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Päätoimittaja
Toimittajat

Aselajimme täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Vapaussotamme
meillä

oli

Tsaari-Venäjän

perintönä

yksi

sen

ajan

maailman

päättyessä
vahvimmista

rannikkotykistöistä. Se olikin luonnollista ottaen huomioon suurvallan taloudelliset mahdollisuudet ja pitkät merirajamme. Merelliset rajamme ovat säilyneet suunnilleen ennallaan, mutta nykyiset taloudelliset

mahdollisuutemme

voimakkaan nykyaikaisen rannikkopuolustuksen ylläpitoon ovat tietenkin rajoitetut. Tämä

asettaa

sitäkin

suuremmat

kunnalle nykyisen taisteluvalmiutemme

aselajimme

henkilö-

kohottamiseksi. Meidän on

vaatimukset

pyrittävä

siihen, että koulutuksen ohella materiaaliset puolustusmahdollisuutemme

ran-

nikkomme eri puolilla joka vuosi nousevat. Tämä on saavutettavissa aselajin

OPASKOIRAKOULU

kasvattaa

opaskoiriksi

tarvittavat

koirat

suurimmaksi osaksi itse.

koko henkilökunnan määrätietoisella työllä. Pääosin kiinteänä aselajina meidän on yleensä suunnattava katseemme tulevaisuuteen pyrkimällä
me sellaisiin

ratkaisuihin, mitkä ovat omiaan kohottamaan

töissäm-

taisteluvalmiutta

pysyväisesti. Niinpä leirivalmisteluissa on syytä välttää töitä, mitkä palvele-

OPASKOIRIEN kehitykselle olisi muutaman kuukauden kestävä
KOTIHOITO,

ennen

varsinaisen

koulutuksen

alkua,

suureksi

avuksi.

vat vain sitä leiriä liittymättä ko alueen puolustussuunnitelmiin, ja tämä vuorostaan edellyttää, että eri alojen suunnitelmien on oltava aina ajan tasalla.
Suunnitelmallisella ja määrätietoisella työllä saadaan vuosien mittaan suuria
aikaan.
Tämä vuosi on aselajimme merkkivuosi toisessakin suhteessa. Rannikko-

Uskomme Teitä kiinnostavan

opaskoirakoulutuksen.

Yhteyden

saatte osoitteellamme. Kiitoksia.

tykistön Upseeriyhdistys täyttää 35 vuotta. Yhdistyksemme perustettiin syksyllä 1933 edistämään rannikkotykistön kehittämistä, kohottamaan
tomme ammattitaitoa ja yhdistämään hajallaan toimivat

upseeris-

rannikkotykistöupsee-

rit yhtenäiseksi upseerikunnaksi. RtUY on tehnyt merkittävää työtä aselajin
tunnetuksi tekemiseksi ja jäsentensä
malla

huomattavan

määrän

kehittämiseksi

ammattikirjallisuutta.

ennenkaikkea

Haluan

tässä

julkaise-

yhteydessä

kuitenkin erikoisesti korostaa hyvän ja terveen aselajihengen merkitystä. Ase-

OPASKOIRAKOULU

lajin kehitys vaatii, että sen kantahenkilökunta on kiinnostunut työstään, viihtyy siinä ja pyrkii viemään aselajiaan eteenpäin. Monista asioista

Pitäjänmäki — Puh. 406 474

voidaan

aselajin keskuudessa perustellusti olla eri mieltä ja niin täytyykin olla, sillä
muuten asiat polkevat paikallaan ja kehitys pysähtyy, mutta ulospäin meidän
täytyisi esiintyä mahdollisimman yhtenäisenä ammattikuntana. Siinä on meidän voimamme. Maamme rajoista on lähes puolet merirajaa. Yhteisvoimin me
kykenemme toteuttamaan

RtUY:n sääntöjen

2 §:n asettaman

vaatimuksen:

vaalia ja edistää meripuolustuksen ja erikoisesti rannikkotykistön kehittämistä siihen asemaan mikä sille merirajojemme puolustuksessa kuuluu.
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M EM O RIA M

Yleisesikuntaeverstiluutnantti evp.
ARVI ELJAS KOLJONEN
s. 31. 7. 1901
t 15. 2. 1968
Everstiluutnantti evp
Mauno Loikkanen
60 vuotta
19. 2. 1968
Majuri
Kaarlo Aronen
50 vuotta
14. 2. 1968

Majuri evp
Harry Ignatius
50 vuotta
29. 1. 1968

Kansallis-Osake-Pankin Turun aluekonttorin
johtaja, majuri evp Harry Ignatius täytti 50
vuotta 29. 1. 1968 Turussa. Hän on syntynyt
Tammelassa, tullut ylioppilaaksi v. 1939 Helsingin Yhteislyseosta, valmistunut rannikkotykistöön aktiiviupseeriksi v. 1941 ja merkonomiksi v. 1957. Aktiiviupseerina hän osallistui
jatkosotaan mm. patterin päällikkönä ja patteristoupseerina. Vuosina 1950—60 hän toimi
opettajana Merisotakoulussa sekä toimistoupseerina Merivoimien esikunnassa ja Pääesikunnan meripuolustus osastossa.
KOP:n palvelukseen majuri Ignatius siirtyi
v. 1960 aluksi Helsinkiin, josta sai nimityksen
Turkuun Yliopistorinteen konttorin esimieheksi v. 1962. Turun aluekonttorin neljänneksi johtajaksi hänet nimitettiin v. 1965 alusta.
Rannikon puolustajien parhaimmat onnittelut!
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Suomenlinnan
Rannikkotykistörykmentin
huoltopäällikkö majuri Kaarlo Oskari A r o n e n on syntynyt 14. 2. 1918 Helsingissä, tullut
ylioppilaaksi Forssan Suomalaisesta Yhteiskoulusta v. 1938, suorittanut aktiiviupseeritutkinnon v. -45, Merivoimien Kapteenikurssi 5:n
1950, Huoltoupseerikurssi 24:n Huoltokoulussa
1956 ja Huoltoesiupseerikurssi 12:n Huoltokoulussa 1963.
Sodan alkuvaiheessa hän toimi komppanian
päällikkönä III/6. Prikaatissa ja sodan päätyttyä Kadettikoulun jälkeen raivausosastossa.
Rauhanajan palvelus jatkui joukkueen johtajana TurRtR:n Merikomppaniassa 45—46, 1/
TurRtR:n EK:ssa 46.
Linnakkeen päällikkönä Kuuskaj askarin linnakkeella 46—49.
I/TurRtR:n patteriupseerina Utön linnakkeella 50—51.
Linnakkeistoupseerina I/TurRtR:ssä 52, pstoupseerina I/RtR 2:ssa 53—56, huoltopäällikkönä
Merisotakoulussa
56—61,
Toimistoupseerina
TurRtR:n huoltotoimistossa 61—63 ja huoltopäällikkönä SlRtR:ssä vuodesta 63 lähtien.
RtUY:n johtokunnan jäsenenä maj K. Aronen
on toiminut vuosina 1963—67 hoitaen menestyksekkästi yhdistyksen ja hautausapurenkaan taloudenhoitajan tehtäviä.
RtUY lahjoitti maj K. Aroselle syntymäpäiväonnitteluna pienoisammuksen. Onnittelemme.

Tieto everstiluutnantti Arvi Koljosen äkillisestä poismenosta levisi murheellisena viestinä
hänen monien ystäviensä ja tuttaviensa piiriin.
Erityisesti se kosketti meitä entisen Rannikkotykistörykmentti 3:n vanhemman polven upseeritovereita, joiden piirissä hänet ja hänen monitahoinen, ansiokas työnsä tunnetaan. Vaikka
hänen terveytensä olikin viime aikoina ollut
huono, hän kuitenkin oli edelleen kiinteästi
mukana vapaaehtoiseen
maanpuolustukseen
liittyvien harrastusten suunnittelussa. Sitä todistaa sekin seikka, että hän viimeisiin elinpäiviinsä saakka työskenteli entisen RT3:n historiikin viimeistelytöissä saadakseen sen lopulliseen painatuskuntoon. Hän ei tosiaan kieltänyt apuaan siellä, missä sitä tarvittiin.

Paitsi sotilaana oli Arvi Koljonen myös ihmisenä erittäin pidetty ja suosittu kaikkien siviilihenkilöiden keskuudessa, joitten parissa hän
joutui vaikuttamaan. Häneltä riitti aikaa monille hyville harrastuksille sotilasalan ulkopuolellakin, kuten urheilulle ja mieskuorolaululle, mikä viimemainittu vapaa-ajan harrastus lienee
ollut lähinnä hänen sydäntään. Hän oli m.m.
Sortavalan Mieslaulajien perustajajäseniä. Arvi Koljonen nuorena upseerina ollessaan kuului myös RT3:n valiourheilijoiden joukkoon
edustaen RT3:a sekä divisioonan että armeijan
mestaruuskilpailuissa lähinnä uinnissa ja jalkapallossa. Urheilumiehen, voisimme sanoa moniottelijan, maalinauha katkesi nyt viimeisen
kerran.

Mutta kun vilja on kypsää, se leikataan. Niin
tapahtuu myös ihmisen kohdalla. Arvi Koljonen oli saavuttanut työtäyteisen ja rikkaan
elämänsä päätepisteen.
Tiedämme, miten hän jo nuoruudessaan koulupoikana koki isänmaan vapauden ja maanpuolustuksen tärkeyden. Näin ollen ei ole ihme,
että hä nvapaussodan jälkeen valitsi itselleen
sotilaan kunniakkaan uran. Muistamme, miten
hän nuorena, 18-vuotiaana tykistövänrikkinä
saapui Laatokalle v. 1919, jossa hän sittemmin
palveli suurimman osan sotilasuraansa RT3:ssa.
Nuoruudestaan huolimatta hän oli jo silloin,
niinkuin myöhemminkin läpi koko palvelusaikansa, eräs rykmenttimme arvostetuimpia ja
toveripiirissä pidetyimpiä upseereita. Sitäpaitsi
hän oli suuri humoristi ja ihmistuntija, joka
osasi kiittää ja antaa tunnustuksen sanoja alaisilleen, mutta hän oli myös valmis lausumaan
arvostelevan mielipiteensä, jos niin tarvittiin.
Hän oli tinkimätön periaatteissaan. Ennen
kaikkea hän oli suoraselkäinen suomalainen.

Arvi Koljosen muisto elää kauniina ja velvoittavana keskuudessamme. Hänen tekonsa
tulevat säilymään RT3:n aikakirjoissa.
Paljosta kiitollisena ja syvästi kaivaten entisen RT3:n kantahenkilöstö jättää jäähyväiset
rehdille asetoverille ja hyvälle ystävälle Arvin
usein laulamin, Eino Leinon kirjoittamin säkein:
"Mut unessa niin armas on ajatella noin:
Viel kerran kevät saapuu ja koittaa uusi koi;
ja huomen tuulet tuntureilta henkää,
ja huomentuulet tuntureilta henkää."
Brynolf Liusvaara

TUONEN
RAUHAN

VIITA

—
VIITA
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K I L T A K U U L U

T U R U N M A A N

M I S I A

KILTA
TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI

RANNIKON PUOLUSTAJAIN
KILLAN HOPEISEN
tajalle kenrl Yrjö Keinoselle kävivät luovuttamassa
evp Norman Simonen ja eversti Veikko Vuorela.

RANNIKON PUOLUSTAJAIN
HELSINGIN KILLAN vuosikokous pidetään Katajanokan Upseerikerholla 15. 3. klo 18.00.
Kaikkien mukana olo on tärkeää!

RANNIKON
PUOLUSTAJAIN
KILLAN
vuosikokous pidetään Katajandkan Upseerikerholla perjantaina 15. 3. klo 19.00.
Sääntömääräisten asioiden käsittelyn lisäksi kuullaan mielenkiintoista ohjelmaa.
Ilmainen makkara- ja oluttarjoilu!

LEVYKKEEN
Puolustusvoimain
komen20. 2. 1968 pääjohtaja Erkki Tuuli, evl

RANNIKON

PUOLUSTAJAIN

Turunmaan osaston vuosikokous pidettiin
11. 2. 1968 kello 18.45 alkaen Turun Urheiluliiton kerholla Linnankatu 7.
Vuosikokouksen avauksen suoritti osaston
puheenjohtaja pankinjohtaja Harry Ignatius selostaen avauspuheessaan kuluneen vuoden toimintaa ja osaston viisvuotisaikaa.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen avaaja Harry Ignatius ja sihteeriksi
osaston sihteeri Olavi Karlsson.
Vuosikertomus ja toimintasuunnitelma vuodelle 1968 hyväksyttiin sellaisenaan johon sisältyy retki + kerhoiltama Korppoossa kesäaikana.
Hyväksyttiin tilit ja tilintarkastajain kertomus ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille vuodelta 1967.
Vuoden 1968 johtokuntaan valittiin yksimielisesti edelleen puheenjohtajaksi pankinjohtaja
Harry Ignatius ja jäseniksi:
Eversti A. Kurki, Albert Heino, Arthur Cajander, Margit Schäfer, Kaija Sokajärvi, Kalervo Saario, Pentti Saarinen, Heikki U. Peltonen,
Olavi Karlsson ja John F. Veranto.
Huvitoimikuntaa johtaa edelleen rva Elsa Karasti monivuotisella kokemuksellaan. Kokouksen jälkeen piti kapt.evp. John F. Veranto historiikkiä osaston viisivuotiskaudelta, joka päättyi 20. 11. 67.
Valittaa täytyy, että osaston jäsenet erilaisten
yhteensattumien vuoksi olivat erittäin heikosti
edustettuna vuosikokouksessa, mutta täytyy
toivoa että kevään retken aikana ja kesällä jäsenet virkistyvät ja heillä on parempaa aikaa
osaston yhteisiin riemuihin.
Toivon lisäksi, että ne "jermut" jotka usein
valittavat ettei osasto järjestä tarpeeksi tilaisuuksia, tulisivat silloin paikalle, kun niitä järjestetään.
Kiltaterveisin
Turunmaan osaston sihteeri
Olavi Karlsson

Rykmentin talvileiriä voitaneen lähinnä kuvata sanalla mielenkiintoinen. Onhan peräti outoa, että kiinteisiin asemiin pureutunut joukko
lyökin yhfäkkiä tykkeihinsä ajolaitteet kiinni,
varaa käyttöönsä puolet läänin ajoneuvoista ja
siirtelee täydellistä kevyttä patteria asemasta
toiseen. Mitä kaikkia kokemuksia tästä saatiin
selviää vasta ajan kuluessa, mutta yleisenä toteamuksena voidaan sanoa, että puuhaa riitti
kaikille mukana olleille.
Harjoituksia seurasi alkuvaiheessa mm. sotilasläänin komentaja kenrmaj C. O. L i n d e m a n j a uusi esikuntapäällikkö ev Y. P o h j a n v i r t a . Ammuntoja seurasi rannikkotykistön
tarkastaja ev V. V u o r e l a , joka tässä tilaisuudessa luovutti rykmentille raskaiden pattereiden kiertopalkinnon ja tulenjohtajien maljan.
Muistutettakoon mieleen, että palkinnot hankki
Utön ptri tulenjohtajana ltn I. H e i n o n e n .

PÄIVÄ 23. 5. 1968

Rannikon puolustajain päivää vietetään
Hangossa Helatorstaina 23. 5. 68. Ohjelmassa mm. tykistöammuntojen seuraaminen. Pääsymaksuun 7:— sisältyvät lounas,
kahvi ja paikalliset kuljetukset. Mahdollisuus illan viettoon Hangon varuskuntakerholla. Kiltalaiset perheineen joukolla
liikkeelle kauniille Hankoniemelle! Ilmoittautumiset keskuskillan sihteerille,
osoitteella: Erkki Puhakka, Tykistökoulu, Helsinki 86, 12. 5. mennessä.

Lehden tilaajille!
Niitä tilaajia, jotka eivät ole RtUY:n
tai Killan jäseniä pyydetään suorittamaan
lehden tilausmaksun, 2 mk/v, postisiirtotilille n:o 47-64138, Rannikon Puolustajalehti, HELSINKI 19.

Rykmentin varusmiesten kotiuttamisjuhla pidettiin leirin päättämisen yhteydessä Gyltön sotilaskodissa. Vihreät sisaret olivat nähneet paljon vaivaa onnistuneen illan läpiviemisessä.
Kotiuttamisien yhteydessä häviää Turun katukuvasta myös rykmentin lähetin 9-hengen
Cadillac, mutta postin kulun oletetaan kuitenkin jatkuvan tästä huolimatta.
Henkilöuutiset: Vääp P. Heino on ylennetty
ylivääpeliksi 23. 12. 67, ylil R. Huuhtanen kapteeniksi 19. 1. 68. Rykmenttiin on siirretty
LSSlE:sta ylik P. Paakki. Peruskurssin suorittaneina ovat rykmenttiin palanneet kers K. YliAntola, kers E. Kytökari, kers S. Patrakka, kers
R. Elomäki ja kers P. Mattila.
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SUOMENLINNAN
RANNIKKOTYKISTÖ-

PATTERISTO

RYKMENTTI

Rykmentin kunniakkaana tehtävänä oli j ä r jestää itsenäisyytemme 50-vuotisjuhlien juhlavalaistus j a kunnialaukausten
ampuminen
5.—6. 12. 67. Laajamittaiset järjestelyt onnistuivat hyvin kuten paikan päällä tai televisiosta
voitiin todeta.
Rykmentin komentajana tasan vuoden ajan
ollut eversti V. Vuorela määrättiin 27. 11. 67
alkaen rannikkotykistön tarkastajaksi ja r y k mentin komentajaksi siirrettiin KotRPston komentaja, evl H. V. Seppälä.
Luovutus j a vastaanotto tapahtui 3. 1. I I
Pstossa, 4. 1. I Pstossa ja RAuK:ssa ja 5. 1.
EPtrissa ja RE:s,sa.
Ev Vuorelalle luovutettiin rykmentin pienoislippu hänen vastaanotollaan Suomenlinnan Upseerikerholla 6. 1.
Joulukuun puolivälissä järjestettiin Suomenlinnassa rykmentin esikunnan puitteissa suurehko karttaharjoitus, johon oman kantahenkilökunnan lisäksi osallistui upseereita merivoimista ja merivartiolaitoksesta setkä kuusi reservin upseeria.
9. 2. kotiutuvien miesten "loppusota" tapahtui patteristojen järjestämien talvileiriharjoitusten merkeissä 31. 1.—7. 2.
15. 2. 67 saapumiserän aliupseerit ja erikoismiehet lomautettiin 21. 12., jolloin Helsingin
Reservin Aliupseerien plaketti luovutettiin kers
Matti Ruuhoselle. Saman ikäluokan upseerikokelaiden kotiuttamistilaisuudessa 10. 1. luovutti
"Johtorengas" plakettinsa vänr Matti Kalliomaalle.
15. 10. 67 saapumiserän valatilaisuus järjestettiin 19. 12. Suomenlinnan kirkossa EPtrin ja
I Pston alokkaille ja Merikappelissa Upinniemessä II Pston alokkaille. Kahvitilaisuuksissa
kertoi RP:n Helsingin Killan puheenjohtaja,
Norman Simonen Killan toiminnasta ja alokkaille jaettiin tiedotusmateriaalia.
15. 6. 67 saapumiserän miehistön kötiuttamistilaisuudessa 9. 2. luovutettiin Killan pronssilevykkeet seuraaville yksiköiden parhaiksi arvostelluille miehille:
n:o 201 korpr Pekka Uusivirta 2. Ptri
n:o 202 korpr Kari Härkönen EPtri
n:o 203 korpr Timo Astikainen 1. Ptri
Samassa tilaisuudessa luovutettiin Rannikkosotilaskotiyhdistyksen hopealautanen korpr Pertti
Kainulaiselle l.Ptrista.
HENKILÖTIETOJA
Rykmenttiupseeri, majuri A. E. Hukari ylennettiin everstiluutnantiksi 6. 12. ja määrättiin
KotRPston komentajaksi. Majuri E. Rask on
siirtynyt II Pston komentajaksi ja kapteeni T.
Rönkkönen
rykmenttiupseeriksi,
molemmat
TykK:sta.
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Mainittakoon heti alkuun, että Kotkan Rannikkopatteristo on saanut uuden komentajan
10. 2. evl A E Hukarin ottaessa patteriston vastoon Suomenlinnan Rannikkotykistörykmenttiin siirtyneeltä evl H V Seppälältä.
Patteriston talvileiri pidettiin 22. 1.—26. 1.
Kirkonmaa—Rankki
-alueella. Tykistöllinen
puoli leirillä jäi hälytysharjoitukseksi ja tulitoiminnan harjoitteluksi, koska patteristolla ei
ollut käytettävissään räjähtäviä a-tarvikkeita ja
koska massiivisten ammusten iskemiä ei jääolosuhteissa pysty kunnolla tähystämään. Leirillä harjoiteltiinkin lähinnä sissitoimintaan ja
rannikko-olosuhteisiin liittyviä opetuskohteita
sekä muodollisen että sovelletun harjoittelun
merkeissä.
Sotatoimet eivät kuitenkaan päättyneet tähän, vaan suuri osa henkilöstöä osallistui heti
perään KSSl:n talvisotaharjoitukseen, jossa oltiin mukana ennestään tuttujen tulenjohtotehtävien lisäksi myös tuliaseman puolella ja prikaatin komentajaportaassa.
Patteristoa vaivaa tällä hetkellä kaksi haittatekijää. Toinen näistä on henkilöstön nuoruus
ja kokemattomuus. Tämän haitan poistumisesta voidaan kuitenkin olla vakuuttuneita, kunhan aikaa vain kuluu jonkin verran ja peruskursseja ja kadettikouluja saadaan käydyksi.
Upseereiden osalta saattaa tilanne juhlavuoden
päättyessä olla kuitenkin se, että kapteeneita
ja yliluutnantteja on patteristossa yhtä paljon
yhteensä kuin molempia erikseen. Toinen haitta on pakkasherran tyytyminen meren jäädyttämisessä sikäli ikävään kompromissiin, ettei
kunnon jääteitä saada aikaan eivätkä alukset
toisaalta pääse kunnolla liikkumaan. Tähän
seikkaan on eräs paikkakunnan lehtikin kiinnittänyt huomiota todeten kuljetusmahdollisuudet kovin vaatimattomiksi ja väittäen linnakkeiden tästä syystä saaneen "rangaistusluotojen
luonteen".
Patteriston talvimestaruuskilpailujen tuloksista mainittakoon, että n. 10 km hiihdon varusmiessarjan voitti tkm O Rissanen ja yleisen
sarjan kers K Ahtosalo. Ampumahiihdon voitti
ylik T Pigg ja yksiköiden välisen 6 x 3 km
viestin voitti 1. Ptri.
Henkilöasioiden osalta todetaan sotmest E
Perin siirtyneen eläkkeelle. Patteristo kiittää
pitkäaikaista työntekijäänsä. Ylil M Haapanen
on opiskelemassa korkeata tekniikkaa SKK:n
valmennusrenkaassa ja ltn I Noko on siirretty
Kouvolaan. Viestiupseeriksi on nyt määrätty
pikakoulutuksen saanut ltn P Mustonen.
Ylennyksiä:
Vääp T. Aro ylivääpeliksi, ylik R. Rajasaari
vääpeliksi ja kers J. Härkönen ylikersantiksi
1. 11. 67.
Jatkuu sivulla 10

Uusi vuosi on alkanut patteristossa kovien
pakkasten mukanaan tuomin pulmin. Niin kuin
usein ennenkin ovat yhteydet linnakkeille olleet
monien huolien aiheina. Kun jäätiet tammikuussa oli juuri saatu kuntoon, tulivat lämpimät j a heikensivät jään ajoneuvoliikennettä
kantamattomaksi. Patteriston "kelirikkoaluksen", kunnianarvoisan ya Pukkion koneet eivät
kestäneet kauaakaan edestakaista jäissä sahaamista ja niin olivat Russarö ja örö taas kerran
ilman yhteyksiä mantereelle. Mutta kun hätä
on suuri, on apukin lähellä: Merivartijat ojensivat jälleen auttavan kätensä ja niinpä kaikki
heinäkuun saapumiserän varusmiehetkin ennätettiin kotiuttaa ajoissa, vaikka täpärältä pitikin.
Patteriston talviampumaleiri pidettiin 29. 1.—
3. 2. Russarössä. Sumut, sateet ja ajelehtivat jäämassat tekivät omat kiusansa mutta lopulta kuitenkin tulipatteri sekä ilmatorjunta- ja lähipuolustusosat pääsivät näyttämään taitonsa: Monta
onnistunutta ammuntaa nähtiin. Rannikkotykistön tarkastaja, eversti Veikko Vuorela tarkasti
leirin 30,—31. 1.
Henkilötietoja
Patteriston monivuotisista työntekijöistä ovat
kapteeni Aarne Vaittinen 7. 1. 68 ja siivooja
Iida Iivonen 6. 2. 68 siirtyneet eläkkeelle. Patteristossa muistellaan heitä kiitollisuudella ja
toivotaan hyviä eläkevuosia.
Parhainta menestystä uudessa virkapaikassa
toivotetaan patteristosta pois siirtyneille kapteeni Pentti Karviselle, joka 16. 2. 68 matkusti
perheineen Vaasaan ja yliluutnantti Urho Myllyniemelle, joka 13. 2. 68 matkusti perheineen
Helsinkiin.
Pois siirtyneiden jättämiä aukkoja ei ole vielä
kaikin osin kyetty täyttämään, mutta huoltopäälliköksi saatiin heti kapteeni Vaittisen eron
jälkeen kapteeni Pentti Vainikkala, joka luovutti linnakkeen päällikön tehtävät örössä yliluutnantti Thomas-Eric Blomille.
Russarön päälliköksi on luvassa yliluutnantti
Rauno Laakso, joka on 16. 2. 68 siirretty Vaasan Rannikkopatteristosta Hangon Rannikkopatteristoon.
21. 12. 66 on nimitetty ylemmän palkkausluokan kersantin toimeen peruskurssilta kotiutuneet kersantit:
— Jaakko Jokela,
— Erkki Koskinen,
— Seppo Mörsky,
— Olli Salmi ja
— Onni Valkonen
Avioliiton ovat 31. 12. 67 solmineet kersantti
Paavo Stähl ja neiti Hilkka Pusa.

Joukko-osastomme on siirtymässä nopeassa
tahdissa nykyaikaan sen linnakkeen, Sommarön
saadessa tulevan kuukauden vaihteessa sähkövalon. Asiasta kiinnostuneille ilmoitetaan täten,
että vartiopäällikön vakanssi on jo täytetty.
Ammuntojen suhteen köyhä mutta muuten
tapahtumarikas talvileiri oli tammi-helmikuun
vaihteessa. Älköön kukaan enää sanoko rannikkotykistön leirejä helpoiksi, sillä patteriston
harjoituksissa pyörtyi ainakin yksi varusmies
uupumuksesta tehokkaasti toteutetun sissittelyvaiheen aikana.
Paraatiharjoituksia saa joukkomme riittävästi sen osallistuttua helmikuun toisena sunnuntaina Pietarsaaressa vietettyyn Tykistökoulun
50- vuotisjuhlaan ja osallistuessa saman kuun
neljäntenä sunnuntaina jääkärien Vaasaan tulon 50- vuotisjuhlaan.
Henkilötietoja
Rannikkotykistön joukko-osastojen keskeinen
henkilöstön vaihto on alkanut vaikuttaa Vaasassakin. 6 v patteristossa palvellut kapt Jussi
Vehmas siirtyi kuluvan kuukauden alussa
TykK:un opettajaksi ja hänen jättämänsä aukon täytti Hangosta tänne siirtynyt kapt Pentti
Karvinen. Patteristosta on siirretty myös ylil
R. Laakso Hankoon. Hän itse siirtyy täkäläisen RAuK:n päätyttyä, mutta perheensä hän
ottaa sinne saareen vasta lapsilisien kartuttua
Vaasassa (haluaa olla erikoinen rt-upseeri siinä
mielessä, että kahdella lapsella on sama syntymäpaikkakunta).
Koska Kuuskaj askarista on tulossa täydennystä salskean vaasalaispojan, ylil Savonheimon
hahmossa, säilyy joukkomme pääluku ja elopainokin ennallaan.
Toivomme täältä siirretyille menestystä j a
toivotamme uudet perheet tervetulleiksi kaupunkivaruskuntaan.

Kenrm V Karvisen televisio
Kenrm Karvinen oli Suomenlinnassa asuvista
upseereista ainoa, joka ei hankkinut televisiota.
Tämä oli hänelle ylpeyden aihe. Hänen lähtiessään eläkkeelle päätettiin poistaa tämä ylpeyden aihe ja ostaa hänelle yhteislahjana televisio. Hankittiin laite, jossa oli mahdollisimman
paljon erilaisia nappuloita. Myöhemmin kuulimme, että 4 vrk:n kuluttua hän sai televisiosta
tv l : n kuvan ja tv 2n äänen Tähän eivät teknikkommekaan ole pystyneet.
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TYKISTÖKOULU
RT-OSASTO

Vaihtui se vuosi täällä Tykistökoulussakin ja
uuden ensimmäinen neljänneskin on pian päättymässä. Paljon on ehtinyt tapahtua tänä lyhyenä aikana.
Peruskurssi 26:n III jakso päättyi juuri ennen
joulua. Rannikkotykistön mestarikurssi 2 alkoi
tammikuun alkupäivinä j a kestää huhtikuun
puoliväliin saakka. "Mestareiksi" pyrkijöitä on
kurssilla kahdeksan. 52. kadettikurssi lähenee
loppuaan, j a uusia upseereita valmistunee aprillipäivään mennessä onnen lukua osoittava
määrä eli 13. Kadetit ovatkin olleet sotajalalla
tammikuun loppupuolelta saakka. Kausi alkoi
parin viikon keskiötykistön koulutusjaksolla
VaaRPstossa
Vaasa-Lohtaja-alueella,
helmikuun loppupuolella seurasi vajaan viikon krhleiri Miessaaressa yhdessä kt-kadettien kanssa
ja maaliskuun alkupuolella osallistuvat kadetit
kaksi viikkoa kestävään Rt-os/TykK:n tykistö
ampumaleiriin Miessaaressa yhdessä ru-kurssin
kanssa. Ru-kurssi 126 on käynnissä ja päättyy
maaliskuun loppupuolella. Kurssin koulutusta
ovat hieman haitanneet ja häirinneet sekä "lehtoreiden" että opilaiden flunssakuumeet. Muuten sujuu kurssi vanhojen kaavojen mukaan.
7. 2. vietettiin Tykistökoulun 50-vuotisjuhlia
aamusta aamuun. Juhlat olivat erittäin onnistuneet. Päiväjuhlassa sai koulu vastaanottaa
mm. rtjoukko-osastojen pienoisliput. Luovutuksen suorittivat rannikkotykistön tarkastajan
johdolla eri joukko-osastojen komentajat. Iltajuhla oli perinteistä poiketen hotelli Marskissa.
Henkilötietoja
Henkilövaihdoksia on ollut runsaanlaisesti.
Maj E. Rask siirtyi vuoden alussa II/SlRtR:n
komentajaksi. Kapt E. Virmo viihtyy taas paremmin rt-osastolla kuin Kyproksella, josta hän
palasi vuoden vaihteessa.
Kapt T. Rönkkönen siirtyi helmikuun alussa
E / S l R t R : a n rykmenttiupseeriksi.
Kapt J . Vehmas palasi Vaasasta kouluumme
ainakin toistaiseksi ja ltn J. Haapala toi uutta
verta
rt-osastolle
siirryttyään
RaUK:sta
TykK:uun tammikuun lopussa.
Y.I.
SIRtR jatkoa sivulta 8.
Palveluksesta ovat eronneet kaptl J . O. Mikkonen 16. 12. eläkkeelle j a muista syistä kers
S. T. Oksanen 15. 1. j a kers H. Soikkeli 31. 1.
Palvelukseen on otettu kers O. Huovila 6. 11.,
kers M. H. Kinnunen 7. 11., kers K. K. Nurmi
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KELTAISEN PRIKAATIN
ASEVELJET,
L O T A T JA
SOTILASKOTISISARET
Tervetuloa Hankoon helatorstaina, toukokuun 23 pnä 1968. Osallistumme päivällä Rannikon Puolustajain järjestämiin
tilaisuuksiin.
Iltapäivällä
kokoonnumme
omaan
muistojen juhlaan siellä lähemmin mainitussa paikassa. Ilmoittautuminen 1. 5.
68 mennessä jollekin seuraavista yhdysmiehistä:
Johan Veranto (Fridell) Turku, Hakapellontie 4 B, p. 371 238
Unto Louhiluoto, Hamina, Mechelinintie
2, p. 41 246
Väinö Heinilä, Vaasa, Sepänkyläntie 4,
p. 12 285
Mauno Savolainen, Helsinki, Kustaankatu
4 b A, p.as. 770 948, työ 633 366
Yrjö Heinonen, Helsinki, Albertinkatu
18 C, p.as. 637 216, työ 479 684
Rainer Grönholm, Helsinki, Parksvängen
8 A, p.as. 678 589, työ 450 081
Kaisu Laurila (Peuhkuri) Santahamina
p. 686 150
Arvo Posti, Helsinki, Santavuorentie 2 A,
p.as. 472 614, työ 658 755
Juhlatoimikunta

RANNIKON

PUOLUSTAJAN

seuraava numero ilmestyy 12. 5. 1968
SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTIN
50-vuotisjuhlanumerona

27. 12., kers M. J. Mikkonen 23. 1. ja kers K. T.
Akkanen ja R. O. Pyykölä 1. 2. sekä kers H. S.
Moilanen 7. 2.
Ltn E. J . Haapala on siirtynyt rykmentistä
TykK:uun 23. 1. j a lääkmaj K. Koskenvuo
KaartP:aan. Rykmentin lääkäriksi on määrätty
lääk.lis C. von Bonsdorff.

KATSAUKSIA
PATTERISTO
Neuvostoliiton taistelujoukkojen toiminnasta
on näkynyt suomalaisissa sotilasjulkaisuissa h y vin vähän kirjoituksia, vaikka Neuvostoliiton
sotilaslehdistö julkaisee hyvin tarkkoja selvityksiä taktillisesta toiminnasta. Kiinteän r a n nikkotykistön, jota ei NL:ssa esiinny samassa
muodossa kuin meillä, toiminnasta kirjoituksia
ei juuri tapaa. Sensijaan kenttätykistön toiminnasta kirjoitetaan usein j a melko yksityiskohtaisesti. Kun kenttätykistö ja moottoroitu r a n nikkotykistö ovat kalustoltaan jokseenkin s a manlaisia, sopii ev A. Rodinin kirjoitus. "Patteristo marssilla" saatettavaksi myös rannikon
tykkimiesten luettavaksi.
Kun patteriston komentaja saa käskyn siirtymisestä, hän erittelee tehtävän, tutkii kartalta siirtymistien ja maaston, suorituttaa kaikki
marssia koskevat laskelmat, määrää marssikokoonpanon j a käskee alayksiköiden tehtävät.
Jos patteristo on marssilla erillisenä rivistönä, sen komentaja antaa määräykset tiedustelun järjestämisestä, liikenteen ohjauksesta,
huollon järjestelyistä marssireitillä ja pysähdyssekä lepoalueilla.
Komentajan ohjeiden mukaisesti patteriston
esikunta tekee suunnitelman, suorittaa kaikki
marssiosaston liikkeitä koskevat laskelmat, t e kee varmistussuunnitelmat, tarkistaa patterien
marssivalmiuden j a huoltotarvikemäärät.
Sillä aikaa patterit valmistelevat kuormastonsa ja aseensa marssivalmiiksi, täyttävät ajoneuvojen polttoainesäiliöt, varustavat sen jälkeen
ajoneuvonsa hinausta varten kaikissa maastoolosuhteissa erilaisin laittein, valmistelevat siltakalustot kuntoon sekä naamioivat kaikki välineet. Ampumatarvikkeita, muonaa, poltto- j a
voiteluaineita sekä välineitä otetaan mukaan
käsketyt määrät.
Patteristo siirtyy yhtenä marssiosastona. Etäisyydet yksikköjen ja ajoneuvojen välillä on
määritetty nopeudesta ja näkyvyysolosuhteista
riippuen vaihtelemaan 25—50 metrin välillä.
Yöllä ja hitaasti liikuttaessa etäisyyksiä voi-,
daan supistaa. Jos liikkumisolosuhteet ovat vaikeat (jäätä, pölyä, mutkaiset ja jyrkänteiset
tiet) ja käytetään suuria nopeuksia, ajoneuvojen etäisyydet toisiinsa venytetään 100 metriin.
Patteriston marssiosaston pituus määritetään
laskemalla yhteen kaikkien ajoneuvojen pituuret j a etäisyydet toisiinsa. Seuraavat luvut on
otettu laskelma-arviosta:
moottoriajoneuvon tai vetäjän pituus — 5 m,
moottoriajoneuvo, perävaunu tai kenttäkeittiö
hinauksessaan —• 10 m.
Marssireitin kokonaispituus mitataan lähtöpisteestä määräalueen kaukaisimpaan pisteeseen kartalta ja siihen lisätään n. 5—15 prosenttia marssireitin maastosta riippuen. Tämä lisäys
on välttämätön tiellä esiintyvien mäkien ja
mutkien huomioonottamiseksi.

MARSSILLA
Marssin keskimääräisen nopeuden selvittämiseksi marssireitti jaetaan osiin niille ominaisten
liikkumisolosuhteiden mukaan. Marssireitin
kaikkien osien aika-arvojen avulla saadaan selville keskinopeus.
Tieolosuhteista, säästä, vuoden- ja vuorokaudenajasta, ajoneuvojen suorituskyvyistä j a teknillisistä ominaisuuksista sekä ajajien koulutustasosta riippuen patteriston keskimääräinen
marssinopeus on 20—40 k m / t .
Marssiin tarvittava aika lasketaan jakamalla
marssireitin kokonaispituus
keskimääräisellä
nopeudella. Saatuun tulokseen lisätään ajat, jotka tarvitaan rivistön muodostamiseen, kun liikkeelle lähdetään lähtöalueelta ja vastaavasti
liikkumiseen määräalueella.
Jos pysähdykset tiedetään ennakolta, niiden
kestoajat lisätään marssiaikaan. Lyhyet, 20—30
minuutin marssitauot lasketaan jokaista marssin 2—3 tuntia kohden j a pitkät (2—4 tuntia)
päivä-marssin toisen puoliskon alkuun. Marssitauon aikana aseet, ajoneuvot ja vetäjät tarkastetaan, suoritetaan huoltotoimenpiteet j a viat
korjataan.
Marssireitin ja määräalueen tiedustelemiseksi
patteriston komentaja lähettää tiedusteluosaston muutamaa tuntia ennen marssin alkua tai
välittömästi ennen liikkeelle lähtöä.
Patteriston marssiosaston välitön suoja järjestetään ajoneuvopartioin. Etuvarmistukseksi ja
sivustoille lähetetään partiot, vetäydyttäessä
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Kuva 2.

myös partio jälkiosastoksi. Partiot pitävät, mikäli mahdollista, näköyhteyden
patteriston
marssiosastoon. Kuva 1 osoittaa marssiryhmityksen ja patteriston marssiosaston kokoonpanon
marssilla, kun edetään vihollisen alueella.
Patteriston täytyy ylittää lähtöviiva täsmälleen aikataulun mukaisesti. Patteriston komentaja valvoo tavallisesti lähtöviivalla osaston
liikkeelle lähdön ja siirtyy sen jälkeen marssiosaston kärkeen sekä huolehtii, että marssiaikataulua ja -käskyä noudatetaan.
Marssin aikana ajajat pitävät käsketyn nopeuden ja etäisyyden ajoneuvojen välillä. Ajoneuvojen on pidettävä paikkansa marssiosastossa ja miesten pysyttävä ajoneuvoissa. Patterit
saavat jättää marssiosaston tai tavoittaa toisia
pattereita vain komentajan luvalla. Vaurioituneet ajoneuvot jätetään tien sivuun. K o r j a u k sen jälkeen ne ottavat kiinni marssiosaston ja
asettuvat paikalleen osastoon vasta tauolla. Teknillistä apua antaa rikkoutuneiden ajoneuvojen
ja vetäjien korjauksessa marssiosaston jälkiosa.
Ilmahyökkäyksen aikana patteriston joukot
avaavat tulen käsiaseillaan hyökkääjää vastaan
liikkeen keskeytymättä. Maahyökkäyksen torjumiseksi patteriston yksiköt ajavat tuliasemiin
ja avaavat tulen sekä tykeillä että käsiaseilla.
Kun vihollinen pudottaa tai laskee maihin
joukkoja marssitien läheisyyteen tai kun sissiosastoja on havaittu läheisyydessä, patteriston
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Kuva 3.

komentaja ryhtyy heti toimenpiteisiin niiden
tuhoamiseksi ja ilmoittaa tilanteen esimiehelleen.
Tiekapeikkojen, siltojen ja tienristeyksien
suojaaminen on järjestettävä ja marssiosaston
on läpäistävä ne pysähtymättä. Silloilla ja kahlaamoissa nopeutta on pienennettävä ja ajajien
täytyy ajaa samalla pienellä vaihteella. Yöllä
ajoneuvot kulkevat joko valoin tai ilman niitä
taikka pimennetyin valoin sekä käyttäen pimeänäkölaitteita ja paikanmääritys välineitä.
Lyhyillä tauoilla patteriston marssiosaston
ryhmitystä ei rikota; ajoneuvot pysäytetään
tien sivuun noin 10 metrin etäisyyksin. Pitkillä
tauoilla ja päivälepoalueilla patteristo ryhmittyy pattereittain marssisuuntaan esim. kuvan 2
mukaisesti käyttäen hyväkseen maaston suojaa
ja ylläpitäen taisteluvalmiutta. Kuva 3 osoittaa
patterien väärän ryhmitystavan.
Jos ajajat ovat taitavia ajoneuvojensa ja vetäjiensä ajossa päivällä sekä yöllä, huonolla
säällä ja huonoissa tieolosuhteissa, jos he k y kenevät voittamaan kahlaamot, esteet ja saastutetut alueet sekä nopeasti täyttävät polttoainesäiliöt tauoilla, suorittaen tarkistukset ja ennakolta ehkäisevän huollon, jos marssin järjestelyt
on oikein suunniteltu, patteristo saapuu käsketylle toiminta-alueelle täysin valmiina suorittamaan sen taistelutehtävän mistään vaikeuksista välittämättä.
(Soviet Military Review 8/67)

Kiinan kansantasavallan johtaja on useissa
kirjoissaan käsitellyt myös sodankäynnin teorioita, joista pitkällisen kehityksen jälkeen osa
on julkaistu erillisinä Korean sodan jälkeen nimellä "Sodankäynnin 10 pääperiaatetta" (engl.
Ten Basic Principles of War). Viimeisimmässä
muodossaan ne lyhyesti sanottuna ovat seuraavan sisältöiset:
1. Tarkoituksenmukaisuuden periaate
Sodankäynnin päätarkoituksena on tuhota vihollinen eikä vain yrittää vallata tai pitää sen
kaupungit ja alueet. On selvää, että vihollisen
tuhoamisen jälkeen sen omaisuus joutuu voittajalle.
2. Liikkuvan keskityksen periaate
Sodankäynnissä päästään päämäärään tehokkaimmin silloin, kun omat joukot ovat voittamattoman ylivoimaisia viholliseen verrattuna.
Suhteellisen pienetkin joukot voivat keskittää
voimansa vihollisen puolustuksen heikointa
osaa vastaan. Tähän pystyäkseen ja käyttääkseen jokaista esiintyvää tilaisuutta hyväkseen
joukkojen täytyy olla jatkuvasti liikkeellä ja
pystyä siirtymään mille tahansa alueelle, joka
mahdollistaa voitollisen hyökkäyksen.
3. Tuhoamisen periaate
On parempi tuhota yksi vastassa oleva vihollinen kuin vahingoittaa kymmentä; on strategisesti parempi tuhota yksi vihollisdivisioona
kuin haavoittaa tai lyödä hajalle kaksi divisionaa. Näin siksi, että näännytyssota on taistelutyypeistä alhaisin.
4. Liikkeessä suoritetun taistelun periaate
Armeijoiden täytyy taistelukentällä tehdä
hyökkäyksensä ja väistönsä odottamattomasti
käydäkseen vastustajan sotajoukkojen kimppuun, kun ne vielä ovat liikkeessä. Eräs esimerkki voisi olla tietä pitkin etenevän rivistön
väijytys, jossa kokonainen joukko voi mennä
jonossa ansaan. Mutta senjälkeen kun vihollinen on kyennyt ryhmittäytymään ja aloittaa
vastahyökkäyksen, on vuorossa väistyminen.
Toinen taistelu käydään seuraavana päivänä tai
myöhemmin, kun vihollinen on uudelleen liikkeessä.
5. Hyökkäyksen periaate
Armeijan ensisijaisena tehtävänä on hyökkäys, ei perääntyminen. Väistyttäessäkin on
omaksuttava hyökkäyksen suorittaminen määrävaiheessa.
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6. Yllätyshyökkäyksen periaate
Säätä, maastoa ja erityisesti pimeyttä täytyy
aina käyttää edullisimmin hyväksi hyökkäystä
aloitettaessa ja aloittaa se siellä, missä vihollinen sitä vähiten osaa odottaa. Erityisen hyvätuloksinen yllätyshyökkäyksen käyttömenetelmä on hajoittaa joukot hajalleen päiväsaikaan
ja vain tarkka-ampujia käyttämällä antaa
merkki vastarinnasta sekä ryhmittää joukot yön
aikana ja hyökätä keskitetysti, kun vihollinen
ei pysty toimimaan täysivoimaisena.
7. Jatkuvan hyökkäyksen periaate
Kun hyökkäys kerran on saatu käyntiin, on
sitä välittömästi jatkettava. Joukot eivät saa ottaa huomioon väsymystään tai nälkäänsä, vaan
vihollinen on pidettävä jatkuvasti toiminnassa
sallimatta sen levätä.
8. Itsenäisyyden periaate
Operaation itsenäisyydellä on oltava suuri arvo. Komentajan päätehtävänä on olla voimakkaan, itsenäisen rohkeuden esimerkkinä joukoilleen.
9. Yksimielisyyden periaate
Sota on kuin shakkipeliä; ei kukaan voi pelata vain omilla miehillään, pelaajan on pysyttävä vihollista muutamia siirtoja edellä. Senvuoksi, vaikka jokainen yksikkö toimii itsenäisesti taktillisissa operaatioissa, täytyy olla ylipäällikkö johtamassa taistelua ja laatimassa
yleissuunnitelmat koko sotatointa varten.
10. Sotilashengen periaate
Sodassa on aseiden laadulla ja määrällä tärkeä merkitys; ilman aseita ei kukaan voita. On
myös mahdollista hävitä niillä.
Voitokkaan armeijan tärkein ominaisuus on
sotilashenki. Kaikin kuviteltavissa olevin keinoin täytyy mahdollisen tappion ajatus poistaa
armeijasta ja sen sijalle luoda rautainen voiton
tahto.
Näitä periaatteita noudattaen kommunistiset
kiinalaiset joukot saavuttivat menestyksensä
taistelussaan japanilaista
Itagaki-divisioonaa
vastaan toisessa maailmansodassa ja myöhemmin sisällissodassa. On myös kohtuullista otaksua, että niillä on myös vaikutuksensa Vietkongin ja Pohjois-Vietnamin joukkojen taktiikkaan.
(Military Review, July 1967)
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VAPAAN
MERENKULUN
HÄMEENLINNA

Meillä on naapurin Turren kanssa epäselvät
"paperit", ja siitä se tappelu aina alkaa...

rrtzr-

Lomakeasioissa on myös oltava selvät paperit!
Maalaiskuntien Liitossa t u t k i t a a n j a t k u v a s t i
m a h d o l l i s u u k s i a tehostaa
lomaketekniikkaa.
Yhteistyössä e r i v i r a n o m a i s t e n kanssa p y r i t ä ä n
kehittämään tarkoituksenmukaiset lomakkeet.
V a l m i i t l o m a k k e e t saatte suoraan Kunnallispainon l o m a k e p a l v e l u s t a .
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