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Lynx 650 Syncro on raskaan työn vä
symätön raataja. Tehty kovaan työhön.
Vetotehossa voittamaton sarjassaan.
Rotax 503, tehoja 22 k W , mahtava mat
to 600x3860, Easy Ride ja ainutlaatuista ajettavuutta työkelkkaan
tuo Syncro-vaihteisto.
Lynx 650 Syncro on täydellinen työkalu raskaiden kuormien,
latukoneiden ja
ladunrikkojien vetoon.
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Lynx 8000 on työkone tehtäviin, joista
muut eivät selviä. Tosi tehoa ja pitoa
tarvitseville. Rotax 503, tehoja
25,7 k W , te la matto 2x380x3700,
paino vain 315 kg.
Lynx 8000 on ylivoimainen suosikki kaksitelaisten keskuudessa.
Kelkkojen kuningas kovimpaan
käyttöön.
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Katolinen macho Irlanti on saanut ensimmäisen naispresidenttinsä Mary Robinsonin. Vuoden sotakirjailijamme
on Tiina Korhonen. Harjavallassa on lyöty rotareiksi naisia. Munapirtissäkö pallistelevat ensimmäiset zontauroot?
Puolustusministerimme asun vaihduttua liituraidasta
kukkamekkoon, jota oman hyvänsä oivaltavat puolustusvoimat eivät ole lainkaan kauhistelleet, on keskustelu naisten sotatyöstä pulpahtanut jokapäiväiseksi uutisaiheeksi. Ollaan puolesta ja vastaan. Puolustetaan tasa-arvoa
tai vastustetaan naisten militarisointia. Varsinkin YK-autojoukot haluttaisiin avata naisille. Mikä ettei. Vaikka
puolustusvoimiemme suurimman palkatun ryhmän tehtäviä mielitäänkin monipuolistaa harjan varresta harjavaltaan ja aseistaa soppakanuunaa ärhäkämmin, tulisi
mielestäni varsinaiset taistelutehtävät ja niiden edellyttämä koulutus edelleen säilyttää vain miehille. Viimeaikojen kovimpien sodanjohtajien niminä ovat tosin piirtyneet historian lehdille Golda Meir, Indira Gandhi, Benazir Bhutto ja Margaret Thatcher. Univormuihin on totuttu kun nykynuorten yleisasuksi on vakiintunut ristiäisistä hautajaisiin amerikkalaiset työhousut ja sotilasmaihari, tyylitajun ja hyvän maun hetkeäkään vaivaamatta. Eipä armeijan karskiuskaan kauhistuttaisi metrotyttöjä joiden sulohuulilta pursuavaa epiikkaa kahdehtisi punastuen muukalaislegioonan kersanttikin. Viimeaikojen
televisiouutisten ilopilleriksi nimeäisin happeningin, jossa
reippaanvetreä naispoliisi heivasi kerralla noin neljäsosan sotaharjoitusta vastustaneista olioista pois Pääesikunnan porttikäytävästä. Kyllä naiset siis pärjäävät, mutta
sukupuolten erilainen psyyke, fysiologia, hygieniatarpeet
ja biologiset tehtävät asettavat muuttamattomat rajansa.
Näinollen naisten YK-tehtävätkin tulee rajata humanitaarisille aloille ja jättää varsinainen välineurheilu miehille.
Kevytasuisen naishopliitin neuvotteluasemakaan ei arabimaissa ole paras mahdollinen.
Tässä järjestöjen ja yhdistysten luvatussa maassa on
loppusyksy noin juhannuksesta jouluun pikkujoulujen
ja vuosikokousten täyttämä. Maamme tärkein luonnonvara, 15 miljoonaa kiloa ylipainoa, ei häviä ja jokainen
halukas pääsee johonkin hallitukseen. Valitsemalla entiset johtajat saadaan myös entiset aatteet ja toimintaperiaatteet. Kokemuksen ja nuoruuden innon kimara voisi
olla maistuva.
Perinteet pitää säilyttää ja niitä vaalia muuten ne häviävät. Uniikki, titaaninen Kuivasaari on seuraava haaste. Koskahan näemme Suomenlinnassa sotiemme perustykin, 6 tuuman Canet'n?
Timo Sario

MyCo Oy/Grafitex
Helsinki 1990
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ta aiheutuvan korroosion eteneminen. Torni tiivistetään ja
kuivataan. Työ on jo käynnissä!
Talven 1991 aikana inventoidaan tornin kunto. Mekaniikka, kaapelointi, hissit jne. Etsitään ympäri puolustusvoimien varikoita levinneet ampumatarvikkeet. Lyödään lukkoon mitä pitää tehdä ja missä järjestyksessä. Tulevan kesän aikana, jolloin toivottavasti kosteusolosuhteet sallivat jo
ensimmäisen korroosiota hidastavan käsittelyn — työ aloitetaan karkeammasta päästä
— harjalla ja lapiolla!
Toisessa vaiheessa tunkeudutaan mekaniikan syvyyksiin,
kaapeleihin ja sähkökaappeihin. Tällöin tarvitaan ammattimiehiä ja materiaalia. Koko
ajan löytyy työtä pienille ryhmille — talkootyötä ja ammattilaisten apulaisina.
Samanaikaisesti käännytään
eri yhteisöjen puoleen, jotta

' 'Kuivasaari-projekti9'

"Hän itse" kuvattuna 16.6.1990. Ajan hammas on rapisuttanut myös vaikuttavan jyhkeätä

Kahdentoistatuuman
kaksoistykkitorni
säilytyskuntoon!
EHKÄ ainutlaatuinen maailmassa? Kuivasaaren linnakkeen 12 ":n kaksoistykkitornin
nopea rapautuminen pysäytetään, mekaniikka ja rakenteet
kunnostetaan. Paikalleen museoidusta tykkitornista tulee
mittava lahja tuleville rannikkotykkimiespolville. Työ kestää vuosia, vaatii kärsivällisyyttä ja ammattitaitoa. Voit
tukea projektia omalla työpanoksellasi tai avustamalla varojen ja tarvikkeiden kokoamisessa. Suomenlinnan Rannikkotykistökilta Ry on jälleen
Lippurykmentin tukena arvokkaassa TYÖSSÄ.
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Ideoinnista toteutukseen
Vuoden 1989 lopulla lähetti
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti laajalla jakelulla
aloitteen, jossa esitettiin Kuivasaaren linnakkeelle museoidun
12 ":n kaksoistykkitornin pelastamista jälkipolville.
Tykin metalliosien kiihtyvä
korroosio oli kimmoke aloitteelle. Rykmentti inventoi myös
vanhat eläkkeelle siirtyneet järeän tykistön ammattilaiset.
Heitä oli vähän! Aika teki tehtäväänsä sekä hoitamattomassa tykkitornissa että tornin
ikääntyvissä entisissä käyttäjissä. Mikäli ammattimiesten taitoja aiottiin käyttää hyväksi oli
idea saatava toteuttamiskelpoiseen muotoon — ja mahdollisimman pian!

projektin taloudellinen tuki
saadaan alkuun ja pystytään
täten takaamaan työn jatkuvuus — vaikka pieninkin askelin kerrallaan?
Viralliset puitteet
Kuivasaaren museotykki on
Sotamuseon hallinnassa. Sotamuseolla ei ole osoitettu varoja tykkitornin konservoimiseen
— saatikka kunnostamiseen.
Kaikki työvaiheet tehdään Sotamuseon luvalla ja valvonnassa. Sotamuseolla on pysyvä
edustaja johtoryhmässä.
Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentaja on projektin johtoryhmän puheenjohtaja. Rykmentin teknillisen
toimiston päällikkö vastaa projektin teknillisestä ohjauksesta.
Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry vastaa projektin
rahaliikenteestä. Varat osoitetaan Killan avaamalle tilille.
Killan vuosikokouksessa vali-

tut tilintarkastajat tarkastavat
projektin tilit kalenterivuosittain. Projektin johtoryhmä
laati kalenterivuosittain kertomuksen tehdyistä töistä ja varojen käytöstä. Varat hankitaan ensisijaisesti lahjoituksina eri yhteisöiltä ja teollisuudelta. Killan edustaja ja tukijoiden edustaja kuuluvat johtoryhmään. Projektin organisaatio on esitelty oheisessa kuvassa.
Innolla mukaan
Jätetään jälkipolville mekaanisesti toimintakuntoinen —
mutta ei ampumakuntoinen —
järeä kaksoistykkitorni. Ehkä
ainoa maailmassa? Asejärjestelmä, joka sisältää palasen laivatykistön ja kiinteän rannikkotykistön tekniikkaa eri ajanjaksoilta aina vuosisadan alusta lähtien. Kun torni on "näytöskelpoinen" voi Sotamuseo
järjestää pienryhmille erikseen
sovittaessa opastettuja tutustu-

ulkokuorta.

Ensimmäinen
aloite sai
myönteisen vastaanoton. Keväällä 1990 lähetti Suomenlinnan Rannikkorykmentti kutsun "Projektikokoukseen n:o
1". Kutsua noudatti 19 asiasta
kiinnostunutta edustaen mm.
valtionhallintoa,
Teknillistä
Korkeakoulua, Helsingin kaupunkia, Kiltaa ja Rykmenttiä.
Ensimmäisen projektiko kouksen tuotoksena määritettiin
projektiorganisaatio ja vastuuhenkilöt sekä käytiin läpi mahdolliset tukijat. Työn jatko jäi
paljolti Rykmentin ja Killan
harteille. Alkuun oli päästy!
Miten tästä eteenpäin?
Ensimmäiseksi pysäytetään tulevan talven aikana kosteudes-

Jostakin tulee vettä ja paljon. Kosteutta ihmettelemässä tornin sisällä Asko Kilpinen, Eero Sivunen (Kilta),
Kalevi Hiili (Kilta) sekä Tapio Mattila (Johtorengas).
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mismatkoja Kuivasaareen. Entä jos viereiseen asemaan siirretään vielä ainoa säilynyt
kymmenen tuuman mäkilavettinen Durlacher-tykki. Tykki
ruostuu parhaillaan Katajaluodon
koeampuma-asemalla?
Työtä on pitkäksi aikaa!
Asko

Kilpinen

Jos olet kiinnostunut asiasta
ota yhteys johonkin seuraavista henkilöistä:
Eversti Asko Kilpinen
SlRR:n komentaja
puh. 90-1614800
Kapteeni Risto Rautava
Isosaaren linnakkeen päällikkö
puh. 90-1615400

Kapteeni evp Toivo Linna
Suomenlinnan Toimiupseerit
ry "Vanhat p a r r a t "
puh. 265176
Yliluutnantti evp Viljo Markkanen
Suomenlinnan Rannikkotykistö Kilta ry
Rahastonhoitaja
puh. 309501

Perinnettä talkoohengellä!

Öljyä ja ruostetta. Korroosion asiantuntija professori Seppo Yläsaari (TKK) sekä Killan edustajat Kalevi
Hiili ja Eero Sivunen.
JOHTORYHMÄ

(6)

SlRR:n kom (pj)
SlRR:n tekntston pääll
Killan edustaja
Sotamuseon edustaja
Tukijoiden edustajat

(1)
(1)
(1)
(2)

T E K N I L L I N E N RYHMÄ

R A H O I T U S JA TILIT
— Suomenlinnan Rannikkotykistökilta ry
— tilintarkastajat (2 + 2)

— tekntston edustaja
— sähkötekntston edustaja
— "Vanhat Parrat"/Sl:n
toimiupseerit ry
— Isos lke:n päällikkö

TYÖ- JA TALKOORYHMÄT
Vastuuhenkilö
Mekaanikka
— tykkimekaniikka
— ammusten juontolaitteet
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Vastuuhenkilö
Sähkötyöt
— kaapelit
— moottorit

Vastuuhenkilö
Yleiskunnostus
— puhdistus
— maalaus
— kuivatus
— suojaus

V *

Sota-aikana löytyi tulivoimaa. Kuivasaari karjaisee.

Merisotakoulun 60-vuotisj uhlaviikko

Taiteilija, majuri res Kimmo Pälikön juhlapäiväksi tekemä maalaus jota on saatavissa Merisotakoululta.

Videon ensiesitys ja näyttelyn
avajaiset
Neste Oy:n ja Helsingin Kaupungin tuella valmistuneen
Merisotakoulun esittelyvideon
ensinäytös oli 17.10. Tuottaja,
komentaja evp Jukka Heinonen oli aplodeista päätellen onnistunut tehtävässään. Edellä
mainitut palkittiin Merisotakoulun muistolahjoin.
Päärakennukseen pystytetty
ja pysyväksi tarkoitettu merisotilaallinen juhlanäyttely kattaa kuvin, esinein ja selostuksin meripuolustusaiheen 1700
-luvulta nykypäivään. Koulun
apulaisjohtajan komentaja O
Laakkosen koordinoimat valmistelut kuluttivat kohtuullisesti koulun henkilöstön "talkookapasiteettia". Näyttely todettiin tutustumisen arvoiseksi ja sitä kehitetään jatkossakin
esinelahjoitusten, varojen ja
ajan salliessa. Näyttelyn jo
avajaisissaan saamat kehut
lämmittivät.
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Pääjuhla
Merisotakoulun
vuosipäivä
18.10. aloitettiin vihkimällä ja
ottamalla käyttöön merivoimien joukko-osastojen lahjoittama signaalimasto. Merivoimien komentajan, kontra-amiraali Sakari Visan suorittamaa
koulun paraatiasuisten joukkojen katselmusta todistivat
arvovaltaiset (sotilas-) kutsuvieraat, jossa rannikkotykistöä
edustivat aselajin tarkastajan,
eversti J Niskan johdolla rt:n
"terävin kärki": komentajistoa
ja muita merikadettikurssin
käyneitä.
Kontra-amiraali Visa kiitti
koulun väkeä, mutta velvoitti
myös uusien haasteiden edessä
olevaa henkilöstöä. Katselmusta seurasi lyhyt hiljentyminen
sankaritaulujen äärellä.
Päiväjuhlan pitopaikaksi oli
valittu tenalji von Fersen, joka
karun juhlallisena siihen sopikin. Kunniavieraiden "kerm a n " muodostivat puolustusvoimain komentaja, amiraali
Jan Klenberg, Helsingin yli-

pormestari Raimo Ilaskivi,
Mannerheim-ristin ritari, varaamiraali Jouko Pirhonen ja
Merenkulkuhallituksen pääjohtaja Kyösti Vesterinen. Vm
painotti juhlapuheessaan tarvetta olla vähentämättä merenkulkukoulutusta uusiutuvassa
koulutusjärjestelmässä upseerien ja merenkulkualan toimiupseerien kohdalla.
Arvojuhlan musiikillisesta
annista vastasi sinitakkien oma
soittokunta Turusta, taiteilija
Lasse Mårtensson, musiikkimajuri Esko Juuri sekä sotilasmestari Pertti Keihäs. Koululle lahjoitettujen ns osastoviirien (SlRR:ltä lipputangot!)
luovutusta juhlisti komentaja
O Laakkosen sanoittama lippukantaatti "Merten miehet",
jota esittämässä oli myös taiteilija ja panssarilaivaveteraani
Helge Herala.
Palkitsemisosuuden aloitti
ritari ja vara-amiraali J Pirhonen luovuttamalla (ansaitusti!)
Ritarimaljan juhlanäyttelytoimikunnalle.

Päiväjuhlan arvovieraita tenalji von Fersenissä.

Merisotakoulun pienoislipun ojensi kommodori A Koivisto ylipormestari Ilaskivelle,
vuorineuvos Ihamuotilalle (ei
läsnä) sekä taiteilija, reservin
majuri Kimmo Pälikölle. Olihan vm tehnyt edustus- ja lahjatarkoituksiin todella komean
taulun sotakoulusta saarella.
Koulun muitakin tukijoita palkittiin.
Päiväjuhlaa seurasi vastaanotto ja tutustuminen näyttelyyn koulun tiloissa.
Illan jo pimennyttyä juhlittiin oman väen voimin.
Senioripäivä
Perjantai 19.10. oli omistettu
koulun palkatun henkilöstön
kursseille osallistuneille sekä
entisille opettajille. Heikohkosta tiedonkulustako johtui, että vain satakunta "senioria"
saapui.
Koulun johtajan katselmus,
kunnianosoitushetki sankaritauluilla ja tutustuminen juhlanäyttelyyn oli lyhyesti kerrottuna ohjelma ennen saunomista ja hajaantumista.

risotakoulun aikaansaannokseksi monipäiväiset 60-vuotisjuhlallisuudet olivat mittava
voimainponnistus. Onneksi ei
puitteista päätettäessä tiedetty
millaiseen leikkiin lähdettiin.
Ensisijaisen järjestelyvastuun
kantanut koulun apulaisjohtaja komentaja O Laakkonen
myönsikin "takkinsa tyhjenneen aika tarkkaan".
Merisotakoulu sai vieraakseen yli 500 kävijää ja näiden
positiiviset palautteet tilaisuuksista ja näyttelystä olivat
järjestäjille paras kiitos.
Näyttely jää Merisotakoulun
tiloihin pysyväksi ja tullee hil-

jalleen kehittymään. Näin se
osaltaan muodostaa yhden hyvän syyn vierailla koulussa.
Ainoaksi murheenaiheeksi
jäikin huonohko tiedonkulku
tilaisuuksista. Liian moni sai
tiedon aivan juhlallisuuksien
aattona, jos silloinkaan. Suusta suuhun tai "viidakkorump u " -tiedottaminen ei tällä kertaa toiminut.
Merisotakoulu on palannut
arkeen ja suuntaa seitsemännelle vuosikymmenelleen tietoisena
koulutusuudistusten
asettamista lisähaasteista.
Everstiluutnantti

Heikki

Rannikkotykistökoulu täys'ikäinen
Rannikkotykistökoulu vietti
ensimmäistä perinnepäiväänsä
1.11.1990. Kun koulu perustettiin 1.9.1969, se kuitenkin on
täysikäinen ja juhli 21 vuosipäiväänsä.
Aamukahdeksalta suoritettiin juhlallinen lipunnosto, johon osallistuivat koko henkilökunta ja kaikki kurssit.
Päiväjuhla pidettiin koulun
juhlasalissa. Kutsuvieraina olivat läsnä Helsingin Varuskun-

Niska

Reserviläisten ja avoimien
ovien päivä
Kolean lauantaiaamun aloitti
katselmus, johon — jälleen
huonon ennakkoinformaation
tuloksena — osallistui alle 100
entistä
upseerikurssilaista.
Kunnianosoitukseen järjestäytyneiden puolesta puhui reservin yliluutnantti Keijo Komppa. Sään kirkastuessa vierasmäärä kasvoi ja näin päivän
"saldoksi" muodostui ainakin
parinsadan kävijän määrä. Talossa olleen ru-kurssin omaisia
oli noin kaksi kertaa kurssin
vahvuus.

1. L I P P U ja TYKKI
Kapt K Lähdevirta
Kapt H Rantala
Sotmest A Vähäpassi
Kapt K Tarkkanen
Kapt I Rairama
Sotmest C Mandelin

Onnistuttiinko?
Henkilökuntavahvuudeltaan
pienen ja kiivaassa koulutusruljanssissa kamppailevan Me"Kaikki paitsi purjehdus on turhaa". Taiteilija Lasse Mårtensson.
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nan päällikkö eversti Sami Sihvo, IUudSprn päällikkö eversti
Erkki Silvo, koulun perustamisen rannikkotykistön tarkastajana aikaansaanut eversti Veikko Vuorela, Merisotakoulun
johtaja kommodori Aarno
Koivisto ja monia koulun sidosryhmiin kuuluvia. Musiikista vastasi Uudenmaan Soittokunta. Tervehdyspuheessa
koulun johtaja evl Timo Sario
totesi koulun selviytyneen hyvin tehtävistään ja saaneen
osakseen kansainvälistäkin arvostusta huolimatta epäonnistuneesta organisaatiosta ja
huutavasta
henkilöpulasta.
Juhlaesitelmän piti everstiluutnantti Heikki Niska "Rannikkotykistökoulutuksesta Merisotakoulussa", jossa hän toimii
rannikkotykistöaineiden opettajana. Puheenvuoroja käyttivät vapaan sanan aikana eversti Asko Kilpinen, kommodori
Aarno Koivisto ja eversti Veikko Vuorela. Kaikki puheenvuorot olivat kannustavia ja
lupasivat koululle tukea ja yhteistyöhalua.
UudJP:n uusittu ruokala
tarjosi erinomaisen lounaan.
Illalla pidettiin koulun tiloissa railakkaat cocktailpartyt,
joista ei loppunut ei ruoka eikä juoma.
Vuosipäivänä palkittiin koulun muistoesineillä seuraavat:

Vuosipäivän aloitus lipun nostolla.

2. PLAKETTI ja TYKKI
Teknltn P Purhonen
Vääp R Miettinen
Pursim I Lehtinen
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3. A N S I O I T U N E E N TYKISTÖKOULUTTAJAN
KIVÄÄRI
Sotm J Andersson
Juhlapäivänään koulu sai
vastaanottaa lukuisia onnitteluja, joista mainittakoon Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja kenrl Erkki Rannikko
ja kaikki tähänastiset rannikkotykistön tarkastajat. Erityisen lämmittävä sähke oli seuraava:
"Koulun vuosipäivänä toivotan onnea ja menestystä jokaiselle siellä toimivalle johtajasta alkaen nuorimpaan oppilaaseen."
Kenrm Väinö Karvinen

Turku tykitti tarkasti
RANNIKKOTYKISTÖN VUODEN 1990
KILPAILUAMMUNTOJEN TULOKSET

Koulun henkilökuntaa 1.11.1990.

A. RANNIKKOTYKISTÖN PARAS JOUKKO-OSASTO
("Karhulan malja")
(v -89 SIRtR 2151)
1. TurRR
2238
2. VaaRPsto
2202
1931
3. KotRPsto
1889
4. S1RR
1750
5. HanRPsto
Ka 2002.0 (v -89 1831.0)
B. PARAS RASKAS RANNIKKOPATTERI
("Tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinto")
1. TurRR
1190
1127
2. VaaRPsto
1029
3. S1RR
1025
4. HanRPsto
941
5. KotRPsto
Ka 1062.4

Ruotsalaisvieraita RtK.ila 18.9.1990. Vasemmalta puolustusasiamies eversti Vulf Hessulf, koulun johtaja
evl Timo Sario, koulutusupseeri evl Thorsten Höglund, rttarkastaja eversti 1 Ulf Rubarth, rttarkastaja eversti
Juhani Niska, majuri Henrik Nysten, uusi rttarkastaja eversti Per Lundbeck ja evl Juhani Haapala.
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(v -89 SIRtR 981)

(v -89 901.0)

C PARAS KEVYT RANNIKKOPATTERI
("Kenraaliluutnantti A A Kantolan tykki")
1. VaaRPsto
2. TurRR
3. KotRPsto
4. S1RR
5. HanRPsto
Ka

1075
1048
990
860
725
939.6

D. PARAS TULENJOHTAJA
("Tulenjohtajan malja")
1. Vääp J Äberg
3. Ltn H Lamminen
Vääp J Tamminen

TurRR
VaaRPsto
KotRPsto

610
586
586

E. PARAS VARUSMIESTULENJOHTAJA
1. Upskok M Hatanpää
2. Upskok M Kivistö
3. Upskok J Appel
4. Upskok O Heinonen
5. Upskok M Taipale

S1RR
TurRR
KotRPsto
VaaRPsto
HanRPsto

610
579
540
500
400

(v -89 HanRPsto 1186)

(v -89 929.6)

RtUY:n vuosikokous Suomenlinnassa 8.11.1990
Eversti, filosofian tohtori h.c Keijo Mikolasta yhdistyksen kunniajäsen. Uolevi
Tirronen jatkaa puheenjohtajana.

Eversti Keijo Mikola.
Vuosikokous alkoi Suomenlinnan Upseerikerholla kello
17.00. Koolle oli saapunut ennätykselliset 86 jäsentä.
Kokouksen avasi puheenjohtaja Uolevi Tirronen joka heti
aluksi palautti mieliin läsnäolleen eversti Keijo Mikolan suuret ansiot yhdistyksen toiminnassa erityisesti julkaisutoiminnan alalla ja teki esityksen
hänen kutsumisekseen yhdistyksen kunniajäseneksi.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Keijo Mikola oli Veikko Vuorelan ohella toinen kokoukseen osallistuneista perustajajäsenistä.
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin evl Timo Sario.
Kokous kunnioitti hetken hiljaisuudella riveistään kuoleman kautta poistuneiden jäsenten muistoa.
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Eversti Reino Aaltonen
Everstiluutnantti Väinö Nordlund
Everstiluutnantti Aarni Kajaani
Everstiluutnantti Torsti Kiviranta
Majuri Einar Karejärvi
Majuri Väinö Ruuskanen ja
Yliluutnantti Väinö Hänninen.
Edellisen
toimintakauden
toiminta- ja tilikertomukset
hyväksyttiin ja hallitukselle
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti
edelleen Uolevi Tirronen.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 14. Hallitus sai ensi toimintakaudeksi
seuraavan kokoonpanon:
Jatkavat toisen vuoden:
Evl Timo Sario RP-lehti
Evl Jorma Vuohelainen SKK
Evl Toivo Veriö Killat (Turku)
M a j Tapani Virkki S1RR
Ylil Sauli Karjunen VaaRPsto
Ylil Heikki Rauhala KotRPsto
Vänr Tapio Mattila Johtorengas
Valittiin seuraaviksi kahdeksi
vuodeksi:
Ev Asko Kilpinen S1RR
M a j Ove Enqvist PE
M a j Kari Valli HanRPsto
Evl Heikki Tiilikainen Evp RTups
Kapt Kari Toivonen TurRR
Ylil Juha Vauhkonen RtK
Ltn Timo Säyrinen S1RR

vuosittain vaihdellaan tarpeen
mukaisesti. Jatkossa on pakko
luopua karhukirjeistä ja poistaa maksun laiminlyöneet rekisteristä.
Keskusteluissa tuli esille voimakkaasti tarve ajoittaisiin evp
RT-upseereiden lounastapaamisiin. Näitä tullaan kokeilemaan aluksi ainakin pääkaupunkiseudulla.
Kokous lähetti sähkeet Tasavallan Presidentille, Puolustusvoimain komentajalle, ESSl:n
komentajalle ja kunniajäsenilleen tai heidän leskilleen.
Kenrl Alpo Kantola kiitti lo-

puksi kokouksen puheenjohtajaa määräajassa läpiviedystä
urakasta.
Kokouksen jälkeen oli tunnin ajan tilaisuus tutustua joko Sotamuseon Talvisotanäyttelyyn vanhassa tykistömaneesissa tai Merisotakoulun 60
-vuotisnäyttelyyn koulun päärakennuksessa tahikka perinnehuoneisiin upseerikerholla.
Kello 19 aikoihin päästiin vuosikokousillalliselle. Infokatkosten vuoksi jäi osa ilman ruokaa, mutta juomia toki riitti
kaikille. Parhaansa yrittäneitä
pianisteja ei pidä ampua! (T.S.)

TOIMINTASUUNNITELMA
58. TOIMINTAKAUDELLE
Jäsenmaksu päätettiin entiseksi mk 70,—. Tämän pikkusumman maksaminen ajallaan
on yhdistyksen talouden perusta ja jäsenistön toivotaan
hoitavan asian heti maksukuitin saapuessa. Samoin olisi tärkeää heti ilmoittaa osoitteenmuutoksista.
Uolevi Tirronen esitteli toimintasuunnitelman alkavalle
toimintakaudelle ja se hyväksyttiin muutoksitta. Eversti Juhani Niska toi esille alustavan
sopimuksen Ruotsin rannikkotykistön tarkastajan esitelmästä ensi vuosikokouksessa joka
pidetään Turussa TurRR:n
isännyydessä.
Taloudenhoitaja majuri Rainer Hannikainen esitteli talousarvion joka hyväksyttiin.
Todettiin yhdistyksen talouden
olevan kohtuullisen hyvällä tolalla.
Muina asioina käsiteltiin
mm. Hautausapurenkaan asioita. Asiamiestehtävät on päätetty jakaa sihteerin ja taloudenhoitajan kesken, siirtää rekisteri atk:lle ja suorittaa keräys automaattisesti kerran
vuodessa arviosummana, jota

1. Järjestetään perinteinen tutustuminen yhteisleiriin sekä pyritään järjestämään kevättai syysretki sekä esitelmä- tai keskustelutilaisuuksia rannikon eri osilla.
2. Vaalitaan aselajiperinteitä kehittämällä Suomenlinnan Upseerikerholla olevaa meripuolustuksen Perinnehuonetta sekä osallistumalla rannikkotykistöjoukko-osastojen historioiden aikaansaamiseen.
3. Jatketaan valmisteluja yhdistyksen lipun
juhlalliseksi vihkimiseksi vuonna 1993, jolloin aselajimme täyttää 75 vuotta ja yhdistyksemme 60 vuotta.
4. Jatketaan muita perinteisiä toimintatapoja
ja -muotoja yhdessä Meriupseeriyhdistyksen, aselajikiltojen, RT-kerho Johtorenkaan
sekä sotilaskotiyhdistysten kanssa.
5. Markkinoidaan edelleen Rannikkotykkimieskirjaa ja jatketaan seuraavan (7. p) painoksen valmisteluja.

Vanhin RTupseeri
IN MEMORIAM
Ye-everstiluutnantti
Väinö Norlund
Rannikkotykistössä eri tehtävissä palvellut ye-everstiluutnantti Väinö Nordlund
kuoli 6. syyskuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 16.
huhtikuuta 1895 Rovaniemellä.
Nordlund pääsi ylioppilaaksi 1916 Oulun suomalaisesta yhteiskoulusta. Hän
osallistui vapaussotaan 1918
ja suoritti useita sotilaskoulutuksen
erikoiskursseja.
Sotakorkeakoulun hän kävi
1925—27 ja sai yleisesikuntaupseerin arvon.
Viime sodissa Väinö
Nordlund palveli erilaisissa
tehtävissä rannikkotykistössä, lopulta Rannikkotykistörykmentti 3:n komentajana.
Rauhan aikana Nordlund
työskenteli Merisotakoulussa ja rannikkotykistössä,
viimeksi Turun rannikkotykistörykmentissä komentajan apulaisena. H ä n sai
eron täysin
palvelleena
1950.
Väinö Nordlund harrasti
metsästystä, kalastusta ja
lukemista. H ä n oli erittäin
kiinnostunut historiasta ja
seurasi loppuun asti tarkasti
maailman
tapahtumia.
Luonto oli hänelle tärkeä ja
erityisen rakasta seutua Peräpohjola, jossa hän vietti
kesiään, ensin Köyryssä ja
sitten Patokoskella.
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ja, vain kokeilukappale nähtiin.
Valitettavana harmina olivat
jäänsärkijöiden avaamat laivaväylät. Sen takia ei jääkärikomppania voinut hiihtää suoraan Suomenlinnasta. Koulutukseen kyllä kuului railosillan
rakentaminen, mutta se tuli kysymykseen vain erikoisharjoituksissa, eikä tavanomaisilla
hiihtomarsseilla.
Kun Miessaaren ympäristön
huvila-asukkaat olivat talvisin
pois huviloiltaan, voitiin tyh-

EVERSTILUUTNANTTI
TOIVO KNUUTTILA

Rannikkopatalj oonan
synty sotakokemusten perusteella ja toiminta
vv. 1953—1960 Miessaaressa
Syyt Rannikkopataljoonan
perustamiseen 1.1.1953
Talvi- ja jatkosodissa koettiin,
etteivät rannikkotykistön kantalinnoitetut linnakkeet pystyneet ilman erikoiskoulutettua
jalkaväkivoimaa torjumaan vihollista, eivätkä valtaamaan takaisin menetettyjä taisteluasemia.
Puolustusvoimien
uudelleenjärjestelyssä 1952 jouduttiin rauhansopimuksen rajoitusten puitteissa tarkistamaan
eri puolustushaarojen kokoonpanoja kantahenkilökunnan ja
varusmiesten osalta. Rt:ssä
saatiin lisää tarpeelliseksi katsottu moottoroitu rt-patteristo.
Kun kenraalimajuri E. I. Järvisen omakohtaiset kokemukset Laatokalla ja Äänisjärvellä edellyttivät rannikkoj aikaväen mukaan tuloa, ratkaisi
hän silloisena Merivoimien komentajana tilanteen RT l:n II
patteriston muuttamisella kokeilumielessä Rannikkopataljoonaksi.
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Mielestäni tämä ratkaisu
osoittautui myöhemmin kaukonäköiseksi, kun rannikkotaistelija-koulutus ja tarvittava
vesistökaluston kehitys saatiin
hyvälle alulle yhteistoiminnassa merivoimien kansa.
Rannikkopataljoonan
kokoonpano
Kokeilukokoonpanoksi RP:ssa
vahvistettiin 1.1.1953 lukien:
— esikunta ja esikuntajoukkue Miessaaressa,
— jääkärikomppania
Suomenlinnassa ja
— tukikomppania Miessaaressa.
Vakansseja oli 10 upseerille
ja 21 kanta-aliupseerille sekä 7
siviilityöntekijälle. Kun kokeiluissa saavutettiin hyviä tuloksia, vakinaistettiin joukkoyksikkö 1.7.1955 ja lisättiin henkilöstöä seuraavasti:
Rannikkopataljoona/RT 1
— esikunta (komentaja everstiluutnantti, ennen majuri),
Miessaari,

— esikunta-, pioneeri- ja venejoukkueet, Miessaari,
— tukikomppania,
jossa
jvtykki- krh- ja huoltojoukkueet, Miessaari ja
— jääkärikomppania, jossa 3
joukkuetta, edelleen Suomenlinna.
Lisähenkilökuntaa saatiin 3
upseeria ja 4 aliupseeria.
Pataljoonan vastuulle tulivat
Rysäkarin, Kytön ja Mäkiluodon vartiolinnakkeet.
Organisaatiokysymyksiin en
puutu lähemmin, koska ne on
selvitetty
yksityiskohtaisesti
eversti N. Lappalaisen ansiokkaassa teoksessa RannJP:n
historia 1960—1985. (Teosta
on saatavissa Rannikkoj ääkärikillalta alehintaan mk 50,—
Matti Arekarilta, puhelin työhön 85291). Lisäksi asioita on
käsitelty useissa Rannikon
Puolustajan artikkeleissa. Erityisesti
haluan
mainita
RannJP:n viimeisen komentajan M. Kuivalan kirjoituksen
Rannikon
Puolustajassa

4/1989. Siinä hän esittää mm.
katsauksen RP:n historiaan ja
järkyttyneenä toteaa, että päätöksellä 27.6.88 lopetetaan
RannJP:n itsenäinen toiminta.
Päätöksen mukaan rannikkojääkärien koulutus on siirretty
1.1.1990 Uudenmaan Prikaatiin. Minulle ja kaikille muillekin rannikkoj ääkäreille tämä
oli uskomatonta ja katson, että omani ja minua seuranneiden komentajien työ itsenäisen
joukko-osaston kehittämisessä
on mennyt hukkaan.
Miessaari koulutuspaikkana
Miessaaren paikka ympäristöineen käy ilmi oheisesta karttaleikkeestä. Saaresta on matkaa
Suomenlinnaan runsaasti 10
km ja mantereelle Matinkylän
eteläpuolella sijaitsevaan Nokkalan laituriin 2 km. Liikenne
hoidettiin pääasiassa tätä kautta. Vain raskaat kuljetukset
suoritettiin rykmentin yhteysaluksilla avovesikaudella Suomenlinnasta. Talvella kaikki liikenne oli hoidettava Nokkalan
kautta. Talvet kelirikkoineen
eivät kuitenkaan katkaisseet
yhteyksiä keveän liikenteen
osalta muuta kuin keväällä pariksi päiväksi.
Yhteys Nokkalaan hoidettiin
syksyisin siten, että rautainen
yhteysvene "rautaville" pystyi
liikennöimään noin 10 cm

Rannikkopataljoonan

esikunta.

jäässä ja paksumpi jää kesti jalan kulkijan. Rautaville jouduttiin vetämään maihin talveksi ja huoltamaan siellä.
Keväällä petollisten jäiden
takia kulku ratkaistiin siten, että pioneerien moottorisahalla
avattiin veneväylä. Irtonaiset
jäälautat työnnettiin kiintojään alle väylän pitämiseksi
avoinna. Tämä työ urakalla vei
pari päivää ja olihan se koulutustakin kauniilla kevätjäällä.
Autoliikennettä varten aurattiin jäätie. Sitä kuljettiin jalan,
potkukelkalla ja hevosilla, joita oli saaressa 5—6 kpl. Nopea
yhteysväline oli "bombardier"
moottorireki, joka soveltui
myöskin kahden ryhmän hiihtovedolla taistelupartiointiin
jäälakeuksilla. — Siihen aikaan ei ollut vielä lumikelkko-

jässä saaristossa järjestää koko pataljoonan harjoituksia ja
taisteluammuntoja. Tätä varten tuli Miessaareen JK ja ma-

Jään sahaajat.

joittui telttoihin. Monet harjoitukset totuttivat nämä miehet rutiininomaiseen telttojen
pystyttämisiin ja purkamisiin.
Miessaaresta käsin voitiin suorittaa harjoituksia " o m i i n "
vartiolinnakkeisiin ja myöhemmässä vaiheessa Upinniemeenkin saakka.
Hiihtomarssit olivat noin 30
km pitkin saariston ulkoreunaa. Eräät maanomistajat katsoivat karsaasti ulkosaarilla
liikkumista, kun se karkoitti
riistan saarista, vieläpä kalatkin kaikkosivat. Eräs isäntä
soitti presidentin kansliaankin,
mutta silti pyysi lomaa pojalleen hirvijahtiin pariin kertaan.
Miessaari harjoituskeskuksena oli mielestäni kesällä sopiva ja talvella erittäin sopiva
ellei oteta huomioon kantahenkilökunnan asumisvaikeuksia
talvella. Kesät olivat ihania.
Kuljetuskaluston kokeilut
Vesistökaluston kokeilu aloitettiin heti ensimmäisenä kesänä
tavoitteena
apuvälineiden
suunnittelu ja valmistaminenkin vaatimattomien määrärahojen puitteissa. Pyrkimyksenä oli saada komppanian kevyt
kalusto mukaan rantautuessa
ja tulituen järjestäminen rt:n
yhteysvenekalustolla. Näperte-

Rantautukaa!
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lyähän se oli. Varsinainen merikuljetuskaluston kehittäminen alkoi siitä, kun v. 1955 asetettiin meripuolustusjoukkojen
venetoimikunta, jonka tuli
suunnitella
— merisyöksyvene (myöhemmin nimettiin UISKOKSI),
— II-portaan raskasaseiden ja
kev. ajoneuvojen kuljetusalus,
joka pystyy rantautumaan ilman laituria (KAVE) ja
— raskaan kaluston kuljetuslautta myös ilman laituria,
KALA-lautta.
Toimikunta suoritti tehtävänsä hämmästyttävän nopeasti kommodori K. Kijasen
johdolla (olinpa minäkin mukana). Uiskon suunnitteli inskom T. Kareoja. Kun rahat
saatiin pioneerien momentilta,
tuli valvojaksi pioneeritarkastaja kenrm R. Arimo aina hankintoihin saakka. Kaven suunnittelu onnistui huonommin,
kun se ei saavuttanut tavoitetta 15—17 solmun nopeutta
liian suuren painon takia (laskuvirhe). Korjattu myöhemmin.
Kala-lautta onnistui alkuunsa ja siitä tuli siirtokuljetusalus, johon ihastui mm. moottoroitu tykistö. Se vie kerralla
koko komppanian.

Erityisen kiinnostunut Uiskoon oli jalkaväen tarkastaja
kenraali S. Simelius. Hän kävi
seuraamassa jv-aseiden sijoitus- ja käyttömahdollisuuksia
Miessaaressa ja Upinniemessä
(joka oli jo palautettu) niin innokkaasti, että oli läsnä lomallaankin. Arvelen, että tähän
saattoi olla myöskin halu olla
loukkaamatta meripuolustuksen tarkastajaa.
Mielestäni nämä onnistuneet kaluston kokeilut saattoivat olla perusteena osaltaan
RannJP:n syntyyn itsenäisenä
joukko-osastona. Sitä havittelivat
rannikkopuolustuksen
tarkastaja RP:na, merivoimien
komentaja MeriJvP:na ja jalkaväen tarkastaja RannJPrna.
Simelius voitti tulevana puolustusvoimien komentajana.
Näin alkoi RP:n "loppulaskenta".
Miessaaren huoltokysymyksiä
Liikenteestä on jo kerrottu
edellä. Elämä muuten näinkin
suurella joukolla oli mahdollista vain siksi, että kantahenkilökunta sodat kokeneena ja
siirtoväkenä vaikeuksia kokeneena tyytyi vähään, nykyihmiselle tilanne olisi mahdoton.
Asuntokysymys vanhoissa
rakennuksissa ilman mukavuuksia oli talvella vaikeata,
kun vesikin jäätyi keittiössä
yön aikana. Verrattain uusi
sauna pesutupineen tarjosi
saunomisen ohella mahdollisuudet konepesuun, sillä sähköä saatiin oman voimakoneen
ja akun avulla iltatunteina.
Jonkunlaiset asunnot riittivät
perheille, poikamiehille (eräillä perheet asuivat muualla)
riitti auttavat tilat. Alkuaikoina vesikysymys loppukesällä,
kaivon kuivuttua oli vaikeaa,
kun proomulla Suomenlinnasta tuotu vesi aiheutti rajoituksia. Myöhemmin tehtiin porakaivo, josta vettä riitti (60 m
syvä).

kin kilpailuihin hyvällä menestyksellä.
Hiihto oli toinen harrastuslaji ja kun talvella ei ollut sivullisia, voitiin pitää hiihtoammuntakilpailujakin.
Kilpasoutu jäi valitettavasti
pois veneiden puutteesa. Melontaan sisäsaaristo olisi sopinut, jos olisi ollut harrastajia.

Aliupseereiden asuintalo.
Koulunkäynti mantereella
läheiseen kansakouluun sujui
kohtalaisesti,
oppikoulun
käynti kauemmaksi oli vaikeaa. Sama koski myöskin perheenjäsenten
työssäkäyntiä
Helsingissä.
Varusmiesten majoitusoloja
loppukaudella
parannettiin
siirtämällä Upinniemestä kaksi
noin joukkueen parakkia.
Mielenkiintoisena havaintona
mainittakoon, että miehet
asuivat mieluimmin pienessä
pahviparakissa kuin kasarmissa. Yksilön vapaus oli kaiketi
parempaa?
Kantahenkilökunnasta
Pääosa oli sodissa olleita rtmiehiä. Tästä johtuen ei harjoituksissa tarvinnut pelata
mielikuvituksella. Ulkopuolelta komennetuilla jv- ja pioneerikouluttajilla pystyttiin koulutusta tehostamaan ja oli se
välttämätöntäkin henkilökunnan vähyyden takia. Ulkopuolelle komennettu kurssiaines
pärjäsi yleensä hyvin arvosanoin.
Rannikkopataljoonassa palvelleiden upseerien ja kantaaliupseerien nimet on lueteltu
aikaisemmin mainitsemassani
historiassa. Haluan kuitenkin
tässä kirjoituksessani muistaa
hyviä työtovereitani:

— kapteeni A. Hukari pataljoonaupseerina ja vesistökaluston kokeilujen vetäjänä ym.
tehtävissä,
— jääkärikouluttajina
ja
komppanian päällikköinä kapteenit J. Lintunen, H. Kurki,
M. Vähäjärvi, V. Keskinen ja
luutnantti S. Timonen,
— tukikomppanian päällikkönä kapt J. Härmälä ja krh-experttinä ja ampumaohjesäännön tekijänä ltn O. Savolainen,
— esikunnassa adjutanttina
ltn O. Savolainen, talousupseerina V. Pitkänen ja esikuntavääpelinä Kortelainen,
— erillisjoukkueissa asemestari ylik A. Peltomaa, viestintäauna Y. Savinen, talvääpelinä
M. Ristolainen.
Suonette anteeksi, kun monen hyvän miehen nimi ei sopinut tämän kirjoituksen puitteisiin.
Harrastukset
Ympäröivä meri tarjosi tietenkin tilaisuuden kalastukseen
sekä verkoilla että erityisesti
tuulastukseen, johon alkuaikoina kirkkaat vedet soveltuivat. Omalta osaltani lienen
saavuttanut yhden kerran ennätyksen ja taitoa muillekin
jaettavaksi.
Kun saaressa oli 300 metrin
kiväärirata ja pistoolirata, voitin harjoitella omiin ja muihin-

Komentajan suurin tuulastussaalis yhdellä yrittämällä.
Loppusanat
Lyhyehkössä esityksessäni olen
puuttunut vain keskeisiin ja jokapäiväisiin asioihin, joiden
parissa Miessaaressa aherrettiin. Toteaisin vielä, että pääesikunnassa eri osastoilla arvostettiin kehitystyötämme. Yhteydenpito suoraan pääesikuntaan närkästytti rykmenttiporrasta. Siihen emme olleet pyrkineet, mutta minkäs sille
mahtoi, jos meiltä kysyttiin.
Asia piti hoitaa joustavasti eikä byrokraattisesti.
Mottomme oli: Tee mitä
teet, kunhan yrität parhaasi.
Rannikkopataljoonassa tehtiin
työtä kenttäolosuhteissa ja hyvään pyrkien.
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Hyvää Joulua
Rannikon Puolustajille!
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Rannikkojoukoilla käytössä olevat
tulenjohto-, mittaus- ja valvontavälineet
Johdanto
Rannikkojoukkojen tulenjohto-, mittaus- j a valvontavälineet käsittävät suuren määrän
erilaisia välineitä. Tässä katsauksessa käsitellään nykyaikaisia tulenkäyttöön liittyviä
tutkia, lasermittareita, valonvahvistimia sekä lämpökameroita. Uudet elektroniset ja optoelektroniset laitteet eivät täysin korvaa vanhempaa mekaanista ja optista kalustoa, vaan
ne lähinnä täydentävät vanhemman kaluston ominaisuuksia. Esimerkiksi suunnin
lienee sodan ajan tilanteessa
yksi tärkeimmistä mittausvälineistämme toimintavarmuutensa j a yksinkertaisuutensa
vuoksi, mutta huonoissa näkyvyysolosuhteissa sen avulla ei
voi toimia.
1. Tutkat
Käytössä on merivalvontaan ja
tulenjohtoon
tarkoitettu
FIKA- ja DECCA-tutka, merenkulkuun ja merivalvontaan
tarkoitettu MEVAT-järjestelmään liitettävä SELESCAN
1024 ARPA-tutka sekä tykistön lähtönopeuksien mittaukseen tarkoitettu lähtönopeustutka -85.
RAVAL-järjestelmän osana
oleva ruotsalaisvalmisteinen
FIKA-tutka on tärkein rauhan
ajan valvontavälineistä. Sitä
voidaan käyttää myös tulenjohtoon. RAVAL-j ärj estelm än
varatutkana käytetään DECCA-tutkaa, joka käyttää samaa
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Valmistimme
k ä f t t ö k ä s i n e i t ä
Myynti: alan liikkeet

KASINE
Rajaniityntie 4
67600 Kokkola
Puh. 968-301 900

M

AUTOTARVIKKEIDEN
EDULLINEN
OSTOPAIKKA

T:mi Ossi Holopainen
Isoympyräkatu 6,
49400 Hamina
952-40505

antennia ja näyttölaitetta kuin
FIKA-tutkakin. Englantilaisvalmisteisesta DECCA tutkasta on olemassa rannikko- ja tulenjohtotutkaryhmille tarkoitettu versio, jota yleisesti kutsutaan reppu-DECCA;ksi siirrettävyytensä ja kenttäkelpoisuutensa vuoksi.
SELESCAN 1024 ARPA
-tutkajärjestelmä on käytössä
navigointiin rannikkotykistön
suurimmissa aluksissa ja tulossa valvontakäyttöön ainakin
näyttölaitteensa osalta MEVAT-järjestelmän osaksi. Järjestelmä ottaa automaattisesti
maaleja seurantaan ja sen näytössä voidaan käyttää videokarttoja.
Lähtönopeustutka -85 on
Suomessa valmistettu Doppler-tutka, jolla voidaan mitata
kaikkien käytössä olevien tykkiemme ammusten lähtönopeudet.
Lähtönopeustutkan
avulla voidaan oleellisesti pienentää tuliyksiköiden hajontaa. Lähtönopeustutkia o n
käytössä muutamia kappaleita
ja niitä tultaneen hankkimaan
lähiaikoina yksi kutakin tykistöpatteria kohti.
2. Lasermittarit
Lasermittareita on käytössä
M A 8530 LASU, Simrad LP 7
F ja Opton RWDL. Lisäksi on
käynnissä hankinnat 100 TKkalustoon asennettavasta Opton RWDL kaltaisesta laseretäisyysmittarista.
Lasersuunnin MA 8530 eli
LASU on suomalaisvalmisteinen meritulenjohto- j a tärkeimpien
rannikkovalvontaryhmien päämittausväline. Se
voidaan liittää modernin ja puhelimen avulla RAVAL-j ärjestelmään, jolloin suunta- j a
etäisyystieto maalista tulostu-

OLKAINVALMISTE KY
Kalevantie 7 33100 T A M P E R E
Puh. vaihde 931-220 344

VALMISTAMME ERI ARTIKKELEITA
PUOLUSTUSVOIMILLE
LIIKEOIKEUDELLISET ONGELMANNE

p y T m o v
VARATUOMARI TIMO PUTTA

KAUPPIASKATU 11 E 45 20100 T U R K U PUH. 921-313153

Talven
tuiskuihin
Eräpipo
Kaksinkertaista villaneulosta,
jonka välissä ohut untuvakangas. Käännettävissä: maastoku
vioinen/punainen tai m u s t a /
harmaa.

PUHELINTILAUKSET:

(917) 170 121
(TYÖAJAN ULKOPUOLELLA
AUTOMAATTIIN)
Kun haluat kestävät
VALTION

PUKUTEHDAS
PL 8 13101 Hämeenlinna
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vat automaattisesti laskimelle.
Iskemämittauksessa
LASU
laskee tulenjohtajan korjauksen. LASUa voidaan käyttää
myös itsenäiseen mittaukseen.
Tällöin mittaustulokset tulostuvat vain näyttöyksikköön.
LASU:un voidaan liittää erityisellä mittauspöydällä kiikari,
valonvahvistin tai lämpökamera. N ä m ä laitteet mahdollistavat mittauksen pimeässä ja
huonossa säässä. Tavallinen
piirukiikari varustettuna himmenninlinsseillä mahdollistaa
mittaamisen vasten auringonpaistetta.
Simrad LP 7 F on norjalaisvalmisteinen kiikarimallinen
laseretäisyysmittari. Mittaria
käytetään maa-ammunnoissa
maalin ja iskemien etäisyyden
mittaukseen. Mittari korvannee maatulenjohtoryhmien stereo- ja kääntökuvaetäisyysmittarit.
Opton RWDL on periskooppityyppinen laseretäisyysmittari. Mittari on asennettu
130 53 TK-kalustoon, ja sitä
käytetään etäisyyden mittaukseen tykkimenetelmässä.
3. Valonvahvistimet
Valonvahvistimet ovat passiivisia välineitä ja niitä käytetäänkin pääasiassa valvontaan rauhan aikana. Käytössä on HV
7 x 2 0 0 AT, Wild BIF-A 26 ja
Wild BIG 3-1 -merkkiset valonvahvistimet.
Raskas valonvahvistin HV
7 x 2 0 0 AT on 2. polven omalle jalustalle asennettava keskipitkien etäisyyksien valonvahvistin. Se on käytössä kiinteillä merivalvonta-asemilla valvonta- ja tähystysvälineenä.
Wild BIF-A 26 on 2. polven
kädessä pidettävä kaukoputki-
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SOTAMUSEO
Sota- ja asehistoriallista esineistöä 1600-luvulta
nykypäivään.
Maurinkatu 1, 00170 Helsinki
« 161 6381
Avoinna su—pe 11—15.

SOTAMUSEO MANEESI
Eri aselajien raskasta materiaalia, joka painottuu sota-aikaan
1939—45. Näyttelytilana v. 1881 valmistunut maneesi, joka
alunperin on rakennettu Suomenlinnan linnoitustykistön
käyttöön.
Suomenlinna; 00190 Helsinki * 161 5296.
Avoinna 12Ä—31.8. päivittäin 10—17.

RANNIKKOTYKISTÖMUSEO
Rannikkopuolustuskalustoa 300 vuoden ajalta Kustaanmiekalla Suomenlinnassa.
Suomenlinna, 00190 Helsinki «• 161 5295, 161 6381.

SUKELLUSVENE VESIKKO
250 tonnin rannikkosukellusvene toisen m a a i l m a n s o d a n ajalta.

Suomenlinna (Susisaari), 00190 Helsinki *
161 6381

^ampella

VERIPALVELUMERKKI —
TERVEEN IHMISEN MERKKI

1615295,

tyyppinen kevyt valonvahvistin, jota käytetään valvonta- ja
tähystysvälineenä meritulenjohtoryhmissä.
Wild BIG 3-1 on kiikarityyppinen 3. polven valonvahvistin. Pienen kokonsa ansiosta sitä voidaan käyttää kuten
kiikaria ja se on tarkoitettu lähinnä
rannikkovalvontaryhmille.
4. Lämpökamerat
Lämpökameran toiminta perustuu kohteen lähettämän infrapunasäteilyn eli lämpösäteilyn hyväksikäyttöön. Lämpökamera havaitsee kohteen ja
ympäristön
lämpötilaeron,
jonka avulla TV-monitoriin tulostetaan kuva kohteesta ja sen
ympäristöstä. Lämpökamera
toimii myös pimeällä ja heikoissa sääolosuhteissa.

Käytössä on 130 53 TK-kalustoon asennettava IRTV-445
lämpökamera. Sen kameraosa
on tykkitornissa laseretäisyysmittarin vieressä ja monitori
aseman sisällä suuntaajan kohdalla. Lämpökameraa voidaan
käyttää valvontaan ja ammuntoihin tykkimenetelmällä heikoissa näkyvyysolosuhteissa.
Lämpökameraa
on
myös
omalle jalustalle asennettava
kauko-ohjattava malli, jonka
monitori voidaan asentaa kantalinnoitteisiin.
Lähiaikoina on käyttöön tulossa KOLLSMAN A N / T A S
-niminen pienikokoinen ja tehokas lämpökamera. Tämä
lämpökamera on käytössä jo
panssarintorjuntaohjus 83:ssa
eli TOW:ssa. Lämpökamerasta
on olemassa kahta eri mallia,
joista
toisella
korvataan

IRTV-445 130 53 TK-kalustossa ja toisella parannetaan meritulenjohtoelimien tähystyskykyä.
Yhdistelmä
Rannikkojoukoilla on käytössä välineitä, jotka mahdollistavat tulenjohdon, mittauksen ja
valvonnan eri näkyvyysolosuhteissa ja tilanteissa. Määrävahvuisella kalustolla varustettu
joukko pystynee suoriutumaan
sille määrätystä tehtävästä.
Ongelmana on kuitenkin kaluston vähäisyys erityisesti pimeätoimintaan tarkoitettujen
välineiden osalta. Tilanne on
kuitenkin kohenemassa uusien
hankintojen myötä.
Yliluutnantti

Juha

Juusela

Linnakkeen sulutustoimintaan soveltuvat
miinat ja niiden käyttöperiaatteet
Yleistä
Suluttamisessa linnakkeella on
pyrittävä erillisten kohteiden
suojaamiseen ja vaikeasti valvottavien alueiden hyväksikäytön estämiseen. Linnakkeen
erityisolosuhteista johtuen suluttamisessa on kiinnitettävä
huomiota miinojen paikkoihin, ominaisuuksiin ja usein
on itse kehitettävä normaalista poikkeavia ratkaisuja. Suuresta sulutustarpeesta ja vaatimattomasta materiaalimäärästä johtuen on eri miinojen
käyttö huolellisesti suunniteltava.

Normaalit sulutteet
Risteysalueet, maahanlaskupaikat, uhanalaiset sivustat
jne. sulutetaan linnakkeillakin
sulutusohjesäännön mukaan
torjunta- ja häirintäsuluttein.
Käytettävissä oleva miinamäärä korostaa muiden sulutteenosien sekä valemiinojen merkitystä. Sulutteiden miinat asennetaan passiivisiksi.
Tällöin käytetään jalkaväkimiinoista polku- ja lankamiinoja, yleisimpinä sakaramiina
65 ja putkimiina 43 tai 68.
Panssari- ja ajoneuvomiinoista soveltuvat telamiina 65, 77

ja automiina 42 tai 43. Automiinoja vanhana kalustona
esiintyy lähinnä täydennysmateriaalina joissakin rannikkopioneerij oukoissa.
Suluttamisen suurin ongelma on miinojen oikea asennus,
naamiointi ja huoltaminen.
Tärkeimpien sulutteiden kallioon tulevat polkumiinasijat on
tehtävä jo rauhan aikana. Nämä poratut sijat tulee suojata
puuvaarnoin tai muovisin panosreikätulpin. Mikäli sulutteen lankamiinoille ei ole riittävästi luonnollisia kiinnityspaikkoja, niitä voidaan tehdä
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asettamalla n. 20 cm syvään
porareikään harjaterästanko
40—60:n
cm
korkeudelle
maanpinnasta. Kiinnitystangot
ankkuroidaan betonilla porareikiin raivaamisen vaikeuttamiseksi. Näin asennetut polkuja lankamiinat on naamioitava kalliomaastossakin esim.
puuntaimiksi.
Panssari- ja ajoneuvomiinoja ei kannata asentaa kalliomaastoon: kunnollisten miinasijojen louhiminen sekä valmistelu vie liikaa aikaa sekä
työvoimaa ja kalliolle sellaisinaan asennettujen miinojen
taisteluarvo on kyseenalainen.
Lähinnä sääoloista johtuen
joudutaan miinojen naamiointia usein korjaamaan. Ajoittain on vioittuneita kiinnityksiä, laukaisulankoja ja sytyttimiä vaihdettava. Tämä edellyttää sulutteen jatkuvaa valvontaa joukolta, jonka vastuulla
sulute on.
Kohteen suojaaminen
Linnakkeilla on muusta ryhmityksestä erillään olevia kohteita, joiden miehitys on useimmiten pieni ja sidottu lähes
tyystin päätehtäväänsä. Tällainen suojattava kohde voi olla
rt-patterin laitimmainen tykkiasema. Toiminnan takia ei tällaista kohdetta voi suojata jättämällä se normaalin sulutteen
sisään.
Erillisen kohteen estetöiden
lisäksi on käytettävä tähysteisiä
ja passiivisia miinoja. Tähysmiinoiksi sopivat kylkimiinat,
lankamiinat ja tärkeimpinä
viuhkamiinat. Tähysmiinat on
asennettava siten, että laukaisija kykenee hyvin tähystämään vaikutusalueen ja siten
päättämään edullisen laukaisuhetken. Viuhkamiinalla ja ras-
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kaalla viuhkamiinalla saavutetaan erinomainen alueellinen
peittävyys ja tehokas vaikutus
elävää voimaa vastaan peitteisessäkin maastossa.
Useimmiten kohteen suojaamisessa miinat tulevat ympyrään suojattavan kohteen lähiympäristöön. Painopiste miinojen sijoittelussa on uhanalaisimmassa suunnassa: miinoja ei tulisi ripotella tasaisesti kaikkialle. Panssarimiinat
tulee asentaa kohteelle vieville
teille tai ajokelpoiselle avoimelle sivustalle. Kaikkien miinojen
asentamisessa on otettava huomioon niiden vaikutusalue.
Täysin kantalinnoitetun kohteen, kuten tornikanuunan, välittömäänkin läheisyyteen voidaan asentaa polku- ja lankamiinoja. Nyrkkisääntönä polkumiinat valettujen rakenteiden ulkopuolelle ja lankamiinat tappavan sirpalevaikutuksen ulkopuolelle. Viuhka- ja
kylkimiinojen vaikutusalueella ei saa olla omia joukkoja eikä tärkeitä rakenteita.
Miinat on asennettava siten,
ettei toiminta kohteella, esim.
tykin huolto, esty. Myös oma
liike kohteelle tulisi ohjata yhtä tiettyä reittiä pitkin. Tämä
kulkureitti voidaan hallita tähysmiinalla.
Tähysmiinojen muita käyttötapoja
Tähysmiinoja voidaan tehokkaasti käyttää varsinaisista sulutteista erillään muuhun tulenkäyttöön liittyen. Kylki- ja
viuhkamiinat ovat varsin nopeasti asennettavissa. Kylkimiinoilla voidaan estää teiden vapaa käyttö paikoissa, joihin ei
telamiinoja riitä tai ei voida
mielekkäästi asentaa.

Kallioiset ranta-alueet ovat
vaikeasti sulutettavissa — avonainen maasto, työläs rakennusvaihe, sulute meren ja sään
vaikutuksille altis. Tällöin
viuhkamiinoin kyetään hallitsemaan laajojakin ranta-alueita. Viuhkamiinojen määrävahvuus on vielä rannikkojoukoissa avoin. Niiden määrä jäänee
pieneksi, minkä takia ne tulee
käyttää aina tähysteisinä eikä
lankamiinojen tavoin.
Johtopäätökset
Linnakkeiden taistelusuunnitelmien mukainen miinojen
käyttö ja jako sulutteisiin tulisi harjoitella jo rauhan aikana.
Tällöin voidaan koulutuksessa
valmistella sulutteiden työläimmät osat etukäteen ja tarkistaa
käytännössä sulutus- ja suojaussuunnitelmien oikeellisuus.
Samoin saadaan perusteet materiaalin jaolle sekä lisätarveesityksille.
Miinat ja r-aineet on rauhan
aikana varastoitava asianmukaisiin tiloihin, mutta sulutteiden ja suojattavien kohteiden
muu materiaali (esim. kiinnityslangat, vaarnat, vetolangat
yms.) tulisi varastoida käyttöpaikalle tai sen läheisyyteen.
Joukon on kyettävä osallistumaan alueellaan olevan sulutteen rakentamiseen, valvontaan ja huoltamiseen. Suluttamisen painopiste on sama kuin
tulenkäytön painopiste.
Yliluutnantti

K

Salomaa

Merenkurkun Killan 25-vuotisjuhlassa 3.10.1990 palkittiin Killan standaareilla Veijo Rutanen, VaaRPston
VMTK, Jaakko Kurenmaa, Samppa Piikkilä, Pauli Kypärä ja Venho Harjula. Palkinnot luovuttivat Killan
puheenjohtaja Teuvo Ikonen ja sihteeri Timo Koukku.
Ilmoitus julkaistu 1.4.1931
Karjala-lehdessä.
Ensiluokan

liike

ensiluokkaisessa

huoneistossa,

mutta hinnat silti vhtä halvat kuin sivukaduilla.

Kulta- ja K e l l o s e p ä n a l a n

tavarat:

Lahja- ja
Palkintoesineet
Kihlat ja Kellot
1

.. .perinteet jatkuvat...
YKSILÖLLISTÄ PALVELUA
JA KORKEALAATUISIA
TUOTTEITA

ostatte edullisesti liikkeestäni, jonka varasto
on suun ja hyvin alaansa edustava.

K U LTASEPPÄ

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

ak

<J rnncara

TARKIAINEN
M i k o n k a t u 1, 00100 Helsinki, p. 661916
Länsituulenkuja 3, 02100 Espoo, p. 4 6 1 6 4 4
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TOIVOTAMME

Monta lämmintä
ruokahetkeä.

RAUHALLISTA JOULUA
SISU
SUOJAA SUOMALAISTA

JA

MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA !

Defence

T&iqVL
CPC Foods Oy
Niittysillantie 5 D, 02200 Espoo
(90) 423 622

RF-tekniikan asiantuntija
maalla
merellä
ja ilmassa

ELT I COH
Kuunkehrä 2
PL 36, 02211 ESPOO
Puh. (90) 803 0257, Fax (90) 803 1955
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Posti- ja telelaitos
16

Skaanila

Aina on ruoka maistunut. Pöytäpuhetta pitämässä Ola Lyytinen.

RtUY:n hallitus on kokoontunut kesäkokoukseen Skaanilan kurssikeskukseen Kemiöön jo kahdeksantoista vuoden ajan. Kuvassa hallitus 16.8.1990.

COMBITECH

GROUP

' H p S a a b Misstiles
SAAB 1RS-700
CONIBITECH

Saab

INFRAPUNAILMAISIN

GROUP

Instruments

BOTTLE CAP

VEDENALAISET
MIKROAALTOILMAISIMET

SWETRON AB

Skaanilan isäntäväen majuri Pentti Teulahden ja Raija Teulahden siirtyessä pois Skaanilasta, hyvästeli RtUY
heidät Örön alueelle suuntautuneella saaristoretkellä 19.9. Retkeläiset Örön laiturilla vasemmalta Torsti Lahti,
Pentti Teulahti, Ola Lyytinen, Ebba Lyytinen, Risto Sinkkonen, Malla Tirronen, Raija Teulahti sekä linnakkeen päällikkö Esa Tiainen.
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HELISEARCH

AKUSTINEN HELIKOPTERIILMAISIN

[laniuaufflL Prcsass №

KOULUTUSSIMULAATTORIJÄRJESTELMÄT

SCAN AUTO

ILMAILU- JA ERIKOISTEKNIIKKA

Maahantuonti ja myynti:
Oy Scan-Autqmotive Ab
Sturenkatu 27
00510 HELSINKI

Puhelin (90) 50331
Telekopio (90) 5033 5363

HEIKKI TIILIKAINEN

Kirja-arviointi:
Teuvo Rönkkönen
Talvisodan kenttäposti
MERIVOIMIEN OSOITEJÄRJESTELMÄ
Valtion painatuskeskus
Merivoimien organisaation
Pasila 1990
ja kenttäpostijärjestelmän kar169 sivua
toitukseen sisältyy varsin selISBN 952-90-1917-3
keästi rannikkotykistön linnak-

Everstiluutnantti Teuvo Rönkköseltä ilmestyi vuonna 1989
julkaisu
TALVISODAN
KENTTÄPOSTI IA POSTISENSUURI. Teoksen todettiin
täyttävän alueen viime sotiemme ajalta, jota ei ollut lähemmin tutkittu ja kartoitettu. Nyt
ilmestynyt teos selvittää ansiokkaasti Merivoimien Talvisodan aikaista järjestelmää,
joka oli voimassa varsin pitkään vielä välirauhan aikana.
Teuvo Rönkkönen, itse arvostettu ja kansainvälisestikin
tunnettu filatelisti on käsitellyt
aihetta
ammattimiesmäisen
seikkaperäisesti ja varmoin ottein. Teoksen avulla "harrastelijafilatelistin" on helppo luoda itselleen kuva Merivoimien
kenttäpostin kokonaisjärjestelystä ja jäljittää hallussaan olevien lähetysten lähtöpaikka tai
vastaanottajan sijainti.
Teoksen alussa Teuvo Rönkkönen luo katsauksen Merivoimien organisaatioon YH:n ja
Talvisodan aikana. Tämän jälkeen hän syventyy yksityiskohtaisesti Merivoimien Komentajan johtoon kuuluneiden laivaston ja rannikkotykistön
kuin myös maavoimien joukkojen niveltymiseen Merivoimien kenttäpostijärjestelmään.
Sama koskee Ilmavoimien
osia.
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keet ja patterit sekä laivastoyksiköt kuin myös maavoimien
osat. Näiden tietojen löytäminen on monessa tapauksessa
varsin työlästä. Käsiteltävänä
olevan teoksen tiedot ovat näin
ollen varsin arvokkaita myös
sotahistorian näkökulmasta.
Rannikon lohkojen toimipisteet selviävät hyvin lohkojen
toimialojen "karttaluonnoksista" unohtamatta Pohjanlahden ja Petsamon rannikkoa.
Teokseen sisältyy edelleen run-

SUOMEN SOTILAS —
saasti nimiä, joista selviää sekä komentajat että päälliköt.
Lyhyesti ilmaistuna teosta on
pidettävä sotahistorian kannalta arvokkaana ja luotettavana
lähdeteoksena, jota suositan
sekä sodissamme mukana olleille että tämän päivän merirajojemme puolustajille.
Olavi

Teosta voi tilata:
Everstiluutnantti Teuvo Rönkkönen
PS HE no 1638387
Hinta: 80 mk postituskuluineen
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Vitalis on ihanteellinen suojavoide
kylmää ja paleltumista vastaan.
Valmistaja Valkoinen Risti

•

Maanpuolustuskiltojen valtakunnallinen
äänenkannattaj a
Jokainen miespuolinen maanpuolustuskillan jäsen tuntenee
SUOMEN SOTILAS -lehden.
Onhan se kuulunut sotilaskodeissa tarjolla olevan lukemisen joukkoon jo vuoden 1919
tammikuusta — lähes koko itsenäisyytemme ajan. SUOMEN SOTILAS onkin maamme vanhin maanpuolustuslehti. Yllättävän harva kiltalainen
kuitenkin tietää, että lehti on
ollut jo toista kymmentä vuotta Maanpuolustuskiltojen liiton omistuksessa ja sellaisena
se on nimenomaan ja ensisijaisesti maanpuolustuskiltojen
äänenkannattaj a.
Seitsemän vuosikymmentä
mutkaista matkaa
Lehden vaiheet ovat polveilevat
ja mäkiset, kuten odottaa sopii sekä poliittisesti että sotilaallisesti vaikeissa oloissa itsenäisyyttään varjelevassa ja rakentavassa maassa. Lehti aloitti taipaleensa nuoren armeijan
viikkolehtenä edistysseurojen
kustantamana, mutta se teki
pian konkurssin. Toimintaa
jatkettiin perustamalla oma
kustannusyhtiö ja myymällä
sen osakkeet maanpuolustusaatteet läpitukemille yksityishenkilöille, sekä siviileille että
sotilaille. Lehden taustaryhminä ehti parin vuosikymmenen
kuluessa olla mm. sotilaskotiliitto, vapaussodan invalidien
liitto ja Suomen Ampujainliitto. Sotien aikana SUOMEN

SOTILASkin astui palvelukseen — se oli viikottain ilmestyvä puolustusvoimien lukemisto, joka levisi kaikille rintamille
sananmukaisesti
"Hangosta Petsamoon" ja jota puolustusvoimien henkilöstö toimitti.
Nimi peilasi aikaa
Sotien jälkeinen aika oli maanpuolustuslehdille ankeaa —
niillekin, joiden toiminta ylipäätään jatkui. SUOMEN SOTILAS yritti löytää paremmin
aikaan sopivan nimen muuttamalla omansa kustannusyhtiön mukaan Suomen Mieheksi ja hakien näin uusia lukijoita laajemmista piireistä. Jotenkuten selvittiinkin läpi pulavuosien. Olot vakiintuivat,
kansan itseluottamus parani,
ja lehti siirtyi nyt kaksoisnimeen Suomen Sotilas — Suomen Mies. Vaikka lehden sisältö jouduttiin kasaamaan lähinnä keräilytaloudellisin perustein, oli siinä jälkikäteen tarkastellen yllättävän paljon mielenkiintoista ja ajankohtaista
aineistoa. Vuonna 1978 uljasti
lehden eteen ponnistelleiden
Sipilöiden ja Waltarien tie julkaisijoina alkoi olla entistä kivisempi, ja niinpä he myivät
Kustannus OY Suomen Miehen osakekannan Maanpuolustuskiltojen liitolle. Se sulki
ympyrän — lehden nimeksi
palautettiin 1980-luvulla alku-

peräinen ja kunniakas SUOMEN SOTILAS.
Avustajina Kekkonen ja
Waltari
Lehden vaiheisiin liittyy paljon
henkilöitä, jotka ajan mittaan
löysivät sijansa kansakunnan
kaapin päältä. Mm. Urho
Kekkonen
kirjoitti 1920
-luvun puolivälissä kolmiosaisen Sissien seurassa -jutun lehteen nimimerkillään "Känä".
Mika Waltari kuului lehden
avustajiin
vuosikymmenien
ajan — jopa aktiivikautensa
jälkeenkin: hän näet ilmoitti,
että hänen tuotantonsa on lehden vapaassa käytössä päätoimittajan harkinnan mukaan.
Asiaan lienee vaikuttanut kylläkin se, että lehden päätoimittajana oli pitkät ajat kirjailijan
veli Mikko Waltari.
Tänään tarkkaa taustatietoa
Tänään SUOMEN SOTILAS
on iso 60-sivuinen nelivärinen
lehti, joka määrittää itsensä
valtakunnalliseksi maanpuolustuslehdeksi ja ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Se on ottanut tehtäväkseen tarjota turvallisuuskysymyksistä kiinnostuneille miehille ja naisille sellaista taustatietoa, joka auttaa
heitä jäsentämään tämän alan
asioita nykypäivän kuohuvas-

sa uutistulvassa. Lehdellä on
käytettävissään runsaasti turvallisuuspoliittista ja sotilaallista asiantuntemusta — yhtenä takeena siinä on se, että lehden päätoimittajan Jussi V i l j a s e n varsinainen ' ' siviilileip ä p u u " on puolustusvoimien
tiedotussihteerin tehtävä. Toisaalta johtotähtenä on, että
asiantuntemuksen syvyys ei
saa himmentää sanonnan selkeyttä: Kapulakieliset tieteelliset pohdinnat kuuluvat muihin
julkaisuihin.
Maanpuolustuskiltatyön äänenkannattajana SUOMEN
SOTILAS sisältää myös runsaasti kiltamateriaalia — mm.
kesäkuun numerossa oli 22 sivua sellaiseksi laskettavaa,
vaikka suuri osa siitä olikin jo
sinänsä yleistä mielenkiintoa
omaavaa. Kilta-aineistosta vastaa omalta osaltaan Maanpuolustuskiltojen liiton järjestöpäällikkö Henry K i u r u .
Ollako vai eikö olla
SUOMEN SOTILAAN levikki on nyt noin 10.000, mistä
nelisen tuhatta menee puolustusvoimiin ja rajavartiostoon,
niin suurvaruskuntiin kuin syrjäisimmillekin vartioasemille.
Loput lehdet menevät osoitteisiin eri puolille maata. Kiltalaisia lehden tilaajista on viitisen
tuhatta eli vain noin 17 % kaikista kiltojen jäsenistä. Tähän
lukuun sisältyvät myös ne pari tuhatta kiltalaista, joille lehti
tulee killan tilaamana. Sisältöä
ajatellen omaehtoisten kiltatilaajien verraten alhainen lukumäärä on lehdelle ongelma.
Perinteinen jäsenille tarkoitettu aineisto tappaa tehokkaasti
mahdollisuudet myydä lehteä
sellaisille ulkopuolisille, joita
turvallisuusasiat muuten kiinnostaisivat ja jotka olisivat valmiit maksamaan tällaisesta tiedosta. Jonnekin lehteä on kui-

tenkin myytävä, jotta sen taloudelliset toimintaedellytykset
kyetään säilyttämään. Mitään
avustusta lehti ei esimerkiksi
valtionhallinnon taholta saa.
Kiltatilaajien pieni lukumäärä ei välttämättä riipu kiltalaisista itsestään — lehti ei kenties ole tehnyt itseään riittävästi
tunnetuksi kiltojen jäsenille.
Eräiden aikaisempien, nyt jo
syvälle kuopattujen keskittämispyrkimysten vuoksi on jäljellä myös sellainen käsitys, että SUOMEN SOTILAS muodostaa uhan kiltojen omille
lehdille ja hamuaa niiden ilmoituksia. Näin ei ole eikä voi
olla: SUOMEN SOTILAS ei
tietenkään voi korvata kiltojen
keskinäisenä siteenä toimivaa
lehteä. Tämä on jo teoreettisestikin mahdotonta. Päinvastoin
— SUOMEN SOTILAS liikkuu valtakunnallisella tasolla
ja kehittää sellaisia toimintamuotoja, jotka tukevat kiltalehtiä sekä journalistisesti, teknisesti että taloudellisesti.
Kiltahinta puoli-ilmainen
Kuluvana vuonna SUOMEN
SOTILAS järjestää kampanjan, jolla pyritään luomaan
asiamies verkosto kiltoihin ja
sen kautta puhelimitse tarjoamaan kiltalaisille lehteä tilattavaksi. SUOMEN SOTILAAN
tekijät toivovat, että jäsenet eivät tästä pahastu — jotenkin
yhteys yksityisiin kiltalaisiin on
saatava ja lehden talous ja sanan paino ovat suoraan verrannollisia sen tilaajakantaan.
Asiamiehellä on nimenomaan
kiltalaisille iloisia uutisia — he
voivat välittää vuosikerran sananmukaisesti puoli-ilmaiseksi eli 60 markalla, kun hinta
normaalisti on 120:—. Killan
kautta tilaaminen tuo myös itse killalle etua, mistä asiamiehet voivat tarkemmin kertoa.
SUOMEN SOTILAS on ha-

lunnut säilyttää killoille myös
mahdollisuuden tilata lehden
jäsenmaksun osana kaikille jäsenilleen. Tällöin vuosikerran
hinta vuonna 1990 on vain 40
markkaa, eli alennus normaalihinnasta on peräti 66,6 %!
Selvää on että kysymyksessä
on lehden kädenojennus omistajajärjestölleen ja omakustannushinta. Atk-aikaan siirtyminen tarjoaa tällaisessa tapauksessa myös sen edun, että lehti
voi korvauksetta yksin tein
hoitaa killan jäsenrekisterin,
päivittää sen killan ilmoituksen mukaisesti ja toimittaa tarvittaessa osoitetarrat killalle
parin päivän varoitusajalla.
Mm. Rannikkojääkärikilta ja
Rakuunakilta ovat jo siirtyneet
tällaiseen järjestelyyn. Lalli
Partinen
Rakuunakillasta
kertoo siitä lisää tämän syksyn
SUOMEN SOTILAASSA.
Lehden tavoitteena on vuoden 1990 aikana saada lisäsä
5000 kiltatilaajaa. Luku on
suuri, mutta ei mahdoton —
muodostavathan maanpuolust u s k a a n jäsenet maamme suurimman maanpuolustusjärjestön 34.000 jäsenellään. Tilaamalla oman äänenkannattajansa kiltalaiset antavat sille lisää painoa silloin, kun se ajaa
asioita, joita he pitävät tärkeinä.

Merivoimille luovutettiin 14.5.
1990 ensimmäinen Rauma-luokan ohjusvene. Aluksen kastoi
raumalaisella Hollming Oy:n
telakalla rouva Vivi-Ann Norrback. Tilaisuutta kunnioittivat
läsnäolollaan mm puolustusministeri Ole Norrback ja merivoimien komentaja, kontraamiraali Sakari Visa.

Merivoimat tilasi Hollming
Oy:n telakalta vuonna 1987
neljän ohjusveneen sarjan,
joista nyt luovutettu on ensimmäinen. Viimeinen vene luovutetaan suunnitelmien mukaan
vuonna 1992. Valmiina merivoimien yksikkönä Raumaluokan ohjusveneet ovat vuonna 1994.
Alukset ovat alumiinirakenteisia. Niiden potkurit on kor-
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Jaa iloa ja anna apusi
vaikeavammaisille
Invalidiliiton
joulukeräyksessä.
INVALIDILIITTO

22 36

Ensimmäinen Rauma-luokan
ohjusvene

Ohjusvene Rauma Hollmingin Telakalla nimikkokaupungissaan.

vattu vesisuihkupropulsiolla,
minkä ansiosta veneet ovat
erittäin ketteriä ja niiden syväys on pieni. Nopeus on noin
30 solmua eli noin 55 k m / h .
Alusten pääaseistuksena on
sama meritorjuntaohjus kuin
merivoimissa ja rannikkotykistössä jo käytössä oleva, eli
ruotsalainen RBS 15 SE Keulatykki on ruotsalainen 40
mmm Bofors.

t£6-Yhtymä

VOLVO 740

Tyyliä, laatua ja turvallisuutta.
Vakiovarusteena 740-malleissa on mm. katalysaattorilla varustettu suihkutusmoottori sekä törmäystilanteessa sekunnin murto-osassa
toimiva turvavyönkiristin.

VOLVO
Tourist a n d Diplomat Sales
Helsinki
Forumin Kauppakeskus
M a n n e r h e i m i n t i e 20 B,
00100 Helsinki
P u h . 90-694 8155
Telefax 90-694 1520

MONIPUOLISTA PAINOPALVELUA

UK P

UUDENMAAN KIRJAPAINO OY

Ratkaisemme asiakkaittemme painotyoongelmat monipuolisilla uusilla koneilla, uusissa tiloissa keskitetysti
Petikontie 16-18
Postiosoite:
puh. (90)85391
PL 69. 01721 Vantaa

m

OY TURUN S A N O M A T

LUETTELOPAINO

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

©senioffseb
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OY TURUN SANOMAT ARKKIPAINO
Serioffset. Tillerinkatu 1
Postbsoite
puh. * (921)693311
PL 95. 20101 lurku
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Värikkäästi laadukasta

5

väriä
\
+ lakka /

Heidelberg Speedmaster -painokoneemme painaa moniväripainatuksen ja lakkauksen samalla painokerralla edullisesti, laadukkaasti.
Vaativat kirjatyöt kuuluvat tuotanto-ohjelmaamme. Viimeinen kadettimatrikkeli on
painettu KS-painossa.

Tabloid-lehdet ja massajakelutuotteet syntyvät mainiosti uusitulla 10-yksikköisellä
offsetrotaatiollamme.
Oletko
tutustunut
K S - p a i n o n uusim
painotuotteisiin9
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Ota yhteyttä, kerromme mielellämme Iisaa
mahdollisuuksistamme.

KAINUUN SANOMAIN KIRJAPAINO OY

RAIIMO

Viestitie 2 8 7 7 0 0
Vaihde 986-1661

KAJAANI

