteiden valmistustek-
niikan kehittyminen. Nykytek-
niikalla on mahdollista valmis-
taa molemmat puolet eri vä-
risiksi, jopa kuvioväritettynä. 
Tässä kehityksessä on edel-
läkävijänä ollut ruotsalainen 
Bar racuda Techno log ies . 
Kaksipuoleisesti väritettyjä 
verkkoja valmistetaan tilaajan 
määrittämien värisävyjen, hei-
jastusominaisuuksien ja väri-
sävypinta-alojen mukaisesti. 
Värityksiä voidaan soveltaa 
perinteisiin kesänaamioverk-
koihin (näkyvä- ja lähi-IP -aal-

toalue) ja tutkanaamioverkkoi-
hin (näkyvä-, lähi-IP- ja tut-
ka-aaltoalue). 

Mitä jatkossa 
kehitetään? 
Vaikka ennustajan osa on vai-
kea, nähtävissä on kuitenkin 
muutamien välineiden osalta 
jo alkanut kehityksen suunta. 
Naamioverkkojen kehittämi-
sessä ollaan yleisesti etsi-
mässä uusia materiaaleja, jot-
ka mahdollistavat painon ke-
ventämisen alle 200 g/m2 ja 
suojaustason laajentamisen 

nykyiseen verrattuna. Välinei-
den kehittämisessä huomioi-
daan jo nyt niiden käyttäyty-
minen auringossa, sillä ne ei-
vät saisi auringossa lämmetä 
ympäristöstä poiketen. Säh-
kömagneettisten aaltoaluei-
den mukaisesti tarkasteltuna 
kehityksen painopiste tulee 
olemaan lämpö- ja tutka-alu-
eilla (ml mm-aaltoalue). Ke-
hittämiseen on luettava myös 
se, että passiivinen suoja ote-
taan huomion jo uusien väli-
neiden suunnittelussa. 

Eino Härkönen 

— — Oy Atlas Copco 
^ ^ Kompressorit Ab 

Tiedätkö? Välitätkö tietää? 
Me välitämme tietoa 
ALKO-YHTIÖT OY: n alkoholi-
poliittinen suunnittelu ja tiedo-
tusosasto hankkii ja välittää tie-
toa monenlaisista alkoholiky-
symyksiin liittyvistä asioista. 
Pääosin maksuton koulutus-
ja tiedotusmateriaali koostuu 
tilastoista, esitteistä, kalvosar-
joista, julisteista, tietokonepe-
leistä ja video-ohjelmista. 

Materiaali on tarkoitettu kou-
luille, keskusteluryhmille, am-
mattiauttajille ja kaikille niille, 
joita alkoholikysymykset kiin-
nostavat 

Tilaa meiltä aineistoluettelo tai 
haluamasi materiaali osoit-
teesta: 

ALKO-YHTIÖT OY, Alkoholi-
poliittinen suunnittelu ja tiedo-
tus PL 350, 00101 HELSINKI 

Telekopio (90)133 3254 
Puhelin (90) 133 11 
tai suoraan 
A n n a T u r u n e n ( 9 0 ) 1 3 3 2 5 1 7 ALKOHOUPOUITTINEN SUUNNITTELU JA TIEDOTUS 

^ ALKO-YHTIÖT 

SUOJASAUMA 

V a l m i s t a m m e p u o l u s t u s v o i m i l l e m m . 
- v i s u a a l i - , I R - . t u t k a - j a l ä m p ö t a h y s l y k s e l t a s u o j a a -

v i a m a t e r i a a l e j a , n a a m i o v e r k k o j a j a m a a s t o u t u s j ä r -
j e s t e l m i ä ( y h t e i s t y ö s s ä B a r r a c u d a T e c h n o l o g i e s 
A b : n k a n s s a ) 

- v a l e m a a l e j a j a - l a i t t e i t a 
- ha l l i t j a t e l t a t , s i s ä t e l t a t 
- e r i k o i s t e l t a t m m . i l m a k a a r i t e l t t o j a s a i r a a l a t e l t o i k s i 

j a h u o l t o t e l t o i k s i 
- e r i k o i s p e i t t e i t ä 

Suojasauma Oy 

SUOMEN 
HYPOTEEKKIYHDISTYS 

ASUMISEN RAHOITUSTA 

Puh. (90) 228 361 
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Hyvissä 
kaupoissa 

VISA 
— y 

Et tarvitse mui ta kortteja 



T I E T O L I I K E N N E & P O S T I P A L V E L U T 

K O K O A M M E Y H T E Y D E T V O I M A K S I 

S U O M E N P T 


