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Rannikkotykistössä on pidettävä toinen jalka maalla ja
toinen merellä. Pään on toki oltava ilmassa — pinnalla.
Aselajimme voima on aina ollut kyvyssä sopeutua yllättäviin ja vaikeisiinkin olosuhdemuutoksiin ennakkoluulottomuutta ja luovuutta osoittaen.
Vuoden vaihtuessa joutui tämä lehtemmekin tilannemuutosten kouriin. Oli äkisti löydettävä uudet ratkaisut
kustantamiselle, painatukselle ja postitukselle. Samalla
oli tilaisuus koko julkaisutoiminnan uudelleenarviointiin.
Toimitusneuvoston harkinnan ja suoritettujen mielipideluotausten perusteella on päädytty ainakin toistaiseksi
pyrkiä jatkamaan entistä linjaa. Huolimatta mm. maanpuolustuslehtien lähes satalukuisesta määrästä, joukkoosastolehtien kehittymisestä ja kiltojemme liittymisestä
niihin ja toisaalta valtakunnalliseen kiltalehteen, on Rannikon Puolustaja -lehti kuitenkin koettu tarpeelliseksi aselajia yhdistäväksi tiedotuskanavaksi. Pää on taas pinnalla,
muoto säilyy, mutta nyt on entistäkin tärkeämpää saada
julkaistua kuulumisia kaikilta rannikkomme osilta. Lehden sisällössä on oltava sisältöä. Aineistopäivät ovat
tammi- ja elokuun viimeinen sekä touko- ja marraskuun
15. Ttiiki usein on toimituksen käsissä tällöin ollut vain
hätä. Nyt toimeen rannikkotykkimiehet — tämä on täytylö!
Edessä ovat suuret muutokset puolustusvoimien henkilöstö- ja koulutusjärjestelmissä sekä organisaatioissa.
Johtajien osuus järjestelmien toimivuudessa on keskeinen. Seuratakseen kehitystä järjestää RtUY keväällä seminaarisarjan "Johtajakoulutus 2000". Kun tilaisuuksiin
on lupautunut esitelmöitsijöiksi todella korkealuokkaisia asiantuntijoita on osallistuminen enemmän kuin toivottavaa. Seuratkaa tiedotuksia ja osallistukaa!
Muutosten myllerryksessä ovat aselajihengen ylläpitäminen ja perinteiden säilyttäminen ylivertaisen merkityksellisiä. Ei Rannikkojääkäripataljoonan kohdentaminen
saa lopettaa iskujoukkohenkeä rannikolla eikä rannikkojalkaväkikoulutusta. Eivät Kotkan Rannikkopatteriston
perinteet voi jäädä haamuiksi Kyminlinnan vallien suojiin ja kun Lontoossa musiikkiesitys sovitettuna sotilassoittokunnalle, sinfoniaorkesterille, tykistöpatterille ja kirkonkellolle on nautittava ja toimiva, niin ehkäpä joukko-osasto erillisyksikköinään patteri, korjaamo ja sotakoulu toimii sekin.
Perinteisiin oleellisesti liittyvät joukko-osastohistoriat
ovat aselajimme julkaisutoiminnan seuraava voimainkoitos. Tähtäin on asetettu vuoteen 1993, jolloin tulisi olla
valmiina kattava, yhdenmukainen ja korkeatasoinen historiasarja. Työhön osallistumaan haastetaan jokainen
rannikkotykkimies ja nainen!
Timo Sario
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EVERSTILUUTNANTTI
JORMA VUOHELAINEN

Sotatekniikan
kehityksen
(Lyhennelmä
virkaanastujaisesitelmästä Sotakorkeakoulussa 5.9.
1989)

Johdanto
Tarkastelen esityksessäni nykyhetken teknillisen kehityksen
painopistealueita ja niiden sotateknillisten sovellutusten keskeisiä piirteitä siirryttäessä
kohti seuraavaa vuosituhatta.
Näistä piirteistä pyrin johtamaan vaatimuksia, jotka tulisi ottaa huomioon sotilaskoulutuksessa.
Rajoitun esityksessäni käsittelemään lähinnä sellaista konventionaalista sotatekniikkaa,
jonka osuus maamme puolustuskyvyn ylläpitämiselle on
keskeinen. Tämä rajoitus on
perusteltavissa myös sillä, että
ydinaseiden merkitys sodankäynnin välineinä on vähentymässä kansainvälisissä arvioissa. Tästä näkyvänä merkkinä
on syksyllä aloitettu INF-sopimuksen mukainen keskimatkan ydinohjusten hävittäminen. Kehityksen painopiste on
selvästi siirtymässä tavanomaisen aseistuksen suuntaan. Konventionaalinen sodankäynti on
ydinasetasapainosta huolimatta osoittautunut täysin mahdolliseksi, minkä meille todistavat ne noin 30 aseellista selkkausta, jotka ovat käynnissä
eri puolilla maailmaa.

nykyisiä
suuntaviivoja

VLSIC-mikropiiri (Very Large Scale Integrated Circuit) on mullistamassa teknologiaa monella alueella, myös sotatekniikassa.

Äsken julkistettu B-2 pommikone on esimerkki uusien materiaalien käytöstä sotatekniikassa.
näkyvyyttä tutkassa on vähennetty uusilla materiaaleilla ja muotoilulla.

1. Teknillinen kehitys
Teknillisen kehityksen lähtökohdat ovat ihmisessä. Tekniikan pyrkimyksenä on helpottaa ihmisen toimintaa ja parantaa hänen elinympäristöään
ja elämänsä laatua. Siten tekniikka usein määritellään tarkoitusperän saavuttamiseksi
tarvittavien tarkoituksenmukaisimpien ja säästävimpien
keinojen tuntemukseksi ja
käyttötaidoksi. Teknillinen kehitys lähtee poliittisista, taloudellisista tai sotilaallisista lähtökohdista. Tällä hetkellä
elämme eittämättä tekniikan
tähän asti kenties rajuinta kehityskautta. Voimme oikeutetusti puhua murroskaudesta.
Tekniikan edistyminen voi tapahtua joko hitaan kehityksen
tietä tai teknillisen läpimurron
tietä. Suurta teknillistä hyppäyksenomaista läpimurtoa ei
ole toisen maailmansodan jälkeen tapahtunut, mutta elektroniikan ja tietotekniikan kehitys on aiheuttamassa tähän
verrattavissa olevan siirtymisen
informaatioyhteiskuntaan.
Tekniikan nopeimmin edistyvät alat ovät tällä hetkellä
mikroelektroniikka, tietotekniikka, optroniikka, materiaalitekniikka sekä biotekniikka.

Kolmen ensiksimainitun tekniikan alan, mikroelektroniikan, tietotekniikan ja optroniikan keskeinen riippuvuus toisistaan on mielenkiintoinen.
Mikroelektroniikan kehitys on
keskeinen edellytys tietokoneiden kehitykselle ja siten koko
tietotekniikan
kehitykselle.
Tietotekniikan kehitys on taas
keskeinen edellytys mikroelektroniikan kehitykselle, sillä hyvin kompleksisten VLSIC-,
VHSIC-, VHPIC-mikropiirien
suunnittelu ei olisi mahdollista ilman tietokoneavusteisia
CAD-suunnittelumenetelmiä
eikä niiden valmistus olisi
mahdollista ilman tietokoneohjattuja valmistus- ja testausmenetelmiä. Tämä kehitys on
luonteeltaan siis progressiivinen ja vuorovaikutteinen.
Mikroelektroniikassa olemme jo nähneet, kuinka muutaman kymmenen vuoden aikana on onnistuttu pienentämään
jalkapallokentällinen
elektroniputkia puolen neliösenttimetrin piisiruksi. Vastaava kehitys on tapahtunut elektronisten piirien luotettavuudessa ja nopeudessa. Prosessorien
tehokkuus on jo vuosikymmenen vaihtuessa satakertainen
nykyiseen verrattuna. Mikro-

Lentokoneen

prosessorin kapasiteetti riittää
silloin erittäin vaativiin laskentatehtäviin. Yhdellä uudella
mikropiirillä voidaan korvata
50 nykyistä. Puolijohdetekniikan toinen sotilaallisesti merkittävä kehityspiirre on varauskytkettyjen eli CCD-komponenttien hyväksikäyttö ilmaisinmatriiseissa ja ilmaisinmatriisien kehittyminen. Hakupääteknologian kannalta tämä
on erittäin merkittävää ja pienentää olennaisesti infrapunahakupään kokoa. Kun tämä
yhdistetään tehokkaaseen prosessoriin, voidaan puhua todella älykkäistä ohjusten ja myös
ammusten hakupäistä, jotka
kykenevät identifioimaan maalin ja signaalin käsittelyyn
myös häirinnän eliminoivalla
tavalla. Supertietokoneet, rinnakkaisprosessointi, uudet sovelluskehittimet ja tekoäly
avaavat aivan uusia tietotekniikan sovellusmahdollisuuksia.
Millimetriaallot ja lasertekniikka ovat myös nykyelektroniikan iskusanoja. Kehittyneet
mahdollisuudet signaalin käsittelyyn parantavat häiriöiden
ja häirinnän sietoa sekä erilaisten havainto- ja mittausvälineiden suorituskykyä.
Materiaalitekniikka on tuot5
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tanut uusia erittäin lujia ja kestäviä materiaaleja. Erilaiset
komposiittimateriaalit
ovat
valtaamassa alaa erityisesti lentokonerakenteissa, mutta myös
monessa muussa sovellutuksessa. Teknillisiin tarkoituksiin
voidaan valita materiaali entistä vapaammin siltä edellytettävien ominaisuuksien mukaan.
Valintaperusteina voivat olla
paino, muotoiltavuus, lämmönkesto, kyky absorboida
mikroaaltosäteilyä, lujuus jne.
Uusia materiaaleja kehitetään
kuitenkin pääasiallisesti muita
kuin sotateknillisiä tarkoituksia varten. Mm. hiilikuitujen
ensimmäinen laajempi sovellutusalue oli muodikas urheiluvälineteollisuus.
2. Sotateknillisen kehityksen
pääpiirteitä
Yleisesti voitaneen sanoa, että
kehittyvä tekniikka helpottaa
ihmisen elämää ja kohottaa
hänen elintasoaan. Sotatekniikan tavoitteet ovat ainakin vastustajaa ajatellen täysin toiset.
Sotateknillinen kehitys pyrkii
aina parantamaan välineen,
siis joukon tai materiaalin suorituskykyä.
Sotateknillisellä
kehityksellä pyritään vastaamaan muuttuvaan uhkakuvaan. Kehittäminen voi lähteä
myös materiaalin vanhenemisesta tai pyrkiä soveltamaan
käyttöön uutta teknologiaa
taistelukentällä.
Tarkastelen seuraavassa sotatekniikan tulevaa kehitystä
operatiivisesta ja teknillisestä
näkökulmasta
johtamisen,
liikkuvuuden, tulivoiman ja
suojan kannalta.
Johtaminen
Johtamisen kenttään kuuluvina keskeisinä teknillisinä osaalueina voitaneen tarkastella
tiedustelua, informaation käsittelyä ja esittämistä sekä viestiyhteyksiä.
36

Lämpökuvalaitteet ovat valonvahvistinlaitteita selvästi
tehokkaampia
taistelukentän pimeätoimintavälineinä. Lämpösäteily tunkeutuu tehokkaasti läpi sumun ja savun. Erityisen käyttökelpoisia ne ovat merellä,
jossa kohteen lämpötila poikkeaa yleensä huomattavasti
ympäristön
lämpötilasta.

Kaikilla näillä osa-alueilla
elektroniikan ja tietotekniikan
kehitys tuo mukanaan laajoja
sotateknillisiä sovellutuksia.
Tiedustelu- ja havaintovälineiden kehitys tulee johtamaan
yhä parempaan reaaliaikaiseen
tilannekuvaan
johtamispaikoilla. Tutkatekniikassa signaalin käsittely monipuolistuu
tehden tutkat erottelukykyisemmiksi ja vaikeammin häirittäviksi. Valonvahvistimiin
perustuvat pimeätähystysvälineet jäävät parannettuina käyttöön lyhyillä tähystysetäisyyksillä. Huomattavaa kehitystä
on odotettavissa lämpökuvatekniikassa uusien kuvasensoreiden tullessa vähitellen käyttöön. Suurilla tähystysetäisyyksillä ja optisesti häirityissä olosuhteissa lämpökuvalaitteet syrjäyttävät valonvahvistimet. Tämä kehitys kiihtyy lähivuosina lämpökuvatekniikan
tullessa uusien komponenttien
myötä myös hinnaltaan kilpailukykyiseksi.
Nostamalla
uudet tiedustelujärjestelmät ilmaan, voidaan muodostaa hyvin yksityiskohtainen ja laaja
tilannekuva operaatioalueesta.

Multisensoritekniikka ja kehittynyt signaalin käsittely pienentävät taistelukentän olosuhteiden vaikutusta havaintojen
tekoon.
Toinen erittäin merkittävä
piirre on elektronisten johtamisjärjestelmien kehittyminen.
Elektroniikan kehitys mahdollistaa yhä suurempien tietomäärien siirtämiseen, vastaanottamiseen ja käsittelyyn aikayksikössä. Digitaalisen tietojensiirron sekä tietokoneiden ja
tiedon havainnollistamisvälineiden kehitys on erittäin nopeaa. Suuretkin tietomäärät
voidaan siten pelkistää helposti
omaksuttavaan, havainnolliseen muotoon. Rajoittaviksi
tekijöiksi ovat muodostumassa näiden varsin laajojen järjestelmien määrittelyyn ja ohjelmointiin tarvittavat suuret
henkilöresurssit, järjestelmien
laaja-alaisuus ja yhteensopivuus. Reaaliaikaiset johtamisjärjestelmät tulevan ensin käyttöön meri- ja ilmapuolustuksen johtamisessa, mutta laajenevat ennenpitkää myös maavoimien yhtymien johtamiseen. Myös meidän puolustus-

Kuvan lentokonekantoiset säiliöt sisältävät kehittyneitä elektronisen sodankäynnin laitteita. Kuvassa näkyviä laitteita on valmistettu Yhdysvalloissa yli 1000 kappaleen sarja, mikä osoittaa painokkaasti, että elektroninen tiedustelu ja häirintä ovat olennainen osa tämän päivän
taistelukenttää.

voimissamme on käynnissä
useita johtamisjärjestelmien
kehittämiseen tähtääviä projekteja.
Maavoimien yhtymien johtamisjärjestelmältä edellytetään myös suurta liikkuvuutta
ja salaamisvarmuutta. Tämä
on saatu aikaan verkon digitalisoimisella. Tehokas salaaminen on pienentämässä kuuntelutiedustelun merkitystä, mutta elektronisen mittaustiedustelun ja häirinnän merkitys on
edelleen kasvava. Elektroninen
sodankäynti on muuttumassa
taktisen tason toiminnaksi.
Liikkuvuus
Liikkuvuutta voidaan tarkastella myös useammalta eri tasolta. Maavoimien yhtymien
operatiivinen ja taktinen liikkuvuus on meillä parhaillaan

i

Apache-helikopterin
aseistukseen kuuluvat
Hellfire-panssarintorjuntaohjukset, raketit, tykit, erilaiset siroiteaseet sekä viimeisimpänä uutuutena myös kuvassa näkyvät
ilmataisteluohjukset.
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eräänä sotavarustehankintojen
painopistealueena. Yhtymän
eri osien; pataljoonien, patteristojen, johtamisjärjestelmän
ja huollon liikkuvuuden tulee
olla sopusoinnussa. Taisteluajoneuvojen liikkuvuus on
edelleen parantumassa tehokkaampien moottoreiden ja parantuneiden telalavetti- ja apumoottoriratkaisuin. Liike taistelukentällä muuttuu yhä voimakkaammin kolmiulotteiseksi helikoptereiden käytön lisäytyessä.
Tulivoima
Erilaisten asejärjestelmien tulivoima on oleellisesti kasvamassa — ei niinkään tulen
määrässä kuin tulenkäytön nopeudessa ja maaliin saatavassa vaikutuksessa. Tähän vaikuttaa samansuuntaisesti tulenjohto- ja havaintovälineiden, sään mittausvälineiden,
tietokonepohjaisen laskennan,
digitaalisen viestityksen sekä
erikoisampumatarvikkeiden
kehitys.
Taistelupanssarivaunut erikoistuvat yhä enemmin taisteluun toisia taistelupanssarivaunuja vastaan. Kehittyneet tähtäyslaitteet ja lämpötähtäimet,
laser-etäisyysmittari ja tietokoneohjattu aseen suuntaus ovat
tekijöitä, joilla osumatodennäköisyys on on pystytty jopa viisinkertaistamaan. Automaattikanuunoiden nuoliammusten
lähtönopeus nousee lähelle
2000 metriä sekunnissa ja läpäisy voi olla 4—6 kertaa kaliiperi. Taistelupanssarivaunujen kyky jalkaväen suoraan tulitukeen kuitenkin samalla
heikkenee. Tästä johtuen kuljetuspanssarivaunut varustetaan tulitukeen soveltuvilla
aseilla.
Ammattilehdistössä
puhutaan jo yleisesti uudesta
vaunutyypistä, saattopanssarivaunusta.
Tykistön ampumatarvikkeet
36

MLRS (Multiple Launch Rocket System) kuorma-ammuksineen
on NATO:n monikansallinen projekti. Tykistöraketit voivat kantaa miinoja, kaksivaikutteisia (sirpale ja ontelo) tytärammuksia sekä tulevaisuudessa myös itsenäisesti maaliin hakeutuvia tytärammuksia. Kantama on yli 30 km ja 12 raketin tytärammukset, yhteensä 7728 kappaletta, leviävät noin 24 hehtaarin alueelle.

Erikoisampumatarvikkeita
on kehitetty tykistölle monia erilaisia tyyppejä. Seuraavina ovat tulossa palveluskäyttöön kuorma-ammukset, joiden sisältä purkautuvat tytärammukset ohjautuvat itsenäisesti maaliin.
Kuvassa on onteloperäinen ammus, jonka hajontaa pienentävä peräosa voidaan vaihtaa samassa kuvassa esitettyyn
perävirtausyksikköön.
Tämän lisäosan avulla voidaan tykistön kantamaa pidentää noin 20 %
ja vastaavasti lyhentää lentoaikaa.

Tykistön ampumatarvikkeet
ovat tällä hetkellä intensiivisen
kehitystyön kohteena. Herätesytytin nostaa oleellisesti tulen
tehoa heikosti suojattuihin
maaleihin sekä luonnollisesti
ilmamaaleihin. Kantama kasvaa perävirtausyksikön avulla
noin 20 °7o. Kaksivaikutteiset
— panssaria läpäisevät ja sirpalevaikutteiset tytärammukset

ovat tulossa palveluskäyttöön.
Infrapunaan tai millimetriaaltojen käyttöön perustuvat, lentoratansa loppuvaiheessa maaliin ohjautuvat ammukset ovat
kehitteillä. Kranaatinheittimistön kehitys kulkee pääpiirtein
samoja linjoja tykistön kehityksen kanssa.
Huomattavaa kehitystä tulee
tapahtumaan ohjusaseistuk-

sessa. Ratkaisevan tärkeää ohjusten kehitykselle on lämpökuvatekniikan ja mikroprosessorien kehittyminen ja hintojen halpeneminen. Toinen merkittävä tekijä on tietotekniikan
kehitys. Tämän päivän ohjuksista varsin harvat toimivat
"fire and forget" eli "ammu ja
unohda" -periaatteella. Pääosa ohjuksista, joita tulisi voida käyttää massamaisesti —
esimerkiksi panssarintorjuntaohjukset — vaativat vielä tänään ohjausta tai maalin valaisua. Vasta "ammu ja unohda"
periaatteella toimivat, itsenäisesti maaliin hakeutuvat ohjukset mahdollistavat tehokkaan tulen massoittamisen. Samoja ohjausperiaatteita käytetään myös rynnäkkökoneiden
aseistuksessa ja ennen pitkää
tykistössä, raketinheittimistössä ja kranaatinheittimistössä.

Miina-aseen kehitys on viime aikoina ollut myös huomattava. Olipa kyse merimiinoista tai maalla käytettävistä miinoista voidaan niiden laukaisuun käyttää useita erilaisia
sensoreita. Miinojen kaukolevitys on myös kehityksen alla.
Suoja
Asejärjestelmän ja sen henkilöstön suoja taistelukentällä on
varsin monitahoinen ongelma.
Tulee pystyä suojautumaan sekä havainto- ja mittausvälineitä että asejärjestelmien vaikutusta vastaan. Ehkä yksinkertaisin menetelmistä on maastouttaminen. Naamioinnin ja
valelaitteiden tulee toimia kaikilla sähkömagneettisen spektrin alueilla. Uhkailmaisimien
tulee pystyä havaitsemaan
elektroninen mittaus ja laukaisemaan tarvittaessa automaat-

tiset suojajärjestelmät — elektroninen häirintä, suojasavut ja
valemiinat. Linnoittaminen on
edelleen paras suoja.
Materiaalitekniikka mahdollistaa tutkalla vaikeasti havaittavien lentokoneiden ja
kaikumittaimella vaikeasti havaittavien sukellusveneiden rakentamisen. Jo kauan on puhuttu monikerrospanssareista,
aktiivisesta panssarista, komposiittipanssareista. Nyt kirjoitetaan uraanipanssarista.
Näyttää siltä, että lähivuosina sotatekniikka mahdollistaisi
laajan kehityksen kaikissa
puolustushaaroissa. Tätä kehitystä kaikkien maiden puolustusvoimissa rajoittaa kaksi tekijää. Ensimmäinen näistä on
olemassa oleva sotavarustus,
joka edustaa mittaavaa investointia. Osana siitä on modernisoitavissa osa ei. Toinen ra9
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Kaikki Neuvostoliiton tärkeimmät panssarivaunutyypit
sarilevyjen
kiinnittämiseksi.
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(tässä T 72) on varustettu tartunnoilla

aktiivipansMillimetrialueen tutkaa
tarkoitettu valemaali.
RISKIT

MUUTOS

VIIVEET

UHKA-

vastaan

KUVASSA

PUUTE

LISA\
'AATIMUKSET

'KEHITTYNYT
TEKNOLOGI/1

/KORKEAMPI
HINTA
PIENEMPI
0ST0ERÄ
VÄHEMMÄN
JÄRJESTELMIÄ

Yhdysvaltojen MIAl-Abrahams
taistelupanssarivaunu
dytettyä uraania sisältävillä panssarilevyillä.

on päätetty suojan parantamiseksi

varustaa köyh-

SUUREMPI PUUTE

TUOTANNON
VIIVEET

joittava tekijä on järjestelmien
hinta. Kun jokin asejärjestelmä tai asevoimien osa uusitaan, pyritään aina parannettuun — ennakoitua uhkaa vastaavaan suorituskykyyn. Tästä syntyy termi "asejärjestelmien tekninen kallistuma", mikä tarkoittaa, että asejärjestelmien hinnat kohoavat huomattavasti muita hintoja nopeammin. Norman R. Augustine
toteaa kirjassaan "Augustine's
Laws" erään tosiasian tästä
teknisestä kallistumasta. Hänen yhdeksäs lakinsa toteaa:
"Vuonna 2054 Yhdysvaltojen
koko puolustusbudjetilla voidaan ostaa tarkalleen ja vain
yksi taktinen lentokone."

36
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RANNIKKOTYKISTÖN
UPSEERIYHDISTYKSEN
PUHEENJOHTAJA
TORSTI LAHTI

A

Mietteitä

Mietteitä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toiminnasta
Olen saanut toimia Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen
hallituksessa koko 1980-luvun.
Koko tämän ajan on yhdistyksen toiminta jatkunut perinteisiä muotoja noudatellen. Vuosikymmenen
alkupuoliskon
kohokohta oli yhdistyksen 50
-vuotisjuhla vuonna 1983. Sen
kunniaksi valmistui arvokkaaksi koettu juhlateos "Tuhantein rantain partahilta" sekä Rannikko tykkimies-kirj an
viides painos. Juhlat vietettiin
tyylikkäästi pitkäaikaisimman
puheenjohtajamme, yhdistyksen nykyisen kunniajäsenen,
Ola Lyytisen johdolla.
Viimeaikojen merkittävimpiä aktivititeetteja ovat olleet
Rannikkotykkimies-kirjan täysin uusitun kuudennen painoksen julkaiseminen sekä rannikkotykistön
perinnehuoneen
valmistuminen Suomenlinnan
Upseerikerhon tiloihin. Molemmat hankkeet ovat yhdistyksen voimavarojen puitteissa
olleet monivuotisia yhä jatkuvia vaativia projekteja ja vaatineet usean jäsenen osallistumista, joidenkin osalta aivan
poikkeuksellisen mittavaa työpanosta. Kiitollisena haluankin tässä yhteydessä tuoda
esiin rannikkotykkimiesveljien
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Asko Kilpisen, Kalle Langen,
Matti Lappalaisen, Yrjö Pohjanvirran, Olli Saatsin ja Tapani Virkin nimet.
Yhdistys on kantanut päävastuun Rannikon Puolustajalehden julkaisemisesta ja toimittamisesta sekä hautausapurenkaan toiminnasta koko niiden olemassaoloajan. Viime
vuosina ovat Timo Sario Rannikon Puolustajan päätoimittajana ja Ahti Tukiainen hautausapurenkaan asiamiehenä
tehneet todella mittavan työpanoksen yhteisten asioiden pyyteettöminä hoitajina.
Kaikki edellämainitut ja toki myöskin monet muut tässä
mainitsemattomat toimintamuodot kaipaavat meidän
kaikkien jatkuvaa huolenpitoa, mikäli koemme ne edelleen tarpeellisiksi. Rannikkotykkimies-kirjan seitsemännen
painoksen valmisteluun on
ryhdyttävä tuotapikaa. Perinnehuonetta ja muita perinteitä on hoidettava ja kehitettävä
jatkuvasti.
Rannikon Puolustaja-lehti
on viime aikoina aiheuttanut
runsaasti ylimääräistä huolta,
kun sen kustantaminen ei enää
kuluvana vuonna ole ollut
mahdollista entisillä ehdoilla.

Uusi vuosi on alkanut lehden
osalta uusin järjestelyin. Toivottavasti tämä vaikeutunut tilanne aktivoi jäsenistöä vihdoinkin tarttumaan kynään ja
laatimaan artikkeleita yhteisistä ja kiinnostavista asioista.
Perusteltu kritiikkikin on paikallaan tarvittaessa. Muistamme kaikki jo vuosien takaa
hautausapurenkaan alati huononevan tilanteen. Uusia jäseniä ei tule ja entiset hupenevat
vuosi vuodelta. Tässäkin olisi
hyvä ideoinnin paikka. Voitaisiinko nykyistä hautausapurengasta kehittää laajempialaiseksi ystävyyspiiriksi jonka toiminnan painopiste olisikin
muualla kuin nyt? Nykyisestä
tehtävästä tietysti huolehdittaisiin kaikkien sitä haluavien
osalta.
Elämme muuttuvassa maailmassa ja joudumme melkein
joka päivä uusien haasteiden
eteen. Alkaneena kevätkautena
järjestää yhdistys Studia Generalia tyyppisen opintosarjan,
jonka teemana on "Johtajakoulutus 2000". Toivottavasti
kaikki kolmeen eri tilaisuuteen
varatut paikat (60) käytetään.
Erityisesti toivomme nuoria,
ensi vuosituhannella sotilasjohtajina toimimaan tulevia

Johtaja on ylhäällä — yksin.

yhdistyksen jäseniä osanottajiksi. Näistä ja muista yhdistyksen kevätkauden toiminnoista on tiedotettu toisaalla
tässä lehdessä ja jäsenkirjeessä.
Nyt keskustellaan tulevaisuudesta. Toivottavasti kaikki
haluavat olla mukana ja antaa
oman panoksensa. Tapaamisiin!
Sotilasjohtajakoulutuksesta
2000-luvun vaateisiin
"Johtaja on aikansa lapsi,
mutta hyvä johtaja tulevaisuuden mestari".
Kokemukset, tämän päivän tilanne sekä tiedot ja kuva tulevaisuudesta ohjaavat suunnitteluamme. Viime sotien korkein sotilasjohtajistomme oli
saanut koulutuksensa jo ennen
ensimmäistä maailmansotaa.
Tämän sodan taisteluissa heidät punnittiin. Ilmeisestikin
parhaista tuli itsenäisen Suo-

men Puolustusvoimain kehittäjiä. Talvisotaan mennessä
syntyi kahden vuosikymmenen
aikana suomalaisten sotilasjohtajien koulutusjärjestelmä.
Suomen sodissa 1939—45 se
sai tulikasteensa. Sotien jälkeen tehdyt vähäiset muutokset ovat syntyneet talvi- ja jatkosodan johtajien kokemuksiin perustuvan arvovallan ohjaamina.
Sodista on jo kulunut lähes
puoli vuosisataa. Valtaosa tämän päivän ylimmistä sotilasjohtajistamme on saanut upseerikoulutuksensa sotien jälkeen 1950- ja 1960-luvuilla.
Maailman sanotaan kahden
viimeisimmän vuosikymmenen
aikana muuttuneen enemmän
kuin aiemmin vuosisadassa.
Muutospaineiden ennustetaan
vain lisääntyvän tulevaisuudessa. Niinpä tänä päivänä vastuussa olevien ongelmat ovat
oleellisesti toisenlaisia kuin
puolustusvoimiemme perusta-

jien ja kehittäjien aikanaan olivat.
Puolustusvoimissa valmistellaan henkilöstöjärjestelmän
uudistamiseen liittyvää sotilasjohtajakoulutuksen kokonaisremonttia. Työ on aivan ilmeisesti osoittautunut odotettua
hankalammaksi. Yllättäviäkin
ristiriitoja on ilmennyt. Eikä
ihmekään. Aikamme on sellainen, että kun tänään suunnitellaan, saattaakin jo huomenna
ilmetä jotain sellaista, joka pitäisi välttämättä ottaa huomioon.
Tämän ja vielä enemmän
huomispäivän sotilasjohtajakoulutuksen suunnittelijoilta
edellytetään visiota 2000-lUvulle ja hyvin paljon henkistä
joustavuutta. Ensi vuosituhannen alun tärkeimmissä sotilasjohtajan tehtävissä tulevat toimimaan nykyiset luutnantit,
kapteenit ja majurit. Miten
mahtaakaan maailma ja yhteiskuntamme olla muuttunut
13
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silloin kun he ovat vastuussa
sen turvallisuudesta? Millainen
on se yhteiskunta, jossa he silloin elävät ja vaikuttavat. Millaisia sotilasjohtajia silloin tarvitaan, miten heitä saadaan ja
miten koulutetaan. Onko johtajien koulutukselle nyt koittamassa paremmat ajat vai ollaanko siinä joutumassa tulevaisuudessa entistä suurempiin
vaikeuksiin. Vaikeasti vastattavia, mutta väistämättömiä kysymyksiä
vastuunkantajille
monien muiden, ehkä vielä
suurempienkin
kysymysten
joukossa.
Seuraavassa on yksityisajattelijan mietteitä näiden kysymysten ympärille kietoutuvasta ongelmakentästä. Yhdistävänä hypoteesina on "Hyvän
johtajan on aikansa lapsena
kyettävä mestaroimaan hyvä
tulevaisuus myös seuraavalle
sukupolvelle''.
Yhteiskuntamme muutosten
kourissa
Tänään Suomi on hiljalleen
happamoituva, kuihtuva ja autioituva maa, jossa asuu muutamiin keskuksiin pakeneva,
vanhentuva, alkoholi-, huligani- ja invalidisoituva sekä velkaantuva kansa kalliin ja holhoavan byrokratian ohjauksessa. Tämä virallisista koristuksista riisuttu Suomikuva osoittaa pelkistettynä 1960-luvulta
alkaneen kansakuntamme linjan tulevaisuuteen. Vakavasti
otettavia merkkejä tämän linjan taittumisesta tai muuttumisesta ei ole. Suomalaiseen mentaliteettiin vedoten arvelen, että toisaalta auto, alkoholi, varhaiseläke ja lottovoitto sekä
toisaalta ahneus ja itsekkyys
ovat juurtuneet useimpien suomalaisten sieluun yhteiskuntaa
ohjaavaksi voimaksi vielä pitkäksi ajaksi. Elintasokulutus
ja -kulttuuri tuottavat lisääntyvästi sosiaalihuoltoa ja sai36
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raanhoitoa tarvitsevia kansalaisia. Vääjäämättömästi kasvava osuus tuottavan työmme
tuloksista menee yhteiskuntamme rattailta pudonneitten
holhoamiseen.
Maailmanlaajuiset yhteisponnistukset mm. luonnon
suojelemiseksi ja väestökasvun
pysäyttämiseksi ja maailmanrauhan turvaamiseksi sitovat
meidät entistä tiukemmin ylikansalliseen ja kansainväliseen
yhteistoimintaan. Erilaiset taloudelliset ym. integraatiot vaikuttavat
samansuuntaisesti.
Näin me joudumme kansainvälisessä vertailussa rikkaana
maana sitomaan kansallisia
voimavarojamme maailmanparannustyöhön tulevaisuudessa entistä enemmän halusimmepa tai emme.
Jos tätä koko ajan muuttuvaa ja taloudelliseti kiristyvää
maailmaa ja yhteiskuntaamme
sen osana tarkastelee dynaaminen suomalainen yritysjohtaja,
hän varmasti löytää itselleen ja
"tiikerilaumalleen" markkinarakoja sekä tuotanto- ja rahoitusmahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Tosin kilpailu on kovaa ja riskit lisääntyvät. Yritysjohtajilla on kuitenkin vain tulosvastuu, ei vastuuta yrittämisen seurauksista, jotka saattavat olla kokonaisuuden kannalta joskus peräti ikäviä niinkuin kokemuksesta tiedämme.
Valtiotamme, julkista valtaa,
edustavat eri asteiset johtajamme ovat tietysti poliittisessa
vastuussa kokonaisuudestakin.
Juhlapuheissa kokonaisvastuu
iskusanana kilpailee jo tulosvastuun kanssa, mutta yritykset muuttaa tarkastelukehikkoa kokonaisvaltaisemmaksi
ovat olleet ja ovat vielä ensi
vuosikymmenenkin tuomittuja häviämään valtavirran pyörteisiin, ellei joku näköpiirissä
olevista katastrofeista yllätä
ennen aikojaan.

Yhteiskunnassamme vaikuttavat lukuisat etu- ym. järjestöt pitävät osaltaan itsekkäine
ja ristiriitaisine vaatimuksineen huolta siitä, että päätöksenteko on yhteiskuntamuutoksen tarpeista ainakin kymmen vuotta jäljessä ja asiat
karkaamassa päättäjien käsistä. Ei siis ole uskottavaa, että
1960-luvulla alkaneen kehityslinjan kääntämiseen tarvittavan todella radikaalin asennemuutoksen liikkeellelähtö olisi mahdollinen nyt vaikuttavien päättäjien aloitteesta ja
heidän johdollaan. Yhteiskuntamme jatkaa entistä linjaansa ajopuuna muutoksen kiihtyvässä virrassa ensi vuosituhannelle.
Sotilasjohtajan osa
muuttuvassa
yhteiskunnassamme
Sotilasjohtajat joutuvat tietysti
mukautumaan kansakunnan
linjaan ja entistäkin huolestuneempina toteamaan, että
puolustusvoimat joutuvat todella ahtaalle kamppailussa
kansakunnan kapenevista voimavaroista.
Sotilasjohtajien on helppo
nähdä, että yhteiskunnalliset
vastakohtaisuudet rikkaiden ja
köyhien välillä kiristyvät sekä
kansainvälisesti että kansallisesti. Muun muassa tästä johtuen erilaisten kriisien todennäköisyys lisääntyy. Ne saattavat yllättää minkä maailmankolkan hyvänsä. Ylikansallinen, kansainvälinen terrorismi
ja rikollisuus laajenevat. Erilaisten suuronnettomuuksien
riski kasvaa.
Puolustusvoimien ja sen yksiköiden tarve mitä erilaisimpiin tehtäviin yleistyy ja suomalaisten sotilaiden ja varsinkin sotilasjohtajien kysyntä
ylikansallisissa rauhanturvaym. tehtävissä on jo nyt mahdollisuuksiamme
suurempi.

Puolustusvoimiltamme edellytetään tulevaisuudessa jatkuvasti tehostuvaa valmiutta ja
paranevaa suorituskykyä.
Puolustusvoimat ovat siis
ristiriitaisten haasteiden edessä. Niitä tulisi kehittää koko
ajan muuttuvaa tilannetta vastaavasti. Käyttöön saatavat resurssit näyttävät väistämättömästi kaventuvan, kun vastaavasti puolustusmateriaali kallistuu suhteellisestikin. Eikä
tehtäväkentän laajetessa paljon
lohduta sekään, että samoin
käy hyökkäysmateriaalinkin.
Tulevaisuudessa yksiköiden
jokahetkisellä toimintavalmiudella, sen kohottamisella ja lisävoiman kehittämisellä on ratkaisevan tärkeä merkitys puolustusvoimia ylläpidettäessä.
Tällöin nousee henkilöstökysymys vuosituhannen alun kohtalonkysymykseksi. Osaavista
ihmisistä — myös johtajista —
on jo nyt yhteiskunnassamme
pula lähes kaikilla aloilla.
Alat, joilla ei ole tehokkaita ja
mielekkäitä houkuttimia, jäävät jo ensi vuosikymmenellä
nuolemaan näppejään kilpailussa uudesta työvoimasta ja
viisaista tulevaisuuden johtajista.
Tulevaisuuden haasteita
henkilöstöjärjestelmälle
Puolustusvoimat joutuvat ensi vuosituhannella kilpailemaan rekrytoinnissaan " tuhat kertaisesti" kiristyneillä markkinoilla. Varsinkin kyvykkäistä nuorista kilpailu on kova.
Mitkä ovat puolustusvoimien
pitävät valtit ja poisheitettävät
hantit tuossa pelissä? Valtteina
eivät varmaankaan ole huippupalkat ja lyhyet työajat. Sensijaan poisheitettävinä hantteina
tulee jokaiselle etsimättä mieleen byrokraattinen ja autoritäärinen henkilöstöjärjestelmä
ja sitä pönkittävä auttamattomasti vanhentunut koulutus-

järjestelmä.
Uskoakseni puolustusvoimien rekrytointimahdollisuuksiin tulevaisuudessa vaikuttaa
eniten se miten tärkeäksi ja perustelluksi
yhteiskuntamme
osaksi ne koetaan. Puolustusvoimien valttina siinä pelissä,
jossa kansalliset kykyresurssit
jaetaan, on sen itsestään antama kuva ja sen uskottavuus.
Kiinnostava, mielekäs työ, moderni työympäristö, nuorekas
henki, tehokas koulutus, oikeudenmukainen kohtelu, hyvät
urallaetenemismahdollisuudet, kohtuullinen toimeentulo, lyhyt ja halpa tie leipään
kiinni, mahdollisuus vaikuttaa
omiin asioihinsa. Nämä ovat
tekijöitä, joita jokainen valistunut nuori punnitsee valitessaan elämänuraansa. Sellainen
ala, jossa useimmat näistä tekijöistä näyttäytyvät tarkastelijalle myönteisinä, ratkaisee
harkintakykyisen
valinnan.
Kuinka kilpailukykyinen puolustusvoimat tänään on, jätän
lukijan harkittavaksi. Joka tapauksessa puolustusvoimilla
on viime vuosina ollut melko
hyvä maine työnantajana.
Näinollen on oletettavasti harkintakykyistä henkilöstöä tullut palvelukseen ja sen varaan
voidaan luottavaisesti rakentaa
2000-luvun henkilöstöjärjestelmää.
Tulevaisuuden yhteiskunnassa henkilöstöjärjestelmän on
oltava joustava. Sen on mukauduttava muuttuviin tilanteisiin ja niiden asettamiin vaatimuksiin. Sen on kyettävä näkemään tulevaisuuteen ainakin
kymmenen vuoden perspektiivillä. Sen on oltava avoin sekä
ulos- että sisäänpäin. Sen on
pystyttävä perustelemaan julkisesti menettelytapojaan ja tarjottava tilaisuus rakentavaan
keskusteluun silloin kun siihen
ilmenee tarvetta. Tämä on elinvoimaisuuden ehto varsinkin

puolustusvoimien kaltaisissa
tiukoissa organisaatioissa. Se
on haaste sotilasjohtajille tänään ja tulevaisuudessa.
Osaavien ihmistemme harveneva joukko hajaantuu tulevaisuudessa yhä laajemmalle
— ympäri maailmaa — ja sitoutuu entistä tiukemmin tehtäviinsä. Heistä on tullut jo nyt
järjestelmän osia. Heidän irroittamisensa muualle tietyissä
tilanteissa saattaa olla mahdotonta. Niinpä puolustusvoimien mahdollisuudet tukeutua
reserviläisjohtajiin ja -erikoismiehiin kriisitilanteessa hupenevat nykyjärjestelyin kehityksen myötä kiihtyvällä tahdilla.
Jo tänään on tietyn koulutuksen saaneiden reserviläisten
saamisessa kertausharjoituksiin suuria vaikeuksia. Tulevaisuudessa tämä asia haitannee
myös varusmieskoulutusta, ellei puolustusvoimilla ole varaa
tinkiä koulutusjärjestelmänsä
byrokraattisuudesta.
Kriisitilanteessa on puolustusvoimien
organisaatiossa
etenkin maavoimissa reserviläisillä keskeinen osuus. Ilman
heitä ei kerta kaikkiaan tulla
toimeen. Puolustusvoimat eivät liioin selviä rauhan ajan
tehtävistään ilman siviilihenkilöstöä. Eikö näinollen pätevyysvaatimukset ja vastuukysymykset nyt pitäisi miettiä kokonaan uudestaan periaatteella, että osaava ihminen, olipa
hän reserviläinen tai nainen on
parempi kuin ei ketään tai
osaamaton vaikkakin muodollisesti pätevä.
Puolustusvoimien henkilöstöjärjestelmää nyt kehitettäessä on luonnollisesti lähdettävä
kriisiajan organisaatiosta, sen
henkilöstötarpeesta, henkilöstön koulutustarpeista ja mahdollisuuksista, sijaisten ja vieläpä heidän sijaistensa tarpeesta ja kouluttamisesta. Ainakin
niiden yksikköjen toiminta,
15
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koulutusjärjestelmä.

jotka valmiusorganisaatiossa
ovat suoritustasolla tulisi varmentaa. Jos on aihetta epäillä, ettei joukkue kykene siirtymään ja avaamaan tulta, ettei
tutka toimi, tykki ammu silloin
kun niitä tarvitaan, ovat kaikki puolustukseen uhratut markat olleet turhia.
Kehitettäessä henkilöstöjärjestelmää on varmasti edellä
esiintuodutkin
näkökohdat
otettu huomioon, mutta "suuren yleisön" keskuuteen on
meneillään olevasta uudistuksesta valitettavasti syntynyt sellainen vääristynyt kuva ikäänkuin asianosaisia olisivat vain
puolustusvoimien, Upseeriliiton ja Toimiupseeriliiton johto ja pääasiana kädenvääntö
kunkin omista eduista. Kuitenkin sotilasjohtajien suurimman ryhmän muodostavat reservin upseerit! Ehkä tässä yhteydessä olisi hyvä tuoda esiin
myös puolustusvoimien vastuu
reserviläisjohtajien koulutuksesta ja heidän osuudestaan
henkilöstöjärjestelmässä.
Eräs ajatus sotilasj ohtaj akoulutuksen
uudistamiseksi
Yhteiskuntakehityksestä johtuen on organisaatioiden tarkistus nykyään jatkuva prosessi. Enää ei suunnitella ikuisiksi ajoiksi tarkoitettuja organisaatioita. Niukkuuden lisääntyessä tulevat määrääviksi panos, tuotos tai kustannus-hyöty akseleilla tehtävät ratkaisut
jotka on saatava puristetuiksi
oleviin ja tulevaisuuden resurssiraameihin. On selvää, että
myös koulutusjärjestelmän on
mukauduttava tähän tilanteeseen. Ei kannata ylläpitää organisaatiota johon ei löydy tarpeeksi ihmisiä ja rahaa. Kaikki riippuu kaikesta ja riippuvuussuhteet muuttuvat kaiken
aikaa kiihtyvästi.
Kun puhutaan suomalaisen

sotilasjohtajan kouluttamisesta tarkoittaa se luonnollisesti
kaikkia ja kaikenasteisia johtajia. Puolustusvoimissa ja puolustushallinnossa palvelee tietysti myöskin paljon muita
henkilöitä kuin sotilasjohtajia.
Myöskin heidän kouluttamisensa muuttuvassa yhteiskunnassamme kaipaa huomiota
osakseen. Tässä yhteydessä totean vain viime vuosien laiminlyönnit sekä asian kokonaisuuteen vaikuttavat tarpeet.
Määrällisesti suurimman sotilasjohtajien ryhmän muodostavat reservinupseerit ja -aliupseerit. Edellä totesin, että heidän käytettävyytensä heikkenee nykyjärjestelyin tulevaisuudessa koko ajan. Toisaalta
hyvin koulutettujen reserviläisjohtajien tarve korostuu niukkuuden lisääntyessä. Eikö nyt
olisi kiire uudistaa reserviläisjohtajien koulutusjärjestelmä?
Sehän muodostaa sotilasjohtajien koulutuksen perustan asevelvollisuuteen
perustuvissa
puolustusvoimissa.
Kaikki
myöhempi sotilas johtajakoulutus rakentuu varusmiehenä
saadun koulutuksen pohjalle.
Miten tätä koulutusta voitaisiin
organisoida tehokkaammin?
Ainakin maavoimissa olisi
mielestäni mahdollista yhdistää nykyinen reserviupseeri- ja
aliupseerikoulutus päämääränä sotilasjohtajan peruskoulutus. Yhdistäminen voisi tapahtua pääpiirtein esimerkiksi seuraavalla tavalla. Sotilasjohtajan peruskoulutus annettaisiin
kurssilla, jolle voisi pyrkiä varusmieheksi tullessaan tietyin
edellytyksin suoraan siviilistä
tai varusmiespalveluksessa jo
ollessaan. Kurssille olisi pääsykoe, jonka läpäisseet komennettaisiin oppilaaksi. Kurssi
kestäisi
asevelvollisuuslain
puitteissa riittävän kauan sotilasjohtajalta edellyttävien perustietojen ja -taitojen omak-

sumiseksi. Kurssin läpäiseminen todettaisiin tiettyjen, mitattavissa olevien taitojen saavuttamisena. Kurssin voisi siten suorittaa nopeammin tai
enemmän aikaa käyttäen, kukin kykyjensä mukaan. Tämä
merkitsisi nykyisen demokraattisbyrokraattisen kurssijärjestelmän korvaamista oikeudenmukaisemmalla ja tehokkaammalla
järjestelmällä.
Kursseja
toimeenpantaisiin
valmiusnäkökohdat
huomioonottaen muutamassa varuskunnassa. Kurssin voisi
aloittaa jossakin paikassa esimerkiksi joka toinen kuukausi. Mikäli optimipituudeksi
määrittyisi esimerkiksi kuusi
kuukautta, ehtisi pääsääntöisesti suoraan siviilistä tuleva
erikoistua
joukko-osastossa
vielä viiden kuukauden ajan
käytännön yleisj ohtaj atehtävien ohella. Varusmiesajan
päätyttyä olisi johtajilla valittavanaan pääsääntöisesti joukko-osastoihin tukeutuva, ohjelmoitu valmentautuminen nimettyihin reservinupseritehtäviin tai sitten siirtyminen aktiivipalvelukseen vastaavaan ajallisesti lyhyempään valmennukseen. Reserviläis- tai aktiivivalmennuksen läpäisseillä upseereilla
olisi
mahdollisuus
tasaveroisina hakijoina pyrkiä
upseerikorkeakouluun
joko
upseeri- tai erikoisupseerilinjalle ja edetä urallaan halujensa ja kykyjensä mukaan kuinka pitkälle tahansa.
Valmennusjakson jälkeen
reserviläisjohtajien ura puolustusvoimissa muotoutuisi periaatteessa samaan tapaan siviilikoulutuksessa ja -tehtävissä
sekä kertausharjoituksissa ja
niihin liittyvillä kursseilla hankitun pätevyyden, halujen ja
kykyjen mukaan. Tietty reservipätevyys rinnastuisi aktiivipätevyyteen. Tämä mahdollistaisi reserviläisjohtajan siirty-
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Tulenjohtaja

on

sotilasjohtaja.

misen aktiivipalvelukseen vielä myöhemminkin. Reservinupseeri voisi jatkaa puolustusvoimien palveluksessa tietyltä
tasolta rinnan aktiivipalveluksessa olevien kanssa ja pyrkiä
aina ylimpiin tehtäviin asti.
Myös aktiiviupseerilla olisi sama mahdollisuus siirtyä puolustushallinnon tai siviilielämän palvelukseen pätevyyttään vastaaviin tehtäviin joko
määräajaksi tai kokonaan.
Edellä hahmottelemani sotilasjohtajien koulutusjärjestelmä valmistaisi siis upseereita
puolustusvoimien
tarpeisiin
jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa. Valtaosa olisi, niinkuin
nykyisinkin, reservinupseereita, mutta aktiivipuseereiden
suhteellinen osuus kasvaisi,
kun nykyiset toimiupseerien ja
upseerien virat yhdistyisivät
aktiiviupseeriviroiksi.
Esitetynkaltaisen sotilasjohtajien koulutusjärjestelmän on
36

jo nyt tehnyt mahdolliseksi toteuttaa mm. tietotekniikan kehitys ja sen mukanaan tuoma
etäiskoulutusmahdollisuus. Tulevaisuudessa
etäiskoulutus
mahdollistaa yhteistoiminnan
minkä tahansa korkeakoulun
tai muun
opetuslaitoksen
kanssa ja vähentää siten koulutuksen kokonaiskustannuksia. Johtajakoulutuksessa voidaan tämän tekniikan avulla
hyödyntää alan tuoreinta huipputietoa vaikka maailmanlaajuisesti kohtuukustannuksin.
Koulutuksessa tietojen hankinta perustuu valtaosaltaan tietotekniikkaa hyväkseen käyttävään itseopiskeluun. Osin välttämätöntä, mutta useimmiten
tehotonta luokkaopetusta voidaan ratkaisevasti vähentää.
Ajallisesti lyhenevä, mutta tapahtumiltaan tihenevä kurssiopiskelu painottuisi entistä
monin verroin enemmän tehokkaammin ja syvällisemmin

ihmissuhdekysymyksiin, mm.
johtamisen perusteisiin, johtamismenettelyihin yms. Koulutus tukeutuisi upseerin kulloiseenkin tehtävään ja palveluspaikkaan. Kurssit liittyisivät
yleensä uusiin tehtäviin valmistautumiseen ja saattaisivat
ylimmillä tasoilla olla vaikka
väitöstilaisuuksia eri korkeakouluissa.
Erityisen suuri paino tulevaisuuden sotilasjohtajien koulutuksessa tulisi mielestäni
asettaa kulloisenkin tehtävän
ja sen sijaistehtävien hallitsemiseen sekä niiden merkityksen ymmärtämiseen kokonaisuuden osana. Vastuullisen
osaamisen rinnalla tulisi korostua sotilasjohtajan moraalisen
ja eettisen vastuun ja sen myös
näkyä koulutuksessa nykyistä
paljon selvemmin.
Meneillään olevassa koulutusjärjestelmän uudistuksessa
lienee osaltaan kyse sopeutu-

misesta yhteiskuntamme yleisen koulutusjärjestelmän viimeaikaisiin muutoksiin. Muutosprosessista tullee tulevaisuudessa jatkuva. Lisäksi on otettava huomioon, että se varsin
todennäköisesti
edelleenkin
laahaa kymmenkunta vuotta
tarpeiden jäljessä. Tämän
vuoksi sopeuttamiselle ei mielestäni kannattaisi panna yletöntä painoa. Virheellisiksi
osoittautuneiden ratkaisujen
seurauksia on usein vaikea korjata. Lakeja ja asetuksia on
sensijaan pakko uusia yhteiskunnallisen kehityksen myötä.
Koulutustarpeet
muuttuvan
maailman olosuhteissa ja jatkuvasti tiukkenevat resurssit
ovat aivan ilmeisesti määräävimmissä asemissa koulutusjärjestelmää
kehitettäessä
myös tulevaisuudessa. Silloin ei
ehkä enää ole varaa kysyä niinkään mitä koulutusta olet saanut, vaan kysymys kuuluukin:
"Mitä osaat ja mitä kykenet
oppimaan lisää?".
Päätteeksi
Esittämäni ajatukset eivät ole
tarkoitetut arvosteluksi. Ne
ovat jo tovin sivussa olleen, aikoinaan kuitenkin rannikkopuolustuksen kehittämistarpeiden ja resurssien välisiä ristiriitoja jopa kuumeisesti pohtineen upseerin ajatuksia, joissa varmasti on itsessään arvostelemisen aihetta. Toivoisinkin
niitä arvioitavan ja arvosteltavan. Virikkeeksi ne on tarkoitettu.
Kirjoitukseni rakenteen ja
esitetyt asiat on ratkaissut henkilökohtainen tarve korostaa
kokonaisuuden etua yksilöiden
ja ryhmäetujen ristipaineissa.
Jos itsekkyys, välinpitämättömyys, jopa holtittomuus eivät
väisty ymmärtävän ja osallistuvan kokonaisvastuun tieltä,
olemme yhteiskuntana uudelle vuosituhannelle astuessam-

me todella suurissa vaikeuksissa. Olisiko vastuuseen koulutetusta suomalaisesta upseeristosta esimerkiksi asennemuutokselle? Olisiko meillä jo nyt
tarvittavaa avarakatseisuutta,
arvostelukykyä, arvostelun sietokykyä ja kykyä ottaa opiksemme ja muuttaa käyttäytymistämme ja toimintamenetel-

miämme loogisiksi näköpiirissä olevan tulevaisuuden kuvan
kanssa? Onko meillä sellaista
moraalista rohkeutta jota itsenäisen Suomen Puolustusvoimain luojat aikanaan osoittivat ja ymmärtääkseni myös
jättivät arvokkaimpana perintönään elämään suomalaisen
sotilasjohtajan koulutuksessa.

Merivoimiamme sotiin varautumisessa ja sodissa johtanut jääkärikenraaliluutnantti Väinö Valve.
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RtUY tiedottaa

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa 20.12. päätettiin
muodostaa seuraavat valiokunnat jäsenineen:
— työvaliokunta
• ev
T Lahti
• ev
A Kilpinen
• evl T Sario
• maj R Hannikainen
• kapt H-P Rekola
— julkaisuvaliokunta
• evl T Sario
• ev
A Kilpinen
• evl J Vuohelainen
• maj K Lange
— perinnevaliokunta
• ev
A Kilpinen
• ev
Y Pohjanvirta
• ev
M Lappalainen
• evl U Tirronen
• maj K Lange
• kaptl K Tarkiainen
• kapt O Saatsi
• kapt L Arlander

Studia Generalia —
"Johtajakoulutus 2000"
Kevään kuluessa järjestetään
esitelmäsarja
tulevaisuuden
johtajakoulutuksesta kolmesta
eri näkökulmasta:
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to 9.3. klo 17
SKK:n Maanpuolustuskurssien
opetustiloissa, Maneesikatu 6
to 30.3. klo 17
TKK:n päärakennuksen tiloissa, Otakaari 1
to 27.4. klo 17
RASTOR-CENTER:ssä
Itälahdenkatu 22 b B
Esitelmätilaisuuksiin mahtuu
kuhunkin vain 60 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä p.
90-161 4816 tai sihteerille.
Yhdistyksen perinteinen kevät retki järjestetään Turun Rannikkotykistörykmentin alueelle
20.5. Retkellä tutustutaan rannikkotykistön yhteisleiriin sekä Saaristomeren kulttuurinähtävyyksiin Örön—Hiittisten alueella. Helsingistä järjestetään yhteiskuljetus, joka lähtee 20.5. klo 09 Marskin patsaalta. Sitovat ilmoittautumiset
15.5. mennessä yhteysupseereille tai sihteerille.

Vuosikokous on tänä vuonna
Vaasassa 16. marraskuuta. Kokouksen ohjelmasta, kuljetuksista ja muista järjestelyistä sekä ilmoittautumisista tiedotetaan syksyn jäsenkirjeessä.

Yhteydenottoja varten:
Puheenjohtaja
ev Torsti Lahti, Sipilä, 03400
Vihti, puh. 913-47 206
Sihteeri
kapt Hans-Peter Rekola, Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti, PL 5, 00861 Helsinki, puh. 90-161 4812 tai
803 5550
Yhteysupseerit
maj Tapani Virkki, Hangon
Rannikkopatteristo, PL 46,
10901 Hanko, puh. 911-83 411
kapt Sakari Kinnarinen, Turun
Rannikkotykistörykmentti, PL
5, 20811 Turku, puh. 921-695 111
ylil Juha Pallaspuro, Vaasan
Rannikkopatteristo, PL 61,
65101 Vaasa, puh. 961-114 361
ylil Heikki Rauhala, Kotkan
Rannikkopatteristo, PL 5,
48701
Kyminlinna,
puh.
952-21 333

Syyskaudella pyritään myös
järjestämään retki. Mahdollisesti suuntaamme sen Rauman
—Uudenkaupungin alueelle.
Retkestä tiedotetaan lähemmin
Rannikon Puolustajan kesänu- Hautausapurenkaan asiamies
merossa ja syksyn jäsenkirjees- evl Ahti Tukiainen, Otavantie
sä.
7 D 54, 00200 Helsinki

Tämänpäivän ja tulevaisuuden
rannikkotykistön joukko-osastojemme toiminnan keskeinen
motivaatiotekijä on perinteissä. Perinteisiin ja niiden ylläpitämiseen kuuluu keskeisenä
oman historian tuntemus. Tämän tuntemuksen merkitys korostuu sitä enemmän mitä pitempi on etäisyys niistä ajoista, jolloin rauta tulessa koeteltiin. Pelkille muistitiedoille ja
juhlapäivinä pidetyille historiikeille ei voida rakentaa. Tietyssä mielessä on joukon kunniaasia, että sillä "miehen ikään"
päästyään on mahdollisimman
autenttinen, uusia ja jälleen
uusia rannikkotykkimiespolvia
kannustava kirjoitettu historia.
Myös menneiden sukupolvien
työ velvoittaa niiden työn ja
toimien mahdollisimman täydelliseen ja objektiiviseen kirjaamiseen. Velvollisuus historiatyöhön suuntautuu kahdelta päätaholta. On oikein tajuta tuo velvollisuus ja sen aiheuttama haaste.
Rannikkotykistöjoukkoosastomme nuorinkin Vaasan
Rannikkopatteristo mukaan
lukien ovat edellä esitetyssä
mielessä haastavassa taipaleensa vaiheessa. Edessä on merkkivuosia, joille oman joukkoosastohistorian ilmestyminen
antaisi kauaskantoisen säväyksen, arvokkuuden leiman ja tulevaisuuden uskon vahventajan. Turun Rannikkotykistörykmentti näyttää parhaillaan
tässä historiakirjoitusasiassa
erinomaista esimerkkiä, joka
rohkaiskoon muita joukkoosastoja vastaavaan yritykseen. "Fang die Arbeit miinter
an, dann ist sie schon halb get a n " hengessä käytäköön nyt
kautta Suomen rannikoiden
tuumasta toimeen.
Tehtäväkuvaansa kuuluvana
ja sen perusteella Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on osaltaan ryhtynyt toimiin, joilla se

URAKKAMME-

"Projekti -93

O "

toivoo voivansa edistää päätöksentekoa ja asian edistämistä kussakin joukko-osastossa.
10.2.1988 koolla olleessa neuvottelutilaisuudessa se asetti
kolmen miehen työryhmän
koordinoimaan tärkeäksi katsomaansa historiankirjoitusprojektia. Työryhmään kuuluvat kenraaliluutnantti Alpo
Kantola, everstiluutnantti Timo Sario ja eversti Matti Lappalainen. Työryhmän tehtävänä on vauhdittaa puheena olevien historioiden tuottamista,
yhtenäistää työtä ja auttaa kaikessa missä voi, erityisesti rahoitusten järjestämisessä.
Rohkaistuneella mielellä on
todettava jokaisen joukkoosaston komentajan suhtautuneen tähän vaativaan hankkeeseen toimeen tarttumaan tottuneen, kaukonäköisen rannikkotykkimiehen lailla. Kirjoittajatkin tuntuvat löytyneen jo
melkein kaikkien joukko-osastojen osalta. Näin on ensimmäinen työkynnys ylitetty. Nyt

on tärkeätä, että työhön päästään voimaperäisesti käsiksi.
Joukko-osastoilla on luonnollisesti omat merkkipäiviinsä
liittyvät intressinsä historioittensa valmistumisen suhteen.
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja sen asettaman
koordinointiryhmän vakaa toivomus on, että koko sarjan saisimme nähdä valmiina yhdistyksemme täyttäessä 6 vuosikymmentä
vuonna
1993.
Olemme yhdistyksessämme ja
aselajissamme perinteisesti tottuneet asettamaan tavoitteet realistisen korkealle. Niin olkoon
tässäkin asiassa. Yhteisin ponnistuksin seisokoon lopussa
kiitos.
"Aika ja vuorovesi eivät
odota ketään". Aika kuluu nopeasti. Toimeen on tartuttava
heti, jotta liikoja kiireitä ei tulisi. Toisaalta joukko-osastojen
juhlavuodet eivät saisi aiheuttaa paineita niin, että tulos
kärsisi. Tehtäköön työt kunnolla. Niin mukavaa kuin olisikin
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saada historia valmiiksi joukko-osaston lähimpään suureen
juhla-aikaan mennessä, älköön
tämä olko ehdoton vaatimus
teoksien sisällön ja yleensä laadun kustannuksella. Onhan
arvokkaan historiateoksen ilmestyminen sinänsä oma juhlatapahtuma.
Tarkoituksena on, että näistä historiakirjoista tulisi arvostelun mahdollisimman hyvin

kestäviä, mieluusti luettavia
mahdollisimman kattavia teoksia, joita ei ole tarvis myöhemmin paikkailla.

Rannikkotykistöjoukkoosastojemme elämä vuosikymmenien saatossa on ollut siksi
monipuolista ja tapahtumarikasta, että materiaalia kunnon
teoksen aikaansaamiseksi varmasti jokaisen joukko-osaston
kohdalla on.
Historiateoksen tekeminen
alkaa kaiken mahdollisen lähdemateriaalin, lähdeteoksien,
papereiden, kuvien, karttojen
ja muistitiedon mahdollisimman huolellisesta kokoamisesta ja analysoimisesta. Kun tässä perustyössä jaksetaan olla
perusteellisia ja se onnistuu
niin itse kirjoitustyöhön on
turvallista ja hauskaakin lähteä.
Koordinointiryhmän nimissä rohkenen nyt vedota teihin
hyvät aselajimme riveissä vakinaisesti, varusmiehinä tai reserviläisinä palvelevat tai palvelleet, miehet ja naiset perheinenne ja sukulaisinenne. Kellä teistä vain on hallussaan sellaista kirjallista tai muistitietoa, sanaa, kuvaa, karttoja, jo-

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti
Eversti Asko Kilpinen
os. PL 5, 00861 Helsinki
puh. 161 4800

Pietari Suuren merilinnoitus ensimmäisen maailmansodan lopulla
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ka palvelisi hankettamme, pyydän kaivamaan tiedot esille.
Vaihe 2 olisi sitten tuon materiaalin toimittaminen asianomaiselle
joukko-osastolle,
jonka vastuulla varsinainen
kirjoitushanke on tai vähintään ilmoittamaan materiaalin
olemassaolosta. Korostan vielä kaiken potentiaalisen muistitiedon ja kokemuksien talteensaamisen merkitystä erityisesti teiltä, Hyvät Veteraanit,
jotka olette kokeneet aselajin
tyynet ja tyvenet, tuulet ja
myrskyt. Siispä kynä käteen tai
nauhuri pyörimään. Haastattelukutsu tai haastattelupyyntöön suostuminen olisi asianomaisille kirjoittajille ja toimittajille vallan iloinen asia.
Eihän siis panna kynttilää vakan alle! Älkäämme vähätelkö
pienimmänkään tiedon arvoa.
Kun kaikkien-joukko-osastojen kohdalla kirjoittajia ei liene vielä lopullisesti sovittu,
merkitsen tähän näitä yhteydenottoja varten rannikkotykistöjoukko-osastojemme komentajat. Varmastikin he mielellään ohjaavat tiedot asianomaisille kirjoittajille.

perintö.

Turun
Rannikkotykistörykmentti
Eversti Olavi Simola
os. PL 5. 20811 Turku

Myös koordinointiryhmän puheenjohtajaan, eversti M Lappalaiseen os. Sotatieteen Laitos, Maurinkatu 1, 00170 Helsinki, puh. 177 791 ja sihteeriin, everstiluutnantti Timo Sarioon, os. Rannikkotykistökoulu, PL 8, 00861 Helsinki,
puh. 161 5200 voi mielellään
ottaa tässä asiassa kosketusta.
Rannikkotykistömme
on
kunniakkaasti täyttänyt vuosikymmenien saatossa paikkansa isänmaamme rannikoiden
vartijana ja puolustajana. Tä-

män monipuolisen, monien
vaikeuksien täyttämän, mutta
myös juhlahetkiä ja onnistumisen tuntoja sisältäneen tapahtumisten ketjun mahdollisimman monipuolinen kirjaaminen olkoon yhteinen haasteemme.
Olkoon tuon yhteisen haasteen työnimi vaikkapa "Projekti 93".
Nimimerkki "Piiskuri" eli
ystävyydellä
Matti

Lappalainen

MYYTÄVÄNÄ
Vallisaaren historiikki
— n. 40 sivua
— runsaasti valokuvia ja
piirroksia
— hinta 15 mk
— myynti Sinikka Kuismin/
Vallisaari puh. 668 274
sekä

Kotkan Rannikkopatteristo
Everstiluutnantti Jukka Vaaja
os. PL 5, 48701 Kyminlinna
Hangon Rannikkopatteristo
Everstiluutnantti Heikki Rinne
os. PL 46, 10901 Hanko

Akateeminen kirjakauppa

Vaasan Rannikkopatteristo
Everstiluutnantti Ossi Kettunen
os. PL 61, 65101 Vaasa
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RANNIKON PUOLUSTAJAIN
KILLAN PUHEENJOHTAJA
ASKO HEILALA

sä työskentelevät yhditykset
voisivat liittyä uudistettavan ja
uudistuvan RPK:n jäseniksi.

Uudistuva Rannikon Puolustajain Kilta

m
Hyvä alku yllätti
Kiltatoiminta lähti hyvin alkuun, modernisti sanottuna oli
olemassa sosiaalinen tilaus.
Näin kävi myös Rannikon
Puolustajain Killalle, killalle
perustettiin pian ensimmäiset
rekisteröimättömät paikallisosastot Helsinkiin ja Turkuun.
Paikallisosastoja tuli pian lisää
ja varsinainen jäsentoiminta
keskittyi näihin kiltoihin. Näiden kiltojen toiminnan laajentumisen myötä ne myös rekisteröityivät ja liittyivät itsenäisinä kiltoina nykyiseen Maanpuolustuskiltojen
Liittoon.
Alunalkaen henkilöjäsenten
killasta, Rannikon Puolustajain Kilta r.y:stä oli tullut
eräänlainen rannikkotykistökiltojen väliportaan kattojärjestö. Kiltaveljien ja Sisarten
panosta tarvittiin alueellisessa
toiminnassa. Kiltaa pidettiin
pystyssä lähinnä odottaen vii36

Rannikon Puolustajain Kilta r.y. on eräs maamme
vanhimmista maanpuolustuskilloista, se perustettiin
vuonna 1962. Se perustettiin vaalimaan rannikkotykistöaselajin perinteitä ja yhdyssiteeksi aselajissa palvelleiden ja palvelevien polvien välille. Vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekeviä järjestöjä on maassamme ollut jo 1920-luvulta lähtien, mutta niiden toiminta
on ollut aina enemmän tai vähemmän sidoksissa tiettyihin eturyhmiin ja sotilasarvoihin. Kiltatoiminta lähti alun alkaen liikkeelle siitä, että kaikki Puolustusvoimissa, sodan ja rauhan aikana palvelleet ovat samanarvoisia ikään ja sotilasarvoon katsomatta. Myöhemmin kiltojen jäsenyyttä koskevia vaatimuksia on
vielä tarkistettu, nykyisin myös perheenjäsenet voivat olla mukana toiminnassa. Kaikki kiltatoimintaan
osallistuvat ovat Sisariamme ja Veljiämme.
meisenkin
paikallisosaston,
Merenkurkun Killan itsenäistymistä. Vuosi sitten pidetyssä
Rannikon Puolustajain Kilta
r.y:n sääntömääräisessä kokouksessa kellot soivat jo yhdistyksen toiminnan päättämiseksi. Mutta toisin kävi.
Rannikon Puolustaja-lehti
ja Rannikon Puolustaja-päivä
Rannikon Puolustajain Kilta
r.y:n vuosikokous totesi yhdistyksen olevan mm. eräs Rannikon Puolustaja-lehden kustantajista yhdessä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja
Rannikkotykistökoulun kanssa. Päävastuu Rannikon Puolustajain Päivän aatteellisesta
vietosta kuuluu RPKrlle. Palkitsemisplaketit on hoidettu
keskitetysti RPK:n toimesta
jne. RPK:n toiminnan jatkamista pidettiin edelleen tarpeellisena.

Hätätilahallitus
Vuosikokous valitsi toimintaa
jatkamaan eräänlaisen hätätilahallituksen, hallituksen, jonka tehtäväksi annettiin toiminnan ja tavoitteiden kehittäminen nykyistä tilannetta vastaavaksi. Ajan hengen mukaisesti RPK:n toiminta on saneerattava vastaamaan 1990-luvun
tarpeita.
Sääntömuutoksella
järjestöjen järjestöksi
RPK:n uudet säännöt tulevat
viralliseen käsittelyyn tämän
kevään aikana. Tarkoituksena
on virallistaa jo pitkään jatkunut tilanne, jäseninä tulee olemaan vain rekisteröityjä yhdistyksiä. Asian valmisteluvaiheessa on jäseneksi lupautunut
kaikki nykyiset rannikkotykistökillat. Alustavia tunnusteluja on suoritettu, jotta kaikki
rannikkotykistöaselajin piiris-

Maanpuolustuskiltojen Liitto
r.y:n jäsenyys säilytetään
Rannikon Puolustajain Kilta
pysyy jäsenenä Maanpuolustuskiltojen Liitto r.y:ssä sen yhtenä jäsenkiltana. Jäsenmaksuvelvoite tulee määräytymään
jäsenjärjestöjen RPK:ssa edustettuina olevien henkilöiden lukumäärän mukaan. Rannikkotykkiväen ääni kuulunee entistä painavampana myös valtakunnallisen keskusjärjestön
kokouksissa, vaikutusmahdollisuuden MPKL:ssa saavat
RPK:n kautta myös sellaiset
RPK:n jäsenjärjestöt, jotka eivät ole jäsenenä MPKL:ssa.
Valtuuskunta,
uusi neuvoa-antava elin
RPK:n ylintä valtaa käyttää
luonnollisesti killan (yhdistyksen) kokous. Uusien sääntöjen
mukaan tulee neuvoa-antavaksi elimeksi erityinen valtuuskunta, jossa ovat edustettuina
kaikki RPK:n jäsenjärjestöt.
Johtokunta (hallitus) tulee toimimaan eräänlaisena työrukkasena.
Toimintalinjat ovat vasta
hahmottumassa
Nykyinen RPK:n johtokunta
vain valmistelee siirtymistä
uuteen
toimintaorganisaatioon, uudistuva toimintavalmius saavutetaan vasta keväällä 1990. Viimeistään silloin tarvitaan uusia voimia ja ajatuksia toiminnan suunnitteluun ja
toteutukseen.
Käytettävissä
oleva tila rajaa laajemman
hahmottelun, sallittakoon vain
muutamien ranskalaisten viivojen käyttö suunnitelmien
esittelyssä:
— kustannetaan ja kehitetään
edelleen Rannikon Puolustaja-lehteä yhdessä muiden

kustannusvastaavien kanssa
— vastataan Rannikon Puolustajain-päivän vieton järjestämisestä, delegoidaan
käytännön järjestelyt vuorovuosin jäsenjärjestöille
— kannustetaan ja tuetaan
uusien jäsenkiltojen perustamista (mm. Hankoniemen alue)
— säilytetään RPK:n plaketit
palkitsemisvälineenä
— kehitetään RPK:n oma palkitsemisjärjestelmä jäsenjärjestöjen käyttöön (eräänlainen kunniamerkki-ajatus)
— perustetaan oma harrastusmerkki
valtakunnallisen
RT-työn käyttöön
— kehitetään ja koordinoidaan yhtenäisiä ja yhteisiä
kilta-asuja (musta baretti
on jo otettu käyttöön, seuraavana on vuorossa edustava klubitakin rintataskumerkki)
— pyritään turvaamaan taloudellisesti RPK:n toiminnan
jatkuvuus, tavoitteena on
taloudellisen tuen kääntäminen jäsenjärjestöille
— pyritään kehittämään yhteisiä valtakunnallisia jäsenetuja
— vahvistetaan suhteita Puolustusvoimiin
— kehitetään RPK:sta RT-alan
tiedotuspalvelu- ja PR-toimisto
— kehitetään jäsenkunnan siviilisektorin koulutusmahdollisuuksia ja virkistystoimintaa

nyt saatava liikkeelle, uudistuva RPK:ta tarvitsee heitä.
Suomi on yhdistysten
luvattu maa
Väliotsikko kertoo totuuden,
näin on myös vapaaehtoista
maanpuolustustyötä tekevien
järjestöjenkin kohdalla asian
tila, mutta? Tulisiko rannikkotykkimiesten päästä Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen
jäseniksi tai tulisiko meidän
kaikkien liittyä mukaan sotilaskotitoimintaan?
Kaikki
kunnia näille yhdistyksille, niitä varmasti tarvitaan, tämä
provosoiva heitto vain sen
vuoksi, että mikäli harvennusta ja "fuusiointia" joskus tapahtuisi, se tapahtunee kaiken
kattavan kiltatoiminnan suuntaan.
Rannikon Puolustajain
Killalla on tulevaisuus
RPK:lla on uusi tie edessään,
tietä valitessaan se tukeutuu
eritoten nousevaan nuorisoon.
Tämän päivän rannikkotykkimies on huomispäivän järjestöjohtaja. Yhteiskunnan differoituminen tulee korostamaan
RPK:n merkitystä vapaa-ajan
harrastusten kentässä. Tulevaisuus on meidän, myös Sinun
Arvoisa Lukija!

Kykyjen metsästäjät liikkeelle
Tavoitteet on varmasti asetettu
melko korkealle luottaen jäsenkunnan (=jäsenjärjestöjen jäsenet) taitoihin ja kykyihin.
Nämä kyvyt on, yhdistäen jäsenjärjestöissä hankittu kokemus, saatava nyt Rannikon
Puolustajain Kilta r.y:n käyttöön, kykyjenmetsästäjät on
25
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Turvallisuuspolitiikka sai myös naiset liikkeelle
Maanpuolustuskiltojen liiton järjestämä valtakunnallinen kaksipäiväinen turvallisuuspolitiikan seminaari Taistelukoulussa kokosi reilun puolentoistasadan
osanottajajoukon Tuusulaan 21.—22.1.1989. Tällä
kertaa osallistujista noin neljännes (40) oli naisia.
Seminaari alkoi lauantaina, 21.1. liiton puheenjohtajan Erkki Inkisen avaussanoilla. Taistelukoulun
johtaja, eversti Kalevi U s v a esitteli koulua edustavalla multivisiolla. Osanottajat tutustuivat tämän jälkeen koulun historiaan perinnehuoneessa.
Tomas Ries
liiton vieraana
Seminaarin odotetuin esitys oli
yhdysvaltalaisen tutkijan Tomas Riesin näkemys Suomen
puolustuskyvystä.
Maanpuolustuskiltojen liiton Suomeen kutsuma Ries varoittaa Suomea väheksymästä
Suomen puolustuskykyä, joka
hänen mielestään on korkealla tasolla.
Riesin mielestä meidän turvallisuuspoliittisessa keskustelussa painotetaan liikaa ulkopuolitiikkaa ja unohdetaan, että
vahva puolustuskykymme on
turvallisuutemme selkäranka.
Hänen mukaansa kansainvälinen tilanne on tasapainossa niin kauan kun se perustuu
suurvaltojen väliseen ydinasepelotteeseen. Riesin mielestä tilanne on kuitenkin muuttumassa. Hänen mukaansa raja
Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä on suurenemassa. Ydinaseiden vähentäminen Yhdysvaltain Euroopan puoleisissa
tukikohdissa on myös nähtävissä.
Tilanne Euroopassa saattaa
kuitenkin muuttua epävakaaksi siitä huolimatta, että myös
Neuvostoliitto on vähentänyt
joukkojaan Varsovan liiton
maista.
36 26

Tomas Ries julkaisi syksyllä
laajaa julkisuutta saaneen teoksen Cold Will, The Defence
of Finland. Kirjassa annetaan
varsin myönteinen kuva Suomen puolustuskyvystä.
Ries tuo kirjassaan estottomasti esiin sen tosiseikan, että
toiseen maailmansotaan osallistuneista maista vain Suomi
pystyi kahdesti torjumaan
suurhyökkäyksen. Näinhän tapahtui sekä keväällä 1940 että
kesällä 1941. Talvisodan lopussa miltei puhkikuluneen puolustuksen pitäminen antoi tarvittavan ajan poliittisen ratkaisun saavuttamiseksi. Tähän
myötävaikutti suuresti sotilaallisen ja poliittisen johdon läheiseksi järjestetty yhteistyö.
Kesän 1941 torjuntataistelut
puolestaan poistivat ehdottoman antautumisen rauhanehtojen listalta. Lisäksi ne viitoittivat suunnan Suomen ja Neuvostoliiton tuleville turvallisuuspoliittisille suhteille.
Torjuntataistelujen lisäksi
Ries katsoo puolustuskykymme kehittymisen tukevan uskottavuuttamme tässäkin suhteessa.
Sotien jälkeiset materiaalihankinnat käsitellään kirjassa
suorastaan piinallisen perinpohjaisesti.
Norjan Sotatieteen laitoksessa tutkijana toimivan Riesin

mielestä Suomen turvallisuuspolitiikka lähtee kahdesta päätekijästä, ulkopuolitiikasta ja
riittävistä puolustusvoimista.
Puolustusvoimien vaatimuksina hän näkee virallisen ulkopolitiikan tukemisen ja maan turvallisuuden
varmistamisen
kaikkien niiden tilanteiden varalta, jotka uhkaavat sen itsenäisyyttä.
YYA-sopimuksen ja Suomen puolueettomuuspolitiikan
hän katsoo tukevan toisiaan ja
luovan uskottavuutta maan rajojen ulkopuolella. Molemmat
ovat riippuvaisia Suomen kapasiteetista tukea niitä puolustusvoimillaan. YYA-sopimus
pakottaa Suomen estämään
hyökkäykset Neuvostoliittoon
Suomen kautta. Ilman riittävää puolustuskykyä olisi sopimuksesta vastaaminen epäuskottava ja toisen päätekijän
kulmakivistä romahtaminen
turvallisuuspolitiikassamme.
Jos Suomi ei voi taata, ettei
kukaan voi käyttää aluettamme hyökkäykseen Neuvostoliittoa vastaan, olisi yksi Neuvostoliiton intresseistä Suomen
osalta uhattuna. Tällöin olisi
Suomen suhteet naapuriin vakavasti uhattuina. Varmistaakseen velvoitteittensa hoidon,
on Suomen estettävä vieraan
vallan läpikulku tai alueemme
käyttäminen. Arkoja potentiaalisia läpikulkualueita tässä
suhteessa ovat Suomen eteläiset vesialueet, joita voidaan
käyttää hyökkäysväylinä Leningradia vastaan sekä Suomen ilmatila, jonka kautta voidaan hyökätä Leningradin ja
Kuolan niemimaan ympäristön
tärkeisiin kohteisiin.
Analyysi Suomen puolustuksen vahvistamisesta osoittaa, että maamme on aktiivisesti suunnannut ponnistuksiaan seuraavasti:

1. 1955—65 Rannikonpuolustuksen ja merivoimien kehittäminen etelä-Suomen
rannikkoalueilla.
2. 1958—63 Ilmavoimien ja
tutkavalvontaj ärj estelmien
kehittäminen sekä harjoitushävittäjien hankinta.
3. 1962—63 Nykyaikaisten hävittäjien ja ilmasta ilmaan
ammuttavien ohjusten pikahankinnat lähinnä kaakkois-Suomen suunnalle.
4. 1971—78 Hävittäjälentolaivueiden hankinnat pohjoissuomeen.
5. 1971—86 Uusi rannikkoalueiden puolustuksen vahvistaminen etelä-Suomen alueilla erityisesti painottaen
sukellusveneentorjuntaa,
rannikkotykistöä ja rannikon valvontajärjestelmiä.
6. 1981—88 Hävittäjälentolaivueen hankinnat lounaisSuomeen.
Melkein yhtä velvoittavina
kuin YYA-sopimuksen vaatimukset ovat ne vaatimukset,
jotka asetetaan Suomelle puolueettomana maana. Suomen
on kyettävä saamaan muut
maat uskomaan myös, ettei sen
aluetta voida käyttää myöskään hyökkäykseen Ruotsia tai
NATO-Norjaa vastaan. Myös
tämä on mitä suurimmassa
määrin Suomen omassa intressissä. Jos NATO havaitsisi sodassa, että vihollisen joukot
operoivat Suomen alueelta,
muodostuisi alueemme pommituskohteeksi konventionaalisin voimin tai peräti atomiasein. Tässä tapauksessa tulee
lähinnä kysymykseen pohjoissuomen alue herkimmin.
Itsenäisyyden puolustamisessa voitaisiin nähdä seuraava kehitys:
1. 1957—66 Maavoimien pysyvien joukkojen uudenaikaistaminen.
2. 1972—86 Rannikkopuolustuksen uudenaikaistaminen.

3. 1982—96 Maavoimien ja
merivoimien pääosien uudenaikaistaminen. Sotilaallisten kriisinhallintajoukkojen perustaminen ja organisointi.
Kun tarkastellaan Suomen
puolustuskehitystä, täytyy ottaa huomioon, että Suomi
aloitti materiaalisesti matalalta tasolta. Näinollen Suomella oli 1970-luvun alussa aivan
liian vähän uudenaikaisia hävittäjiä, sota-aluksia tai prikaateja. Siksi oli äärimmäisen
tärkeää täyttää tämä aukko,
joka on tapahtunut parlamentaaristen puolustuskomiteoitten tulon jälkeen.
Vasta tänään Suomen puolustuksella alkaa olla se pelotusvaikutus mikä sillä pitää olla vieraita uhkia vastaan.
Puolustuksen ensimmäinen
päämäärä on juuri tällaisen pelotusvaikutuksen aikaansaaminen.
Suomen puolustuskyvyllä
on tärkeä merkityksensä myös
rauhanaikana ja osana pohjoismaista neutraalia sotilaallista aluetta. Neuvostoliitto on
todennut tarpeen Suomen ja
Ruotsin kyvylle suojella ilmatilaansa sitä uutta uhkaa vastaan, jonka risteilyohjukset
ovat aikaansaaneet. Näinollen
on tärkeätä, että ilmapuolustusta kehitetään tätä silmälläpitäen. Mutta sitä ei kuitenkaan saa tehdä muun puolustuskyvyn kustannuksella. Vastaisuudessa saattaa tulla uutta
kehitystä, joka taas vaatii sopeutumista uusiin haasteisiin.
Vaikka tilanne tänään näyttääkin hyvältä — ja sitä se Suomen olosuhteissa on, ovat Euroopan ja suurvaltojen tulevaisuudennäkymät epävarmoja ja
mahdollisesti vaarallisiakin.

Seminaarin anti
monipuolinen
Lauantaipäivän ohjelma jatkui
uuden asevelvollisuuslain esittelyllä, jonka piti everstiluutnantti Martti Olanterä Pääesikunnasta. Sen jälkeen pelastustarkastaja Markku Haranne tutkaili naisten maanpuolustusasenteita.
Päivällisen ja "Helsinki sodassa"-videoesityksen jälkeen
ilta jatkui vapaamuotoisesti
kiltaillan merkeissä.
Sunnuntaipäivän ohjelma
alkoi liiton tiedotuspäällikön
alustuksella vuoden teemasta
"Tiedottamalla tunnetuksi",
joka herätti vilkkaan keskustelun.
Keskustelun jälkeen esiintyivät kolme Suomeen akreditoitua sotilasasiamiestä, jotka
kertoivat oman maansa puolustusvoimista ja vapaaehtoisesta
maanpuolustustyöstä.
Tällä kertaa olivat vuorossa evl
Miles Thomson Englannista,
evl Hubert Emery Ranskasta ja
eversti Vulf Hessulf Ruotsista.
Seminaarin päätössanat lausui liiton puheenjohtaja Erkki
Inkinen.

RANNIKKOTYKISTÖ
ON TERÄSTÄ
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VAASAN
RANNIKKOPATTERISTO

Koulutustalo
harj akorkeudessa

Kentän
toisella
puolella
Filmiryhmä talvisissa olosuhteissa Lohtajalla. Vasemmalta: Ville Halmesmäki, Timo Torpo, Jyrki Karjalainen ja Pirkkoliisa
Murtomäki.

Viime syksynä valmistui esityskuntoon Vaasan Rannikkopatteristosta kertova tv-elokuva, joka nähtiin TV
l:ssä 3.1.1989. Sen kuvaamisen teki mahdolliseksi TV
l:n asiaohjelmien päällikön Seppo Jokisen ennakkoluulottomuus hänen antaessaan tehtävän naistoimittajalle. K E N T Ä N TOISELLA P U O L E L L A on osa
sitä asevelvollisuuden suorittamisen arkea, josta isät
kertovat pojilleen.
Jo vuosia, jopa vuosikymmeniä odotettu tapahtuma koettiin todeksi 10.10.1988 klo
12.00, jolloin alkoivat patteriston koulutustalon harjaannostajaiset. Tämän syksyllä -89
valmistuvan talon kustannusarvio on n. 15 milj. mk, kerrosalaa siinä on 2 700 m2 ja tilavuutta 10 000 m 3 .
Mutta tärkeintä meille on
tietää mitä tuo kummajainen
sisältää: n. 300 hengen eloku28

vasalin, 2 kpl yksikköluokkia
(ä 100 henkeä), 6 kpl jaos/erikoisluokkia (ä 30 henkeä), asekäsittelytilan käsiaseille ja kellariin väestönsuoja/varastotilaa. Ja kaikki tämä valmiina
seuraavana vuosipäivänä.
Arvovaltaiseen kutsuvierasjoukkoon kuului mm. puolustusministeri Ole Norrback, joka totesi tervehdyksessään
"Kun päätös Vaasan säilyttämisestä varuskuntakaupunki-

na tehtiin, vauhdittuivat myös
harjoitusalueasiat ja rakentaminen. Kehitys on viime aikoina edennyt ripeästi. Voimme
kaikki iloita siitä, että näiden
ratkaisujen konkreettiset tulokset ovat tänään nähtävissä.
Nyt harjannostajaisvaiheessa
oleva koulutustalo tulee ratkaisevasti parantamaan Vaasan
Rannikkopatteriston ja koko
varuskunnan toimintaedellytyksiä".

Elokuvassa on viisi "sankaria", pitkäaikaisia koulu- ja
luokkatovereita,
vaasalaisia
poikia, jotka suorittivat asevelvollisuutensa Vaasan Rannikkopatteristossa 9.6.87—3.5.88
välisenä aikana.
Kuvauksen
suorittaneen
Yleisradion Vaasan filmi-ryhmän kameran takana oli kuvaaja Timo Torpo, joka tunsi
kohteensa hyvin — hän on itse rannikkopatteriston yliluutnantti reservissä. Äänittäjä Vil-

le Halmesmäki, automies ja reservin kersantti sekä kameramies Jyrki Karjalainen, panssarij ääkäri/ryhmänj ohtaj akoulutuksen saanut reservin
alikersantti, tekivät yhdessä
hänen kanssaan vaivojaan
säästämättä töitä miltei vuoden ajalle sijoittuvina kuvausjaksoina.
Kuvaustöiden tulokset Jouko Vaaranmaa sitten filmileikkausyksikössä kokosi yhtenäiseksi kertomukseksi. Koko

Vaasan Rannikkopatteriston
oman väen myötämielinen
avunanto kuvausten kestäessä
oli paljon enemmän kuin ne
kuulut sata jänistä — ilman sitä ryhmällä olisi ollut mahdollisuus vain ulkopuoliseen ja
pinnalliseen käsitykseen.
Peruskoulutuskauden alussa
tv-elokuvan tekoaikeista kerrottiin koko saapumiserälle
2/87. Kaikille kävi selväksi, että ne viisi kaveria, joita tultaisiin kuvauksien mittaan seuraamaan, eivät missään tapauksessa pääsisi niiden takia
helpommalla, päinvastoin. Kamera olisi armoton, se ei antaisi anteeksi pinnausyrityksiä.
Kaikille mukana olleille on
myös annettava kiitosmaininta
siitä, että kamerat osattiin
unohtaa. Koulutus- ja harjoitustilanteet vietiin läpi kuin ei
filmausryhmää olisi paikalla
ollutkaan! Parasta oli, että filmiryhmä ehti tulla Rannikkopatteriston piirissä niin tutuksi, että väki vain totesi hymyillen: — Jaaha, te tulitte taas!
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KENTÄN
TOISELLA
PUOLELLA — tv-elokuvan
eri vaiheissa on ollut mukana
hyvää tuuria. Puolustusministeri Ole Norrbackin myötämielinen suhtautuminen oli alusta asti ilo todeta. Samoin on
työn onnistumiseen vaikuttanut sekä Pohjanmaan Sotilasläänin että Vaasan Sotilaspiirin
antama apu. Rannikkotykistökoulun johto oli yhteistyöhaluinen ja ennenkaikkea — Pääesikunnan tiedotusosasto kertoi aina, mitä kautta milloinkin oli viisainta yrittää edetä
seuraavaan tavoitteeseen.
Saimme kuvaustöiden kestäessä ystäviä Rannikkopatteriston pojista — niistäkin, joita emme varsinaiseti seuranneet. Erityisen hyvillä mielin
muistan sen kerran, jolloin olin
— kuvausten edettyä jo yli
puolivälin — tulossa Helsingistä junalla, jossa oli paljon so-

tilaita. "Tuntematon sotilas"
rannikkotykistön laatat kauluksellaan tuli juttelemaan,
näytti kättään, jota oli joutunut käymään Tilkassa hoidattamassa. Kaveri aivan selvästi
piti minua niin tuttuna, että
saattoi tulla juttelemaan murheistaan!
Muutenkin olen iloinen siitä, että tilanteissa, joissa luulin joutuvani pelkkien ohjesääntöjen ja huumorintajuttoman
nappikaulusportaan
kanssa tekemisiin, tapasin ihmisiä, joilla oli varaa laskea
leikkiä, naureskella ja toisaalta muistaa jopa se aika, jolloin
itse oli alokas. Missä olivat ne
sotahuhut, kiiltosilmäiset fanaatikot, joita armeijan riveissä pitäisi olla kasapäin? En usko, että heidät olisi voitu piilottaa kuvausten ajaksi aina ja
joka kerta!
Pitkän työprojektin lop-

RANNIKKOMME

PUOLUSTAJIA

ETELÄ-SUOMEN
SANOMAT

puessa on useimmiten jo niin
kyllästynyt aiheeseen, että on
suorastaan riemastuttavaa siirtyä jonkin muun kohteen pariin. Vuosi Vaasan Rannikkopatteriston mukana sensijaan
antoi eväitä mietteisiin, jotka
eivät voi olla johtamatta uusiin
ohjelmaehdotuksiin. Nyt voin
ymmärtää jotakin sitä, mikä
puhuttaa entisiä, "ruotukavereita" yli kahdeksankymmenvuotiaina paappoina. Kädet
ehkä tutisevat, mutta ääni ei
vapise — ei, se suorastaan kipunoi kauan sitten eletyn nuoruuden hehkua: — Muistatkos, kun Vaasaan tuli kesällä
-22 armeijan mestaruus sekä
jalkapallossa että pesäpallossa!
Elokuva tullaan uusimaan
TV l:ssä lippupäivänä 4.6.
Pirkkoliisa

KylP mekin Lohtajalla!
HANGON
RANNIKKOPATTERISTO

Hangon muuttolinnut
Lohtajan Ilmatorjuntaampumaleirillä

Murtomäki

TERVEHTIEN

OY EHO AB
OY LOHJA AB

HANGON KAUPUNKI
PRIHA OY
HANGON LIIKENNE
SUNILA OY
HANGON SÄÄSTÖPANKKI
HUONEKALUTEHDAS
KORHONEN OY
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SUOMEN HENKEL
OY VEHO AB, Raisio

Hangon Rannikkopatteriston
Hästö-Busön kauniilla linnakkeella on annettu ilmatorjuntakoulutus vuodesta 1988 asti
Rannikkotykistön kaikille ilmatorjuntamiehille.
Turun Rannikkotykistörykmentti, Suomenlinnan Rannikkotykistörykmetti ja Kotkan
Rannikkopatteristo lähettävät
peruskoulutuskauden jälkeen
ilmatorjuntamiehensä Hankoon koulutettaviksi.
Luutnantti Markku Sipo-

vaara ja vääpeli Tapio Salomaa
opettivat tykkimiehille puolentoista kuukauden aikana ilmatorjunnan ihmeet. Kurssi huipentui kahden viikon pituiseen
Lohtajan leiriin kapteeni Olli
Lindellin ja luutnantti Erkki
Niskasen johdolla. Lohtajan
leirillä ammuttiin ensimmäinen viikko tykkipihalla koulutusammuntoja ja toinen viikko oltiin taisteluammunnoissa
meren rannalla.
Rt-mies, herrasmies kun on,

matkusti leirille mukavasti linja-autolla. Varsinainen it-julli
ilmatorjuntajoukoista sai reissata Lohtajalle mullivaunussa.
Rannikkotykkimies, vaikka
arvostikin korkealle leirin
muonan, valmisti itse vanhasta tottumuksesta "rosvopaistia" ja Lohtajan kuuluisaa savusiikaa.
Rannikkotykkimies, joka on
tottunut elämään leirit Suomenlahden karuilla kallioilla,
arvosti erittäin korkealle Kok31
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kolan illanviettomahdollisuudet.
Rannikkoilmatorjuntamiehet tottumattomina kaupungin
viettelyksille, viettivät vapaaaikansa leirillä kuidenkin lähinnä kuntoillen!
Sen verran hauskaa kuitenkin oli, että odotellaan uutta
leiriä.
Heti tämän ilmatorjuntaleirin jälkeen, jopa vähän limittäin sen kanssa, saapuivat Lohtajalle rannikkotykistön raskaat kanuunat Vaasan Rannikkopatteriston kertausharjoituspatteriston ampumaharjoitukseen. Rannikkotykistökoulun
kapteenikurssi suunnitteli ja
johti ammunnat ja rannikkotykistökadetit toimivat vastuullisissa johtajatehtävissä. Oppia
ja kokemusta lumettomissa,
mutta hyytävän myrskyisissä
olosuhteissa saatiin yllin kyllin
vaikka myrskytuuli oli aiheuttaa vakavia tilanteita. Pohjalaasten henki oli hyvä ja ammunnat onnistuivat erinomaisesti. Tämä patteristo on takuulla käyttövalmis tarvittaessa.

RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT

Rannikkotykistön viimeiset
ylikersantit valmistuivat
RANNIKKOTYKISTÖKOULU
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PO I 47 Ert-linja
kouluttajineen.
Takarivi vasemmalta: Reijo Miettinen (RtK), Teppo Saareks (KotRPsto), Jorma Mikkilä (VaaRPsto), Harri Eskola (TurRtR), Harri Kevari (VaaRPsto) ja Marko Soini (SIRtR).
Keskirivi vasemmalta: Jari Helenius (SIRtR), Juha Haavisto (VaaRPsto), Marko Pukkinen (VaaRPsto), JussiPekka Alander (SIRtR), Raine Järvinen (KotRPsto), Reijo Kivelä (HanRPsto) ja Jukka Kallio (SIRtR).
Eturivi vasemmalta: Juha Stoor (TurRtR), Markku Liimatainen (TurRtR), ylil Timo Kulmala, maj Rauno
Laakso, Itn Heikki Iso-Somppi, sotm Carl Mandelin ja Miiko Lehtola
(HanRPsto).

Toimiupseerin alemman virkatutkinnon erikoiskoulutusjakson rannikkotykistölinj a toimeenpantiin Rannikkotykistökoulussa 8.8.1988—27.1.1989.
Kurssilla opiskeli ja myös
valmistui 16 toimiupseeria.
Kurssin priimukseksi tuli Jari Helenius SlRtR:stä. Hänet

palkittiin
Rannikkotykistön
Toimiupseerit ry:n kunniamiekalla ja Rannikkotykistösäätiön stipendillä, jonka luovutti aselajin tarkastaja Santahaminan Toimiupseerikerholla
järjestetyssä tilaisuudessa.
Toiseksi kilvoitellut Jukka
Kallio myös SlRtR:stä sai

Maanpuolustuksen kannatussäätiön stipendin. Lisäksi hän
vastaanotti Santahaminan Toimiupseerikerhon "Paras toveri" levykkeen. Kolmanneksi
selviytyi Mikko Pukkinen
VaaRPstosta saaden Toimiupseeriliiton stipendin.
Avaruustekniikka Ky:n eri33
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koispalkinnon sai Harri Eskola ilmatorjuntatykkiryhmineen
onnistuttuaan tuhoamaan ammunnoissa maalilennokin.
Uuden koulutusjärjestelmän
mukaisen kaksi- ja puolivuotisen opistoupseerikoulutuksen
Päällystöopistossa Lappeenrannassa aloittivat 2.1.1989
myös rannikkotykistön seuraavat oppilaat.
Rannikkotykistökoulussa
opiskelee tällä haavaa 10 PO II
E jakson oppilasta.
Maavoimien reserviupseerikurssi 189:n rannikkotykistölinjan Rannikkotykistökoulussa päättyi 15.12.1989. Perinteiseen tapaan luovutti RUL:n
kunniamiekan priimukselle,
upseerikokelas Ilkka Uusitalolle Rt-kerho Johtorenkaan puheenjohtaja Tapio Mattila.
Linjojen parhaat olivat Ilkka Uusitalo, Harri Murto ja
Timo Hyvönen. Kurssilta valmistui 58 rannikkotykistökokelasta.

Hauskaa
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Vappua Rt-Ru-kurssi

Koululla taas
huippuvieras
23.11.1988

Reserviupseeriliiton
kunniamiekka 189.
rt ru-kurssin
priimukselle 15.12.88

Puolustusvoimain komentajan kutsumana tutustui puolustusvoimiimme
Norjan puolustusvoimien
komentaja, kenraali Vigleik Eide. Kenraali Eide on sittemmin nimitetty, ehkä yllättävästi, syyskuun alusta alkaen
NATOin sotilasneuvoston puheenjohtajaksi. Hän on toiminut mm. NÄTOm Pohjois-Norjan joukkojen komentajana vuosina 1986—87.
Meripuolustuksemme
esittely suoritettiin
Rannikkotykistökoulussa.
(SA-kuva).

Rannikkotykistökerho
Johtorenkaan puheenjohtaja Tapio Mattila on
juuri luovuttanut priimusmiekan upseerikokelas Ilkka Uusitalolle.

190! toivottavat

vanhat

tulenjohtajat.

Rannikkotykistökoulun
eelleen.
(SA-kuva).

johtaja evl Timo Sario esittelee rannikkotykkejä

kenraali Eidelle ja hänen seuru-
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Korppoon varhaisinta
"rannikkotykistöä''
Saaristomeri ja varsinkin sen
sisäosat säilyivät historiallisen
aikamme
alkuvuosisatoina
varsin pitkään sotaisten selkkausten ulkopuolella. Vasta
Suuren Pohjansodan eli Ison
vihan aikana, kun venäläisen
kaleerilaivaston onnistui v.
1714 ohittaa Hankoniemi, Saaristomeri joutui vihollisen toiminnan piiriin lähinnä majoitusrasituksena ja siihen liittyvinä hävityksinä. Aktiivinen
vastatoiminta rajoittui ajoittaiseen sissitoimintaan mm. tunnetun sissin Tapani Lövingin
toimesta. Paikalliset asukkaat
eivät olleet tästä kovinkaan
huolestuneita venäläisten vastatoimenpiteiden pelosta.
Hattujen sota eli Pikku viha oli miltei toisinto edellisestä sodasta. Maasotatoimet
päättyivät Helsingin antautumiseen ja venäläiset valtasivat
vuoden 1742 kuluessa maan
Oulujokea myöten. Venäläisten
laivasto oli taantunut Pietari
Suuren ajoista ja saaristoalueet
saivatkin olla suhteellisen rauhassa. Ruotsalaisten tarkoituksena oli ehtiä keväällä 1743
avomerilaivastolla Hankoniemen edustalle niin ajoissa, etteivät venäläiset ehtisi Saaristomerelle. Yritys kuitenkin epäonnistui ja venäläinen kaleeriosasto skotlantilaisen amiraali James Keith'in päällikkyydessä eteni länteen ja tunkeutui Korpoströmiin asti. Tukholmasta oli lähetetty varaamiraali Abraham Falkengranin johtama kaleeriosasto Saaristomerelle. Osastot kohtasivat
20.5.
Korpoströmissä
Hjortön tasalla, kun ruotsalaiset aloittivat klo 4 iltapäivällä
hyökkäyksen lännestä. Venäläiset nojasivat kaleeririntamansa sivustat saariin ja olivat
sijoittaneet tykkejä Hjortön
36

Korpoströmin taistelun muistomerkki. (Kuva kirjoittajan).

kallioille sekä todennäköisesti
myös Korppoon
puolelle.
Korppoon kallioilta kuultiin
ensi kertaa tykkien jylinää.
Ruotsalaiset keskeyttivät parin
tunnin taistelun jälkeen hyökkäyksen ja vetäytyivät Ahvenanmaalle Degerbyhyn; venäläiset ottivat uudet asemat Sottungasta. Aselepo tehtiin jo
16.6. ja rauha solmittiin Turussa 7.8.1743. Taistelun muistoksi paljastettiin Korpoströmissä

kolmisenkymmentä vuotta sitten muistomerkki. Hjortön
länsisivulla olevan lahden nimenä on ollut Ryssviken.
Kohta sodan jälkeen todettiin Korpoströmin tärkeys itälänsisuuntaisille meriyhteyksille. Sitä sivusi myös tärkeä Itämereltä Turkuun johtava laivaväylä. Tämän takia heräsikin
ajatus patterin sijoittamisesta
sopivaan paikkaan estämään
vihollisalusten
liikkuminen

näillä vesillä. Patterin sijoituspaikaksi valittiin Killingholm,
joka sijaitsee väylien leikkauspisteessä. Varuskunnan vahvuudeksi määrättiin 14 miestä.
Tämä vahvuus oli sotatapauksessa riittämätön ja korppoolaiset velvoitettiin täydentämään patteria. Niinpä Kustaa
III:n sodan 1788—1790 aikana
määrättiin, että Killingholmasta annetulla merkillä — neljä
kovaa laukausta — tuli jokaisen talon heti lähettää yksi
mies patterin vahvennukseksi.
Vastaavasti heidät tänä aikana
vapautettiin kruunun maakyydityksistä. Poikkeuksellisissa
oloissa korppoolaisia rasitettiin kuitenkin monella tavalla;
mm. maaliskuun lopussa 1790
määrättiin 70 miestä ja 13 venettä särkemään jäätä, että
Kustaa III pääsi kuninkaallisella aluksellaan jääesteiden läpi.
Korppoolaisten maaherralle
osoittamaan valituskirjelmään
on Killingholman patterin
päällikkö luutnantti C. Hagelberg liittänyt lausuntonsa, jossa hän korostaa Korppoon
miesten merkitystä. Kuninkaallisen tykistörykmentin 14
miestä eivät riitä patterin moninaisiin puolustustehtäviin.
Killingholman patteri on
joutunut taistelutehtäviin. Ennen Suomen sotaa 1808—09 se
oli jo hylätty käytöstä. Vielä
viime vuosisadan lopulla siellä oli jälkiä tykkiasemista ja
kasarmista. Tiedustelukäynti
ehkä selvittäisi, onko tästä Gyltön varhaisesta edeltäjästä
enää mitään merkkejä jäljellä.
Todettakoon vielä, että muutama vuosi sitten lopetettu Lohmin luotsiasema sijaitsi itseasiassa Killingholmalla. Se oli
siirretty Lohmin saarelta Korpoströmin väylän menetettyä
merkityksensä
ulkomaanliikenteessä.
Yrjö

TÄRKEITÄ MITTOJA
"Sairauksien ennalta ehkäisemisessä tyytykööt sotilaat wakinaiseen palkkaansa, mutta täytyy heille toki antaa tarpeeksi olutta
juomaksi tai niin paljon rahaa, että he sitä
voivat ostaa, etteiwät he päinwastaisessa tapauksessa woisi ajautua juomaan wettä ja
sen kautta syöksyisi sairauteen ja woimattomuuteen Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa ja kruunun wahingoksi."
Vanhat, erityisesti sotilaille jaettavan viinan
ja oluen mitat olivat:
KANNU
TUOPPI
KORTTELI
JUMPRU

= 2,6
= 1/2
= 1/4
= 1/4

litraa
kannua = 1,3 litraa
tuoppia = 3,27 desilitraa
korttelia = 8,18 cl

Viimemainitun alkuperä johtuu tiimalasin
muotoisesta mitasta joka tuo mieleen kapeauumaisen neidon (Jungfru).
Oluen päiväannos kuuluu Kaarle X aikoihin
olleen 6 kannua eli 15,6 litraa. Ymmärrettävää,
suolan ollessa pääasiallinen säilöntäaine.
Asian tärkeydestä johtuen määrittyikin vaimon oton perusteiden tärkeysjärjestykseksi:
1. Oluenpanotaito
2. Kauneus
3. Älykkyys

Pohjanvirta
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SISU SUOJAA SUOMALAISTA
VERIPALVELU TARVITSEE

SINUA
Älä siis viivyttele, sillä
S I N U N veresi voi pelastaa elämän

Defence
ASENURKKA
aseita ja ampumatarvikkeita
Eerikinkatu 37, 20100 Turku
Puh. 921-335 294

^

^

STEVECO OY

G Y P R O C O Y
PL 44
02401 Kirkkonummi
Puh. 90-298 5011

[VjVIATEKOY
S U U N N I T TELUA
KONSULTOINTIA
POHJANTIE
3.
02100
TAPIOLA
P U H E L I N 9 0 - 4 8 Q 511
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VERIPALVELUMERKKI
TERVEEN

IHMISEN

MERKKI

SUOMEN
PUNAISEN RISTIN
VERIPALVELU

MANNERHEIM-MUSEO
ygs&Hf
Avoinna:
Perjantaisin ja
lauantaisin 11—15
Sunnuntaisin
11-16

Suomen Marsalkka G. Mannerheimin koti sekä
kunniamerkkinäyttely, puvusto, erikoisnäyttelyjä
sekä Aasian-matkan kuva- ja esineaineisto.
Yli 10 hengen ryhmiä sopimuksen mukaan myös
muina aikoina.
Osoite:
Kalliolinnantie 14, 00140 Helsinki 14 (Kaivopuisto,
Raitiovaunut 3b ja 3t)
Puhelin 635 443

