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Yhteyksiä 
Puolustusvoimien yhteyksiä kansalaisiin ovat suurta-
pahtumina edustaneet moniviikkoinen ja monipuoli-
nen juhlanäyttely sekä juhlaparaati Hämeenlinnassa. 
Paraatissa esittäytyi vahvasti motomekanisoitu jääkä-
riprikaati ja rannikkojoukkoja edustivat rannikkojal-
kaväki, moottoroitu rannikkotykistö ja m85 meritor-
juntaohjukset. Juuri näin. Rannikkojääkärit ovat 
rannikkopuolustuksen elimellinen osa, moottoroitu, 
erityisesti meriammuntaa varten kehitetty tykistö sen 
tehokas torjuntavoima ja ohjukset valttikortti. Oh-
justen high tech'in huumassa on tietenkin muistetta-
va, että meripuolustuksemme pääaseet nyt ja vasta 
ovat miina ja tykki. 

Ilolla on todettava moottoroidun vaasalaispatteris-
tomme pysyvä yhteys kenttätykistöön ja joukko-osas-
ton mainio menestys kenttätykistön kesäleirillä Rova-
järvellä. Rannikolla on ylläpidettävä yhteyttä kaik-
kien puolustushaarojen ja aselajien kesken. Elokuun 
lopulla Suomenlahden rannikolla pidetty oloissamme 
mittava, kenraaliluutnantti Rannikon johtama sota-
harjoitus "Rannikko 88" oli tätä yhteyttä ja yhteis-
toimintaa parhaimmillaan korostaen rannikon puo-
lustamisen tärkeyttä. Maalla, merellä ja ilmassa. 

Rannikon puolustajien yhteyksiä ja ykseyttä vaali-
vat mm killat ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistys. 
Rannikon Puolustajain kiltapäivä pidettiin tänä 
vuonna Vaasassa. Merenkurkun kilta onnistui loista-
vasti järjestelyissä ja kiltalaisia oli mukana sankoin 
joukoin. Myös naisia ja nuoria. Kiltatoiminta on ki-
vaa. Jäsenistöltään ja toiminnoiltaan suppeampi 
RtUY on tärkeä sekin. Sen retket ja kokoukset tarjoa-
vat tilaisuuden tavata rannikkotykkiveljiä rannik-
komme eri osilta ja eri kiviltä. Etenkin nuorille ranta-
somerikkojemme kirkkaille kiville tapaaminen on tär-
keätä ja hauskaa. Tavatkaamme vuosikokouksessa 
Kotkan Rankissa. RtUY:n hallitsevimpia toimintoja 
on keskimääräistä laajempi julkaisutoiminta. Erittäin 
tarpeelliseksi todetun Rannikkotykkimies kirjan täy-
dellisesti uusittu 6. painos on kohta valmis. Se kuuluu 
jokaiselle rannikkotykkimiehelle ja monille muille-
kin. Hoidetaanpa nyt markkinointi mallikkaasti ja 
nopeasti, jotta julkaisemista voidaan jatkaa tulevai-
suudessakin. 

Aselajin julkaisutoimintaan ja yhteydenpitoon 
kuuluu myös tämä lehti. Se kaipaa kentältä kirjoituk-
sia ja kuvia sekä vähintäinkin kritiikkiä ja toiveita si-
sältöön. Julkaisijoiden ja lukijakunnan tulisi päättää 
mitä ja millä ehdoilla halutaan, sillä lähes 20-vuotisen 
yhä laajenevan ilmaisjakelun mahdollisuuksien koh-
dalla on lähenemässä polun pää. 

Timo Sario 



Puolustusvoimien 70-vuotisjuhlavuoden valtakun-
nallinen paraati pidettiin 4.6.1988 Hämeenlinnassa. 
Paraatiin osallistui 2050 miestä ja 239 ajoneuvoa. 
Paraatijoukot olivat pääosin Etelä-Suomen sotilas-
läänistä. Paraatia komensi Etelä-Suomen sotilaslää-
nin komentaja, 4.6. kenraaliluutnantiksi ylennetty 
Erkki Rannikko. Paraatin otti vastaan tasavallan 
presidentti Mauno Koivisto. 

Puolustus-
voimain 
70-vuotisjuhla-
paraati 
4. kesäkuuta 
Hämeenlinnassa 

Juhlapuheessaan presidentti 
Koivisto sanoi mm. 

"Turvallisuus ei ole asia, 
joka voitaisiin jakaa osiin. 
Kansainvälisen tilanteen mah-
dollinen kiristyminen tai val-
tioiden välisten suhteiden 
epäsuotuisa kehitys tuntuvat 
myös täällä. Meidän onkin 
huolehdittava riittävästä ta-
loudellisesta omavaraisuudes-
ta sekä tarvittavasta puolus-
tuskyvystä. Puolustuskyvyn 
ylläpitäminen on osa turvalli-
suuspolitiikkaamme ja puolu-
eettomuutemme uskottavuut-
ta. 

JÄÄKÄRIPRIKAATIN KOKOONPANO 
-ITSENÄISEEN TAISTELUUN PYSTYVÄ 
-KAIKKIA ASELAJEJA SISÄLTÄVÄ 

6800 MIESTÄ 
1000 AJONEUVOA 

PRIKAATIKOHTAISESTI 
fraiJS*; 

PATL 
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Puolustuskykyä ei voida yl-
läpitää yksin poliittisin ja so-
tilaallisin toimin, vaan tarvi-
taan kansalaisten itsenäisyys-
ja puolustustahtoa. Tässä 
suhteessa tilanteemme on 
myönteinen." 

Lippujuhlapäivän paraatis-
sa joukkojen pääosa esiintyi 
maavoimien uuden perusyh-
tymän Jääkäriprikaati 90:n 
kokoonpanossa. Tähän uu-
teen Jääkäriprikaatiin kuuluu 
neljä jääkäripataljoonaa, 
kenttätykistörykmentti, ilma-
torjuntapatteristo, pioneeri-
pataljoona, panssarintorjun-
taohjuskomppania sekä tie-
dustelu-, huolto-, viesti- ja 
esikuntakomppaniat. 

Määrävahvuiseen Jääkä-
riprikaati 90:een kuuluu noin 
6 800 miestä ja vaihtoehtoi-
sesti lähes 300 telakuorma-
autoa tai panssaroitua ajo-
neuvoa. Etelä-Suomessa pri-
kaatit varustetaan panssaroi-
duilla ajoneuvoilla ja Poh-
jois-Suomessa telakuorma-
autoilla. Ajoneuvoja prikaa-
tissa on yhteensä noin tuhat. 

Jääkäriprikaati 90 toimi 
ensimmäisen kerran huhti-
kuun alussa Lapissa järjeste-
tyssä Tuisku-88-sotaharjoi-
tuksessa, jolloin se oli lähes 
määrävahvuinen. Hämeenlin-
nan paraatissa prikaati esitel-
tiin ensimmäisen kerran koot-
tuna yleisölle, joskin mies-
määrältään sekä kalustoltaan 
huomattavasti määrävah-
vuutta pienempänä. 

Meritorjuntaohjuspatterin lavet-
tiajoneuvo paraatissa Hämeen-
linnan moottoritiellä. Eräänä vii-
meisimmistä, mutta odotetuim-
mista. 

| 
•ii 

• 

Hangon Rannikkopatteriston lippupatteri paraatikatselmuksessa. 
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Me olemme 72. kadettikurssin Rannikkotykistö-
linja ja nyt rannikkotykistöluutnantteja 

Kuvassa vasemmalta luutnantit Olavi Jantunen (SIRtR), Petri Hietasalo (RtK), Juha Kokkonen 
(VaaRPsto), Tarmo Korhonen (KotRPsto), Jarmo Partanen (SIRtR), Jyri Vikström (TurRtR) ja Jussi Vou-
tilainen (KotRPsto). 

Kurssimme alkoi 9.9.1985 ja Ш s e n rannikkotykistöosuus ke-
säkuussa 1987. Viidelle meis-
tä aselaji oli jo tuttu varus-
miesajalta. Toiset viisi kurs-
siltamme olivat lähtöisin jal-
kaväestä, ilmatorjunnasta ja 
kenttätykistöstä. 

Koulutus Rannikkotykistö-
koululla alkoi merivalvonnal-
la, jonka jälkeen aloimme tu-
tustua aselajimme asejärjes-
telmään ja sen muihin hie-
nouksiin. 

Teoriavoittoisen syksyn jäl-
keen vietimme lähes koko ke-
vään ja kesän käytännön har-
teisleiri Hangossa, missä tie-
tomme ja taitomme punnit-

TurRtR:n uudet luutnantit Jyri Vikström ja Jari Pullinen. tiin. 
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Moottoroidun rannikkotykistön luutnantit Timo Ikonen ja Juha Kok-
konen. 

Runsas vuosi Rannikkoty-
kistökoululla antoi meille pe-
rusteet aloittaa upseerin ura 
aselajissamme. Me kaikki 
odotimme innolla pääsyä 
omiin joukko-osastoihimme 
ja uskomme täyttävämme 
meihin kohdistuvat odotukset 
upseereina ja herrasmiehinä. 

Hangon nuorta voimaa, luutnantti Petri Parviainen 
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MAJURI 
KALERVO SIPI 

Suomen 
Puolustusvoimien 
ohjukset 

Artikkelin kirjoittaja majuri Kalervo Sipi palvelee 
Pääesikunnan ohjustoimistossa. Hän kuuluu maam-
me kokeneimpiin ohjusupseereihin, sillä suoritettu-
aan vuonna 1979 Sotakorkeakoulussa yleisesikun-
taupseeritutkinnon hän on työskennellyt alalla ja 
toiminut mm kaksi vuotta Helsingin Ilmatorjunta-
rykmentin ohjuspatteriston komentajana. 

Pariisin rauhansopimuksessa 
vuodelta 1947 todetaan, että 
Suomi älköön pitäkö, valmis-
tako tai kokeilko minkäänlai-
sia omalla käyttövoimallaan 
kulkevia taikka ohjattavia 
ammuksia. 

Rauhansopimuksen teke-
misen aikoihin ohjuskehitys 
astui vasta ensi askeliaan ko-
ko maailmassa. Alan nopea 
kehitys johti kuitenkin 
siihen, että ohjukset yleistyi-
vät kaikissa puolustushaa-
roissa. 

Tämän takia Suomi hankki 
vuonna 1963 rauhansopimuk-
sen allekirjoittajavaltioilta 
asiaan uuden tulkinnan, jon-
ka mukaan myös meille on 
sallittu puolustuksellisten oh-
justen hankinta. 

Ensimmäiseksi meille han-
kittiin panssarintorjunta- ja 
lentokoneohjuksia. Tänään 
Suomen puolustusvoimilla on 
jo runsaasti erityyppisiä oh-

juksia. Niitä on kaikilla puo-
lustushaaroilla; maa-, meri-
ja ilmavoimilla. 

Ohjus on ohjattu ammus 

Ohjus on itse asiassa kuin mi-
kä tahansa ammus. Se vain 
kulkee omalla voimakoneel-
laan ja sitä ohjataan tai se oh-
jautuu itse omin aktiivisin toi-
menpitein. Ohjuksen hyöty-
kuormana voi olla tuhoava 
taistelukärki taikka esimer-
kiksi tiedustelu- tai häirintä-
välineistöä. 

Itse ohjus on vain osa suu-
remmasta kokonaisuudesta, 
ohjusjärjestelmästä. Tällaisen 
järjestelmän koko ja laatu voi 
vaihdella paljon. Yksinkertai-
simmillaan se on vain kannet-
tava ohjus ampumalaitt ei-
neen. Tällaisia ovat esimer-
kiksi panssarintorjunta- ja lä-
hi-ilmatorj untaohj ukset. 

Pisimmälle kehitettyihin 
ohjusjärjestelmiin kuuluu 
useiden tonnien painoiset, tu-
hansien kilometrien kanta-
man omaavat ohjukset tutka-
asemineen, tietokoneineen, 
tiedonsiirtolaitteineen ja lähe-
tyslaitteineen. Tämän ryhmän 
edustajia ovat mm eräät ilma-
torjunta- ja kauko-ohjusjär-
jestelmät. 

Ohjuksen kehityksen voi-
daan katsoa alkaneen raketis-
ta. Varsinaisen perustan uu-
denaikaiselle ohjustekniikalle 
loi kuitenkin vasta lentotek-
niikka automaattisine ohjaus-
järjestelmineen. Ensimmäisen 
maailmansodan jälkeen ta-
pahtunut raketti-moottoritek-
niikan kehitys antoi vauhtia 
ohjusten nopealle edistymisel-
le. Kehitystä joudutti myös 
teletekniikan voimakas esiin-
marssi. Tutka on nimittäin 
eräs modernin ohjustyypin 
peruselementti. 
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Toisen sukupolven 
panssarintorj untaa 

Panssarivaunujen aseistuksen 
tehokkaan ampumaetäisyy-
den ja osumatodennäköisyy-
den kasvu vaatii panssarintor-
junta-aseiden ampumaetäi-
syyden lisäämistä. Panssarei-
den liikkeen nopeutuminen ja 
panssaroinnin paraneminen 
puolestaan edellyttävät, että 
tor ju ja ampuu nopeasti, osuu 
ja omaa riittävän läpäisyky-
vyn. Näihin vaatimuksiin on 
löydetty ratkaisu ohjuksista. 

Tämän päivän panssarin-
torjuntaohjukset ovat toisen 
sukupolven mallia. Ohjusam-
pujan ei enää tarvitse seurata 
ohjusta. Riittää, että hän pi-
tää maalin tähtäimessä. Puo-
liautomaattiohjaus pitää oh-
juksen suunnassa. 

Suomella palveluskäytössä 
olevat toisen polven panssa-
rintorjuntaohjukset ovat ni-
meltään Panssarintorjun-
taohjus 82 ja 83. 

Kannettava Panssarintor-
juntaohjus 82 on neuvostoliit-
tolainen. Sen tehokas ampu-
maetäisyys on yli kaksi kilo-
metriä. Ohjus läpäisee pans-
saria noin 500 millimetriä. 
Ohjus lentää noin 200 m/ s . 
Ampumalaite painaa 23 kiloa 
ja ohjuslaukaus 13 kiloa. 

Panssarintorjuntaohjus 83 
tulee USA:sta. Sillä pystyy tu-
hoamaan panssarivaunuja yli 
3,5 kilometrin päästä. Tämän 
ohjuksen läpäisykyky on 800 
millimetriä. Ohjuksen nopeus 
on 300 m/s . Koko järjestelmä 
painaa 103 kiloa, josta ohjus-
laukauksen osuus on 25 kiloa. 

Panssarintorjuntaohjus 83 

Panssarintorjuntaohjus 82 

PANSSARINTORJUNTAOHJUKSEMME PÄHKINÄN-
KUORESSA 

PstOhj 82 
(FAGOT, AT-4 Spigot) 

PstOhj 83 
(T0W, BGM-7IA) 

Ampumaetäisyys 
Läpäisykyky 
Ampumalaitteen paino 
Ohjuslaukauksen paino 
Ohjuksen paino 
Ohjuksen lentonopeus 

yli 2000 m 
noin 500 mm 

23 kg 
13 kg 
8 kg 

noin 200 m/s 

yli 3500 m 
800 mm 
78 kg 
26 kg 
19 kg 

300 m/s 



Meripuolustuksen 
ohjukset 

Falklandin sodassa sai suo-
rastaan legendaarisen mai-
neen ranskalainen Exocet-me-
rimaaliohjus. Meillä tätä oh-
justyyppiä edustaa Ruotsista 
ostettu RBS-15 SF, jota hy-
vällä syyllä voidaan sanoa 
maailman uudenaikaisim-
maksi. 

Ohjusvene TUIMA-luokka. 

Suomen merivoimat aloitti 
ohjuksilla aseistautumisen os-
tamalla 60-luvun lopulla Neu-
vostoliitosta neljä Tuima-luo-
kaksi ristittyä ohjusvenettä. 
Niissä samoin kuin Suomessa 
rakennetussa ohjuslautta Is-
kussa on Meritorjuntaohjus 
66. Samaa ohjusta käyttää 
myös rannikkotykistö ras-
kaan maastokuorma-auton 
vetämälle lavetille asennettu-
na. 

Ohjusvene HELSINKI-luokka. 

Kesäkuussa 1987 sai meri-
voimat neljännen Helsinki-
luokan ohjusveneensä, jossa 
ohjuksena on Saab-Boforsin 
valmistama RBS-15 SF. Sama 
ohjus tulee myös suunnitteilla 
olevaan Helsinki 2 -luokan 
ohjusveneeseen. 

RBS-15 lentää alkuvaihees-
sa ohjelmoituna pinnassa saa-
ria väistellen tai omaan tutka-
mittaukseensa perustuen niitä 
mahdollisimman matalalla 
ylittäen. 

Avomerelle tullessaan oh-
jus laskeutuu muutaman 
kymmenen metrin lentokor-
keuteen. Tässä vaiheessa oh-
juksen oma hakupää on vielä 
hiljaa, jottei hyökkäys paljas-
tuisi tutkanilmaisimille. 

Loppuvaiheessa ohjus pai-
nuu aivan meren pintaan, ot-
taa maalin kiinni hakupääl-
lään ja iskee. Koko ohjuksen 
tulenjohtojärjestelmä perus-
tuu tietokoneisiin. 

RBS-15 SF -meritorj unta-
ohjus on 4,35 metrin mittai-
nen. Painoa sillä on vajaat 
800 kiloa. Ohjuksen kärki-
osassa on ohjausjärjestelmä, 
keskellä taistelulataus ja pe-
rässä voimanlähteet, pieni 
suihkuturbiinimoottori ja 
kaksi lähtörakettia. Lentono-
peus on hieman alle äänen no-
peuden. Ohjuksen kantama 
on yli 70 kilometriä. 

Rannikkotykistö käyttää 
väylätorj untaan ranskalaista 
SS-11 :tä. Tämän ensimmäi-
sen sukupolven lankaohjatun 
ohjuksen kantama on noin 
kolme kilometriä. 

1960-luvulla hankitut rans-

kalaiset rannikko-ohjukset ja 
neuvostoliittolaiset meritor-
juntaohjukset ovat teknisesti 
vanhentumassa. Niitä ollaan 
korvaamassa RBS-15:n ran-
nikkotykistösovellutuksella. 
Prototyyppiyksikkö on jo ko-
keilukäytössä. 

Ilmapuolustuksen 
ohjukset 

Suomen ilmatorjunta siirtyi 
ohjuskauteen 1978. Tuolloin 
saatiin maahan ensimmäiset 
neuvostoliittolaiset Ilmator-
juntaohjus 78 lähitorjuntaoh-
jukset. Seuraavana vuonna 
tuli sitten aluetorjuntaluok-
kaa oleva Ilmatorjuntaohjus 
79. Tämäkin on neuvostoliit-
tolais valmisteinen. 

Ilmatorjuntaohjus 78 Stre-
la on infrapunahakuinen lähi-
torjuntaohjus, jolla voidaan 
tulittaa alle kahden kilomet-
rin korkeudella lentäviä maa-
leja noin neljään kilometriin 
asti. Ehtona on, että maalista 
tulee ohjuksen hakupään 
kiinnittymiseen tarvittava 

Ohjusalan uranuurtajaveteraani rannikko-ohjus SS-11. Sukupolven 
vaihdos on vääjäämättä edessä. 
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Ilmatorjuntaohjus 79 nousussa kohti maaliaan 

määrä lämpösäteilyä. Järjes-
telmän ohjausperiaatteena on 
siis passiivinen hakeutuminen 
lämpölähteeseen. 

Noin 15 kg painavaan kan-
nettavaan yhden miehen oh-
jusjärjestelmään kuuluu am-
pumalaite ohjusampujan hen-
kilökohtaisena aseena ja ker-
takäyttöiset ohjus, laukaisu-
putki ja paristo. 

Ohjuksen räjäytys tapah-
tuu kosketuksesta ja siinä on 
itsetuhoaja. Ohjus lentää 
noin 500 m/s . 

I lmatorjuntaohjus 79 on 
aluetorjuntajärjestelmä. Se 
on tarkoitettu korkealla len-
tävien nopeiden ilmamaalien 
tuhoamiseen kaukaa. Ulottu-
vuus on etäisyydessä noin 25 
kilometriä ja pystysuunnassa 
yli 15 kilometriä. 

Ohjusyksikön kalustoon 
kuuluu kaksi eri tyyppistä 
valvontatutkaa, tulenjohto-
tutka ja kolme ohjusten lähe-
tysalustaa, lavettia. Varsinai-
nen ohjus painaa lähtökun-
nossa noin 950 kg. Ohjuksen 

nopeus on lähes 1 000 m/ s . 
Tor junnan käynnistämi-

seksi järjestelmä saa maalin-
osoituksen joko omilta tutkil-
taan tai muulta ilmavalvon-
nalta useiden kymmenien ki-
lometrien päästä. Tulenjoh-
toaseman tutka suunnataan 
ja kiinnitetään osoitettuun 
maaliin, joka otetaan seuran-
taan. Tämän jälkeen määrit-
tävät tulenjohtokeskuksessa 
olevat laskimet tähän maali-
laitteeseen liittyen oikean lau-
kaisuhetken. 

Ohjuksen laukaisun jäl-
keen siepataan ohjus tulen-
johtotutkan seurantaan. Oh-
juksen ja maalin seurantatie-
tojen perusteella määritetään 
tulenjohtokeskuksessa ohjuk-
sen poikkeama valitulta reitil-
tä. Laskimet muodostavat nyt 
virhettä vastaavat ohjausko-
mennot. Ne lähetetään radi-
oitse ohjukselle, joka muut-
taa niiden mukaisesti tarvit-
taessa suuntaansa. Ohjukses-
sa on lähisytytin ja se on va-
rustettu itsetuhoajalla. 

Uusin ilmatorjunta-aseem-
me on Lähi-ilmatorjuntaoh-
jus 86 Igla, joka on kehitty-
neempi ohjustyyppi kuin Suo-
messa jo palveluskäytössä 
oleva Ilmatorjuntaohjus 78 
Strela. Myös Igla on neuvos-
toliittolaisvalmisteinen. 

iM-MmmB 

IT-ohjus 86, Igla osuu myös lähe-
neviin koneisiin. 
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Tämä ns yhden miehen ol-
kapääohjus on infrapunaha-
kuinen ja etsiytyy laukaisun 
jälkeen itsenäisesti maaliin 
lämpösäteilyn avulla. Edeltä-
jäänsä verrattuna sen ampu-
maulottuvuus on suurempi ja 
ohjuksen käytettävyys on mo-
nipuolistunut huomattavasti. 

I lmatorjuntaohjus 86 Igla-
järjestelmä painaa 18,7 kg. 
Sen ampumaetäisyys on vaa-
kasuunnassa noin viisi ja pys-
tysuunnassa noin kolme ki-
lommetriä. Ohjus lentää koh-
teeseensa puolitoistakertaisel-
la äänennopeudella. 

Järjestelmällä on aloitettu 
varusmieskoulutus Rovanie-
men Ilmatorjuntapatteristos-
sa. 

Ilmatorjunnassa ulottu-
vuusalue 5—10 kilometriin on 
erityisen tärkeä. Se hoidettiin 
viime sotien aikana legendaa-
risen maineen saaneilla ras-
kailla ilmatorjuntatykeillä, 
mutta ne on jo ajat sitten 
poistettu käytöstä. Tätä auk-
koa varten tarvitaan kohde-
torjuntaohjuksia. 

Ohjukset ovat tykistöä te-
hokkaampia ulottuvuuden, 
t uhoamis todennäkö i syyden 
ja jokasään torjuntakyvyn 
ansiosta. Kohdeilmatorjun-
nalla suojattavia kohteita on 
maa-, meri- ja ilmavoimissa. 
Valtion vuoden 1988 budjetti-
esityksessä on tilausvaltuus 
kohde i lma to r jun taoh jus j ä r -
jestelmän hankinnan aloitta-
miseksi. Kalusto tulee ole-
maan ranskalainen Crotale 
järjestelmä. 

Ilmavoimilla on torjunta-
hävittäjissään tutka- ja infra-
punahakuisia ilmataisteluoh-
juksia. MiG 21 Bis käyttää 
neuvostoliittolaisia tyyppejä 
ja Drakenin ohjukset ovat 
ruotsalaisten valmistamia. 

• 

Crotale NC (New Generation) — ylinnä maalinosoitustutkan antenni. 
Tulenjohtotutkan antennin vasemmalla puolella on TV ja ohjuksen 
IP-seurain ja oikealla puolella FLIR. Ohjuksia on kahdeksan kuljetus-
ja laukaisuputkissaan. Tässä PASI-asennusmalli. 

Drakenit taivaalla ohjuksineen. 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
VUOSIKOKOUS 

RANKISSA torstaina, marraskuun 10 päivänä 

Kello 11.00 Linja-auto Helsingistä Postitalon ja Mannerheimin patsaan 
välistä. 
Ilmoittautuminen 4.11. mennessä 
Rekola 6860216 tai 
Hannikainen 686 0237 

13.00 Kokoontuminen Kotkassa Kuusisen sotilassatamaan josta läh-
tö ka Vahakarilla 

13.15 Mussalon syväsatamaproj ektin esittely 
14.30 Kahvi Rankin sotilaskodissa 
15.00 V u o s i k o k o u s 
16.00 Päivällinen sotilasmuonitushintaan 
17.00 Vapaata seurustelua A-oikeuksin 
19.30 Lähtö Kotkaan. Linja-auto saapuu Helsinkiin n 22. 

RANNIKKOTYKKIMIES 
Marraskuussa saadaan painosta Rannikkotykkimieskirjan 6. painos. Kirja on täy-
dellisesti uusittu ja siten aivan ajantasainen. Se on nyt A5 kokoinen, 276 sivuinen, 
runsaasti (220) kuvitettu rautaisannos rannikkotykistöstä. Aselajin varusmiehille ja 
reserviläisille se on lähes välttämätön. Siksi sen kustantaja RtUY ei pyri myynnillä 
voittoon vaan kustannusten peittämiseen. 

Kirjoittajat ja toimittajat ovat jo tehneet lahjoituksensa aselajille. Nyt on kaik-
kien rannikkotykkimiesten vuoro antaa tukensa tälle aselajin koulutusta edistävälle 
hankkeelle ostamalla kirjan yhteysupseereilta tai sihteeriltä 35 markalla. Kirjaa keh-
taa hyvin suositella myös tuttavilleen muistakin aselajeista. Toimi nyt heti, olemme 
yhteisvastuussa aselajillemme. 

RANNIKKOTYKISTÖSÄÄTIÖ 
Säätiö on sääntöjensä puitteissa valmis tukemaan rannikkotykistöaselajin piirissä 
tapahtuvaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa. 

Budjetointi- ja hyväksymismenettelysyistä tutkimusapuraha-anomukset ensi vuo-
deksi on toimitettava säätiön asiamiehelle majuri Paavo Suomalaiselle ( I /SIRtR) 
kuluvan vuoden joulukuun alkuun mennessä. Anomuksesta on selvittävä työn laa-
tu, laajuus, tutkimusaikataulu ja työvaihe sekä kustannuslaskelma. 



RAMETO 
Rannikkotykistö on vuoden 
1987 lopussa vastaanottanut 
uuden meritorjuntaohjusjär-
jestelmän prototyypin. Proto-
tyyppi perustuu samaan, 
aiemmin merivoimille hankit-
tuun RBS 15 meritorjuntaoh-
jusjärjestelmään, jonka val-
mistaja on ruotsalainen 
SAAB MISSILES AB. Näin 
jatketaan Meritorjuntaohjus-
järjestelmä 66:11a aloitettua 
meripuolustuksen ohjusalan 
yhteistoimintaa, joka mah-
dollistaa koulutuksen, huol-
lon ja varaosapalvelun tarkoi-
tuksenmukaisen toteuttami-
sen. 

RBS 15-järjestelmä, josta 
Suomessa käytetään nimitys-
tä meritorjuntaohjusjärjestel-
mä 85, on eräs maailman ny-
kyaikaisimmista tämän alan 
järjestelmistä. Järjestelmä on 
niin uusi, että valmistajalla 
hankintaa käynnistettäessä 
oli vain alusjärjestelmä val-
miina. Rannikkotykistösovel-
lusta kehitettäessä Suomen 
rannikkotykistö sai poik-
keuksellisen mahdollisuuden 
asettaa vaatimuksia ja itse oh-
jata kehityksen suuntaa. 
Useinhan vastaavan tason 
järjestelmää hankittaessa on 
valmista laitteistoa koetettu 
muuttaa meidän olosuhtei-
siimme sopivaksi. Rannikko-
tykistö on käyttänyt järjestel-
mästään työnimeä Meritor-
juntaohjusjärjestelmä 85 Ra-
meto. 

Kehittämistyön lähtökoh-
diksi asetettiin seuraavat vaa-
timukset: 
— rannikkotykistön järjestel-

mässä on kyettävä käyttä-
mään täsmälleen samaa 
ohjusta kuin merivoimissa 

— kehitettävä yksikkö on 
kyettävä liittämään ran-
nikkotykistön tulenkäyttö-
järjestelmään siten, ettei 
olemassa oleviin laitteisiin 
tarvitse tehdä merkittäviä 
muutoksia 

— maalin osoitus on kyettävä 
vastaanottamaan miltä ta-
hansa maalialueelle tähys-
tämään kykenevältä yksi-
költä 

— mahdollisimman suuri osa 
alihankinnoista on suun-
nattava Suomeen. 

Nyt vastaanotettu järjestel-
mä on jo osoittanut, että ase-
tetut vaatimukset on kyetty 
hyvin täyttämään. 

Meritorjuntaohjuspatteri 

Yksikön kokoonpanoon kuu-
luu laskinkeskus, lavetteja ja 
tarvittava määrä huolto- ja 
tukielimiä. 

Laskinkeskus muuttaa 
maalin mittausarvot ohjuksil-
le sopiviksi ampuma-arvoiksi. 
Laskinkeskukseen kuuluu 
— maalitietojen käsittely-yk-

sikkö 
— ohjustulen hallintalaitteis-

ta 
— tehonsyöttölaitteet ja 
— viestilaitteet. 

Lavetti on rakennettu ras-
kaan maastokuorma-auton 
— SISU SA-240 — alustalle. 
Lavettiin kuuluu 
— lähtöalusta tukijalkoineen 
— pohjoissuunnan ja lavetin 

asennon määrittämisessä 
tarvittavat hyrrät 

— laitesuoja ja 
— tehonsyöttölaitteet. 

Lavetilla voidaan kuljettaa 
ja ampua 1 . . . 4 meritorjun-
taohjusta. Lavetin käyttämi-
seen tarvitaan vain pari mies-
tä. 
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RBS-15-järjestelmän toiminta 
perustuu jo olemassa olevan 
tutkaverkoston käyttöön. Las-
kinyksikkö ottaa linkin kautta 
tiedot maaleista ja ohjukset 
hakeutuvat kohteisiin "ammu 
ja unohda" -periaatteella. 

Meritorjuntaohjus 85 

Myyjä käyttää ohjuksestaan 
nimitystä RBS 15 SF. 

Ohjusta säilytetään varas-
toinnin ja kuljetusten aikana 
säiliössään, joka toimii myös 
laukaisualustana. Ohjus va-
rastoidaan käyttövalmiina. 

Laukaisun jälkeen ohjus 
saa matkanopeutensa kahden 
ruutirakettimoottorin avulla. 
Nämä boosterit palavat nou-
suvaiheen ja putoavat sen jäl-
keen. Suihkuturbiinimatka-
moottori käynnistyy ilman-
paineesta ja antaa ohjukselle 
hiukan äänennopeuden alla 
olevan matkanopeuden. Oh-
jukseen kuuluu lisäksi autopi-
lotti, korkeusmittari, ohjaus-
mekanismi, tietokone, taiste-
lulataus ja hakupää. Ohjuk-
sen maksimikantama on noin 
70 km ja lennon eri vaiheissa 
ohjus lentää aiemmin ohjel-
moitua lentorataa käyttäen. 

Ohjusammunta 

Ohjusammunnan toteuttami-
nen on suunniteltu helpoksi ja 
vähän käyttäjiä vaativaksi. 

Ammunnan valmisteluun 
kuuluu laitteiden ampuma-
kuntoon saattamisen lisäksi 
— säätietojen syöttö 
— lavettien koordinaattien 

syöttö ja 
— tulenjohtopaikkojen koor-

dinaattien syöttö. 
Maalitiedot voivat tulla jär-

jestelmään joko automaatti-
sesti tai puheella siten, että 
operaattori syöttää maalin 
paikka- ja liiketilatiedot. Jär-
jestelmä on suunniteltu sellai-
seksi, että hakupään ja lento-
radan esiohjelmoidut arvot 
ovat käyttökelpoisia lähes 
kaikissa tapauksissa, mutta 
operaattorilla on mahdolli-
suus muuttaa arvoja niin ha-
lutessaan. 

Järjestelmä mahdollistaa 

usean eri maalin samanaikai-
sen tulittamisen ja ohjuksen 
vaikutus maalissa on valmis-
tajan ilmoituksen mukaan te-
hokas. 

Kehittäminen onnistui 

Rannikkotykistön uuden me-
r i t o r jun taoh jus j ä r j e s t e lmän 
— MTO 85 RAMETON — 
ensimmäiset kokeilut ovat 
osoittaneet, että kehitystyössä 
on onnistuttu. Puolustusvoi-
mien tiedonsiirtojärjestelmien 
tällä hetkellä tapahtuva no-
pea kehittyminen saattaa ai-
heuttaa eräitä jatkokehitys-
tarpeita. 

Uusi meritorjuntaohjusjär-
jestelmä täydentää merkittä-
vällä tavalla modernisoidun 
rannikkotykistön tulenkäyt-
töjärjestelmää. 

• HS 
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OIKEAAN VARASTOINTIIN JA 
KOULUTUSKALUSTON SÄILYTYKSEEN 

(V) Munters 
ilmankuivaajat 

g-g HANKKIJA-
f5^ TEKNIIKKA OY 
— = Munters-tekniikka 
MIKKOLANTIE 1. 00640 HELSINKI. PUH (90) 7291 

NALAN TORJUNTAAN VIE! 
ISO MITTA 
— keitto- ja kastikejauheet 
— jälkiruokajauheet 
— hillot 
— maustekastikkeet ja 

salaattikastikkeet 
— perunasosejauhe 
— salaattikastikejauheet 

NÄILLÄ JAKSAA JUOSTA 

P • tietaa 
• hyvää 

PAASIVAARAN 
SUURKEITTIÖPALVELU № 
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Vaasan Rannikkopatte-
risto voitti Puolustus-
voimien jalkapallomes-
taruuden ja tuli kunni-
akkaasti toiseksi Rova-
järven tykistöleirin tu-
lenaloituskilpailussa. 

Jalkapallon loppuottelussa 
patteristo löi Panssariprikaa-
tin 3—2. VaaRPsto on aiem-
min saavuttanut jalkapallos-
sa kaksi hopeatilaa, niin nyt 
myös ampumakilpailussa. 

Vaasan veri 
ei vapise! 

VaaRPsto rynnii voittoon. 

V E R I P A L V E L U T A R V I T S E E 

SINUA 
Älä siis viivyttele, sillä 

SINUN veresi voi pelastaa elämän 

VERIPALVELUMERKKI — 

TERVEEN IHMISEN MERKKI 

SUOMEN 
PUNAISEN RISTIN 

VERIPALVELU 

RT on terästä, merta ja tekniikkaa 
20 

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
Rannikkoj ääkärit 
Upinniemessä toimiva Ran-
nikkoj ääkäripataljoona yh-
distetään 1.1.1990 alkaen 
Dragsvikissä sijaitsevaan Uu-
denmaan Prikaatiin. Uudis-
tuksen yhteydessä Uuden-
maan Prikaatin henkilökunta 
kasvaa noin kymmenellä. 
Noin kolmisenkymmentä 
Rannikkoj ääkäripatal j oonan 
muusta sotilashenkilöstöstä 
kohdennetaan muihin jouk-
ko-osastoihin. 

Nykyisenmuotoinen, erityi-
sen hakemusmenettelyn kaut-
ta ja vain yhden saapumise-
rän vuosirytmillä tapahtuva 
rannikkoj ääkärikoulutus lop-
puu organisaatiouudistuksen 
myötä. 

Uudenmaan Prikaatin an-
tama tavanomainen jalkavä-
kikoulutus muuttuu rannik-
k o j a l k a v ä k i k o u l u t u k s e k s i . 
Prikaatista muodostuu täten 
erityisesti rannikon ja saaris-
ton olosuhteissa toimimaan 
koulutettu erikoisjoukko. 

Myös prikaatin tykistökou-
lutus sopeutetaan rannikolla 
suoritettavien taistelujen tu-
kemiseen. Rannikkoj ääkäri-
koulu huolehtii edelleen myös 
rannikkotykistön tarvitse-
masta jalkaväkireservijohta-
jien koulutuksesta. 

Valmiudelliset näkökohdat 
ja koulutusmotivaation pa-
rantuminen puoltavat nyt teh-
tyä uudistusta, koska varsin 
suuri osa Uudenmaan Prikaa-
tin palvelukseen astuvista 
ruotsinkielisistä varusmiehis-
tä on kotoisin rannikkoseu-
dulta. 

Uudenmaan Prikaati koko-
naisuudessaan ja erityisesti 
Rannikkoj ääkärikoulu tule-
vat vaalimaan myös Rannik-
kojääkäripataljoonan kunni-
akkaita perinteitä. 

RANNIKKOTYKISTÖKOULU 

Kadetit valmistuivat luutnanteiksi 26.8.1988. Heille 
pidettiin RtUY:n miekkajuhla 9.8. Suomenlinnan 
Upseerikerholla. Kunniamiekan sai kadettikersantti 
Petri Hietasalo. Kadetit otettiin RtUY:n jäseniksi. 
Rannikkotykistölinjan priimukseksi selviytyi kiitet-
tävällä yleisarvosanalla luutnantti Petri Hietasalo. 
Kiitettävään suoritukseen ylsi myös luutnantti Jari 
Pullinen. 

Maavoimien reserviupseerikurssi 188:n rannikko-
tykistölinja päättyi 25.8. Kurssilta valmistui 59 up-
seerikokelasta. Kiitettäviä suorituksia oli kuusi. Re-
serviupseeriliiton kunniamiekan sai kurssin priimuk-
sena upseerikokelas Petri Antero Aalto. 

Kadetti Partanen selostaa linnakeupseerina tilannetta ja puolustus-
suunnitelmia rannikkojääkärikomppanian johtajille yhteisleirillä. 
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HANGON 
R A N N I K K O P A T T E R I S T O 

YHTEISLEIRI HANGOSSA 

Rannikkotykistön yhteisleiri 
järjestettiin Hankoniemellä 
24.5,—2.6.1988. Rt-joukko-
osastoja (pl KotRPsto ja 
VaaRPsto) tukivat PorPr ja 
UudPr muodostamalla linna-
kekomppaniat. 

Harjoituksessa ammuttiin 
runsaasti sekä harjoitus- että 
pääkalustolla varsin hyvin tu-
loksin. Harjoituksen ajan val-
linnut kohtuuttoman hyvä 
säätila sekä koko joukon eri-
tyisen hyvä yritteliäisyys joh-
tivat monen "vanhan par-
r an" tyytyväisiin nyökkäyk-
siin. 

Leirillä oli näet RtUY:n ke-
säretkivierailu, johon osallis-
tui n 40 jäsentä. Jälleen jää-
tiin puntaroimaan mikä saa 
aina samat henkilöt liikkeelle 
ja miksi nuoremmat jäsenet 
useimmiten loistavat poissa-
olollaan. 

HanRPsto kiittää näitä us-
kollisia kävijöitä ja haastaa 
muutkin vastaisuudessa mu-
kaan. 

Rannikonpuolustajave terääni 
Ykä Pohjanvirta Russarössä. 
Mietteissään, mutta aina muka-
na. 

RtUY:n jäsenistöä seuraamassa Russarön eteläkärjessä yhteisleirin ampumakilpailua. 
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Kadetti Korhonen ja kokelas Hankoniemen silmän edustalla. 

KADETTI 
OLAVI JANTUNEN 

Yhteisleirillä 
Hangossa 

Kaksi kadettia astui ulos tor-
juntakeskuksen oviaukosta ja 
siristeli silmiään kirkkaassa 
aamuauringossa. Tehtävien 
vaihto kadettien kesken oli 
käynnissä. Takana oli viisi 
tiukkaa ja työntäyteistä päi-
vää laskinasemassa. Me mo-
lemmat totesimme ammatti-
taitoisen opetuksen ylil Vaini-
onpään ja ltn Uusitalon anta-
mana tuottaneen tulosta — 
laskin alkaa tuntua pikkuhil-
jaa tutulta välineeltä. Ei silti, 
etteikö opittavaa vielä olisi 
paljon. Nyt kuitenkin oppiin 
lähti kaksi muuta kadettia, 
minun ja kadetti Korhosen 
siirtyessä linnakkeen puolus-
tuskysymysten pariin. Minua 
odotti linnakeupseerin tehtä-
vä ylil Suomelan opastuksel-
la. 

Tulin linnakkeen komento-
paikalle. Tuttu ympäristö 
monelta leiriltä, mutta suun-
nitelmat olivat nyt minulle ai-
van vieraat, joten puolustus-
suunnitelman omaksuminen 
tulisi viemään pitkän rupea-
man. Motivaationa kurssim-
me johta ja kapt Tilli ilmoitti 
rannikko jääkärien tulevan 
pian maastontiedusteluun ja 
minun olisi annettava heille 
ohjeet. Vieras linnake, vieras 
suunnitelma ja vähän aikaa. 
Tähän on vain yksi lääke: oh-
jeet kouluttajalta ja töihin. 
Kadalik Pullinen, joka laati 
suunnitelmat, opasti minua 
ympäri linnaketta. Ohitse vi-
lahtivat sulutteet, tornika-

nuunat, tukikohdat, nyt jo 
tuttu torjuntakeskus ja monet 
muut paikat ja asiat. Vyyhti 
tuntui tosi paksulta ja seka-
valta. Linnoittauduin puolus-
tussuunnitelman kanssa ko-
mentopaikallemme. Pohtimi-
seni ja kirjoittamiseni katkai-
si silloin tällöin pirahtava pu-
helin ja sieltä esiin pulpahtava 
uusi ongelma. Pikainen rat-
kaisu tai ohje ja taas työn pa-
riin. Rannikkojääkärit tulisi-
vat huomenaamul la . . . 

Tilanneselvitystä tarvittiin-
kin jo aikaisemmin. Kapt 
Kärkkäinen ja ltn Ohrankäm-
men kiipesivät linnakkeen 
päällikön saattelemana ko-
mentopaikalle. Tilanneselvi-
tyksen jälkeen rannikkojää-
käriupseerit täsmensivät teh-
tävänsä muutamalla asiaan 
pureutuvalla kysymyksellä. 
Annoin heille matkaevääksi 
puolustussuunnitelman osia 
ja muutaman muun tiedon 
kirjallisena. Portaat kopisivat 
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taas ja upseerit lähtivät maas-
tontiedusteluun. Aamulla he 
tulisivat joukkoineen harjoit-
telemaan vastahyökkäystä. 

Aamu saapui taas kerran 
Russarön linnakkeelle. Sää 
suosi meitä edelleen tänä sun-
nuntaipäivänä kuten oli suo-
sinut koko viikon. Rannikko-
jääkärikomppanian päällikkö 
saapui noin 09.00 ja esitti vas-
t a h y ö k k ä y s s u u n n i t e l m a n s a 
linnakkeen päällikölle ja mi-
nulle. Pian tämän jälkeen al-
koi rannikkojääkäreiden har-
joittelu suunnitelman mukai-
sesti. Russarön linnakkeen 
puolustus sai itselleen viimeis-
tä silausta näiden miesten 
harjoitellessa. Mietiskelin it-
sekseni linnakkeen puolus-
tuksen moninaisuutta. Siinä 
yhdistyvät kaikki aselajit. Me 

HANRPSTO 67 VUOTTA 

Patteristo vietti vuosipäivään-
sä totuttuun tapaan ja juhlal-
lisuuksin. 

Tilaisuuksien huipentuma 
oli Russarössä pidetty katsel-
mus, sotilasvala, ohimarssi 
sekä näytösammunta 100 TK-
kalustolla. Katselmuksen suo-
ritti evl H Rinne ja ohimars-
sin otti vastaan Rannikkoty-
kistön tarkastaja ev J A Nis-
ka. 

Tunnelmaa loi se, että lin-
nakkeella oli tilaisuuksissa 
kaikkiaan 500 kutsuvierasta, 
omaista ja varusmiestä. 

Juhlapäivä päättyi Upseeri-
kerholla pidettyyn Cocktail-
tilaisuuteen joka perinteiseen 
tapaan jatkui riittävän pit-
kään. 

harjoittelemme alueilla, jotka 
kriisin sattuessa olisivat tais-
telupaikkojamme. Meidän on 
jatkuvasti opittava uutta ja 
laajennettava näkökenttääm-
me. Samalla kun tähystämme 
merelle on meidän muistetta-
va saaressamme pieninkin yk-
sityiskohta, joka ehkä tarvit-
see huomiotamme. Emme voi 
koskaan sivuuttaa tilaisuutta 
oppia uutta, sillä rannikosta 
vastaamme me RANNIKON-
PUOLUSTAJAT. 

Yhteisleirin loppukatselmus Russarön kasarmin pihalla. 
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HANKOLAISET 
MARATONILLA 

RYHMÄ HANKO iski jäl-
leen! Helsinki City Marathon 
oli taas valloitettava. 13.8. 
lähti iskuryhmä juoksua 
puurtamaan todella kurjassa 
säässä, vettä oli paikoitellen 
nilkkaan asti. Eipä ollut 
kurkku kuivana. 

Joukkueessa juoksivat van-
hoina veteraaneina yhdistyk-
semme jäsenet kaptl res Kari 
Tarkiainen, ylil Matti Eskola, 
Itn Juha Juusela sekä PorPrrn 
vahvistuksena ltn Timo Kova-
nen. Kaikki laukkasivat ennä-
tyksensä. 

Tämä maraton on patteris-
tossa perinne, jonka toteutta-
misen mahdollisti Oy Möln-
lycke Ab:n ja toimitusjohta-
jansa, jäsenemme kapt res 
Pekka Airaksisen lahjoitus. 
Kiitos Pekka tuestasi. 

Hankolaismaratoonarit lähdössä. Vasemmalta ltn J Juusela, kaptl res 
K Tarkiainen ja ylil M Eskola. Huoltoauton luona tukiryhmän johtaja 
maj T Virkki. 
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M 
KOTKAN 
RANNIKKOPATTERISTO 

70-vuotisjuhlat 9.7. 

Rannikkotykistön tarkastaja 
eversti J A Niska ja patteriston 
komentaja evl J Vaaja tarkasta-
vat joukot Toivo Kuulan puistos-
sa. 

Kotkan kaupunki toi onnittelun-
sa juhlivalle KotRPstolle kau-
punginjohtaja Parjanteen joh-
dolla. 
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Päiväjuhlan yleisöä. Etualalla mm patteriston edelliset komentajat evl Pekka Uski ja evl Teuvo Rönkkö-
nen. 

Rannikon veteraanien yli satapäinen rivistö oli ohimarssissa ryhdikäs, perinteitä ja mallia nuoremmille an-
tava. 
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KYMINLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖKILTA 

Toinen toimintavuotemme it-
senäisenä kiltana on tätä kir-
joitettaessa ehtinyt jo run-
saasti ohi puolivälin. On kui-
tenkin liian aikaista arvioida 
vielä tässä vaiheessa itsenäis-
tymisen vaikutusta killan toi-
mintaan. Tämän vuotinen 
osallistumisaktiviteetti antaa 
siltikin aihetta varovaiseen 
toiveikkuuteen. Seuraavassa 
muutamia välähdyksiä vuo-
den tähän astisesta toiminnas-
tamme: 

Helmikuussa pidetyssä kil-
lan vuosikokouksessa valittiin 
puheenjohtajaksi jo kahdek-
sannentoista kerran Eero 
Pekkola. Johtokuntakin py-
syi lähes muuttumattomana. 
Ainoastaan sekä sota- että 
kiltaveteraani Pentti Brunila 
pyysi vapautusta johtokun-
nan jäsenyydestä. Hänen ti-
lalleen valittiin kv. Ilmari Pu-
sa. Aarre Helanne sihteerinä 
ja Matti Kuusalo rahaston-
hoitajana jatkavat hekin jo 
puoliväliin toista vuosikym-
mentä jatkuvaa luottamus-
tehtäväänsä. Pari uutta va-
kanssiakin perustettiin johto-
kuntaan. Jari Salosesta teh-
tiin jäsenhankintahenkilö ja 
Ilmari Pusasta tiedotussihtee-
ri. 

Maaliskuussa järjestettiin 
ulkoilupäiviä pilkkikisoineen. 
Killan ja patteriston eri henki-
löstöryhmien välisen jouk-
kuekuvan voitti jälleen, tie-
tenkin, kilta. Edellisvuoden 

tapaan sää oli tälläkin kerral-
la vähemmän suosiollinen 
pilkkijöitä kohtaan. Itse kil-
pailupäivänä vallitsi aivan sie-
dettävä sää, mutta sitä edeltä-
nyt pitkä suoja vesisateineen 
oli nostattanut valtavasti vet-
tä jään päälle. Se oli aikaan-
saanut melkoisen kovan ka-
don kilpailijamäärässä. 

Kevään kiltaillan olimme 
olosuhteista johtuen joutu-
neet järjestämään vasta tou-
kokuun puolivälissä. Kaikki-
han me rannikoiden kiltalai-
set tiedämme, että veneily on 
silloin lähes kaikki kaikessa. 
Silloin vallinnut erinomainen 
sää ja useat harmilliset yh-
teensattumat karsivat osan-
ottajamäärää ikävästi. Henki 
oli kuitenkin illassamme erin-
omainen. Lohdutimme it-
seämme kuitenkin sillä, että 
syksyllä vastaavassa tapahtu-
massamme ei veneily aina-
kaan saa sotkea suunnitelmi-
amme. Siitä, että iltamme 
yleensä edes jollakin tavoin 
onnistui ja oli jopa hauska-
kin, saamme kiittää naapuri-
killan vierailijoita. 

Kesäkuussa koimme vih-
doin positiivisen yllätyksen. 
Teimme silloin tutustumisret-
ken Loviisan Hevossaaressa 
olevaan ydinvoimalaan. Kai-
ketikin ydinvoiman salaperäi-
nen mahtavuus niin hyvässä 
kuin pahassakin, oli houku-
tellut mahtavan joukon osal-
listujia. Kenties sekä yhdellä 
että toisella saattoivat pikku 
muurahaiset ravata pitkin sel-
kärangan vierustoja itse voi-
malarakennukseen mennessä. 
Ei voida sanoa, että retki olisi 
kuitenkaan tehnyt ydinvoi-
man inhoajista sen ihailijoita. 
Kaikki olivat kuitenkin val-
miita myöntämään sen tosi-
seikan, että rauhoitti se kum-

masti pahimpien pelkotilojen 
osalta. Hyvä retki kaikkinen-
sa. 

Heinäkuun yhdeksäntenä 
päivänä osallistuimme Kot-
kan Rannikkopatteriston 70-
vuotisjuhlallisuuksiin. Varsi-
naisen kiltaamme edustavan 
ryhmittymän lisäksi monen 
monta kiltaveljeä vanhem-
masta päästä oli mukana 
"Itäisen Suomenlahden tais-
telijoiden" rivistössä. Killan 
lahjan juhlivalle patteristolla 
luovuttivat puheenjohtaja ja 
sihteeri. 

Viikkoa myöhemmin vie-
timme koko perheen "Merel-
listä päivää" tekemällä vene-
retken Mustamaan entiselle 
linnakesaarelle. Saari tuntui 
kutsuvan siellä aikoinaan pal-
velleita sekä nuorempiakin 
runsain joukoin mukaan. 
Niinpä Merellisen päivän osa-
nottajaennätys lieneekin ollut 
ilmeinen. Periile päästyä van-
hemmat, jo aikanaan siellä 
pitemmän tai lyhyemmän 
ajan palvelleet miehet lähtivät 
katsomaan miltä saari näyt-
tää tänä päivänä. Lukuisa 
joukko nuorempia miehiä, 
samoin muutama nainen, liit-
tyivät heidän seuraansa. Liik-
keelle lähdettiin varmoina 
saaren tuntijoina. Niin luul-
tiin. Toisin kuitenkin kävi. 
Nelisenkymmentä vuotta 
käyttämättömänä ja laitteis-
tot purettuna ollut saari oli 
täysin muuttunut. Tiet olivat 
umpeutuneet. Vain joitakin 
metsäpolkuja tavattiin. Tun-
tui kuin kalliotkin olisivat 
muuttaneet muotoaan. Mi-
kään ei vastannut mielissä 
olevia muistikuvia. Jotakin 
silti löytyikin. Joku löysi van-
han asemapaikkansa, toinen 
kasarmin perustukset ja käy-
mälän paikan. Sattuivatpa 
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Kiltalaisia Kotkasta lähdössä kiertoajelulle Vaasassa. 

jotkut vielä löytämään sekä 
sotilaskodin että keittiön pe-
rustukset. Vieläkin pystyssä 
olevan tulenjohtotornin löysi-
vät silti useimmat. Vanhasta 
siviilikylästä oli ainoastaan 
sodan aikana sairastupana 
palvellut rakennus jäljellä. 

Kilta oli varannut mukaan 
matkalle sekä makkaroita et-
tä virvoitusjuomia. Niitä sit-
ten jakelimme lähes aseveli-
hintaan. Kauppa kävi oikein 
hyvin. Ilmojen haltijakin 
avusti omalta osaltaan todella 
tehokkaasti virvoitusjuoma-
kauppaa. Myönnettäköön, 
että kilahti siinä jokunen ro-
po killankin kassaan. 

Rannikonpuolustajain päi-
ville Vaasaan emme tosin saa-
neet aivan toivomaamme 
määrää lähtijöitä. Ilmeisesti 
erittäin vilkas alkukesä ja 
melkoinen matkakin rajoitti-
vat osanottajamääräämme. 
Niinpä mukana olleilla olikin 
ruhtinaallisesti t i l aa ja nautin-
nollinen matka viimeistä huu-
toa olevassa turistibussissa. 
Olimme varanneet jälleen se-

kä ruokaa että virvoitusjuo-
mia mukaan. Niinpä auton 
keittiövarustuksen ansiosta 
nakkihampurilaiset olivat ky-
syttyä tavaraa. 

Ohjelma perillä antoi todel-
la paljon. Toki meistä yksi jos 
toinenkin oli jossakin elä-
mänsä vaiheessa pistäytynyt 
Merenkurkun seutuvilla. Kui-
tenkin vasta kiertoajelut asi-
antuntevien oppaittemme 
johdolla avasivat silmämme 
ja ymmärryksemme näke-
mään sekä seudun katkeran 
menneisyyden että sen kehit-
tyneen nykypäivän. 

Iltajuhlassa luovutimme 
Merenkurkun Killalle kiitok-
senamme Kotka kirjan sekä 
kiltamme 25-vuotishistorii-
kin. 

Järjestävä kilta oli joutu-
nut varmaankin tekemään 
valtavasti töitä Rannikonpuo-
lustajainpäivien eteen. Niinpä 
kaikki sujuikin erinomaisesti. 
Me kymenlaaksolaiset lähe-
tämmekin sekä kiltasiskoille 
että -veljille että kaikille niin 
ilta- kuin päivätilaisuuksissa 
mukana olleille vaasalaisille 

parhaimmat kiitoksemme ja 
terveisemme. 

Jokavuotinen polkupyörä-
retkemme oli jälleen 
21.08.1988. Näyttää hyvin 
paljon siltä, että ilmojen hal-
tija ei erikoisemmin suosi 
meidän ulkoilutapahtumiam-
me. Niinkuin jo mainittu, ei 
maaliskuinen tapahtumamme 
ollut Hänen suosiossaan. Täl-
lä kerralla oli asialle lähetetty 
sateenjumalatar Esteri. Esteri 
tekikin tehtävänsä tarmolla 
tiristellen viimeisetkin tippan-
sa niskoihimme. Niinpä meitä 
olikin uskaltautunut mukaan 
ainoastaan kolme uskalikkoa 
(t.s. kahelia). Retki oli kui-
tenkin antoisa. Matkalla kä-
vimme tutustumassa yksityi-
seen pullomuseoon. Se oli 
kerrassaan valtava elämys. 
Pitkälti toistatuhatta erilaista 
pulloa eri puolilta maapalloa 
oli koottuna yksien seinien si-
sälle. Samoissa tiloissa oli 
myöskin laaja valikoima van-
han kansan olemisessaan, elä-
misessään ja työssään käyttä-
mää esineistöä. Tämän lisäksi 
oli päärakennuksessa erittäin 
arvokas arvolasikokoelma. 
Kaikkiin näihin tutustuminen 
antoi meille paljon. Kaupan-
päällisiksi saimme vielä uu-
den jäsenen kiltaamme. 

Tämän vuoden aikana 
olemme saaneet uusia jäseniä 
melkoisen runsaasti. Likvidi -
teettimmekin osoittaa toipu-
misen oireita. Mikäli alkuke-
sästä alkanut osallistumisha-
lukkuus jatkuu, voinemme 
katsoa luottavaisin mielin tu-
levaisuuteen. 

Kiltailta Kyminlinnan Va-
ruskuntakerholla 11.11.1988 
alkaa kello 20.00. Killan jäse-
net perheineen ja ystävineen 
toivotetaan täten tervetulleik-
si. • 
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Turkulaiset Visbyssä 

Turun Laivastoaseman öljyn-
torjunta-alus Halli ja Turun 
R a n n i k k o t y k i s t ö r y k m e n t i n 
viime vuonna Uudessakau-
pungissa peruskorjattu yhtey-
salus Parainen vierailivat Vis-
byssä 4.—8. elokuuta. Aluk-
set lähtivät Pansiosta 3. elo-
kuuta aamuvarhaisella ja pa-
lasivat sinne 9. elokuuta illal-
la. Matka oli samalla alusten 
henkilöstölle harjoitusta toi-
mintaan avomeriolosuhteissa. 

Vierailuosaston johtajana 
oli Turun Laivastoaseman 
esikuntapäällikkö, komentaja 
Ilkka Alanne. Matkaan osal-
listui myös Turun Rannikko-
tykistörykmentin esikunta-
päällikkö, everstiluutnantti 
Ilmari Heinonen. Hallin pääl-
likkönä oli yliluutnantti Tor 
Holmström ja Paraisen pääl-
likkönä yliluutnantti Paavo 
Koli. Hallin henkilövahvuus 
vierailulla oli 23 ja Paraisen 
19 henkeä. 

Epävirallisen laivastovie-
railun ohjelmaan oli sisälly-
tetty mm tutustuminen Got-
lannin nähtävyyksiin sekä his-
toriallisiin muistomerkkeihin. 
Sunnuntaina 7. elokuuta alus-
ten henkilöstö osallistui 
"Keskiajan viikon" tapahtu-
miin. 

Itämeren valtias, "Hoburgin uk-
ko" ei jättänyt rannikkotykki-
miehiäkään rauhaan. 

Yhteysalus Parainen Visbyn satamassa. 
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Tästä ei 
pidot 
parane! 

RT-Sotilasjuntta m 61 jäsenet 
saivat Heikki Tiilikaiselta 
käskyn saapua vapaamuotoi-
seen kertausharjoitukseen 
Turun Rannikkotykistöryk-
menttiin 12,—13.6.1988. 

Matka alkoi leasingbussilla 
Helsingistä kello 13.00. Mu-
kana olivat Mara Koski, Keka 
Tapiovaara, Seppo "S t rad i " 
Kurki, Hanno Ruutu, Jaska 
Suihkonen ja Timppa Sario. 
Turussa odottivat Ola Simo-
la, Hexi Tiilikainen ja Lauri 
Hollmen. 

Juhlinnan erityisaiheita oli-
vat Laurin ylennys reservin 
majuriksi ja Maran reservin 
ylivääpeliksi sekä näiden vas-
tapainona Hexin siirtyminen 
reserviin. 

Nautittuamme tulokahvit 
lohivoileivin ym tutustuimme 
TurRtR:n uuteen esikuntaan, 
jossa toimivuus ja perinteiden 
vaalinta yhdistyvät hienolla ja 
tyylikkäällä tavalla. 

Sisäväylää viiletimme sitten 
Katanpään linnakkeelle jossa 
odotti pumppuhuoneen kat-
veessa todellinen saaristolais-
illallinen kaikkine tykötarpei-
neen. Sitten kalastusta (lohi-
saalis savustettavaksi löytyi 
kylmiöstä) saunomista, sa-
vustusta, tarinointia, ruokai-
lua, juomailua, petisulkeista 
etc. Seuraavana aamuna his-
toriallinen kierros saarella ja 
paluu Turun kautta koteihin. 
Oli mukavaa tavata taas ker-
ran! 

Ilta pimenee — nämä naamat eivät. Vasemmalta Ola Simola, Keijo 
Tapiovaara, Heikki Tiilikainen, Timo Sario ja Hanno Ruutu. 

Heikki 
Tiilikainen 
Kustannus Oy 
Suomen Miehen 
toimitus-
johtajaksi 

Heikki Tiilikainen on 47 vuo-
tias ja palveli puolustusvoi-
missa viimeksi patteriston ko-
mentajana Raumalla. Tiili-
kaisella on myös lehtimies-
taustaa, sillä 1970-luvun alus-
sa hän toimi viitisen vuotta 
puolustusvoimien uutislehden 
Ruotuväen päätoimittajana. 
Lisäksi hän on julkaissut poi-
kien seikkailukirjan Ajomii-

na. Tiilikaisella on huomatta-
va kokemus YK:n rauhantur-
vatehtävissä. Hän on toimi-
nut kenraali A E Martolan 
adjutanttina Kyproksessa, so-
tilastarkkailijana Kashmirissa 
ja UNFICYP:in henkilöstö-
päällikkönä Kyproksessa. 
Vuonna 1975 Tiilikainen oli 
puolustusministeri Erkki 
Huurtamon sihteerinä. 
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iehdään hyvää yhdessä 
SK-markkinointi, puh. 921-623111 

KV K. HARTWALL KB 
01150 Söderkulla Puh.90-221833 Telex 125681 Telefax 90-221829 

•Rulla kot 
•Lavahäkit 
* Korit ja 
alustavaunut 



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

OY EHO AB 

ENSTO-INVEST OY 

FORSSEN & SALOMAA OY 

GRIPITT OY-AB 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

JUMETA OY 

K-KAUPPIAAT JA 
TURUN KESKO 

MATTI KOIVURINTA OY 

KORPIVAARA OY 
ITÄKESKUKSEN AUTOTALO 

OY KOTKA STEVEDORING 

KUSTANNUS OY OTAVA 

LIHA JA SÄILYKE OY 

OY LOHJA AB 

OY MERIKIITO AB 

MÄNTSÄLÄN KUNTA 

OSUUSLIIKE ELANTO 

RAKENNUSTOIMISTO 
A. PUOLIMATKA OY 

OY SUOMALAINEN PÄGENS AB 

SUOMEN MATKATOIMISTO 
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OY SUOMEN TYROLIT AB 

TARKIAINEN 
KELLO JA KULTASEPÄNLIIKE 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

VAKUUTUSYHTIÖIDEN KESKUS-
LIITTO RY 

WALLAS MARIN 

OY VEHO AB, Raisio 

Teknisen piirtämisen Sijaintit ietojärjestelmät 
välineet ja -kalusteet Kuvankäsittelyjärjestelmät 

Pi ir tur i tarvikkeet Optroniikka 
Valojäljennösmateriaalit Maastomittausvälineet 

A VILTEC 
ESPOO puh. (90) 524 755 - KOKKOLA puh. (968) 177 22 
JOENSUU - JYVÄSKYLÄ - LAHTI - TAMPERE - TURKU 

TILANNE JA TIEDONKULKU 
Silloin, kun t i lanteen on o l tava kaikilta osiltaan tiedossa, 
nopeasti ja selkeästi, tarvi taan pe t t ämä t tömä t lait-
teet. Ammatt i ta idol la valmistetut, käyttöolosuhteet 
huomioivat. Ericsson on nimi, johon voi luottaa t iedon-
kulun erikoisosaajana. 

ERICSSON $ 
Oy LM Ericsson A b 
0 2 4 2 0 Jorvas, 
Puh. (90)2991, Telex 124546 
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OY HACKMAN AB 
P u o l u s t u s v ä l i n e r y h m ä 

L e p p ä v i r t a 
P u h . 9 7 2 - 4 2 6 11 

L I I K E O I K E U D E L L I S E T O N G E L M A N N E 

P Q J T T T / ^ © V 
V A R A T U O M A R I T I M O PUTTA 

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 TURKU PUH. 921-13 153 

KARJALA-lehti 
I sänmaan asial la 

Ti l laa Siekii! 

Puh. 953-11700 

METALLITUOMINEN OY SAMPO -YHTIÖT 
MERIMIEHENK. 11 

26100 RAUMA 
PUH. 938-220 281 

KALEVA 

anrn TanTinen Ky 
A R K K I T E H T I T O I M I S T O 
Näsilinnankatu 50 A 33200 TAMPERE PUH. 931-148244 

I t t MYLLYKOSKI OY [Vj V I A T E K O Y 
SUUNNITTELUA - KONSULTOINTIA 
POHJANTIE 3 . 0 2 1 0 0 TAPIOLA 
PUHELIN 9 0 - 4 6 0 511 

- T I M A N T T I H Y L L Y S T Ö T -

P. Rotola-Pukkila Ky 
Puh 963-11433 

61800 Kauhajok i kk. 

3 6 

Me 
marssimme 
kehityksen 
tahdissa. 

ERKKI JUVA OY ~ 
RAKENTAMISEN SUUNNITTELUA 

Juva 
ITATUULENTIE 2 

02100 ESPOO 
PUH. (90)46 901 

TELEX 122878 ejuva sf 
TELEFAX (90)464 454 

SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

^ ^ v o ^ a l t o n e n 

I s o l i n n a n k . 15 , 2 8 1 0 0 P o r i 10 
P u h . 9 3 9 - 3 2 5 3 6 6 , 2 7 9 0 0 

LAADUN 
MERKKI V 

TUNNUS, 
LAHJA, 
PALKINTO, 
MUISTO... 

Viiri sopii aina! 

Pöytä l ippujen ja -viirien, kanto-
l ippu jen ja kangasmerkk ien 
suunni t te lu ja va lmis tus 

Lippuvarusteet , kansal l is l iput ja 
isännänvi ir i t suo raan varastosta 

4 5 2 0 0 K O U V O L A 2 0 
2 3 5 0 0 U U S I K A U P U N K I 

P U H . 9 5 1 - 1 2 3 0 0 1 

LIPPUTAITO OY 
Pinninkatu 57 
PL 14 33541 Tampere 54 

vaihde 931-112622 
myynti 931- 112281 
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Puolustusvoimaa kylmyyttä 
ia kosteutta vastaan 
Termo4ämpökerrasto pitää Sinut kuivana 
l i ikkeessä ja lämpimänä levossa. 
Kylmällä ilmalla liikuttaessa tavanomaisen vaatetuksen suurin 
pulma on hikoilusta aiheutuva paleleminen levon ja taukojen 
aikana. 
Termo-lämpökerrastossa olo on aivan toista. Termon hengittävä 
kanavakudottu Polycolon-kerros siirtää kosteuden iholta 
asun ulkopinnan puuvillakerrokseen. Siten ihoa vasten 
oleva neulos pysyy miellyttävän lämpimänä ja kuivana, 
niin l i ikkeessä kuin levossakin. 
Termo on erikoisvahvistettu polvista ja takamuksesta. Hiertäviä 
saumoja ei ole eivätkä vetoketjut pääse koskettamaan paljasta 

ihoa. Ja mikä tärkeää, Termo-asussa 
liikut joustavasti ja kevyesti, sillä yksi 
vaatekerta riittää. 

Tutustu Termoon hyvin varustetussa 
urheiluliikkeessä! 

MAAHANTUOJA, 

HJORTH, 
URHEILUTÖKKUI puh. (931)443133 

Sinunkin tuotteesi voisi olla paljon halutumpi, jos se olisi kuuma-
sinkitty. Aurajoki hallitsee kuumasinkityksen. 

Parempaa korroosionestoa ei ole. 

AURAJO 
Pääkonttori, 21380 Aura, puh. (921) 860400. 
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-Yhtymä 

MONIPUOLISTA PAINOPALVELUA 
UKP UUDENMAAN KIRJAPAINO OY 
Ratkaisemme asiakkaittemme painotyöongelmat monipuoli-
silla uusilla koneilta, uusissa tiloissa keskitetysti. 
Petikontle 16-18 Postiosoite: 
puh. (90) 85 391 PL 69, 01721 Vantaa 

mOY TURUN SANOMAT 

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

Qserioflseb 
^ ^ OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO 

Serioffset, Tillerlnkatu 1 Postiosoite: 
puh. • (921)693311 PL 95, 20101 Turku 



HALUTUIMMAT! 

Lynx GLX 5900 on pohjoismaiden myy-
dyin kelkkamalli. Sen kärkiasema rakentuu 
ammattitaidolle ja kokemukselle, joka on han-
kittu Napapiirin ankarissa testioloissa. Lumen 
ja jään keskellä. 

UUSI Lynx Easy Ride-telasto - parempi 
kantavuus pehmeässäkin lumessa. 

S c ^ 


