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UPSEERITILANNE
RANNIKKO-

S o t i e n jälkeisistä pienistä kadettikursseista johtuen on rannikkotykistöaselajin piirissä ollut huomattava puute nuoremmista upseereista, mikä puute
on hiljalleen siirtynyt yliluutnantti- ja kapteenitasolle. Maaliskuussa päättyneen
51. Kadettikurssin jälkeen aloitti 14 nuorta upseeria palveluksensa rannikkotykistössä. Rannikon puolustaja toivottaa heidät tervetulleiksi aselajiin.
Nykyisestä

upseeritilanteesta

TYKISTÖSSÄ
— kenr + ev
— evl
— maj . . .
— kapt . . .
— ylil . . . .
— Itn . . . .
Keskimäärin

antanee

seuraava taulukko

Aselajissa

Ulkona

30 %
47 „
75 „
82 „
73 „
91 „
74 %

70 %
53 „
21 „
9 „

hyvän

17 %

kuvan.
Vajaus

4 %
9 „
27 „
9 „
9 %

Taulukosta ilmenee, että ylemmistä rt-upseereista suuri osa on pois varsinaisesta aselajista, jos aselajiin kuuluviksi lasketaan vain joukko-osastot, TykK
ja PErttsto. Ulkona oleva ryhmä ajaa kuitenkin monelle erikoisalalle jakautuneena yhteistä rannikkotykistön asiaa.
Upseerivajauksemme lukumääräisesti on n. 10 % , mikä puute täyttyy
ilmeisesti seuraavan kadettikurssin valmistuttua. Nuorempien upseerien kohdalla virkaikäjakauma on lähes paras mahdollinen. Yliluutnantin virkojen pieni
määrä saattaa hiukan jarruttaa tämän portaan ohittamista. Rannikkotykistön
upseerien luonnollinen poistuma tulee edellyttämään keskimäärin 9 upseerin
täydennystä kadettikurssia kohti, kun oletamme, että aselajin ulkopuolella
oleva ryhmä säilyy todennäköisesti nykyisen suuruisena.
Joukko-osastoittain tilanne on seuraava
Virat
Jk-os

SIRtR
TurRtR
KotRPsto
HanRPsto
VaaRPsto
Rt-os/TykK

Saatu
Omassa Lainattu
Avoinna
muualta
hallussa muualle
84 %
84 „
86 „
80 „
75 „
50 ,,

16 %
12 „
7 ,,
7 „
25 „
38 „

4
7
13

„
,,
„

12

„

3 %
4 „
14 ,,
7 „
6 „
62 „

Paikalla
1. 4. -67

75 %
84 „
100 ,,
67 „
69 „
100 „

Vajaus

25 %
16 „
33
31

„
„

Taulukosta ilmenee, että nimityksellisiä ristiin menoja on luvattoman
paljon. Lainauksista pääosa suuntautuu toisiin aselajeihi.n ja vielä siten, että
olemme luovuttaneet huomattavasti enemmän virkoja kuin olemme saaneet
lainaksi. Pahin tilanne on HanRPstossa, josta puuttuu kolmannes tarpeelliseksi
lasketusta vahvuudesta ja parhaiten ovat asiat KotRPstossa, missä lukumäärä
on täynnä. Pakkosiirtoihin tilanteen tasaamiseksi ei kuitenkaan ole vielä
katsottu olevan aihetta.
Upseeritilanne on siis muuttumassa hyvin valoisaksi ja nimenomaan nuoremmalla polvella pitäisi olla muihin aselajeihin verrattuna suhteellisen hyvät
eteenpäinpääsymahdollisuudet.
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Puumalassa

Reino Vierros

kapt P Knuuttila PE

Puumalan patterilla valmistauduttiin Juhannuksen viettoon. Patteri sijaitsi Inon lähellä
ja oli se nelitykikinen Rantapyssyn Canetpatteri.
Kaksi tykkiä oli lähellä rantaa hiekkaharjänteen päällä ja toiset kaksi noin 500 metrin etäisyydellä ylempänä. Maaperä oli hienoa hiekkaa,
peitteenä komea mäntymetsikkö. Patterin yläpuolella, melkeinpä yläjaoksen tasalla kulki
Koivisto-Ino-Rajajoki maantie.
Inoon oli patterilta matkaa n. 4—5 km. Linnakkeiston Esikunta oli Feofanoffissa, Puumalan ja Inon tornibunkkerin välimaastossa. Tässä Inon Tornissa meillä oli Mv- ja Iv-asema; se
oli samalla tj-paikka. Sieltä oli hyvä näköyhteys aina Leningradiin.
Oli kuulunut kuiskeita että oikein viihdytyskiertue (Liisa Tuomi, Ture Ara ym.) olisi ensimmäisen kerran tulossa juuri meitä viihdyttämään. Ojala, Saaren Jussi, Kauppilan Onni
ja Voitto Viro olivat näet olleet asialla.
Tilaisuus oli päätetty pitää Vohnolassa Lin.
P 4:n esikuntarakennuksen pihamaalla. Ei haluttu asettaa vierailijoita vaaranalaiseksi enempää ikuin oli välttämätöntä. Sijaitsihan Pataljoonan esikunta vain 150—200 m. päässä alajaoksen lähimmästä tykistä. Sitäpaitsi maj.
Guster oli mainio järjestelijä, joten kaikki olisi
takuulla järjestyksessä aikanaan.
Valkeni kauniina ja kirkkaan kuulakkaana
se kauan ja hartaasti odotettu vierailupäivä.
Oli jynssätty saappaat, pesty ja silitetty pusakat
ja juhlamieltä, sitä oli rinta pullollaan. Vastaanottavaisempaa yleisöä olisi varmasti ollut vaikea löytää.
Kuitenkin jokainen tunsi sisimmässään hienoisen epäilyksen poikasen. Mahtaakohan se
nyt sittenkään tuo kaveri tuolla vastarannalla
malttaa mielensä ja sallia meille ihanan suvipäivän suloutta Liisa Tuomineen. Patterin päällikkökin oli jo vähintäin viikonpäivät nähnyt
levottomia unia Liisa Tuomesta, puhumattakaan meistä muista.
Ennen puoltapäivää se sitten alkoi. Ei odotettu viihdytyskiertue, vaan ne turkasen naapurit
lahden takaa.
Ensin tulivat ne tavanomaiset "maanviljelyskoneet", jotka aalloittain ajelivat patterimme
yllä tiputellen pommejaan ja aina syöksyssä
ja takaisin ylösvetäessään sopivasti päästelivät
pikatykeillään omaa viihdemusiikkiaan. Eivät
Vahlbergin poikien Madsenit mahtaneet yhtikäs mitään. Kipinöitä vain iskivät ammukset
pohjaan osuessaan. Hyvä oli panssari juuttaissa.
Jäähtyi siinä rokkakin pakeissa. Rytinä kun
alkoi kesken ruokailun. Reilut puolisen tuntia
kesti tätä konserttia, josta emme olisi erikoisemmin välittäneet. Sitten se taukosi. Kaverin
tavat tuntien alkoi joka mies vetää suorinta
tietä taistelupaikalleen. Kuka tykille, kuka keskiöön, jne. Nyit tiesimme odottaa konserttia,
jossa solisteina toimisivat Yhimäen, Harmaan
Heposen, Kronstadtin ym. pattereiden 12-tuu-

maiset ja näitä tulisivat säestämään kauaskantoiset; rautatiepatterit 7 tuumaisiin saakka.
Hädintuskin selvittyämme paikoillemme, alkoikin konsertti. Juhlallisista juhlallisin se oli
eri vaiheineen; ikimuistoinen jokaiselle mukana olleelle. Vaikuttavuudessaan vertaansa vailla ja todella mieliin painuva.
Puoli tuntia kesti tuliryöppy pienelle patterialueelle. Se lakkasi yhfäkkiä, kuten oli alkanutkin juuri kun siihen alkoi tottua. Hiljaisuus.
— Odotusta tuokio. •— Nopea kierros patterin
maastossa juoksujalkaa. Risukasojen alta tapasimme Aatoksen kanssa miehiä. Kantapäät
vain pilkottivat. Aivan kuin Pupu-Jänöset, nämäkin hermonsa menettäneet luulivat olevansa
suojassa. Silmät pyörivät päässä. Ei ainutta järkevää sanaa. Ei auttanut puhe, ei selitys. Väkisin oli heidät vietävä jonkinlaiseen, edes hieman parempaan suojaan.
Selvittyämme hädintuskin tästä touhusta t j paikalle, alkoikin jälleen maataistelukoneiden
puolen tunnin jatkuva toiminta päittemme päällä.
—Tauko—,
Jälleen julmettu puolen tunnin tuli-isku kaikilta mahdollisilta ystäviltämme. — Tauko. —
Maataistelukoneet uudelleen. ..
Loppuihain se se vihdoin, reilut kolmisen t u n tia kestettyään. Arvelivat kai kaverit toisella
puolen lahden, ettei meillä voi olla enään ainutta elävää sielua jäljellä muusta puhumattakaan. Toisin oli Luoja kuitenkin viisaudessaan
asiat ohjaillut. Hän oli antanut jälleen ihmeen
tapahtua.
Katkenneiden viestiyhteyksien ja mottitalkoidein vastapainoksi saimme hyvän kalansaaliinVedessä asemiemme edessä näet kellui tuhottomasti kalaa vatsapuoli ylöspäin. Tämän k a lansaaliin olivat saaneet aikaan liian lyhyeksi
jääneet kranaatit. Vilkkaasti olivat pojat veneineen saalistamassa.
Ei niin pahaa ettei jotain hyvää pätee siis
tässäkin.
Viihdytyskiertue oli jäänyt Seivästölle odottelemaan Kauppilan Onnin ja Saaren (nyk.
Tenhiälä) Jussin hoiviin. Kello 17—18 ajoissa
he sitten saapuivat Vohnolaan.
Juuri kun esityksen piti alkaa, saapui patterilta lähetti ilmoittamaan että vihollisen laivasto-osasto on tulossa Kronstadin suunnasta
ulottuvillemme. Kiireesti kaikki Ranta-Matit
paikoilleen. Viihdytysikiertueen toimitti maj.
Guster Inon torni-bunkkerin suojiin.
Puumalan patteri avasi puolestaan tulen heti
kun laivat olivat saapuneet sopivalle etäisyydelle. Tämän täytyi olla todella yllätys viholliselle. Tästä saimmekin moninkertaisesti takaisin jokaisen ampumamme laukauksen, kuten
aina.
Siinä se sitten oli se meidän niin hartaasti
odottamamme
Juhannusjuhla
kiertueineen.
Saatiinpa kuitenkin maukasta paistettua kuhaa.
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M

K K IP Ä IV I Ä

IN

MEMORIAM
SUOMENLINNAN

TURUN RANNIKKO-
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TYKISTÖRYKMENTTI

RYKMENTTI

johtaja

Luutnantti

Sulo Värtö

Tapio Kalle

50 vuotta

Kaasinen

30. 5. 1967

Markkinointijohtaj a Värtö tunnetaan tarmokkaana ja kyvykkäänä liikealan johtajana. Vuodesta 1964 alkaen hän on toiminut Oy Mainos
— TV — Reklam Abissa.
Hän on syntynyt Viipurissa kauppiaan poikana. Markkinointitehtäviin johtaja Värtö on
kouliintunut perusteellisesti. Hän on suorittanut mm. mainoshoitajien ja kauppateknikkojen
kurssit, markkinointijohdon ja myynninjohdon
seminaarit, markkinoinnin ja johtamisen k u r s sit sekä liikkeenjohdon ja liikelaskennan k u r s sit.
Hän on toiminut liikkeenhoidon neuvojana
Kesko Oy:ssä v. 1949 — 50, edustajana Vehnä
Oy:ssä v. 1950 — 52, myyntipäällikkönä ja k a u pallisena johtajana Asfaltti Oy Lemminkäisessä v. 1952 — 56, markkinointijohtajana Kahvi
Oy Qka:ssa v. 1956 — 64, josta hän siirtyi n y kyiseen itoimeensa Oy Mainos — TV Reklam
Ab:n markkinointijohtajaksi.
Johtokuntien jäsenyys Kahvi Oy, Laskentakeskus Oy, Automaattipalvelu Oy, Marpa Oy
ja monien asunto-osakeyhtiöiden johtokunnan
puheenjohtaja ja johtokunnan jäsen.
Liikealan asiantuntijana ja markkinointitehtäviin perehtyneenä on häntä tarvittu myös
opetustehtävissä. Niinpä hän onkin ollut opetustehtävissä Myynti- j a Mainoskoulussa v:sta
1949 alkaen, Rastor Oy:n kursseilla ja monissa
koulutustilaisuuksissa, joissa hän on jakanut
tietojaan ja taitojaan erittäin asiantuntevasti.
Yhdistystoimintaan hän on osallistunut mm.
Viipurin Nuoret ry:n ja Kauppateknikot ry:n
puheenjohtajana sekä Hukat ry:n sihteerinä.
Hän on myös Sokeritautiyhdistys ry:n puheenjohtaja ja sokeritautisten lasten vanhempainneuvoston jäsen.
Kouluopinnot päätettyään hän suoritti asevelvollisuutensa
Rannikkotykistörykmentti
2:ssa, j a sitten seurasikin tavallista pitempi,
mutta sotiemme aikana iniin "normaali" palJatkuu sivulle 6
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Maaliskuun 28 p:nä 1967 saapui Hangon Rannikkopatteristoon surullinen viesti, luutnantti
Tapio Kalle Kaasinen oli menehtynyt vaikean
taudin murtamana.
Luutnantti Tapio Kaasinen syntyi 5. 3. 1940
Espoossa, josta hän muutti myöhemmin Hämeenlinnaan käyden siellä koulunsa. Tultuaan
ylioppilaaksi hän astui suorittamaan asevelvollisuuttaan 15. 6. 1962 Hämeenlinnassa Jääkäripatteriston 3. patterissa. Varusmiespalveluksen
päätyttyä ltn Kaasinen jäi hoitamaan va vänrikin tehtäviä JPston opetusupseerina ajalle 15.
5. — 14. 9. 3. Kulkeakseen isänsä jälkiä hän
aloitti opiskelunsa Kadettikoulussa 17. 9. 1963
ja Kadettikurssin aselajikaudella hän siirtyi
kenttätykistöstä rannikkotykistöön. Valmistuttuaan KadK:sta 19. 3. 66 ltn Kaasinen siirrettiin
luutnantiksi ylennettynä HanRPstoon 2. patterin patteriupseeriksi, mitä tehtävää hän menestyksellisesti hoiti aina marraskuussa alkaneeseen sairastumiseensa asti.
Luonteeltaan "Tapsa" oli hyvin hiljainen ja
vakava, mutta lähimmässä ystäväpiirissä hän
oli erittäin hauska ja sanavalmis seuramies.
Jo KadK:ssa hänen avuliaisuutensa ja ystävällisyytensä pantiin merkille. HanRPstossa "Tapsaa" pidettiin erittäin pätevänä upseerina ja
palvelustovereittensa keskuudessa hän sai osakseen näiden varauksettoman kunnioituksen ja
luottamuksen. Kalastus, ammunta ja itseopiskelu kuuluivat Tapion harrastuksiin.
Luutnantti Kaasisen poismeno oli erittäin
raskas isku ja patteristo tulee kauan muistamaan ja kaipaamaan erästä parhaimmista ja
pidetyimmistä jäsenistään.
Ltn Tapani Virkki

"Tykistöllinen toiminta rykmentin alueella
kevättalvella on ollut hiljaista". Tilannekuva ei
kuitenkaan merkitse sitä, ettei tykkikoulutusta
ja ammuntoja muilla aseilla ole suoritettu.
Muun muassa ohjusammunnat suoritettiin Upinniemellä ja tuloksetkin olivat mieltä lämmittäviä. Osumaprosentti oli normaali 75.
Rykmentissä pidettiin nuoremman päällystön
viikon kestävä ohjusopatustilaisuus johon oli
komennettu eri rtjoukko-osastoista ja eri aselajeista yht 24 upseeria, ja jonka päätteeksi varusmiehet, ohjusampujat, esittivät em korkeatasoisen ampumataitonsa.
Opetustilaisuudesta sai varmaan jokainen todella uusia tiedon jyviä.
Urheilutoiminta
Rykmentissä harrastettiin voimakkaasti talven aikana hiihtoa. Varuskunnan mestaruuskilpailussa saavutettiin useita palkintosijoja.
III alueen mestaruuskilpailussa menestyi erikoisesti talhja Peltonen voittamalla veteraanisarjan ampumahiihdon ja saavuttamalla toisen
sijan saman sarjan maastohiihdossa. Rykmentin
omissa kilpailuissa "juhli" II Psto voittamalla
sökä yleiskilpailun että viestinhiihdon kiertopalkinnot. Henkilökohtaisen
kiertopalkinnon
sai vuodeksi haltuunsa maastohiihdossa sottekn
M Jousista ja ampumahiihdossa vääp R Kolju.
15. 6. 6 saapumiserän aliupseerien koitiuttamiskahvitilaisuus järjestettiin Suomenlinnan
Aliupseerikerholla 10. 4. 67. Tilaisuudessa luovutti Helsingin Reservialiupseerien Rannikkopuolustusosaston edustaja perinteellisen plakettinsa alik Pentti T u r u s e l l e . Kotiutuville selostettiin eri maanpuolustusjärjestöjen toimintaa.
Henkilötietoja:
Rykmentin komentaja on ylentänyt 1. 3.
sotilasmestariksi yliv T Linnan, ylivääpeliksi
vääp L Pekkalan, vääpeliksi ylik V Valliuksen,
ylikersanteiksi kers P Aholaisen ja kers O Kilpisen.
Palveluksesta ovat eronneet yliv T Reinikainen eläkkeelle 4. 4. ja muista syistä ylik M Hietanen, kers E Kiikkala ja kers L Rintamäki 28.2.
Rykmentin upseerivajaus pieneni huomattavasti, kun 51. kadettikurssilta valmistuneet
luutnantit ilmoittautuivat 31. 3. ja sijoitettiin
— O Kettunen RE:aan, V P Louhimies I
Pstoon, M A Majaniemi RAuK:uun ja M K Mäkinen II Pstoon.
Kersantin toimessa ovat palveluksensa aloittaneet J V Vaarapalo 1. 2., O I Pylkkänen 1. 3.,
A O Rissanen 1. 3., O S Suomalainen 28. 3. ja
H Soikkeli 1. 4.

Yllättävän nopeasti vapautuivat vedet jäistä
aiheuttaen telakoilla veneitten kunnostamiskiireet. Nyt ovat jo lähes kaikki rykmentin alukset aloittaneet purjehduskauden. Viime vuonna
tähän samaan aikaan ajettiin vielä k u o r m a autolla jäätiellä. Rykmentin talvimestaruuskilpailut oli peruutettava lumen puuttuessa. K u n tohiihdot ennätettiin sentään hiihtää, tosin vesikelillä.
Ehkäpä osaksi leudon talven takia ovat Kuuskaj askarissa kasarminrakennustyöt edistyneet
vesikattoon. Voinee toivoa, että seuraavana keväänä voidaan jo pitää tupaantulijaisia.
Lyhentyneen peruskoulutuskauden jälkeen
on helmikuun saapumiserän alokkaista tehty
tykkimiehiä. Juhlallinen sotilasvalatilaisuus oli
5. 4. Raumalla Pyhän Ristin kirkossa. Rykmentin komentaja ev A J Kurki seurassaan sotatuomari Lehtinen ja sotpastori Ojala ottivat
valan vastaan. Turun varuskuntasoittokunta
musltn Juuren johdolla soitti ja sotpastori Ojala
saarnasi.
Erittäin reippaan ohimarssin otti rykmentin
komentaja seurueineen vastaan Valtakadulla
Vapaudenpatsaan luona.
Rykmentin lippu, lippujoukkue ja soittokunta suorittivat kunnianosoituksen sankarihaudalla. Alik Heikki Junttila ja alokas Tapio Aalto
Raumalta laskivat rykmentin komentajan kanssa seppeleen.
Ennen kahvitilaisuutta Haapustenmäen seurakuntasalissa ylensi komentaja alokkaat t y k kimiehiksi. Tilaisuudessa piti ev Kurki tervehdyspuheen, sotainvalidien Rauman osaston p u heenjohtaja evl L Miettinen ja Rauman kirkkoherra O Tuominen puhuivat. Soittokunta esitti
soittoa ja sotilaskotisisaret huolehtivat tarjoilusta.
Koulutuskilpailuna pidetyn koulutustarkastuksen palkintolomat parhaille alokas jaoksille
ilmoitettiin valan jälkeisenä päivänä. Ohimarssi
kuului myös kilpailuun.
Turun kadettipiiri järjesti 6. 4. turkulaisiin
joukko-osastoihin saapuneille uusille upseereille tutustumis juhlan Pansion meriupseerikerholla. Kommodori Haikala piti tervehdyspuheen ja kadettipiirin puheenjohtaja evl Viljamaa puhui.
10. 4. kotiutettiin ryhmänjohtajat ja erikoismiehet. Yksiköitten sotilaskodeissa oli tavanmukaisesti kotiuttamiskahvit ja varusmieskersanteille Linnankasarmilla järjestetyssä tilaisuudessa sai EPtrin kers Matti Antero Pohjonen
Reserviupseeriiiton plaketin.
Kaksi rykmentin alueen kaupunkia viettää
tänä vuonna syntymäpäiviään tavallista juhlaJattkuu sivulla 7
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VAASAN RANNIKKO-

KOTKAN RANNIKKO-

HANGON RANNIKKO-

TYKISTÖKOULU

PATTERISTO

PATTERISTO

PATTERISTO

RT-OSASTO

Talvi yllätti patteriston sulattamalla lumen
KotRPsto osallistui 28. 2. — 1. 3. pidettyyn,
ja heikentämällä merenjään jo helmikuun puo- KSSl:n joukkojen väliseen O l t e r m a n n i n
lella. Seurauksena oli "pikatilanteita" maalis- viestiin, joka tällä kertaa suoritettiin kaksimiekuun leiriin kohdalla, kun leiri jouduttiin pitä- hisin hiihtopartioin. Partioita oli seitsemän ja
mään Raippaluodon sijasta Vattajanniemellä lisäksi hiihti yhden osuuden joukkueen johtaLohtajalla. Tähän kaikkeen voitiin kuitenkin jana toiminut upseeri. Reitti oli Hamina-Kaivarautua jo etukäteen Helsingistä tulleen sää- piamen-Rutola-Lappeenranta
eli linnuntietä
ennusteen — leirikäskyn: Kevätleiri — perus- mitattuna n 140 km. Ltn L P o r o m a a n johteella. Kevään kehitys jatkui Vaasan seudulla tama KotRPston partio saavutti tässä jääkärien
edelleen niin nopeasti, että lumi ehti kokonaan erikoislajissa kunniakkaan kuudennen sijan.
loppua ennenkuin kantahenkilökunta
pääsi Epäselvyyksien välttämiseksi ilmoitetaan, että
näyttämään jäniksen kyntensä hiihdossa. Nyt osanottajien määrä ei ollut kuusi vaan peräti
lunta on täällä vain muistissa.
kymmenen.
Ennen kevätleiriä toi kapt E Rask sotmest
Rannikkotykistön ilmatorjuntakurssin a m H Laukkasen kanssa Vaasaan keskiötykistön munnat suoritettiin Rankissa 20.—21. 3. Monien
äkseerausta oppimaan suojattinsa Tykistön mes- vaiheiden jälkeen saatiin maalikone hinaamaan
tarikurssi l:n rannikkotykistön oppilasaliupsee- ilmamaalia ja kuinka ollakaan — pussi meni
rit.
rikki tälläkin kertaa. Vaijerien paloittelussa ei
Vaasaan perustettiin ilmeisesti 6. 4. 1967kuitenkaan onnistuttu yrityksistä huolimatta.
VaaSprn päällikön evl Toivosen toimesta Kurssin kouluttajana toimi ltn S L e h t o ylik
UAY:n alaosasto, koska Vaasassa ei enää sellais- T Piggin ollessa suorittamassa tykistön mestarita ollut. Perustaja oli yksimielinen ko alaosas- kurssia.
ton tarpeellisuudesta.
Sotalaiva Pyhtää ei todellakaan saa vanheta
rauhassa. Kova talvi asetti sille ylipääsemättöHenkilötietoja:
Ltn M Pääkkönen ja V-H Niska ilmoittautui- miä vaikeuksia ja niinpä se jouduttiinkin Päävat 31. 3. 1967 Kadettikoulusta palvelukseen. siäisenä nostamaan telakalle. Liikennettä ovat
Vääpeli M Varis ylennettiin 31. 3. ylivääpeliksi. hoitaneet osittain helikopterit ja osittain yksityiseltä liikennöitsijältä vuokrattu ms Paavali.
Parin viikon parantelun jälkeen on Pyhtää saaJatkoa sivulta 4: Värtö
veluksessaolo, joka päättyi vasta jatkosodan tu jälleen vesille. Toivon mukaan se pysyykin
jälkeen. Kyvykkäänä ja hyvänä organisaatto- kunnossa, sillä muutenhan jouduttaisiin ilmeirina hän yleni nopeasti ja hänet kutsuttiin Me- sesti kulkemaan linnakkeiden väliä apostolin
rivoimien Esikunnan komentotoimiston esikun- kyydillä vielä avovesikaudellakin.
10. 4. tapahtuneen lomauttamisen yhteydessä
tavääpeliksi. Tässä vaativassa tehtävässään hän
saavutti niin esimiestensä kuin myös alaistensa sai Kotkan ja Karhulan resevinaliupseerikerhojen " p a r h a a n v a r u s m i e s a l i u p s e e kunnioituksen ja arvonannon.
Kunniamerkit: VM 1, VM 2, VR 4, talvisodan r i n m u i s t o l a u t a s e n " kers A Kotola ja
ja sodan 1941 — 1944 muistomitalit. Rannikko- Kotkan Pursiseuran ja Kotkan moottoriveneveneenpuolustus ja sen hyväksi tehtävä työ on ollut kerhon lahjoittaman " p a r h a a n
m u i s t o l a u t a s e n " sai
jatkuvasti Värtön sydäntä lähellä. Sen vuoksi k u l j e t t a j a n
oli aivan luonnollista, että kun Rannikon Puo- korpr A Jakovesi ja Kotkan Autoteknillisen y h autonlustajain Killan Helsingin osasto perustettiin, distyksen lahjoittaman " p a r h a a n
m u i s t o l a u t a s e n " sai
kutsuttiin hänet sen puheenjohtajaksi. Tällä oli k u l j e t t a j a n
varmasti suuri merkitys. Killan toiminnan vi- korpr H Haarala.
7. 4. kohtasi patteristoa yllättävä surunviesti
reälle alkuunpääsylle. Innostajana, loistavana
puhujana ja selvänäköisesti päämäärään pyrki- ylikersantti P Arolaisen äkillisen kuoleman
vänä henkilönä oli hänellä juuri ne ominaisuu- johdosta. Patteristo ottaa osaa omaisten suruun.
det, joita uusi aloittava Kilta tarvitsi. Kun hän
myöhemmin
luovutti puheenjohtajan nuijan
seuraajalleen, Killan toiminta oli jo päässyt Henkilöasioita
"lapsentaudistaan" ja normaalisoitunut. Hän on
Patteristossa ovat astuneet palvelukseen
edelleenkin Helsingin osaston johtokunnan jä—• luutnantti V Mäki Kirkonmaahan
sen, mies joka auliisti uhraa aikaansa ja neu— luutnantti H Kiviranta Kirkonmaahan
vojaan, silloin kun on kysymys Rannikon Puo— luutnantti P Mustonen Rankkiin
lusta jäin asioista. Hän on myös Kiltaliittojen
— luutnantti A Vehkomäki Kyminlinnaan
Valtuuskunnan jäsen.
Patteristo toivottaa uudet upseerinsa terveLämpimät onnittelumme toiminnan miehelle. tulleiksi.
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Rannikkotykistön tarkastaja suoritti tarkastusmatkan patteristossamme 16. 2. 67 tutustuen
päivän aikana koulutus-, kuljetus-, asunto-, varastointi- ym kysymyksiin. Toivottavasti valtion
kireä rahatilanne joskus muuttuu ja rannikkotykistön ulkolinnäkkeilla palvelevat saisivat
asuntoihin ja kuljetusvälineisiin tuntuvia p a rannuksia.
10 vuorokauden lomalla olleet alokkaat saatiin 25. ja 26. 2. kuljetettua linnakkeille tänä
vuonna kivuttomasti yhteysalus. Pukkiolla.
örön linnakkeella yli 22 vuotta palvellut
emäntä Helmi Peltonen erosi palveluksesta
6. 2. 67. Patteristo muistelee häntä kiitollisuudella ja toivottaa hyviä eläkeläisvuosia.
Helmikuun ikäluokan alokkaat vannoivat sotilasvalansa 6. 4. omilla linnakkeillansa komentajan, papin, tuomarin ja soittokunnan matkustaessa Hangon, Russarön ja örön väliä.
Muuta mainittavaa ei täällä etelässä ole t a pahtunutkaan, ellei nyt oteta huomioon kirjolohien hyvää talvehtimista ja haahkojen ja allien palaamista.
Henkilöasioita
Patteriston komentaja on ylentänyt ylikersantiksi
— kersantti Markku Peltomaan 10. 2
— kersantti Reijo Hyppösen 1. 3
— kersantti Kaapo Lyytisen 4. 3 ja
— kersantti Esa Aution 17. 3. -67.
Jatkoa sivulta 5: TurRtR
vammin. 19. 4. täyttää Uusikaupunki 350 vuotta
ja Rauma kesällä 525 vuotta (varma syntymäpäivä on epävarma).
Elokuussa paljastetaan Raumalla Monnan
hautausmaalla merionnettomuudessa hukkuneiden hautamuistomerkki.
Huhtikuun lopulla vierailevat Turussa k o kouksenpidossa Pohjoismaiden puolustusministerit ja valtakunnallista sankarivainajien muistojuhlaa vietetään myös Turussa.
Henkilötietoja
Entinen rykmentin tekntston päällikkö Turun ja Porin läänin vsstarkastaja majuri evp
A Helminen täytti 60 v 28. 3. Lähetystö kävi
onnittelemassa. EPtrin asekorjaamon sähköasentaja Torsti Söderlund täyttää 13. 4. 60 v.
RE:n kapteeni Mauri Luukanen on komennettu LSSLEjn huolto-osaston taloustston päälliköksi.
31. 3. ilmoittautui rykmenttiin 51. kadettikurssin suorittaneina peräti kolme luutnanttia.
Ltn Pentti O Hänninen REn mv-upseeriksi,
Pertti J Siivonen 2.Ptriin ja Arto Vapaavuori
l.Ptriin. Onnittelut ja tervetuloa!

Vaikka Yleisradiossa onkin asetettu tiettyjä
rajoituksia laulun "Kaikki joukolla jäätä särkemään" esittämiselle, lauloivat reserviupseerikurssin lehtorit mainittua sävelmää kaikissa
mahdollisissa duuri- ja mollilajeissa kairatessaan reikiä jäähän, mitatessaan jäätä, sahatessaan näytekappaleita jään laadun tutkimiseksi
ja hävittäessään jäältä suutareita. Ei myöskään
tippa tappanut, kun edellä mainitut herrat ottivat pikku maistiaisia jään päällä olevasta vedestä mahdollista suolan makua etsiskellen. Tämän laatuiset toiminnat sävyttivät rannikkotykistöosaston talvileiriä Miessaaren vesillä. Tapahtuivathan leirin huoltokuljetukset vanhan
tavan mukaan moottoriajoneuvoilla samalla
kun lämmin sää hautoi karvalakkien sisällä
olevia päitä ja sulatti talven tunnuksia.
Leirin ammunnat suoritettiin jäälle rakennettuihin kiintomaaleihin. Vanhan kiusanhengen,
oikuttelevan sään, lisäksi heittäytyi iäkäs ja
kunnianarvoisa
76 OH-kalusto
hankalaksi.
Miessaaren ykköstykki katsoi parhaaksi päättää palveluksensa vakinaisessa väessä ja siirtyä eläke- eli romurautapäiville. Suurin osa
suunnitelman mukaisista ammunnoista voitiin
kuitenkin toteuttaa ja reiät jäässä sekä katkeilleet kuusenhavut jäivät tositteiksi tulen osuvuudesta.
Mestarit ja luutnantit ovat lähteneet. Oikaistakoon eräs viime numeron tieto. Kaikki kadettikurssin päättäneet astelevat luutnantteina saaristossa ja rantaviivalla.
Maalis- ja huhtikuun vaihteessa on Suomenlinnan tienoilla liikuskellut uteliaan näköisiä
upseerikokelaita, jotka salaperäinen ilme kasvoillaan alta kulmien ovat tarkkailleet ympäristöä. He ovat soveltaneet ohjetta; jos ei sinulla ole mitään tekemistä, niin tiedustele, ja osallistuneet tiedustelukurssille.
Reserviupseerikurssi 123 on päättynyt. Kurssi
124 ottaa ensi askeleitaan Merisotakoulun pohjakerroksessa.
Kapteenikurssi ja lehtorit jatkavat entiseen
tapaan.
Terveiset ranta-alueelle Kotka — Vaasa.
Vääp A Haahti on suorittanut tykkimestarikurssin Tykistökoulussa.
Rykmentin komentaja on ylentänyt ylikersantiksi kers Torsti Moisionmäen l.Ptrista ja
kersanteiksi varusmiesalik Leo Helin'in sekä
Veli Hämäläisen,
hyväksynyt palvelukseen EPtriin kers Jouko
Karvosen, Kai Lindgren'in ja Heikki Pehkosen
sekä alik Heikki Toivosen, I Pstoon kers Paavo
Kolin ja Gustaf Kouhian sekä II Pstoon kers
Lasse Mäkeläisen ja alik Aimo Virran.
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KILTAKUULUMISIA
R A N N I K O N PUOLUSTAJAIN
KILLAN V U O S I K O K O U S
Rannikon Puolustajain Killan vuosikokous
pidettiin Helsingissä 3. 3. 1967. Avatessaan kokouksen Killan puheenjohtaja pääjohtaja Erkki Tuuli totesi työvuoden olleen aktivoimiskeinojen etsimistä.
Erityisen raskaan menetyksen Kilta koki perustaja- ja monivuotisen johtokunnan jäsenen,
kapteeni, varatuomari Väinö Heinikaisen, kuoltua. Hänen muistoaan kokous kunnioitti hetken hiljentyneenä.
Killan puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Erkki Tuuli.
Johtokunnan erovuoroisista jäsenistä valittiin John Sundström ja Kai Rydman uudelleen.
Väinö Karvisen tilalle valittiin Veikko Vuorela
ja Yrjö Rikkosen tilalle Aarne Vistala. Väinö
Heinikaisen tilalle valittiin Erkki Puhakka.
Muut johtokunnan jäsenet ovat Norman Simonen, Olavi Nissinen, Yrjö Heinonen, Mauno Ratia ja John Veranto.
Vuoden 1967 jäsenmaksuiksi vahvistettiin
varsinaisilta jäseniltä 5 mk ja kannattavilta
jäseniltä 70 mk. Ainaisjäsenten maksuksi vahvistettiin 50 mk. Jäsenmaksut on maksettava
vuoden alkupuoliskolla.
Paikalliskiltoja pyydetään ilmoittamaan sihteerille niiden henkilöiden nimet, joille ansiolevyke on annettu.
K Rydmanin laatima ehdotus Killan huomion- ja kunnianosoituksista
hyväksyttiin.
Norman Simonen selosti 27. 8 Upinniemessä
pidettävää valtakunnallisen maanpuolustus juhlan ohjelmaa.
Killan toiminnalle on ollut ensiarvoisen tärkeää nyt johtokunnasta eronneen kenraalimajuri V Karvisen aulis apu. Tästä puheenjohtaja lausui hänelle kiitokset.
Kokouksen lopuksi kuunneltiin tri K Killisen
erittäin mielenkiintoinen esitelmä nykyhetken
maailmanpolitiikasta.
Vuosikokousta edelsi johtokunnan ja jäsenkiltojen puheenjohtajien neuvottelutilaisuus,
missä koetettiin löytää keinoja toiminnan v i reyttämiseksi ja jäsenmäärän lisäämiseksi.
Erkki Puhakka

HUOMIO !
Rannikonpuolustajain killan Helsingin osaston
uusi sihteeri:
Opiskelija Heikki Honkajuuri
Linnakoskenkatu 11 B 9
Helsinki 25
puh. 448 245
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RANNIKON PUOLUSTAJAIN
KILTA r.y:n TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja:
Pääjohtaja Erkki Tuuli, Patentti- ja rekisterihallitus
puh 640 980, kotiin 874 937
Varapuheenj ohtaj a:
Everstiluutnantti evp Norman Simonen,
Porintie 2 B, Helsinki 35
puh 452 310
Sihteeri:
Majuri Erkki Puhakka,
Tykistökoulu,
Helsinki 86
puh 12581/556, kotiin 304243
Taloudenhoitaj a:
Sotilasmestari Toivo Linna, Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti,
Helsinki 19
puh 12581/433, kotiin 668 245

HELSINGIN

KILTA

Rannikonpuolustajain Killan Helsingin
osaston sääntömääräinen vuosikokous pidetty
Katajanokan upseerikerho sai jälleen kerran
ottaa suojiinsa arvovaltaisen, rannikonpuolustusaatteen karaiseman joukon, kun Killan Helsingin osasto piti siellä vuosikokouksensa 3. 4.
-67.
Tämän kirjoituksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole selvittää pykälä pykälältä kaikkia kokouksessa läpikäytyjä asioita, vaan tuoda julki
tehdyt periaatepäätökset tulevaa toimintaa ajatellen. Ehdotus, joka käsitteli yhdysmiesten
asettamisesta toimimaan Helsingin ulkopuolisten alueitten jäsenten saamiseksi paremmin
mukaan osaston toimintaan, sai runsaasti huomiota osakseen. Päästäksemme hyvin alkuun
tämän aloitteen toteuttamiseksi, kehoitamme
kaikkia tähän tehtävään sopivia "linkkimiehiä"
ottamaan pikaisesti yhteyttä joko osaston puheenjohtajaan tai sihteeriin mahdollisia jatkoneuvotteluja varten. Näin ajamme yhteistä
asiaa.
Keskustelua, joka käsitteli valtakunnallista
maanpuolustus juhlaa elokuussa Upinniemessä
(Obbnäs), johti asiantuntevasti puh.joht. N. Simonen. Helsingin osasto, jäsenluvultaan suurimpana, tulisi näyttää voimansa ja osoittaa
muille, etteivät ainoastaan suuret, moniliuskaiset jäsenluettelot anna täyttä kuvaa sen jäsenistöstä, vaan että Upinniemeen saavutaan usea
satapäisenä joukkona antamaan katetta väitteelle. Onhan tämä juhlahetki samalla myös
vuoden merkkitapaus ja sitä koskevat valmistelut viety suurelta osalta jo päätökseen.
Varusmiespalvelustaan suorittavat rannikkotykistön miehet on saatava paremmin tietoisiksi killan olemassaolosta ja toiminnasta. Tätä

Rannikon

Puolustajain

Killan vuosikokouksen

pontta onkin lähdetty viemään kiireesti eteenpäin ja ensimmäinen kosketus tapahtuu 18. 4.
-67 järjestettävässä kilta veljesillassa ravintola
Mercurissa.
Uusi johtokunta toimintavuodeksi 1967 sai
seuraavan kokoonpanon: Puheenjohtaja N. Simonen,
jäsenet A. Hannula, B. Hess, H. Honkajuuri,
J. Kokkonen, T. Linna, B. Liusvaara, O. Nissinen, T. Sademies, I. Siimes, P. Silvast, S. Värtö.
Heikki Honkajuuri
Rannikonpuolustajain Killan Helsingin osaston ensimmäinen uuden johtokunnan kokous
pidettiin 22. 3. -67 klo 17.00 toim.joht. ja rva
Bobi Hessin vieraanvaraisessa ja kauniissa kodissa Kaivopuistossa. Kokouksessa ojennettiin
Rannikonpuolustajain Killan puheenjohtajan
myöntämä pronssinen levyke omistuskirj öineen
Helsingistä poissiirtyvälle entiselle sihteerille
Martti Koskelle, joka useitten vuosien ajan on
ansiokkaasti toiminut killan hyväksi. Tässä yhteydessä kilta haluaa toivottaa kiltaveli Martti
Koskelle erittäin hauskaa ja miellyttävää matkaa sekä esittää mitä lämpimimmät kiitokset
toim.joht. ja rva Hessille heidän miellyttävästä
toiminnastaan kokouksen isäntäväkenä.
Toistuvien kyselyjen johdosta ilmoitamme,
että Killan Helsingin osaston postisiirtotilin numero on 144742.

TURUNMAAN

osanottajia.
KILTA

Turunmaan osaston vuosikokous pidettiin 13.
2. 1967 kello 19.00 alkaen Turun Urheiluliiton
kerholla Linnankatu 7.
Vuosikokouksen avasi osaston puheenjohtaja
pankinjohtaja Harry Ignatius selostaen avauspuheessaan kuluneen vuoden toimintaa ja saavutuksia. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
kapteeni Mauri Luukanen ja sihteeriksi osaston sihteeri Olavi Karlsson.
Hyväksyttiin vuosikertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 1967, johon sisältyy mm. retkija kerhoiltoja tansseineen sekä osanotto Rannikon Puolustajain päiville Obbnäsiin kesällä
1967.
Hyväksyttiin tilit ja tilikertomus vuodelta
1966 j a myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
Vuoden 1967 johtokuntaan valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi pankinjohtaja Harry
Ignatius ja jäseniksi:
Veikko Hassinen, Albert Heino, Olavi Karlsson, Margit Schäfer, Kaija Sokajärvi, Arthur
Cajander, Kalervo Saario, Mauri Luukkanen
ja Heikki U. Peltonen.
Huvitoimikuntaa johtaa rva Elsa Karasti tunnetulla rutiinilla.
Olavi Karlsson.
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RT-KERHO

K A T S A U K S I A

JOHTORENGAS
30-VUOTIAS

Tammikuun 18 pnä tänä vuonna tuli kuluneeksi 30 vuortta siitä, kun kahdeksantoista silloisen Helsingin Rannikkotykistösuojeluskunnan upseerijäsentä perusti oman kerhonsa. Voisi luetella pitkän rivin näkökohtia, jotka tekevät tästä kerhosta omaleimaisen ja ainutlaatuisen, mutta tällaisilla näkökohdilla on vähemmän merkitystä kuin sillä, että kerho elää ja
toimii edelleen, ja että se elää ja toimii rannikkotykistön hengessä.
Tämän lehden lukijain on kuitenkin hyvä
tietää, että 30 vuotta sitten perustettu kerho —
jdka alun perin kyllä salli muidenkin kuin
omaan suojeluskuntaan kuuluneiden rannikkotykistön reservin upseerien liittyä jäsenikseen
— oli pitkät ajat maamme reserviupseerien ainoa aselajikerho; aselajiajatus yleistyi Helsingin reserviupseerien piirissä vasta jatkosodan
jälkeen. Se oli jo on myös ainoa kerho, jolla on
oma aseopillinen liikanimi. Tämän nimen keksi
muuten mainos- ja rannikkotykistömies Matti
Keijola. Ehkäpä kaikkein tärkein näkökohta
on tämä: kerhon jäsenet olivat pitkän ajan automaattisesti Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäseniä. Suureksi osaksi he ovat henkilöjäseniä vieläkin, ja kerho sellaisenaan kuuluu yhdistykseen, muuten ei voisi ollakaan.
Johtorengas on alusta alkaen ollut melkeinpä
Helsinkiä suojaavan rt-joukko-osaston liitännäinen, ja sen linnakkeille ovat jäsenet menneet kuin kotiinsa. Asevelvollisuus, sodat ja
nimenomaan RtUY:n jäsenyys ova-t tehneet tutuiksi muutkin joukko-osastot. Joskus sietäisi
tutkia, kuinka tällainen ennen sotia alkanut
läheinen ja henkilökohtainen tuttavuus vaikutti
sodan oloissa, kenties sotatoimissakin. Sen jatkumiselle ei ole esteitä, päinvastoin. Johtorenkaan esimerkki on saanut seuraajia muissakin
rannikon keskuksissa, jotka kuuluvat oman
aselajin vaikutuspiiriin. Rannikkotykistön joukko-osastojen päällystö on aina, kaikkialla ja
kaikin voimin edistänyt näitä pyrkimyksiä.
Johtorenkaan ensimmäinen puheenjohtaja oli
majuri Jonne Jahnukainen vuoteen 1945. Häntä
seurasivat kapteeni Karl Ignatius 1946—53, kapteeni Akseli Heimonen 1954—60 ja siitä alkaen
yliluutnantti Olavi Nissinen. Rannikkotykistön
Upseeriyhdistyksen johdossa on aina ollut sija
Johtorenkaan edustajalla, parin viime vuosikymmenen ajan kapteeni Karl Ignatiuksella.
Kahdeksantoista reservin upseerin perustamassa aselajikerhossa oli viime vuoden lopussa n. 360 jäsentä. He aikovat juhlia merkkivuottaan Suomenlinnassa toukokuun 18 pnä.
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NORJALAISIA

ENGLANNIN

RANNIKKOTYKISTÖSSÄ
Norsk artilleri-tidskriftin numerossa 4/1966
komentajakapteeni O Kvammen kirjoittaa Norjan rannikkotykistön vaiheista Englannissa toisen maailmansodan aikana kuvaten samalla
erittäin vähän tunnettua Brittein saarten rannikkopuolustusta ja sen merkitystä sodan eri
vaiheissa.
Dunkerquen tapahtumien jälkeen vallitsi
Brittein saarilla maihinnousun pelko. Joukkoja
maihinnousun mereen lyömiseksi ei ollut. Laivastolla oli kuitenkin toimintamahdollisuutensa jäljellä, mutta rannikkopuolustus oli laiminlyöty. Kaikin keinoin oli pakko nopeasti ryhtyä vahventamaan rannikkotykistöä eniten
uhanalaisilla rannikon osilla. Kanaalin rannikolla ja tärkeiden satamien suilla oli osittain
rannikkopuolustus järjestetty, mutta suurin osa
rannikosta oli varustamatta.
Englantilaisten
rannikkopuolustuksen tykkikalusto oli suurimmalta osaltaan peräisin I maailmansodan ajalta.
Siihen kuului raskaita laivatykkejä (naval
guns) ja melkoinen määrä linnoitustykkejä
(land service guns). Tulenjohtokalustoa oli vähän, mutta uuden kaluston — mm ensimmäinen
tulenjohtotutka — hankinta oli käynnistetty.
Syksyyn 1941 mennessä oli perustettu jo suuri joukko rannikikotykistöpattereita, jotka käyttötarkoituksensa mukaan käsittivät seuraavia
tyyppejä
— 8" ja sitä järeämmät vastatykistöpatterit
— vihollisen raskaiden tykistöalusten torjuntaan,
— 6", 5" ja 4" rannikkopatterit — maihinnousulaivaston torjuntaan,
— 4" ja 3" rantatorjuntapatterit — maihinnousualusten torjuntaan,
— mt torpeedoveneiden torjuntapatterit varustettuna 1 tai 6 paunan kanuunoin — pienien nopeiden alusten torjuntaan.
Patterien miehistö saatiin osittain pikakoulutuksella, osittain Territoriaaliarmeijasta ja
Dunkerquesta. Koulutuksen järjestämiseksi perustettiin melkoinen joukko kouluja ja koulutuskeskuksia; aluksi annettiin välttämättömin
ja yksinkertaisin patteritoiminnan opetus lyhyillä kursseilla.
Englannin rannikkotykistö kuului Kuninkaallisen tykistön (The Royal Artillery) eräänä
haarana maavoimiin. Patterit organisoitiin hallinnollisesti rykmenteiksi, taktillisesti patteristoiksi. Myös alueellisen merihallinnon tarkastusalaisuuteen patterit kuuluivat eräissä meren-

kulkua koskevissa asioissa — mm merimaalitoiminta.
Aluksi norjalainen rannikkotykistöhenkilöstö, joka oli siirtynyt Brittein saarille Norjasta,
Huippuvuorilta,
Etelä-Georgiasta
ja
Jan
Mayenin maalta, sijoitettiin kenttäarmeijaan,
etupäässä kenttätykistöön Skotlannissa. Huhtikuussa 1942 perustettiin Meripuolustuksen Johtoesikuntaan oma rannikkotykistöosasto norjalaisten upseerien johtoon. Plymouthissa aloitti
norjalaisten johdolla toimintansa koulutuskeskus. Sen kouluttama päällystö ja miehistö lähetettiin englantilaisten
rannikkotykistörykmenttien täydennykseksi Skotlantiin syksyllä
1942. Mm Gromarty Firth'in suulle perustettiin
norjalainen 6" rannikkopatteri (Nigg-Battery),
jonka aseistuksena oli laivakanuunat. Miehistö
oli jaettu 3 patterimiehistöön, jotka vuorotellen
olivat koulutuksessa, valmiuspalveluksessa ja
reservissä vuorokauden. Patterin ampumavalmiudeksi oli määrätty 30 sekunnin valmius.
Reservimiehistö huolehti ilmatorjunnasta ja lähipuolustuksesta.
Llandudnon rannikkotykistökoulun
(Coast
Artillery School) eri kursseilla useimmat upseerit saivat jatkokoulutusta sekä patterinpäälliköiksi että tykkikaluston käytössä eri pattereilla. Aliupseereille oli järjestetty vastaavia kursseja. Osa päällystöstä kävi lisäksi korkeampia
sotilaallisia
kursseja
Military
College of
Scieince'ssa.
Vuoden 1943 lopussa rannikkotykistön tarpeellisuus Skotlannissa väheni huomattavasti,
jolloin norjalaiset rannikkotykkimiehet voitiin
siirtää toisiin tehtäviin. Vuoden 1944 alussa
tehtiin suunnitelmat norjalaisten joukkojen
käytöstä Norjan vapauttamisessa. Aloitettiin
"puoliliikkuvien"
rannikkotykistöpatterien
muodostaminen ja kouluttaminen. Kalustoksi
irroitettiin 4" merikanuunoita ja kevyitä ilmatorj untaikanuunoita. Kesällä 1944 määrättiin
muodostettavaksi 'kaksi ilmatorjuntapataljoonaa — kevyt ja raskas — rannikkotykistöstä.
Raskaaseen itpatalj oonaan kuului 2 patteria ä
4/10 cm kanuunat ja kevyeen 3 patteria ä 6/40
mm kanuunat. Lisäksi määrättiin, että nämä
joukot tulisi organisoida rannikkotykistörykmentin mukaisesti. Tähän rykmenttiin koottiin
pääosa Skotlannissa olevista norjalaisista, jotka koulutettiin uusiin tehtäviinsä syksyyn 1944
mennessä.
Norjalaiset rannikkotykistö joukot
koottiin
helmikuun lopussa 1945 Edinburghin alueelle,
missä ne luovuttivat uuden kalustonsa ja kotiutettiin.
Rannikkotykistöpalvelus, kurssit ja opiskelu
Englannissa antoivat päällystölle sen hyvän perustan, jota Norjan rannikkopuolustus rauhanteon jälkeen odotti ja tarvitsi käyttöönsä. Päällystön arvokkaat kokemukset ja pätevyys käytettiin sodanjälkeisinä vuosina esimerkillisesti
hyödyksi.

KÄYTETÄÄNKÖ
ELEKTRONI LAITTEITA
T O RJ U N T A P A T A L J O O N ASSA

Eräälle Ruotsin rannikkotykistön ensimmäisistä tarkastajista esitteli kerran tutkan lapsuusaikoihin innokas uuden tekniikan kannattaja vastahankittua tutka-asemaa. Maalialus oli
merellä, asema käynnissä ja kenraali ohjattiin
näyttölaitteelle, jonka kuvaputkelta maalikaiut
näkyivät selvästi.
— No, mitä tämä tarkoittaa, en näe minkäänlaista maalia?
—• Herra Kenraali, tämä valopiste kuvaputkella on kaiku merellä olevasta maalialuksesta,
ja...
— Kaiku? ? Minä en halua nähdä mitään kaikua, haluan nähdä maalin! Minä en hyväksy
tätä laitetta.
Edellä olevan kaskun kertoi kapteeni Lars
Hansson vastineessaan Tidskrift för Kustartilleriet-lehden numerossa 1/66 olleeseen majuri
Lars Ahlströmin torjuntapataljoonan johtamista
koskeneeseen kirjoitukseen.
Aluksi kapt Hansson toteaa, että vain vähitellen useimmat joukko-osastojen komentajat
oppivat käyttämään hyväkseen tutkaa tiedustelussa ja tulenjohdossa. Tänään ei kuitenkaan
ole enää yhtään torjuntapatalj oonan komentajaa, joka vapaaehtoisesti luopuisi tiedustelututkansa tiedoista. Yhtä vähän on myös patterinpäälliköitä, jotka aloittaisivat ammuntansa yksinomaan optisella mittauksella ja valaisulla
mikäli tutka on toimintakunnossa.
Torjuntapataljoonan johtamisprobleemaan on
vuosien mittaan esitetty koko joukko mielenkiintoisia näkökohtia ja ratkaisuja, joiden kirj o i t t a j r ' ; . hän nimeää muutamia. Erityisesti
kapt Hansson puuttuu maj Ahlströmin artikkelin loppulauseeseen, joka on erään maavoimien
everstiluutnantin lausuma: "Jokaiselle johtajalle pitäisi olla selvää, että alayksiköitä ei lähetetä hyökkäykseen radiolla tai puhelimella annetulla käskyllä niin kauan kuin on ainoakin
mahdollisuus suulliseen ja persoonalliseen paikan päällä annettuun käskyyn. Tosin on tilanteita, joissa johtajan on pakko käskeä joukko
taisteluun radiolla, mutta tällainen joukkojen
johtaminen kuuluu poikkeustapauksiin." Ei kai
tämä ole maj Ahlströmin oma käsitys? kysyy
kapt Hansson ja jatkaa seuraavasti:
Komentopaikaltaan torjuntapataljoonan komentajalla on parhaat mahdollisuudet johtaa
pataljoonansa taistelua. Näistä paikoista hänellä on myös säännöllisesti erittäin hyvät yhteydet alistettuihin joukkoihin sekä johdinlinjoin
että radioilla, joissa on puhelin- ym lisäliitäntälaitteet käyttövarmistuksin. Tällaisia yhteysmahdollisuuksia on tuskin koskaan maavoimien
patalj oonankomentaj an käytettävissä.
Jatkuu
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TIEDOTUS
RtUY:n

YHTEYSUPSEEREILLE
JA JÄSENILLE

T a l o u d e n h o i t a j a p y y t ä ä k a i k k i a niitä henkilöitä, joilla on hallussaan y h d i s t y k s e n m y y n t i artikkeleita lähettämään luettelon m y y n t i a r t i k k e leista j a tilittämään m y y n n i s t ä saadut tulot 1. 6.
1967 mennessä. Ne artikkelit, joita ei e n ä ä saada myytyä, p y y d e t ä ä n palauttamaan t a l o u d e n hoitajalle.

Jatkoa sivulta 11
Mitä syytä olisi näin ollen torjuntapataljoonan komentajalla rannikkotykistöyhtymän taistelussa suullisten ja persoonallisten paikanpäällä annettujen taistelukäskyjen käyttöön. Torjuntapataljoonan taistelu vaatii komentajan j a t kuvasti seuraamaan tilannetta, säätelemään tstvalmiutta, taistelutehtäviä, tulenavausta, reservien taisteluun asettamista jne. Nämä hän voi
tehdä vain taistelunjohto- tai komentopaikastaan.
Ei ehkä voida sanoa, että edellä siteeratut
maa/voimien everstiluutnantin näkökannat Oiliisivat suorastaan sammaloituneet, mutta joka tapauksessa niiltä puuttuu tarkoituksenmukaisuus torjuntapatalj oonan johtamisessa.
(Tidskrift för Kustartilleriet 2/66)

R A N N I K O N PUOLUSTAJA N:o 3/67
ilmestyy K i l t o j e n M a a n p u o k i s t u s j u h l a n juhlanumerona 15. 8. 1967. Siihen t a r k o i t e t t u j e n kirj o i t u s t e n ja ilmoitusten o n oltava toimittajilla
15. 7. 1967.

HUOM!
Ruotsalainen torjuntapataljoona vastaa lähinnä suomalaisen rannikkopatteriston ja torj untapataljoonan yhdistelmää.

M A A N PUOLUSTUS PÄIVÄT
27. 8. 67 U P I N N I E M E S S Ä ( O B B N Ä S )
Juhla alkaa klo 09,00
Ohjelmasta mainittakoon:
— maanpuolustusnäyttely — esitellään paikalliset joukko-osastot.
— lounas kerhoilla ja ruokalassa.
—• kenttäjuhla — katselmus, kenttäjumalanpalvelus, puhe, varuskunnan jk-os:n lippujen ja kiltojen ohimarssi
— seppeleen lasku mereen.
— taistelunäytös — ohjus- ja tykistöammunnat, merivoimien näytös, RannJP:n maihinnousu.
— tutustuminen laivoihin.
Ohjelma päättyy n. klo 17,00.
Toivotaan, että mahdollisimman moni kilta järjestää matkansa linja- tai henkilöautoilla.
25 % alennusta rautatiematikoista on anottu. Kiltaveljet tehkää osanottoilmoitukset m a h dollisimman ajoissa oman kiltanne sihteerille.
Rannikonpuolustajat tulkaa sankoin joukoin viettämään maanpuolustusjuhlaa tänä valtakuntamme 50-vuotisj uhlavuotena.

MERIKAAPELIT —
Kapteeni

SUUNTARADIOT

Olavi

Rannikkotykistön viestiyhteyksien rungon
muodostaa merikaapeliverkko, jonka tiheys
vaihtelee suuresti eri rannikkoalueilla. Pääosa
merikaapeliverkosta on rakennettu sotavuosina,
osa lähinnä uusinnan luonteisena viime vuosina. Merikaapelin ikestoiäksi lasketaan yleensä
30—40 vuotta, joten uusimista riittää yhä enenevässä määrässä kaapelien iän takia. Pienistä
määrärahoista johtuen merikaapeliverkon t ä y dentäminen on ollut miltei mahdotonta.
Kun merikaapeliverkko nykyisiä moniparisia
kaapeleita käyttäen rakennettiin, ei tunnettu
muuta yhteisvälinettä, joka olisi niin hyvin tyydyttänyt yhteystarpeen vaatimukset. Sotien jälkeen tapahtunut teletekninen kehitys on tuonut
kaapelien rinnalle suuntaradiot, joilla voidaan
huomattavasti kaapeleita nopeammin saada aikaan vaadittava yhteysmäärä. Suuntaradioita
valmistetaan nykyisin yhä enemmän sekä kiinteitä että kenttälinjoja varten. Kun näiden molempien suuntaradiotyyppien käyttö oli sivuuttanut kokeilukäytön, heräsi ja on yhä edelleen
vireillä kysymys, miksi enää tarvitsee hankkia
merikaapeleita k u n kerran suuntaradioilla y h teydet voidaan järjestää nopeammin ja eräiden
laskuperusteiden mukaan taloudellisemmin.
Vertailu merikaapelien ja suuntaradioiden
paremmuudesta koskee niin monta näkökohtaa,
että paremmaksi saadaan k u m p i tahansa asettamalla valinnassa kyseeseen tulevat näkökohdat
valinnan
tarkoituksenmukaisuuden
mukaan.
Näistä näkökohdista useimmiten esitetään y h teyksien lukumäärä, niiden järjestämisnopeus,
kiinteys — liikkuvuus, taloudellisuus, yhteyksien järjestämisessä tai huollossa vaadittava
henkilöstö, viestien ikuunneltavuus ja häirittävyys ehkä tärkeimpinä.
Kun otetaan huomioon kaikkien puolustushaarojen puhelinyhiteystarve rannikon puolustuksessa tarvitaan ns runkoyhteyksiä varten vähintään 10 linjaa, joten tätä linjamäärältään
pienempiä merikaapeleita ei kannata hankkia.
Toisaalta parimäärän vaikutus hankintahintaan
on melko pieni, kun on kyse 6—14 parisista
kaapeleista. Nelikierrerakenteisia
kaapeleita
käytettäessä saadaan lisäksi keinolinjakytkennöin huomattava yhteysmäärä lisää. Suuntaradioista on eniten kenttäkäytössä 1—12- tai 24kanavaisia suuntaradioita, joista kaikki yli 4kanavaiset soveltuvat yhteysmääränsä puolesta
rannikkotykistön käyttöön.
Rannikon puolustuksen valmius vaatii, että
viestiyhteydet järjestetään muiden puolustusvalmistelujen rinnalla tai vähän ennen jo r a u han aikana. Merikaapelien hankinnassa ja laskemisessa tämä on miltei ainoa mahdollisuus.
Merikaapelin varastoon valmistaminen on taloudellisena kysymyksenä jätettävä tässä y h teydessä syrjään. Jo lasketun merikaapelin
ylösnostaminen ja uuteen paikkaan laskeminen
vaatii niin runsaasti aikaa, että taistelujen alet-
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tua rannikolla sitä on erittäin vaikea suorittaa.
Suuntaradioita käytettäessä hankinta ja osittain laitteiden asennus on myös suoritettava jo
rauhan aikana. Kenttäkelpoiset laitteet sallivat
merikaapeleita joustavamman käytön, sillä linjojen suuntia ja laitteiden paikkoja voidaan
vaihtaa hyvinkin nopeasti. Esimerkiksi vialle
mennyt merikaapeli voidaan nopeasti korvata
suuntaradioparilla.
Yhteysväli ilman vahvistimia on merikaapelilla 50—85 km johdinpaksuudesta riippuen.
Suuntaradioilla saavutetaan rannikkomme mataluudesta johtuen n 30 k m yhteysetäisyys. Nostamalla antennitornien korkeutta voidaan y h teysetäisyyttä lisätä, mutta antennit erottuvat
silloin liian selvästi ympäröivästä maastosta.
Merikaapelien ja suuntaradioiden vertailussa
esitetään usein taloudelliset näkökohdat ratkaisevina tekijöinä. Molempien hankinnassa onkin
kyse suuresta rahasummasta, sillä tuhannella
markalla ei pitkää pätkää merikaapeliä osteta
ja useita tuhansia saa koota ennen kuin suuntaradiolaitteet lähtevät tehtaasta. Suuntaradioparin hinta vastaa laitteiden osalta n 10—15 km:n
merikaapelin hintaa, jolloin yhteysmäärä ilman
kantoaaltolaitteita on molemmilla sama. Pitemmällä yhteysvälillä suuntaradiolaitteet tulevat
merikaapeleita halvemmaksi. Näin saavutettu
hankintahinnan edullisuus merikaapelin hintaan verrattuna voi olla melko näennäistä, jos
muutetaan rahaksi käyttöhenkilöstön koulutus.
Suuntaradiolaitteet ovat siksi monimutkaisia
sähköteknisiä laitteita, että ine tarvitsevat jatkuvasti erittäin hyvin koulutetun käyttö- ja
huoltohenkilökuntansa. Sensijaan merikaapelien huollon voi suorittaa tavanomaisesti .koulutettu rannikkotykistön viestihenkilöstö ja korjaukset keskitetysti kaapelialukset.
Nykyaikaisen tdkniikan kehittäminen laittein
varustettu vihollinen voi kuunnella ja häiritä
kaikkia viestiyhteyksiä, toisia helpommin, toisia vaikeammin. Merikaapelin kuunneltavuus
on mahdollista yleensä vain kaapelipäätteillä,
jotka usein viime sotien aikana rakennettiin
rantakopeiksi. Mikäli merikaapelit päätetään
suoraan
miehitettyihin
kantalinnoitettuihin
asemiin, poistuu kuunteluvaara tältä osalta. Merikaapelien kuuntelu on mahdollista myös aluksesta (tai vast), joka ankkuroidaan merikaapelin päälle. Tämän ja tuholaistoiminnan välttämiseksi merikaapeleita ei saa merkitä mihinkään julkisiin karttoihin eikä maastoon.
Ruotsalaisten suorittamien kokeilujen mukaan suuntaradioyhteyksiä voidaan kuunnella
ja häiritä pääasiassa suuntaradiolinjalta käsin,
mutta myös sivusta. Nämä kokeilut ovat ehkä
vaikuttaneet siihen, että Ruotsissa rannikkotykistön runkolinjat ovat ja rakennetaan edelleen
merikaapelilinjoina sekä suuntaradioita käytetään ensisijaisesti liikkuvien yksiköiden yhteysvälineenä, johdinyhteyksien varayhteytenä ja
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täydentäjänä. Tätä järjestelyä puoltaa myös se
seikka, että suuntaradioiden antennit ovat helposti tuhottavissa elektroonisesti antenniin hakeutuvalla lentokoneohj uksella.
Edellä olevien näkökohtien perusteella voidaan tehdä ehkä tarvittavat johtopäätökset ja
vertailut näistä viestij ä r j estelmistä. Nykyisen
käsityksen mukaan ei enää voida puhua pääviestivälineestä tai varmentavasta yhteydestä.
On käytettävä sitä yhteysvälinettä, jolla yhteys
parhaiten ja salatummin voidaan saada. Tämän
mahdollistamiseksi on luotava rinnakkaisia ja
toisiaan täydentäviä viestiyhteysjärjestelmiä,
myös sellaisia, joilla tilapäisestikin voidaan korvata katkennut yhteysväli. Ruotsalaisten suosittelemat suuntaradioiden käyttötavat ovat merikaapeliverkkoa täydentävinä erittäin soveliaita myös meille.
Kiinteän rannikkotykistön viestiyhteyksien
on siten edelleen perustuttava pääosin merikaapeliverkkoon. Sen joustavuutta ja viestiyhteyksien laajentamista varten on rannikkotykistön
käytettävissä oltava myös suuntaradioita. Myös
moottoroidun
rannikkotykistön
liittäminen
kiinteän rannikkotykistön johdinverkkoon nopeutuu ratkaisevasti, kun on käytettävissä
suuntaradiopari. Tällä saadaan kaikki tarvittavat viestiyhteydet järjestettyä suoraan tuliasema-alueen ja edullisimmin tulenjohtoon pystyvän tulenjohtoaseman välille. Merikaapelin
käyttöön ei tällaisissa tapauksissa ole kovinkaan usein mahdollisuuksia.

Hieno vihje.
Maj Sandholm ja kapt Koljonen olivat talvella 1929 matkalla jäitse Mantsista Valamoon.
Edellinen oli tunnettu suurena kotieläinten ystävänä, joten esim. hevosella ajettiin hyvin hiljaa. Niin tehtiin tälläkin matkalla. Saavuttiin
matkan varrella Ristisaareen, jossa syötettiin ja
lepuutettiin hevosia. Siellä m a j Sandholm mainitsee sivumennen Koljoselle: "Hyvinhän tämä
meidän matkamme meneekin!" Koljosta oli harmittanut hiljainen vauhti, kun oli vielä kireähkö pakkanen, joten hän sanoikin:"Hyvinhän tämä menee. Minua vain vähän pelottaa, että hevonen vilustuu.' '
Evl Koljosen kaivo.
Evl Koljonen oli v. 1946 siirtynyt Suomisen
Nahkatehtaan palvelukseen ja kirjoitti sieltä
m a j Loikkaselle Helsinkiin kirjeen, jossa selitti,
että hänelle on firma rakennuttanut asunnon,
mutta siitä puuttuvat vielä sähköjohtimet luetellen samalla määrät ja laadut. Kirjeensä hän
lopetti: "Eikä minulta sitten muuta enää puutukkaan kuin nuo sähköjohdot ja kaivo. Koeta
nyt hyvä veli auttaa minua näissä vaikeuksissani." — Maj Loikkanen vastasi: "Sähköjohdot
olen Sinulle ostanut täältä, mutta kaivoa en ole
mistään saanut. Koeta ostaa se kaivo sieltä."

Lääkmaj Krögerin mielipide synnytyksestä.
Reserviläinen tulee vastaanotolle ja pyytää
lomaa, että pääsisi katsomaan vaimoaan, joka
on raskaana ja viimeisillään. Kröger: "Mitä sie
siell' nyt enää teet? Siun tehtäväis päätty jo 9
kuukautta sitte ja nyt siell' ky 11' hoitaa asjat
lääkär' ja kätilö."
Lääkmaj Kröger tarkastaa sairaalaa.
Kröger lähtee sairaalassa kierrokselle tavanmukainen sikarin tumppi hampaissa ja huomaa
odotushuoneessa tykkimiehen tupakoivan. Miehelle hän sanoo: "Ei täällä saa polttaa.' 'Tykkimies esittää "Herra majurikin polttaa." Kröger:
"Kun siekii pääset lääkintämajuriksi, niin polta
missä haluat, mutta nyt et polta."
Hyvin voitiin
ö r ö n taulukkoammunnoissa v. 1929 oli Itn
Käyhkö eräällä vaikeapääsyisellä luodolla olevan tähystysryhmän johtajana. Tuli kova myrsky, jolloin ryhmä jäi eristetyksi kolmeksi vuorokaudeksi tuolle yksinäiselle pienelle luodolle.
Radiotoiminta oli siihen aikaan vielä hyvin alkeellista ja vain lyhyet salakielisanomat tulivat
kyseeseen silloin, kun yhteys saatiin. Kolmantena päivänä lähetettiin öröstä sanoma Käyhkölle: "Kuinka voitte?" Tähän tuli vastaus:
"Kiitos kysymästä, hyvin. Leipää puuttuu."
Käsky ja sen peruutus.
Jatkosodan aikana oli m a j v. Behr Korppoossa
linnakkeiston komentajana. Päivittäin oli yksiköiden tehtävä suuri määrä erilaisia määräaikaisilmoituksia Iston komentajalle. Siinä taisi
olla tappioilmoitus, ilmoitus vangeista, ammuskulutuksesta jne. Mitään tapahtumattomassa
yksitoikkoisuudessa täysin rauhallisella selustaalueella yksiköt laskivat jotakin pientä leikkiä
näissä täysin turhissa ilmoituksissaan, jotka
muutoin saapuivat linnakkeistoon puhelin- tai
radiosanomina. Maj v. Behr havaitsi tämän ja
pilaa ymmärtämättömänä jyrisi esikunta vääpeleilleen: "Käskekää heti lopettaa pelleily linnakkeistossa!" Vääpeli ymmärsi asian kirjaimellisesti ja lähetti sanoman: "Käskekää heti
lopettaa pelleilyn linnakkeistossani. Majuri
v. Behr." Sanoman näki v. Behr aikoinaan, kun
hän allekirjoitti niitä suuremman määrän kerrallaan. Silloin hän taas jyrisi ja salamoi: "Vääpeli. Peruuttakaa heti tämä sanoma!" J a vääpeli
teki työtä käskyn mukaan lähettäen sanoman:
"Pelleily saa jatkua linnakkeistossani. Majuri
v. Behr."
Painolastia.
Vänr Haarasen ilmoittautuessa v. 1925 Kadettikoulusta juuri päässeenä upseerina ltn Melarfille katseli tämä vähän aikaa hentoista nuorukaista sanoen lopuksi: "Kyllä se on parasta,
että vänrikki panee vähän kiviä taskuunsa, etteivät nämä kovat tuulet puhalla vänrikkiä heti
mereen."
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