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RANNIKON
PUOLUSTAJA

Minulla ei ole lomakehuolia . . .
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PUOLUSTAJA
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N:o 4/1967

Päätoimittaja

evl V Lappinen PE

Toimittajat

maj O Vehmas PE
kapt P Knuuttila PE

RtUY:n ja Rannikkon Puolustajain

Osojteasiat
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Taloudenhoito

sotm T Linna SIRtR

Siirtotalletustili

N:o 47—64138

tiedotuslehti

Levikki n 1500 kpl

RANNIKKOTYKISTÖN
UPSEERIY H D I S T Y S RY: N
VUOSIKOKOUS

Rannikkotykistön

Upseeriyhdistys

ry:n 34. vuosikokous

pidettiin 25. 11.

1967 Suomenlinnassa perinteellisin menoin. Jäseniä oli tilaisuuteen saapunut
tavallista runsaammin, sillä vuosikokouksen jälkeen vietettiin rannikkotykistön
tarkastajan, kenraalimajuri Väinö Karvisen

eläkkeeilelähtöjuhlaa.

Suomenlinnan kirkon sankaritaululle laskettiin seppele kaatuneiden rannikon puolustajien muistoksi Helsingin Varuskuntasoittokunnan
Upseerikerhon juhlasalissa

25. 11. 1967

sotm V Lehti TykK (MeriSK)

esityksin.

aloitti vuosikokouksen yhdistyksemme

pitkä-

aikainen puheenjohtaja kenrm V Karvinen lausuen kutsuvieraat ja jäsenet sydämellisesti tervetulleiksi kokoukseen. Vuosikokousesitelmän piti evl V Lappinen rannikkotykistön kehityksen nykynäkymistä. Rainakuvien värittämää esitystä seurattiin mielenkiinnolla ja samalla tunnettiin suurta tyydytystä

siitä,

että vähitellen rannikkotykistön kalustoa voidaan nykyaikaistaa.
Yhdistykselle

paikalla

lausuttujen

ja

lähetettyjen

tervehdysten

jälkeen

Vihreät sisaret tarjosivat maukkaat kahvit, jonka jälkeen siirryttiin varsinaiseen vuosikokoukseen.
Kokous valitsi puheenjohtajakseen ev V Vuorelan, joka vaalissa valittiin
myös yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi kenrm V Karvisen jättäessä paikkansa nuorempien täytettäväksi

10-vuotisen puheenjohtajana toimimisen jäl-

keen. Kuluneen vuoden toimintakertomuksesta kävi ilmi, että johtokunta oli
toiminnassaan

noudattanut

edellisen vuosikokouksen

hyväksymää

toiminta-

suunnitelmaa saaden yhdistyksen talouden tasapainotettua ja pystyen kartutta-

Teidänkin paperinne ovat hyvässä

kunnossa

maan rahastoja. Muun muassa tämä Rannikon Puolustaja-lehtikin
tuottamaan

vuosikausia

kestäneen tappiollisuuden

on saatu

jälkeen. Vuosikirja

1966

on myyty miltei loppuun.
Varsinaisen vuosikokouksen tapahtumista kerrotaan tarkemmin

käyttäessänne

Maalaiskuntien

Liiton

asian-

Vuosikokouksen

nautit-

tuntijoiden suunnittelemia lomakkeita. Uudet

tiin juhlapäivällinen kenrm Väinö Karvisen kunniaksi. Päivällispuheiden aikana

lait ja asetukset synnyttävät jatkuvasti uusia

luovutettiin päivän sankarille sekä kauniita sanoja että muistolahjat, joista mainittakoon

A

toisaalla.

päätteeksi tavanomaisen toveripäivällisen sijasta

lomakkeita. Niitä kaikkia saatte aina Kunnallisesta lomakepalvelusta.

rannikkotykistön

kantahenkilökunnan

yhteislahja

Salora-televisio,

RtUY:n tyylitelty Canet-tykki, Rannikon Puolustajain Killan sekä Johtorenkaan
plaketit, eri joukko-osastojen pienoisliput ja useat adressit. Tilaisuus jatkui
reippaassa asevelihengessä aina pikkutunneille asti.

KUNNALLIS [ S I l l S

Kunnallinen lomakepalvelu
Lokero 10 200 Hki 10 • Albertinkatu 34 A
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MERKKIPÄIVIÄ

Kenr aalima j uri
Väinö Karvinen
60 vuotta
27. 11. 1967

Rannikkotykistön tarkastaja, kenraalimajuri
Väinö K a r v i n e n täytti 60 vuotta 27. 11. 1967.
Hän on syntynyt Viipurissa, tullut ylioppilaaksi
Viipurin klassillisesta lyseosta v 1926, suorittanut aktiiviupseeritutkinnon Kadettikoulussa
v 1929 ja yleisesikuntaupseeritutkinnon Sotakorkeakoulunmer isotaosastossa v 1937. Hän
palveli vuosina 1929—32 nuorempana upseerina
ja patterin päällikkönä rannikkotykistörykmentti 2:ssa ja vuosina 1933—38 samassa
joukko-osastossa
toimistoupseerina.
Vuosina
1938—39 hän toimi toimistoupseerina merivoimien esikunnan operatiivisessa osastossa ja osallistui talvisotaan merivoimien esikunnan operatiivisen osaston toimistopäällikkönä. Vv 1940—
41 hän toimi merivoimien esikunnan koulutustoimiston päällikkönä. Jatkosodassahänpalveli
Hangon ryhmän Bromarvin lohkon komentajana, 4:n rannikkoprikaatin esikuntapäällikkönä,
Äänisen rannikkoprikaatin Limosaaren lohkon
komentajana, Merisotakoulun johtajan apulaisena ja Itä-Suomenlahden rannikkoprikaatin
esikuntapäällikkönä. Vuosina 1944—45 hän toimi Haminan rannikkolinnakkeiston esikuntapäällikkönä, vv 1946—48 raivaajalaivaston VII
raivaajajaoston päällikkönä, vv 1949—55 Haminen rannikkolinnakkeiston komentajana, vv
1955—56 2.divisioonan esikuntapäällikkönä, vv
1956—60 Turun rannikkotykistörykmentin komentajana, vv 1960—66 Suomenlinnan rannikkotykistörykmentin komentajana ja vuodesta
1967 alkaen rannikkotykistön tarkastajana.
Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin vuonna
1967.
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Everstiluutnantti
H V Seppälä
50 vuotta
20. 11. 1967

Kotkan Rannikkopatteriston komentaja, evl
H V S e p p ä l ä täytti 50 vuotta 20. 11. 1957.
Hän on syntynyt Haminassa, suorittanut ylioppilastutkinnon Sortavalan Realilyseossa v 1937 ja
aktiiviupseeritutkinnon Merisotakoulussa v 1941
sekä yleisesikuntaupseeritutkinnon Sotakorkeakoulussa v 1950.
Evl Seppälä osallistui Talvisotaan rautatiepatterin tulenjohtajana RtR 3:ssa ja Jatkosotaan
RtR 2:n adjutanttina ja rautatiepatterin päällikkönä. Hän palveli vuosina 1945—1950 linnakkeen päällikkönä TurRtR:ssä, 1951—1954 a d j u tanttina SKK:ssa, 1954—1955 opetusupseerina
MSK:ssa, 1955—1958 koul- ja järjtston päällikkönä KotRPstossa, 1958-—1961 Rttston toimistoesiupseerina Pääesikunnassa, 1961—64 Uudenmaan Sotilasläänin esikuntapäällikkönä, 1964—
1965 jälleen opetusupseerina SKK:ssa ja vuodesta 1965 alkaen KotRPston komentajana.

RT-KERHO

J O H T O F ENGAS

Johtorengas vietti merkkipäiväänsä, jolle antoi erityistä arvoa oman lipun naulaaminen ja
vihkiminen, perinteellisellä juhlasaarellaan Suomenlinnassa 18. 5.
Keväinen, historiallinen ympäristö antoi vaikuttavan lisänsä lämminhenkisille juhlallisuuksille, jotka alkoivat lipunnaulaustilaisuudella
Merisotakoulun juhlasalissa. Ylil P Vähäkallion
lausuttua vieraat tervetulleiksi kapt J Holma
piti isänmaallisen, erikoisesti nuoria Rt. upseereita velvoittavan lipunnaulauspuheen. Lipun,
jossa on sinisellä pohjalla linnakekuvio, kerhomme tunnus johtorengas, tykinputket ja
reserviupseereitten leijonatunnus,
naulasivat
RUL:n puheenjohtaja m a j A Santavuori, Rannikkotykistön tarkastaja kenr m a j V Karviainen, HRUP:n puheenjoht m a j H Sysimetsä,
SlRtR:n edustaja evl J Hannula, T y k K n edustaja evl P Elomaa, lipun lahjoittajien edustaja
ylil P Huhanantti, lipun suunnittelija taiteilija
A Salmenlinna, Rannikon Puolustajain Killan
edustaja evl N Simonen, veljeskerhojen edustaja
ltn N S Koskinen
Kenttätykistökerhosta,
T y k K n Rt. osaston reserviupseerikurssien johtaja m a j M Wähäjärvi, entiset puheenjohtajat
kapt K Ignatius ja kapt A Heimonen, tulevia
Rt. upseereita edustava ups opp T Lipponen ja
nykyinen puheenjoht ylil O Nissinen.
Merisotakoulun juhlasalista siirryttiin Suomenlinnan kirkkoon, jossa kenttärovasti E Alitalo vihki lipun. Lipun lahjoittajien edustajat
kapt J Holma, ylil P Huhanantti, kapt K Ignatius ja ylil T Suvisaari luovuttivat lipun ja
lahjakirjan Johtorenkaalle, jonka puolesta ylil

30-VUOTIAS

O Nissinen kiitti kaikkia, joiden tuella lippu oli
voitu hankkia.
Tämän jälkeen oli kunnianosoitus kirkon ulkoseinässä olevan sankarivainajien muistolaatan
ääressä. Johtorenkaan puheenjohtaja ylil O Nissinen ja sihteeri vänr M Leino laskivat seppeleen muistolaatalle.
Varsinainen 30-vuotis juhla illallisineen vietettiin Suomenlinnan Upseerikerholla. Ylil O Nissinen palautti tervehdyspuheessaan mieliin tärkeimmät tapahtumat 30-vuotistaipaleelta. Evl
P Elomaan juhlaesitelmän aiheena oli "Rannikkotykistön koulutuksen alueellinen järjestely".
Tervehdyksiä juhlijalle toivat mm.: m a j A Santavuori RUL:n puolesta, kenr m a j V Karvinen
RtUY:n puolesta, m a j H Sysimetsä HRUP:n
edustajana, ylil A Qvick Jalkaväkiosastosta, evl
N Simonen Rannikon Puolustajain Killasta, evl
J Hannula SlRtR:stä, ltn N S Koskinen Kenttätykistökerhosta.
Adressein ja lahjoin onnittelivat useat yhteisöt kerhoamme. Juhlassa suoritettiin seuraavat
palkitsemiset: RUL:n kultaisen ansiomerkin luovuttivat vänr V Eravuolle m a j A Santavuori,
m a j H Sysimetsä ja kom E Pakkala. Johtorengas puolestaan palkitsi seuraavat henkilöt: m a j
M Wähäjärvi ja kapt E-V Valkama, joille luovutettiin Peruskalliomme — Maanpuolustusmitalit tammialustalla sekä taiteilija A Salmenlinna, ylil E Tuokkola, ylil E Virtala, vänr J
Rainesalo, vänr A-J Salmenlinna, joille luovutettiin Peruskalliomme — Maanpuolustus-mitalit. Osasto Helsingin varuskunnan soittokunnasta huolehti musiikista juhlallisuuksissa.

ITSENÄISEN SUOMEN
50-VUOTISJUHLIEN JUHLAVALAISTUS
5. ja 6. 12. 1967 järjestettiin rannikkotykistön
valonheittimillä Helsingissä. Onnistuneista järjestelyistä vastasi Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti. Kansikuvassa juhlavalaistu
Presidentin linna.

Kuva
lipunnaulaustilaisuudesta.
Naulaamassa
parhaillaan ylil Huhanantti. Taustalla jo
naulauksensa suorittaneet
maj
Santavuori,
kenrm Karvinen,
maj
Sysimetsä,
evl Hannula ja evl Elomaa.
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KILTAKUU LUMISIA
HELSINGIN

KILTA T O I M I N U T

VIISI

K Y M E N L A A K S O N KILTA
5 VUOTIAS
VUOTTA

Melkein päivälleen viisi vuotta sitten (3. 10. 62) teisiä tilaisuuksia j a pyrki näkemään toimintakokoontui Katajanokan Upseerikerholla joukko mahdollisuuksia pidemmällä tähtäimellä eteen"rantapyssyläisiä" perustamaan Rannikon Puo- päin. Ensimmäisen toimintavuoden ajalta on
lusta jäin Helsingin osastoa. On mielenkiintoista mieleenjäänyt erikoisesti "Rannikon ilta", joka
muistella ennen perustavaa kokousta käytyjä iloisuudellaan ja välittömyydellään lähensi meikeskusteluja, joihin tämän kirjoittajakin "in- tä toisiinsa.
nokkaana" rantojen puolustajana osallistui, j a
Merkittäväksi katsoisin myös naisosaston peniiden tuloksia. Keskeiseksi neuvottelupaikaksi rustamiseen tähtäävät suunnitelmat j a neuvotmuodostui sama kerho, jossa perustava ko- telut, jotka johtivatkin tulokseen, sillä naisosaskouskin sitten pidettiin. Kaikissa keskusteluissa to perustettiin vuosikokouksessa 1964. Tässä
todettiin Helsingin osaston perustaminen tar- vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Arpeelliseksi ja nähtiin sen toiminnan aloittamisen vi Koljonen, joka terveydellisistä syistä ei kuiantavan myös vauhtia koko Rannikon Puolus- tenkaan kauan voinut tehtävää hoitaa j a varatajain Killan toiminnalle. Onko näin käynyt, puheenjohtajaksi valittu Norman Simonen ryhsen voivat Killan johtokunnan jäsenet arvos- tyi käyttämään "ääntä ja nuijaa".
tella. Uuden perustettavan osaston (kysymykMitä sitten on viiden toimintavuoden aikana
sessä oli todella osasto, sillä nimi muutettiin tapahtunut? On vietetty kiltaveljesiltoja, tehty
myöhemmin Helsingin Killaksi) puheenjohta- tutustumiskäyntejä eri teollisuuslaitoksiin j a
jasta käytiin monta keskustelua ja ehdokkaina mm. Porkkalan varuskuntaan, sekä vietetty joka
käsiteltiin verrattain monia nimiä, kaikki tun- vuosi iloinen pikkujoulujuhla. Helsingin kiltanettuja rannikon puolustajia. Henkilöiden ni- laiset ovat myös olleet runsaslukuisesti mukana
meäminen ei liene tarpeellista, mutta mainitsen Rannikon Puolustajain Päivän vietossa Isosaakuitenkin, että — en ollut heidän joukossaan.
ressa, Rankissa, Turussa ja Mäkiluodossa (eihän
Koitti perustavan kokouksen päivä ja ilta. mikään unohtunut). Varusmiesten kotiuttamisKillan johtokunta istui kokouksessa kerhon ka- tilaisuuksissa on aina ollut Killan johtokunnan
binetissa (Sailor tai Jääkäri) j a ilmeisesti pohti jäsen ojentamassa kunnostautuneille varusmiemyös perustettavaksi aiotun Helsingin osaston hille palkintoplaketit.
toimintasuunnitelmaa. Samanaikaisesti kokoonKuluneina vuosina on koettu iloisia j a pettytui juhlasaliin n. 50 (muistankohan määrän oi- myksen hetkiä. Jäsenmäärä on kasvanut, mutta
kein) Helsingistä ja lähiseuduilta "kutsun kuul- aktiivisuus ei ole lisääntynyt samassa suhteessa
leita" miehiä ja muutama naishenkilökin, odo- jäsenmäärän kasvun kanssa. Asevelvollisiin on
tellen puheenjohtajan nuijan alkukopautusta.
saatu "lähtökohtakontaktit", josta käsitykseni
Johtokunta ilmestyi kabinetista ja kokouksen mukaan on mahdollisuus rakentaa yhteistoimin"istumajärjestys" alkoi muovautua suomalais- taa nuorten ja vanhenpien (ei vanhoja olekaan)
kansalliseen tapaan — peräpäästä jne. Istuinpa ikäpolvien välille.
siellä minäkin — kolmannella rivillä ja hyvien
Killan toiminnan kehittäminen riippuu ratkaiaseveikkojen kanssa, eikä omasta tarinoinnis- sevasti jäsenistöstä ja sen osoittamasta mielentamme tahtonut tulla loppua. Hiljaisuus — pu- kiinnosta, joten jokainen jäsen on tärkeä, mutta
heenjohtaja Eero Salovaara astuu johtajanpai- jokaisen pitäisi myös omata halua sen osoittakalle (tarkoitan puheenjohtajan) ja aloittaa lep- miseksi.
poisaan tapaansa. Päätöksiä nuijitaan pöytään
— perustetaan — noudatetaan sääntöjä jne. Seuraavaksi on meidän valittava osastolle puheenKERIPUKIN HOITOA
johtaja — kuuluvat puheenjohtajan sanat. Tämän jälkeen tapahtuu kokouksen suurin tapaus
•— ehdotan puheenjohtajaksi markkinointijohLuutnantti R palasi v 1936 "Suomen Joutsetaja Sulo Värtöä (olikohan se lopuksi Arvo nen" matkalta, jolla oli mukana useita rannikLyytinen, joka oli niin mieletön). Näin jäl- kotykistönkin upseereita. Kotimaahan saavutkeenpäin on ihmeteltävintä, että ehdotusta jopa tuaan hän meni tohtoriin näyttämään hampaikannatettiin ja mieleeni on jäänyt Bruno Lius- taan, jotka suorastaan hölskyivät suussa. Tohvaaran kannatuspuheenvuoro (jääköön toista- tori totesi keripukin ja kehoitti syömään vihanmatta, ettei Brunon image vaan huononisi alle- neksia, erityisesti porkkanaa. R. painelee Katakirjoittaneen ansiosta). Johtokunnan valitsemi- janokan "Fondaan", jossa Alma tulee häntä palnen oli myös varsin yksimielinen ja kokouksen velemaan. Luutnantti tilaa: "Tuokaas Alma mijälkeen voitiinkin toiminta aloittaa.
nulle kolpakko j a porkkanaa. Minulla on keriAlku ei muodostunut miksikään riemumars- pukki." Hetken kuluttua Alma palaa tuoden
siksi (liekö sitä nytkään?), mutta johtokunta oluen ja ison paketin porkkanoita kysyen: "Misuurasti: laati toimintasuunnitelmia, järjesti yh- sä luutnantilla se pukki on?"
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI

Rannikon Puolustajain Kymenlaakson Kilta
vietti 5-vuotisjuhlaansa 18. 11. 1967 Kyminlinnan Varuskuntakerholla.
Kymenlaakson Killan toiminta on melko vireää. Tänä syyskautena on ollut ohjelmassa kiltailta Varuskuntakerholla, retki maanpuolustusjuhlille Upinniemeen, Porkkalaan sekä retki
Kirkonmaahan Hupitoimikunnan vieraaksi.
Erityisen myönteistä on nuorten runsas mukaantulo. Usein tällaisesta killasta ajatellaan,
että se on vanhojen partojen ukkokoti, jossa
muistellaan vaan, että kun m e silloin neljäkymmentä ja sillä lailla, mutta ainakin lauantain juhlassa mukana olleet ja yleisön riemun
niin hully-gullyn ja letkiksen kuin myös vähän
vanhempienkin tanssien merkeissä nähneet ja
kokeneet voivat vakuuttaa jotakin aivan muuta.
Voidaan toivoa jäsenmäärän yhä lisääntyvän ja
ehkäpä nykyistenkin jäsenten vielä aktiivisempaa mukana oloa vaikka j äsenmäärä on paikallisessakin killassa jo lähestymässä sataa ja vaikka juhlapöydässä istui lähes viisikymmentä henkilöä. Killan toiminnasta kiinnostuneiden toivotaankin ottavan yhteyttä esimerkiksi killan puheenjohtajaan, kultaseppä Aarne Vistalaan.
Illan kunniavieraana oli keskuskillan puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki Tuuli, joka mielihyvällä totesi juhlan onnistuneeksi ja toivotti jatkuvaa menestystä Kymenlaakson Killalle.
Kymenlaakson Killan puheenjohtajan tervetuliaispuheen lopuksi kohotettiin malja isänmaalle ja esitettiin tilaisuuteen saapuneet eversti
evp Arvo Lyytisen j a saapumasta estyneen
KotRPston komentajan, evl H V Seppälän tervehdykset sekä ylil evp Aki Vannisen välittämä
Karjalan Kaartin Killan tervehdys.
Pertti

Huhtanen

f

\

K I LT A T I E D O T U S
KILLAN JÄSEN
Jäsenyyteesi liittyy jäsenmaksuvelvollisuus. Jäsenmaksun suoritus takaa mm tämän lehden saapumisen. Mikäli maksu on
unohtunut, suorita se ensi tilassa omalle
paikalliskillallesi.

Kulunut kesä on rykmentin osalta ollut varsin kiireistä aikaa. I Pston esikunta siirtyi Korppoosta Gyltön vastavalmistuneeseen esikuntarakennukseen. Henkilökunta pääsi myös kokonaisuudessaan muuttamaan uusiin asuintaloihin.
Varusmiesten osalta eivät olosuhteet vielä ole
parhaat mahdolliset, vaikka tilapäismajoitukseen osoitettu kuntotalo sinänsä edustaa parasta
mitä rykmentti tällä hetkellä voi miehilleen tarjota. Toivon mukaan päästään myös Kuuskajaskarissa ensi vuonna uuden katon alle, sillä kasarmirakennuksen harjannostajaiset pidettiin jo
viime keväänä.
Syysleiri pidettiin yhdessä VaaRPston kanssa
Sommarössä, jonne rykmentin joukot menivät
sekä meritse, että maitse. Outo tykkikalusto ei
hätkähdyttänyt miehiä, jotka yltivät toiminnassaan aina kiitokseen saakka.
10. 9. vietettiin rykmentin vuosijuhlaa. Iltajuhlat pidettiin Turussa ja niitä juhlisti arvokas
kutsuvieras j oukko.
Gyltön uuden sotilaskodin vihkijäiset pidettiin 24. 9. tästä j a vähän muustakin uuteen varuskuntaan liittyvästä oli sanomalehdistössä
runsaastikin aineistoa.
Rykmentin henkilökunta on ollut varsin ahkerasti liikkeellä: Aina Kashmirein saakka ovat
lähteneet kapteenit M Luukanen j a K Friberg.
Evl T Kiviranta on siirtynyt Vaasaan j a evl
E Herttua tullut Uuteenkaupunkiin. Kapt V
Hannuniemi on siirtynyt TurESpE:aan hoitelemaan varuskunnan komendantin tehtäviä. Rykmentin pitkäaikainen rahaston hoitaja sotvirk
U Tulivuori on siirtynyt eläkkeelle täytettyään
60 v 4. 9. Pidetty pastorimme O Ojala on saanut
kenttärovastin viran, mutta lähtee valitettavasti
hoitamaan tehtäväänsä aina Tikkakoskelle saakka. Tehtävien jatkuva hoitaminen on aiheuttanut erinäisiä sisäisiä siirtoja varsinkin nuoremman upseeriston osalta.
Palvelukseen otettu: kers A A Rinne, kers
M V Hämäläinen, kers K I Peura, ylik O O
Arkivuo, ylik I Kankare.
Palveluksesta ovat eronneet: kers E Ansalehto, lääkkapt P Paukkonen, ylik S Kananen.

PAIKALLISKILTOJA
pyydetään suorittamaan jäsenmaksut ja
muut tilityksensä keskuskillalle hyvissä
ajoin ennen vuoden loppua.

v

Kapt Haaranen MeriSK:ssa opettajana v 1937

/

Kapt Haaranen: "Oppilas. Mitä seuraa siitä,
että olette jättänyt kiväärinne vireeseen?"
Oppilas: "Lomakieltoa, herra kapteeni."
Kapt Haaranen: "Ei. Iskurin jousi kuoleutuu."
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SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖ-

KOTKAN RANNIKKO-

HANGON RANNIKKO-

VAASAN RANNIKKO-

PATTERISTO

PATTERISTO

PATTERISTO

RYKMENTTI

Normaalin koulutustoiminnan lisäksi on rykmentissä kuluneen kesän ja syksyn aikana keskitytty erikoisesti taisteluvalmiuden kohottamistyöhön. Tämä työ kohdistui myös leirivalmisteluihin ja huipentui syyskuun alussa pidettyyn syysleiriin ja -sotaharjoitukseen rykmentin idänpuolisella alueella. Leirin päällikkönä
oli ev V Vuorela ja siihen osallistuivat rykmentin lisäksi HanRPsto ja KotRPsto sekä sotaharjoitukseen RannJP ja osia KaartP:sta. Tykistöammunnat suoritettiin suunnitelmien mukaisesti
tarkkuuden, tehon ja nopeuden ollessa vaihtelevia. Sotaharjoituksessa esiintyi RannJP hyökkääjänä ilma- ja merivoimien tukemana. Sotaonni vaihteli ja lopullisen voiton korjasivat erotuomarit. Leiriin osallistui 20 rykmentin ja 10
KotRPston kertausharjoitusupseeria erilaisissa
johtamistehtävissä.
Sotilasläänin komentaja,
kenrl P Ilmola, Pääesikunnan koulutuspäällikkö, kenrl P Halttu ja rannikkotykistön tarkastaja, kenrm V Karvinen suorittivat leirijoukkojen tarkastuksen. Pääkaupungin päivälehtien
toimittajat ja "Johtorengas" kävivät tervehtimässä sotapoikia leirillä.
Rykmentti on saanut kunnian vastaanottaa
useita huomattavia vierailuja, joista mainittakoon Ruotsin Norrlannin rannikkopuolustuksen
komentajan, eversti PJO Beckmanin seurueineen suorittama kaksi päivää kestänyt tutustuminen rannikkotykistön koulutukseen rykmentissä.
USA:n ja Neuvostoliiton laivastovieraat on
juhlallisesti otettu vastaan kunnialaukauksin
Kustaanmiekan patterilla.
Urheilutoimintaa
Rykmentin yleisurheilumestaruuskilpailuj en
yleismestaruuden 3.—4. 8. voitti EPtri. Syysleirillä suoritettujen soutumestaruuskilpailujen
paras soutaja oli tkm Kalevi Levander.
I Psto voitti joukkuekilpailun sekä yksikköettä kaksikkosoudussa. RAuK puolestaan otti
vuodeksi haltuunsa lentopallosarjan ja II Psto
j alkapallosarj an kiertopalkinnon.
Rykmentin järjestämissä Helsingin varuskunnan suunnistusmestaruuskilpailuissa 27. 9. puolustivat rykmentin mainetta kunniakkaasti vääp
R Kolju ja opp R Kummala voittamalla sarjansa.
Rykmentin parhaiksi ampujiksi osoittautuivat
12. 10. vääp V Vallius kiväärikoulu-, vääp E
Nikkinen kiväärikenttä- ja vääp E Raunio konepistooliammunnassa sekä vääp R Kolju yhteistuloksessa.
Henkilötietoja:
Ylennyksiä: vääp V Markkanen ylivääpeliksi
1. 5., lääkkapt K Koskenvuo lääkintämajuriksi
4. 6., ylik R Koivusaari vääpeliksi 1. 7. siirty12

Kotkan Rannikkopatteriston ohjelma on monivaiheisen tykistöleiri- ja sotaharjoitus jakson
jälkeen jatkunut vilkkaana.
Patteriston henkilöstö on kilpaillut paremmuudesta sekä omassa keskuudessaan että yhteistoiminnassa siviilipiirien kanssa mm suunnistuksessa ja ammunnoissa. Mainittakoon että
nyt oli ensimmäistä kertaa havaittavissa tähän
asti jatkuneen aliupseerien selvän ylivallan horjahtaminen lähinnä nuorempien upseereiden
toimesta. Kuntopisteiden hankinta jatkuu ponnekkaasti ilman vapaamielisiä sovellutuksia.
Patteristo osallistui ansiokkaasti sotainvaliidien syysrynnäkköön mm keräämällä rahaa
n 2 400 mk ja viljaa n 4 800 kg.
Kirkonmaan linnakkeelle on perustettu "Hupitoimikunta", jonka tarkoituksena on varusmiesten viihtyvyyden lisääminen vapaaehtoisen
toiminnan pohjalta. Tämän toiminnan elävöityminen on erittäin tervetullutta linnakkeiden
muuten rajoitetuissa ja työteliäissä oloissa.
Säästöpankit ovat jatkaneet lahjoitustoimintaansa ja tällä kertaa sai patteriston jalkapallojoukkue uudet, upeat pelipaidat.
Kenttäpiispa suoritti vierailun sekä Kyminlinnassa että Kirkonmaassa. Kyminlinnan tilaisuuteen osallistui esikunnassa palveleva henkilöstö sekä kantahenkilöiden perheet ja Kirkonmaan tilaisuuteen Kirkonmaan ja Rankin henkilöstöt.
Henkilöasioista mainittakoon kapt P Väyrysen
siirtyminen oppilaaksi Sotakorkeakouluun, ylil
M Haapasen hyväksytyksi tulo SKK:n ilmasotalinjan teknillisen opintosuunnan valmennusrenkaaseen ja ylil H Tiilikaisen siirtyminen Kyproksen YK-joukkojen komentajan adjutantin
tehtävistä lähitulevaisuudessa Kirkonmaan linnakkeen päälliköksi.
neenä TykK:sta, ylik E Honkanen vääpeliksi ja
kers V Waljakka ylikersantiksi 1. 9. sekä sottekn
L Kivelä vänrikiksi 9.9.
Palveluksensa ovat aloittaneet kersantit T A
Erholtz 1. 5., R J Virtanen 2. 10. ja A Hilden
7. 10.
Palveluksesta ovat eronneet vääp J Kurki
10. 8., kers A Varjonen 15. 8. ja yliv O Hartikka
10. 10. eläkkeelle ja muista syistä kersantit K
Korhonen 31. 7. ja T Kari 31. 8. sekä M Partanen 30. 10.
Ltn J Rauhaniemi on siirtynyt TurltPstosta
rykmenttiin 25. 9. itkurssin johtajaksi ja kouluttajaksi, sottekn M Jousisto on siirtynyt
RaiavE:aan 1. 8., ylil M Suominen 15. 8. ja ylik
A Ritvos 15. 10. TykK:uun m a j A Pajunen on
pysyvästi komennettu Sotakorkeakouluun opettajaksi 15. 10., kapteenit T Sario ja O Simola
aloittivat opiskelun SKK:ssa 1. 9. 67.

Erinomaisen kaunis ja lämmin kesä on loppuun kulumassa ja syysmyrskyt alkoivat jo
elokuun alussa tuulen puhaltaessa jopa 11 beaf:n
voimalla:
Patteristo vietti vuosipäiväänsä 1. 8. Russarössä, jonne kaikki pston joukot saapuivat yksiköistään. Juhlaohjelmaan kuului mm paraatikatselmus ja ohimarssi sekä iltajuhlat kerhoilla.
Samalla sai vääpeli Mauri Niskanen l.Ptrilta
tunnustukseksi erityisen hyvästä omien virkatehtävien hoidosta Hyvon Kudeneule Oy:n lahjoittaman "Hyvon-haarikan".
Kesäkuun saapumiserän koulutus jouduttiin
viemään läpi kuudessa viikossa ja ensimmäisen
kerran alokkaat suorittivat n. 130 km pituisen
sotamarssin Kasnäsistä Hankoon. Miesten kenttäkelpoisuus osoittautui muutamaa poikkeusta
lukuunottamatta kiitettäväksi. Saapumiserän valatilaisuus pidettiin 14. 8. Russarössä. Pstosta
osallistui 1 maatjue maihinnoususotaharjoitukseen Lappohjassa.
Patteristo osallistui rt:n syysleiriin miehittäen
KvRPtrin Vaarlahdessa ammuntojen onnistuessa lyhyeen koulutusaikaan nähden erinomaisesti.
Kun pstossa pidetään vielä kr h-ampumaleiri
13—16. 9. örön linnakkeella, voidaan kulunutta
kesää täydellä syyllä sanoa kiireiseksi.
Henkilötietoja:
Ylennetty ylivääpeliksi vääpeli Väinö Niemi
1. 9. 67, vääpeliksi ylikersantti Ilkka Lahti 10. 8.
67, vääpeliksi ylikersantti Paavo Pohjonen 1. 9.
67.
Nimitetty vääpeli Gunnar Pihl 2.1uokan taloudenhoitajaksi 9. 8. 67.
Siirretty luutnantti Heikki Rinne l.Ptrista
3.Ptriin 22. 8. 67, sottekn Seppo Ahokas Esikunnasta 3.Ptriin 22. 8. 67, sottekn Erik Åkerblom
Esikunnasta UudPr:n 22. 8. 67. ylivääpeli Pekka
Lahtinen Esikunnasta 3.Ptriin 3. 8. 67, ylivääpeli
Erkki Koli l.Ptrista EPtriin 1. 9. 67, kersantti
Pekka Lahtinen 2.Ptrista 3,Ptriin 1. 9. 67.

Hästö-Busön tutka-ammunta 16. 6. 52
Rannikkotykistössä suoritettiin ensimmäistä
kertaa 152/45-C patterin tulenjohto tutkalla
Hästö-Busössä 16. 6. 52. Tapahtuman johdosta
kirjoitti eversti Enkainen sotilaskodin vieraskirjaan: "Tykkiammunnoissa Hästö-Busössä 16.
6. 52, tutka mukana." Seuraavana kirjoittajana
oli eversti Reponen, joka huomautti: "Olipa hyvä, että tuon tutka-sanan ensimmäinen t-viiva
on noin selvästi kirjoitettu, ettei synny myöhemminkään väärinkäsityksiä."

Sotilaan elämä on usein harmaata varsinkin
maavoimissa. P u k u on harmaa, vain kauluslaatat ja jalkineiden alkuperäisväri on poikkeava harmaasta. Sen sijaan se elämä, jota
VaaRPston henkilöstö kuluneen kesän aikana
on viettänyt, ei voida sanoa edes pahalla tahdolla yksitoikkoiseksi ja harmaaksi sotilaselämäksi.
Kaikki oikeastaan alkoi kesäkuun neljä päivä,
jolloin patteristo suoritti "pienikin" Seinäjoella
sekä "sight seeing"-ajelun ympäri kaupunkia
kuorma-autoilla ja AT-S:llä sotilas- ja sivilisoittokuntien tahdissa. Seuraavalla viikolla saapui Sotakorkeakoulun opettajia ja oppilaita asumaan patteriston kasarmiin ja reservinaliupseerikoulu muutti telttoihin n 7 km päähän kasarmilta. Ennenkuin Sotakorkeakoulusta oli kunnolla selvitty aloitti ylil R Sinkkonen suuren
junailunsa selvittäen ainakin patteriston mielestä kiitettävästi II alueen sotilaskolmiottelun
mestaruuskilpailut.
Juhannuksen jälkeen lähetettiin reservinaliupseerikoulu harjoittelemaan Sommaröhön leirillä oloa viikon ajaksi. Eikä syyttä, sillä 11. 7
pakkasi patteristo kalunsa junaan ja siirtyi kolmeksi viikoksi Rovajärvelle. Leiri oli sangen
antoisa, mutta yksi virhe tuli tehtyä, patteristo
unohti ottaa mukaan lentopallon ja verkon.
Paluu normaaliin varuskuntaelämään näytti
olevan hiukan vaikeata, joten parin viikon harjoittelun jälkeen siirtyi patteristo uudestaan
leirille, tällä kertaa Raippaluotoon yhdessä
TurRtR:n kanssa. Leiri ei kestänyt kuin viikon,
mutta ehtihän siinäkin ajassa oppia paljon uutta
ja särkeä paikkoja.
Pisteenä i:n päälle pidettiin Raippaluodossa
17—19. 9 "Vanhan vapaussota", jonka jälkeen
"kotiutui" kenrmaj E Nuolimaa ja vanhemmat
tykkimiehet.
Aina leirien jälkeen pitää suorittaa erinäisiä
tarkastuksia ja vastaavia, niinpä myös täällä oli
20. 9 kenrmaj E Nuolimaan lähtiäiskatselmus ja
paraati, 29. 9 patteriston komentajan vaihto, katselmus ja paraati sekä 2. 10 Pohjanmaan Sotilasläänin uuden komentajan kenrmaj B Backströmin vastaanottokatselmus ja paraati.
Hiljaiselo Vaasassa jatkuu.
Henkilötietoja
Evl E Herttua luovutti patteriston seuraajalleen ja siirtyi 29. 9 Uuteenkaupunkiin. Evl T
Kiviranta on ottanut vastaan patteriston koment a j a n tehtävät.
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Ruotsin maavoimien aliupseerikoulun johtaja
eversti Wernstedt vieraili TykK:ssa 22. 9. j a
Norrlännin rannikkopuolustusalueen komentaja
eversti Beckman 25. 9. Vieraat seurueineen seurasivat mm Rt-os/TykK:n eri kurssien koulutusta Santahaminassa ja Suomenlinnassa.
52. Kadettikurssin, Upseerikurssi 125:n ja Peruskurssi 25/III:n yhteinen sissiharjoitus toimeenpantiin hyvien ystäviemme SlRtR:n j a
RannJP:n kalustollisesti tukemana ja erinomaisten sääolosuhteiden vallitessa Obbnäs — Ramsö
saaristossa 26.—28. 9.
Valmistelut Miessaaren alueella 6.—18. 11. toimeenpantavan ampumaleirin osalta ovat meneillään. Leiriin osallistuvat edellä mainitut kurssit
kouluttajineen. Mikäli olosuhteet ovat suotuisat
tullaan leirillä ampumaan tykistöllä, kranaatinheittimistöllä ja ilmatorjunta-aseilla 120-—130
ammuntaa laukausten kokonaismäärän lähennellessä kolmeatuhatta.
Santahaminan puolella on erityisellä mielenkiinnolla seurattu 52. Kurssin kadettien edistymistä uudessa aselajissaan. Onhan TykK saanut tehtäväkseen leipoa runsaan 9 kuukauden
aikana, johon sisältyy varsinaisiin aselajiaineisiin kuulumattomina 2 1/2 viikon autokoulu, 3
viikon merenkulku opetus jakso j a 4 viikkoa lomia, jalkaväessä peruskoulutuksensa saaneista
kadeteista rannikkotykistön upseereita.
Suomenlinnassa käynnissä olevan Upseerikurssi 125 :n selkäranka taittui lokakuun ensimmäisellä viikolla. Riittämättömät tilat on
jaettu hyvässä yhteisymmärryksessä isäntänä
toimivan MeriSK:n kanssa. Erityisen vaikeaan
asemaan ovat joutuneet upseerikurssien oppilaskunnat, joille M e r i S K n j a TykKn johdon yhteisin ponnisteluinkaan ei toistaiseksi ole voitu
osoittaa toimintatiloja Ehrensvärdin linnoituksesta.
Peruskurssi 25/111, jonka oppilaat tätä kirjoitettaessa ovat saamassa keskiötykistökoulutusta
VaaRPstossa, päättyy 21. 12. Rannikkotykistön
mestarikurssi 2 alkaa 8. 1. 68 Santahaminassa.

PÄÄESIKUNTA

Rannikon Puolustaja -lehdessä on esiintynyt
hyvin harvoin kuulumisia Pääesikunnasta ja
sen rannikkotykistöhenkilöstöstä. Viimeksi tämänlaatuinen kirjoitus oli tämän vuoden ensimmäisessä numerossa. Se käsitteli Rannikkotykistön Tarkastajan nimitystä ja hänen mielipiteitään toimituksen esittämistä ajankohtaisista
kysymyksistä.
Taasen on tarkastaja vaihtunut, mutta kuinka
pitkäksi ajaksi sitä on vaikea sanoa, sillä
SlRtR:n komentaja ev V Vuorela määrättiin 27.
11. 67 alkaen hoitamaan Rannikkotykistön tarkastajan tehtäviä omien tehtäviensä ohella.
Rannikkotykistötoimiston
henkilöstössä on
myös tapahtunut tämän vuoden kuluessa muutoksia. Kapteeni T Lahti teki runsaan puolen
vuoden pikavisiitin toimistossa ja siirrettiin
HanRPstoon odottamaan majurin vakanssia.
Everstiluutnantti O Kettunen siirtyi 6. 10. 67
siviilielämän palvelukseen hoidettuaan yli 6
vuotta rannikkotykistön koulutusasioita. Muutaman siviilityöpäivän jälkeen pidetyssä kahvitilaisuudessa hän evästyksenä nuoremmille mainitsi, että ei pidä niin paljon ihastua työhönsä,
ettei siitä osaa tilaisuuden tai pakon tullen irrottautua toisiin tehtäviin.

1. Yhteistoiminnan jatkaminen Rannikon Puolustajain Killan j a RtUY:n johtokuntien sekä yhdistysten jäsenten että kaikkien samalla linjalla toimivien yhdistysten ja järjestöjen välillä.
2.

Tiedotuslehden "Rannikon Puolustaja" julkaiseminen yhteistoiminnassa Rannikon Puolustajain Killan kanssa.

3.

Rannikkotykistölinjojen kadetti- ja upseerikurssien parhaiden oppilaiden palkitseminen.

4. Hautausapurenkaan jäsenmäärän lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet.
5. Esitelmätilaisuuksien, retkien yms järjestäminen yhdessä Rannikon Puolustajain
Killan paikallisosastojen, reserviupseerikerhojen j a reservialiupseeriyhdistysten
kanssa.
6. Vuosikirjan XII 1969 tai uusitun teoksen Suomenlinna julkaiseminen.
7. Yhdistyksen talouden tasapainossa pitäminen.

R T U Y:n V U O S I K O K O

Kenrm V Karvinen seuraa SLRTR:n
leirillä palvelusuransa viimeisintä ammuntaa.
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RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS ry:n
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1968

RANNIKKOTYKISTÖTOIMISTO

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin ev
V Vuorela ja sihteereiksi ylil M Peltomaa ja ylil
O Ström. Läsnä oli 76 jäsentä j a valtakirjalla
edustettuna 18 jäsentä.
Kokous todettiin sääntöjen mukaisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Johtokunnalle myönnettiin esitettyjen kertomusten ja tilintarkastajien lausunnon jälkeen
tili- j a vastuuvapaus kiitosmaininnalla.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin 71
äänellä evl V Vuorela sekä johtokuntaan erovuoroisista evl N Simonen ja m a j K Ignatius,
uusiksi jäseniksi m a j J Perkki j a ltn H Grönberg, varajäseniksi m a j P Aulaskari, kapt P
Karvinen, ylil P Huhtanen j a ylil M Peltomaa.
Tilintarkastajiksi valittiin evl J Soini j a m a j
K Aronen j a heidän varamiehikseen ev L Uski
ja evl V Lappinen.
Vuosikokous hyväksyi erikseen tähän lehteen
painetun toimintasuunnitelman vuodelle 1968.
Vuosikirjan 1969 tai Suomenlinna-teoksen julkaisun valinta jätettiin johtokunnan tehtäväksi
ja velvoitettiin johtokunta esittämään jokin

USKUULUMISIA

painava teos yhdistyksen 35-vuotisjuhlakokouksen juhlistamiseksi j a yhdistyksen tunnetuksi
tekemiseksi.
Jäsenmaksuksi hyväksyttiin 7 mk, johon sisältyy "Rannikon Puolustajan" tilausmaksu 2 mk.
Lahjoittajajäseniltä päätettiin periä jäsenmaksuna 70 mk.
Tämän perusteella tehty tulo- j a menoarvio
hyväksyttiin.
Rannikkotykistön Hautausapurenkaan jäsenmäärä oli kertomuksen mukaan v 1967 pysynyt
samana kuin edellisenä vuonna eli 539 henkeä.
Kertomuskautena sattui 7 kuolemantapausta,
joissa omaisille maksettiin 1 000:— kussakin tapauksessa. RtUY:n rahastonhoitajan maj K Arosen todettiin hoitaneen Hautausapurenkaan toimintaa ansiokkaasti.
Seuraavan kokouksen paikka jätettiin johtokunnan päätettäväksi.
Vuosikokouksen päätteeksi lähetettiin vanhan
tavan mukaan tervehdvssähkeet Puolustusministerille, Puolustusvoimain komentajalle j a
kenrl Väinö Valveelle.
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SOTAKORKEAKOULU
MERISOTALINsJA 9

Syyskuun ensimmäisenä armon vuonna 1967
liikuskeli useita huolestuneen näköisiä, pääasiassa kapteenin palkkaluokassa olevia, upseerismiehiä Kruununhaan kaupunginosassa Helsingissä. Askeleet tuntuivat, tosin hieman epäröiden, suuntautuvan Liisankatu l:ssä sijaitsevaa opetusministeriön alaisuuteen kuulumatonta
oppilaitosta kohden. Ilmeisesti kyseisen lyseon
suorittaneitten valituista j ännityskertomuksista
oli osa tuoreessa muistissa, koska ilmassa näytti
olevan suurehkon urheilujuhlan tuntua. Joka
tapauksessa — Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston kurssi oli alkamassa.
Maasotalinja 30 :n kanssa opiskelevan Merisotalinja 9:n joukosta löytyy viisi kappaletta
rantojemme vartijoita, jotka kahdeksan sinitakkisen veljen kera imevät itseensä sotimisen
syvällistä filosofiaa. Mainitut rantapyssyt ovat
kapteenit Juhani Niska, Timo Sario, Olavi Simola, Uolevi Tirronen ja Pentti Väyrynen. Merisotalinjalla annettavan taktillisen taidon jakelusta huolehtivat pääasiassa majuri Alpo Kantola ja komentajakapteeni J u h a Tikka.
Ensimmäinen kouluviikko, lähestyessään loppua, alkoi tuntua oppilasupseerien näkökulmasta varsin laatuunkäyvältä. Muistiinpanoja tehtiin ja tyytyväisen näköisenä tupruteltiin sikareita. Toisella viikolla se sitten alkoi, nimittäin
ensimmäinen karttaharjoitus. Kun lyseon toisen
kerroksen eteläpään siivooja samana iltana aloitti
askareensa, vilkaisi hän huolestuneen näköisenä,
otsa rypyssä, erään luokan ovea sen takaa kuuluvan voimaperäisen ääntelyn johdosta. Liekö
sotilaskapinan puhkeaminen tai ammattinyrkkeilij öitten valmennustilaisuus pilkahtanut mieleen. Huolestuminen oli kuitenkin ennenaikaista. Olihan kysymyksessä ainoastaan karttaharjoitukseen liittyvä tilanteen arvostelu, jota Merisotalinja 9 eli osasto "Härmän jätkät" yksissä
tuumin vienoäänisesti suoritti. Sen jälkeen on jo
ehditty tekemään monia teräviä tilanteen arvosteluja, pontevia päätöksiä ja sujuvia suunnitelmia, tai niin on ainakin oppilasupseereista tuntunut. Sattumalta on kuitenkin opettajakunnan
edustajillakin ollut sanasensa sanottavana kyseisistä aikaansaannoksista. Helsingin kaupungin
alueella elatustaan hankkivat kelmu- ja kynäkauppiaat ovat joka tapauksessa saaneet varsinaisen kultakaivoksen Liisankatu ykkösestä.
Valitettavasti eivät Sotakorkeakoulun rantapyssyt voi kertoa Rannikon Puolustajalehdelle
tavanomaiseen tapaan ampumaleireistä erinomaisine ammuntoineen j a rikkiammuttuine
maalilauttoineen. On myös syvän murheen vallitessa todettava, että uusia rivitaloja ja betonilaitureita ei ole rakennettu. Sensijaan on julkaistavissa
Henkilötietoja
Kapt J Niska täytti 30 vuotta. Hyvätapaiset
koulupojat lähettävät terveisiä rantaviivan varrelle.
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K AT S A U K S I A

KIITOS
Kiitän kaikkia niitä henkilöitä ja yhteisöjä,
jotka muistivat minua merkkipäivänäni. Erityisesti haluan osoittaa kiitokseni rannikkotykistön
kantahenkilökunnalle tämän lehden palstoilla,
koska vain näin pystyn kiittämään kaikkia lahjoittajia.
Väinö
Karvinen

RA N N I K O N P U O L U S T A J A I N
KILTA
Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja
on myöntänyt 9. 12. 1967 Killan pronssilevykkeen omistuskirj öineen Mäkiluodon sotilaskodin
johtajattarelle L i l l i F u r s e j e w'ille hänen
kilta- j a maanpuolustustyön hyväksi suorittamastaan ansiokkaasta toiminnasta.

Lentokoulutusta
V 1929 suoritti silloinen luutnantti M, jota
myös Topiksi kutsuttiin, ilmavoimien tähtärikurssin. Siihen kuului myös hiukkasen ohjaajakoulutusta. Siten Topi oli kerran ilmassa koulukoneella opettajan kanssa ja hänen oli käsketty
tehdä aivan samoin kuin opettajakin tekee. Niinpä tämä päätti panna Topin aivan itsenäiseen toimintaan. Opettaja irrotti oman ohjaussauvansa
ja heitti sen laidan yli alapuolella olevaan mereen. Kun Topi oli saanut käskyn menetellä
samoin kuin opettajakin, sai myös hän jotenkin
irroitetuksi oman ohjaussauvansa ja paiskasi sen
hyvin ylpeänä perään. Tällöin tuli opettajalle
hätä käteen, mutta laskeutumaan sentään jotenkin päästiin, sillä eivät herrat ilmaankaan jääneet.

Lääkmaj Krögerin vastaanotolla
Eräältä tykkimieheltä oli leikattu peräpukamat ja hän tulee uudelleen tarkastettavaksi.
Kröger: "No, miltä tuntuu?"
Potilas: "No, ei se oikein hyvältä maistu."
Kröger: "Älä nuoleksi sitä."

VIHOLLISELLA

O N ILMATYYNYALUKSIA

Edellä olevalla otsikolla varustetun kirjoituksen kirjoittaja, evesti J a n Beckman, Norrlannin
rannikkopuolustuksen päällikkö j a KA 5:n komentaja Härnösandissa, on saanut tutustua perusteellisesti suurvallan maihinnousutaktiikkaan
oleskellessaan useita vuosia Yhdysvaltain merijalkaväessä. Hän kuvailee kuinka hyökkääjä
tulee käyttämään ilmatyynyaluksia maihinnousuhyökkäysessään meren yli. Hän tutkii myös
puolustajan mahdollisuuksia j a tekee mielenkiintoisia huomioita, jotka koskevat puolustajan
valintaa kiinteiden tai liikkuvien joukkojen v ä lillä tulevaisuuden ilmatyynyaluksien maihinnousussa.
Kirjoituksensa alussa ev Beckman esittelee
kokeiluilmatyynyalus SR. N 3:n. Sen paino on
noin 40 tonnia, nopeus maksimissaan 60—70 solmua, kovassa tuulessa j a aallokossa vain noin
40—50 solmua. Kuljetuskyky on noin joukkue
sotilaita varusteineen. Kokeilualusta on käytetty
jäällä, lumessa ja vedessä, saaristossa, karikoissa j a erilaatuisten rantaviivojen ylityksissä.
SR. N 3 on ollut perustana seuraavan vaiheen
kehittämiselle, SR. N 5:lle, jonka on rakentanut
British Hovercraft Corporation. Se ei eroa mainittavasti edeltäjästään, hyötykuorma on 2 tonnia tai 15 sotilasta varusteineen ja matkanopeus
62 solmua. SR. N 5 on käytössä sekä Yhdysvaltain laivastossa että Borneon brittiläisillä taisteluosastoilla. Tähänastisten kokemusten mukaan
vuoroveden vaihteluilla, vedenalaisilla puolustuslaitteilla, karikoilla tai muilla niistä monista
esteistä, jotka aikaisemmin ovat tehneet vedet
kulkukelvottomiksi, ei ole ollut mainittavaa vaikutusta ilmatyynyalusten käytölle. Tämän vuoksi näiden käyttömahdollisuudet ovat huomattavasti suuremmat kuin samankokoisilla, tavallisilla maihinnousualuksilla. Operaatiosuuntien ja
maihinnousujoukkojen valinnan vapaus on maihinnousuominaisuuksista johtuen erittäin suuri.
Nämä brittiläiset ilmatyynyalukset ovat jo arvion mukaan monessa suhteessa muuttaneet
luonteeltaan partioinnin, joukkojen siirrot, huollon, haavoittuneiden evakuoinnin sekä sukellusvenetorjunnan yms. On myös esitetty käsitys,
että nopeus pienentää ilmatyynyalusten haavoittuvuutta rantaanajovaiheessa k u n verrataan
näitä aluksia tavanomaisiin maihinnousualuksiin.
Ilmatyynyalusten yleistyminen sota-aluksina
on vielä tulevaisuuden asia. Missä määrin aluksia voidaan käyttää aseistettuina aseilla, jotka
vaativat tietyn vakavuuden, tietyn kiinnityksen
ja tietyn raskaiden ampumatarvikkeiden kantavuuden, on vielä jatkuvasti epävarmaa. Suurempaa mielenkiintoa tunnetaan ilmatyynyalusten
käyttömahdollisuuksiin kulj etusvälineinä.
Ilmatyynyaluksen suurin toimintaetäisyys ei
merkittävästi nouse yli 200 meripeninkulman,

joka kuitenkin samalla on hyvin sopiva Itämeren olosuhteisiin. Nopeuden on mainittu olevan
korkeintaan 60—70—80 solmua, todennäköisesti
reaalisin arvoin. Aluksen tilat on esitetty tietyin
numeroin, joita ei myöskään ole aihetta epäillä.
Lastitilat ovat kuitenkin tarpeen sitoa aluksen
kehitykseen, minkä vuoksi tietyt probleemat
voivat vaikuttaa lastin muotoon, tiettyihin profiileihin sitomiseen j a erityisiin moduulipainoihin. Lisäksi on mainittava rajoitettu purkamiskapasiteetti, sillä nostureita, lastinkäsittelyjärjestelmiä yms ei voida muitta mutkitta edellyttää rakennettavaksi näihin uudentyyppisiin
aluksiin.
Eniten merkitystä on esteen ylityskyvyllä, se
antaa alukselle aivan toiset mahdollisuudet valita sopiva ranta kuin aikaisemmin maihinnousu- ym aluksille, jotka vaativat tietyn tyyppiset
maihinnousurannat (beaches) maihinnousun onnistumiselle. Voidaan arvioida, että ilmatyynyalusten maihinnousumahdollisuudet alkavat olla
samanlaiset kuin maahanlaskumahdollisuudet
helikoptereilla. Vastaavanlaisuutta on nähtävissä myös marssiryhmityksen hajauttamisessa,
jolloin suuri alusmäärä voi pakottaa puolustajan jakamaan erilaiset aseensa lukuisien erillisten maalien tulittamiseen j a riittävän suurella
lukumäärällä ehkä kyllästää näiden aseiden vaikutusalue.
Tiettyjä rajoittavia tekijöitä on kuitenkin olemassa; erityisesti ensimmäisten kokeiluvuosien
aikana sääolosuhteet olivat sellaisia. Esimerkiksi vastatuuli on nopeutta alentava este. Tavanomaisten maihinnousualusten purkaminen oli
suoritettava rantaviivalla. Tämä ei ole ilmatyynyaluksille enää välttämätöntä, vaan ne voivat
ajaa edelleen maihin ja etsiä sopivamman purkamisalueen nopeuden siitä merkittävästi laskematta. Kahden tonnin kuormaan on mahdollista sisällyttää vaikkapa pieni henkilökuljetusajoneuvo, jolla matkaa syvemmälle maihin voi
nopeasti jatkaa.
Samanaikaisesti SR. N 5:n kanssa on valmistunut 9-tonnin SR. N 6, jonka suorituskyky on
merkittävästi parempi. Tämä malli on jo muun
muassa asetettu Englannin Kanaalin liikenteeseen Englannissa, Norjassa ja Tanskassa, koekappaleeksi, josta tullaan kehittämään ilmatyynylautta Englannin Kanaalin liikenteeseen.
Tämä liikenne aloitetaan todennäköisesti jo
vuonna 1968 160-tonnin SR. N 4:llä, jossa on
250 m matkustaja ja 30 autopaikkaa.
Lämpötilaolosuhteet eivät todennäköisesti vaikuta millään tavalla. Ilmatyynyalus kulkee paremmin lumi- ja jääkenttien kuin aaltoilevan
vesistön yli. Aallokko onkin suurin tunnettu
rajoittava tekijä näille aluksille. Periaatteessa
ilmatyynyaluksia ei voi käyttää, jos aaltojen
korkeus on yli 30 % suurempi aluksien leveyttä.
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Myös muita rajoituksia on olemassa.
Taloudellisien tekijöiden voidaan katsoa r a joittavan ilmatyynyalusten hankintaa tavalla,
joka voidaan rinnastaa helikopterien hankintoihin. Useat yritykset ovat osoittaneet, että budjetointivaikeudet rajoittavat helikopterien hankintaa suuremmille joukoille kuin vahvennetuille kivääripataljoonille. Tästä on kokemuksia suurvalloissakin kuten Yhdysvalloissa ja
Neuvostoliitossa, ja on aiheellista otaksua näiden arvojen rajoittavan pienempiäkin hankintoja.
Aikaisemmin on mainittu rajoittavana tekijänä myös kuormauskyky, joka rajoittaa edellämainittujen alusmallien hyödyksikäyttöä raskaiden kuormien, raskaasti kuormattujen ajoneuvojen, raskaiden tela-ajoneuvojen ja raskaan
huollon kuljetuksissa, jotka melko pian on suoritettava joko ilmasta käsin tai meritse.
Mitä ilmatyynyalukset voivat vaikuttaa hyökkääjän taktiikkaan? Suurin muutos tulee olemaan se, että maihinnousuvaiheen nopeus tulee
kasvamaan. Tämä antaa sitäpaitsi mahdollisuudet yllätykseen sodan tai taistelun aloittamisessa. Se antaa suuret mahdollisuudet hajauttaa
maihinnousu myös niille rannikon osille, joille
aikaisemmin pidettiin maihinnousua liian vaarallisena. Se antaa myös mahdollisuudet saavuttaa tietty hajauttaminen yhdessä maihinnoususotatoimessa.
Toisaalta ilmatyynyalusten rajoituksilla on
tietyt seuraamuksensa, jotka puolustajan on
tarkkaan otettava huomioon. Ensimmäisenä
näistä on ehkä sen joukon määrä, joka tällä
uudella kuljetusvälineellä voidaan kuljettaa
meren yli. Se voi rajoittua joukkueeseen, komppaniaan tai pataljoonaan, jolla ei ole voimakasta, mukana seuraavaa tulitukea ja huoltoa, jotka
nykyaikaisessa sodankäynnissä ovat osoittautuneet välttämättömiksi maihinnousualueen pitämisessä.
Mitä sitten vaaditaan rannikkotykistöltä puolustajana? Taisteluvalmiudelle tullaan asettamaan erityisiä vaatimuksia. Hyökkääjän uutta,
suurta nopeutta on mentävä vastaan lisätyillä
valmiusvaatimuksilla puolustajan puolelta. Valmiuden rinnalla on oltava hyvä tiedustelutoiminta. Ei ole mitään syytä otaksua, että näitä
ilmatyynyaluksia, samoin kuin helikoptereita ja
pieniä maihinnousualuksia ei paljastettaisi tutkalla. Myös voidaan laskea, että tutkan ulottuvuus näihin aluksiin lisääntyy maalin korkeuden kasvaessa, kun alus on kokonaisuudessaan
veden pinnan yläpuolella.
Tykistötuli käytännöllisesti katsoen millä tykillä hyvänsä näyttää kirjoittajan mielestä olevan sopivin asejärjestelmä ilmatyynyaluksia
vastaan. Ei ole mitään syytä uskoa, etteikö 40
mm ammuksella — ehkä pienempikaliparisella
sirpalekranaatillakin —- olisi tuhoavaa vaikutusta ilmatyynyaluksen potkureihin, sen ilmatyynyjärjestelmään, henkilöstöön aluksen sisällä
jne.
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Tulenj ohtoj är j estelmältään
yksinkertaisimmankin tykin on syytä uskoa antavan hyvän
asevaikutuksen maalissa. Myös kevyet nopeat
ohjukset sopivat tähän torjuntaan. Esimerkiksi
ilmatorjuntaan kehitetty "Red Eye" on eräs erittäin sopiva ase. Merimiinojen käyttö ilmatyynyaluksia vastaan ei kirjoittajan mielestä ole m a h dotonta. Erityisesti maista laukaistavat miinalinjat olisivat sekä tehokkaita että taloudellisia
torjuntakeinoja. Toinen asia on, mitkä reitit vihollinen valitsee ja pääseekö puolustaja miinoillaan verottamaan hyökkääjää.
Kiinteät puolustusjärjestelmät pääsevät uudelleen oikeuksiinsa, kun valmiusvaatimus voidaan
järjestää aivan toisin kuin liikkuvilla joukoilla.
Ei ole aina mahdollista arvioida, että liikkuva
rannikkotykistöyksikkö voidaan ajaa tuliasemiin tämänlaatuista hyökkäystä torjumaan, jos
se ei ole jo sellaisessa tuliasemassa, josta uhanalainen maihinnousualue on tulitettavissa. Kun
näin tapahtuu, saavutetaan tietenkin hyvä vaikutus torjunnassa, mutta samalla on sidottu liikkuva yksikkö kiinteään tehtävään. Kuljetusilmatyynyalusten sopivuus ja riittävyys vain
rajoitetuille voimille ja näiden vaikeudet raskaan tuen mukana kuljettamisessa osoittavat,
että hyökkäysjoukon kestävyys taistelualueella
tulee olemaan rajoitettu. Yhä edelleen pätee periaateeksi tämän päivän kiinteälle rannikkotykistölle: Ryhmittämällä joukot puolustamaan
tärkeitä maihinnousualueita, purkamispaikkoja
ja satamia, saavutetaan rannikkopuolustuksessa
painopiste todennäköisimpien hyökkäyskohteiden ympärille. Tämä rajoittaa vihollisen m a h dollisuuksia käyttää hyödykseen näitä alueita
ensimmäisessä maihinnousussa, sen jälkeen tulevassa sillanpään vahventamisvaiheessa ja jälkeenpäin tulevassa kaiken sen tarvittavan tukikaluston purkamisessa, joka käsittää raskaat
aseet, tela-ajoneuvot ja ampumatarvikkeet,
polttoaineet ja muun huollon.
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