
RANNIKON PUOLUSTAJA 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan 

julkaisema tiedotuslehti 

7. Vuosikerta N:o 2/64 Heinäkuu 1964 

R A N I f l l K K O S O T I L M S E f O T I -
Y H D I S T Y K S E N T Y Ö S H R M L T A 

Kun Rannikkosotilaskotiyhdistykselle tarjoutui tilaisuus palstatilan käyttöön nyt käsillä ole-
vassa Rannikon Puolustajan numerossa, otimme tarjouksen ilomielin vastaan. Näimme siinä ran-
nikolla elämäntyönsä suorittaneiden tai varusmiesaikansa siellä viettäneiden piirien kädenojen-
nuksen sille yhdistykselle, joka tekee työtään — sääntöjemme sanontaa käyttääkseni — me-
rellä, saaristossa ja rannikon olosuhteissa palvelevien sotilaiden hyväksi. 

Useimmille lukijoista on työmme varmaankin pääpiirteittäin tuttua, mutta koska monien va-
rusmiesaika on jo melko kaukana takanapäin ja sisartemme alokasjuhlissa pitämien puheitten 
sisältö ammoin unohtunut, lienee lyhyt katsaus yhdistyksemme toimintaan paikallaan. 

Rannikkosotilaskotiyhdistys (alunperin Rannikkosotilaiden Huoltoyhdistys) perustettiin jo v 
1918 ja pienestä alusta on vuosien mittaan kehittynyt vireästi toimiva yhdistys, jonka toiminta-
alue ulottuu Kotkasta Raumalle. Alkuaikojen vaatimattomien lukutupien tilalle ovat tulleet yhä 
suuremmat ja ajanmukaisemmat — nykyisin valtion rakennuttamat ja sotilaskotiyhdistyksille so-
tii askotitoimintaa varten luovuttamat kodit. Yhdistys hankkii näihin koteihin tarvittavan kalus-
tuksen, sisustustekstiilit yms sekä varustaa ne tarvittavilla keittiö- ja leipomokoneilla ja 
-kalusteilla. 

Tällä hetkellä on yhdistyksemme toiminta-alueella 18 sotilaskotia ja 3 kanttiinia ja niiden 
ympärillä toimivat yhdistyksen alaiset paikallisosastot. Kotien hoidosta vastaa palkattu henkilö-
kunta, emäntä ja tarvittava määrä apulaisia. Heidän rinnallaan päivystävät vapaaehtoista työtä 
tekevät paikalliset sisaret, jotka myös hoitavat kirjastot. 

Toimintansa rahoittamiseksi järjestävät paikallisosastot juhlia, konsertteja, arpajaisia ja 
myyjäisiä. Vuosittain Rannikkosotilaskotiyhdistys —• kuten muutkin sotilaskotiyhdistykset —• 
luovuttaa PE:lle määräosuuden bruttomyynnistään, mikä osuus v 1963 yhdistyksemme osalta oli 
mk 26.167,87. Tämän summan siirtää PE käytettäväksi varusmiesten hyväksi. Mahdolliset voitto-
varat käyttää yhdistys välittömästi varusmiesten hyväksi tehtävään työhönsä. 

Varusmiesten viihtyisyydestä on huolehdittu monin tavoin ja niin on kaikissa toimintapis-
teissämme jo "tavanomaisiksi" käyneiden radiovastaanotinten lisäksi televisiot sekä erilaisia pe-
lejä. Kotien kirjastot pyritään myös pitämään mahdollisimman ajanmukaisina ja niitä täyden-
nettäessä käytetään asiantuntija-avun lisäksi ostoviitteinä varusmiesten keskuudessa suoritettu-
jen kiertokyselyjen tuloksia. Kuten ennenkin, kuuluvat erilaiset varusmiehille järjestettävät 
juhlat (alokas-, äitienpäivä-, kevät- ja joulujuhlat) yhdistyksen ohjelmaan ja jo traditioksi tul-
leita joulupaketteja jaettiin esim v 1963 joulunpyhinä palveluksessa oleville varusmiehille, 
yksinäisten vartiolinnakkeitten miehille, merivartijoille ja sotilassairaaloiden potilaille yhteensä 
2.390 kpl. 



R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N K I L L A N P A I K A L L I S O S A S T O J E N 
T O I M I N T A O H J E V A H V I S T E T T U 

Toimintaohje Rannikon Puolustajain Killan 
paikallisosastoja varten vahvistettiin johtokun-
nan kokouksessa seuraavaksi: 

1. Killan jäsenet voivat johtokunnan suostu-
muksella muodostaa paikallisosastoja Killan jä-
senten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tar-
koitusperiä edistämään. Osastojen pääasiallise-
na tehtävänä on alueellaan asuvien jäsenten 
kokoaminen yhteisiin tilaisuuksiin sekä ranni-
kon väestön, rannikkotykistön joukko-osastojen 
ja rannikon puolustajien lähentäminen toisiin-
sa. Osastot ovat rekisteröimättömiä. 

2. Osastoon kuuluvat kaikki alueella asuvat 
Killan jäsenet. Helmikuussa pidettävässä osas-
ton vuosikokouksessa valitaan osaston puheen-
johtaja, johtokunta ja toimihenkilöt noudattaen 
Killan sääntöjen 9 §:n määräyksiä. 

3. Osaston johtokunta johtaa toimintaa ja 
pitää yhteyttä Killan johtoon johtokunnassa 
olevien jäseniensä sekä toimihenkilöidensä vä-
lityksellä. Osasto on velvollinen pitämään jä-
senkortistoa sekä tilejä. 

4. Osasto järjestää jäsenilleen juhla-, kokous-
ym. tilaisuuksia sekä retkeilyjä, joihin Killan 
johtokunta tarvittaessa hankkii esitelmöitsijöitä 
ja muita ohjelman suorittajia. 

5. Osaston tehtävänä on huolehtia Rannikon 
Puolustajain levykkeen jakamisesta varusmie-
hille paikallisissa rannikkotykistön joukko-
osastoissa levykkeen sääntöjen mukaisesti. 

6. Osasto on velvollinen suorittamaan alueel-
laan jäsenhankintaa ja keräämään jäseniltään 
jäsenmaksut. Jäsenmaksuista jää Killan vuosi-
kokouksen erikseen määräämä osa suoraan 
osaston käytettäväksi, muu osa on tilitettävä 
Killalle. Mikäli osaston jäsenet suorittavat 
maksunsa suoraan Killan postisiirtotilille tai 
pankkitilille, palauttaa Killan rahastonhoitaja 
osastolle kuuluvan osuuden. Killan johtokunta 
voi myöntää osastolle myös määräosan osaston 
Killalle hankkimista tuloista. 

7. Osaston on vuosittain lähetettävä Killan 
johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä 
toimintakertomus, tilikertomus, vuosikokouksen 
pöytäkirja ja hyväksytty toimintasuunnitelma. 

Killan johtokunta lähettää osastolle Killan 
ja sen johtokunnan päätökset, hyväksytyn toi-
mintasuunnitelman ja vuosittain tarkistetta-
vaksi voimassa olevat jäsenluettelot. 

8. Osaston on lähetettävä Rannikon Puolus-
tajaan tarkoitetut kirjoitukset Killan sihteerille 
erikseen määrättävinä aikoina. Paikallisen tie-
dotustoiminnan saa osasto suorittaa itsenäisesti. 

9. Tämän toimintaohjeen vahvistamisen aika-
na ovat olleet toiminnassa seuraavat Rannikon 
Puolustajain Killan paikallisosastot: 

—• Kymenlaakso kilta 64 jäsentä 
— Helsingin kilta 213 ,5 
— Hankoniemen kilta — 

Hangöudds gillet 40 „ 
—• Turunmaan kilta 87 „ 
—• Rauman kilta 33 „ 

Olosuhteet muuttuvat, kodit kasvavat, niiden asiakkaat ovat kenties hiukan toisenlaisia kuin 
"vanhaan hyvään aikaan". Uusi kiireinen aika rationalisointeineen, erilaisine säännöksineen ja 
määräyksineen ei jätä paljon tilaa vapaaehtoisin voimin tehdylle työlle. Ja kuitenkin vapaa-
ehtoista, palkatonta sotilaskotityötä tehdään meidänkin päivinämme sama päämäärä silmien 
edessä kuin yhdistyksemme syntysanoja lausuttaessakin: viihtyisän sotilaskodin luominen varus-
miehille, heidän vapaa-aikansa tekeminen mahdollisimman kodikkaaksi hyvien, kehittävien har-
rastusten piirissä. Tämä on kodin tervehdys nuorelle varusmiehelle, joka ehkä hyvinkin kau-
kana omasta kodistaan, oudoissa oloissa suorittaa omaa kunniakasta kansalaisvelvollisuuttaan. 

Sirkka-Liisa Hintikka 
Rannikkosotilaskotiyhdistyksen puheenjohtaja 
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ILMATORJ U NTAUPSEERIYHDiSTYS 
lO-VUOTIAS 

Maaliskuun 18. päivänä 1954 perustettiin 
Helsingissä Katajanokan Upseerikerholla II-
matorjuntaupseeriyhdistys, joka toimii sekä 
aktiivipalveluksessa että reservissä olevien it-
upseeriemme yhteenliittymänä ja edustajana. 
Perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi 
eversti E. Tuompo, ja läsnä oli nelisenkym-
mentä upseeria. 

Alkuperäinen tarkoitus oli, että Ilmatorjun-
taupseeriyhdistys saisi alamuodosteikseen maan 
eri paikkakunnille syntyviä kerhoja. Lahteen 
perustettiinkin tällainen vuonna 1954 ja Var-
kauteen vuonna 1956. Turussa on toiminut 
1950-luvun alkupuolelta lähtien epävirallinen 
it-upseerien yhteenliittymä. 

Yhdistyksen toimielimet ovat alusta pitäen 
olleet yhdistyksen kokous, valtuuskunta ja 
hallitus sekä viimeksi mainitun alaiset valio-
ja toimikunnat. Valtuuskunnan puheenjohta-
jina ovat toimineet eversti E Tuompo (1954— 
59) ja majuri (res), agronomi Olavi Sipilä 
(vuodesta 1960 lähtien). Yhdistyksen hallitus 
valio- ja toimikuntineen on ollut toiminnan 
keskipisteenä. Hallituksen puheenjohtajina ovat 
toimineet eversti Pekka Jokipaltio (1954—55), 
majuri Olavi Sipilä (1956—57), eversti Olavi 
Seppälä (1958—59) ja eversti Jar l Jarkka 
(vuodesta 1960 lähtien). Yhdistyksen vuosiko-
kouksiin, jotka on pidetty keväisin eri pai-
koissa, on aina liittynyt myös erilaatuisia 
ammatillisia esitelmiä, näytöksiä jne. 

It-miesten vuosipäivän (30. 11.) tuntumaan 
on niin ikään Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen 
ja maan muiden it-organisaatioiden toimesta 
järjestetty eri paikoissa ohjelmallisia kokoon-
tumistilaisuuksia. 

Hallituksen alaisuudessa on vuosien mittaan 
toiminut useanlaisia valiokuntia. Tällaisina 
mainittakoon julkaisu-, perinne-, tiedotus-, ta-
lous-, juhla-, yleis- ja työvaliokunnat. 

Yhdistyksen näkyvimpänä, pitkäaikaisena 
saavutuksena on kerran vuodessa ilmestyvä II-
matorjunta-julkaisu. Se on tähän mennessä il-
mestynyt vuodesta 1954 lähtien yhteensä 9 
kertaa. 

Maamme it-joukkojen historiateoksen "II-

matorjuntajoukot 1925—1960" ilmestyminen oli 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen viime toimin-
tavuoden merkittävin saavutus. Mainitun teok-
sen aikaansaaminen kesti useita vuosia. Sen 
sisältö- ja talouskysymykset ovat monin ta-
voin sävyttäneet Ilmatorjuntaupseeriyhdistyk-
sen toimintaa äskeisinä vuosina. 

It-perinteiden vaalinta on ollut Ilmatorjun-
taupseeriyhdistyksen ohjelmassa alusta alkaen. 
Tämän toiminnan merkittävinä saavutuksina 
mainittakoon 75 mmm Putilow-tykin pystyt-
täminen syyskesällä 1957 Lohtajan it-leirialueel-
le. Mainittu tykki oli Suomenlinnan kiinteän 
it-patterin ensimmäinen tykki 1920-luvulla. 
It-joukko-osastojen lippujen aikaansaamiskysy-
mys aiheutti yhdistyksen piirissä vuonna 1957 
erityisen lipputoimikunnan muodostamisen. Tä-
mä toimikunta vaikutti osaltaan merkittäväl-
lä tavalla siihen, että it-yksikkömme saivat 
seuraavana vuonna, puolustusvoimien 40-vuo-
tisjuhlien yhteydessä omat lippunsa. 

Vuonna 1960 kiinnitettiin yhdistyksen toi-
mesta Suomenlinnan Länsi-Mustalla sijaitse-
van kasarmirakennuksen seinään ensimmäisen, 
vuonna 1925 toimintansa aloittaneen it-yksik-
kömme muistolaatta. 

Ammattitietouden kartuttaminen on jatku-
vasti ollut yhdistyksen ohjelmassa voimak-
kaasti esillä. Tämän toiminnan merkittävim-
pinä tapauksina todettakoon mm. yhdistyksen 
edustajien mukanaolo suurissa ulkomaisissa il-
mailunäytöksissä. 

Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen merkittävänä 
pyrkimyksenä on jatkuvasti ollut pitää kiin-
teää yhteyttä maan muihin it-yhteenliittymiin. 
Vuonna 1957 sai alkunsa Ilmatorjuntasäätiö, it-
yhteenliittymien taloudellisten asioiden aja-
ja. Ilmatorjuntaupseeriyhdistyksen taholta on 
hyvää yhteistyötä pidetty yllä myös reservin 
upseerien ja aliupseerien yhdistysten kanssa. 
Ilmatorjuntaupseeriyhdistys on kehitellyt myös 
it-miesten kiltakysymystä, joka juuri nyt on 
varsin ajankohtainen. 

Ilmatorjuntayhdistyksen 10-vuotisjuhlako-
kous pidettiin sunnuntaina 19. pnä huhtikuuta 
Helsingin Ilmatorjuntarykmetissä Hyrylässä. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN JÄSENMAKSU V 1964 ON 5 MK 

Se pyydetään suorittamaan Killan paikallisten alaosastojen sihteereille tai suoraan Kil-
lan postisiirtotilille 124 911. Maksu on mahdollista suorittaa myös Rannikon Puolusta-
jain päivillä Kotkassa 30.8.1964. 
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24. 6. 1964 

Turun Asennuspajan toimitusjohtaja, majuri 
evp. Carl-Äke B l o m Turussa. Hän on synty-
nyt Tampereella, tullut ylioppilaaksi 1827 ja 
käynyt kadettikoulun 1929—30 sekä lyhenne-
tyn kauppakorkeakoulun v. 1945. Nuorempana 
upseerina hän oli 1. Erillisessä Rannikkoty-
kistöpatteristossa 1930—33 ja toimi seuraavana 
vuonna aluepäällikkönä Vaasan suojeluskunta-
piirissä, minkä jälkeen palveli jälleen nuor. 
upseerina 1. Er. RTPstossa 1935—37. Koululai-
va Suomen Joutsenen valtameripurjehduksella 
hän oli 1937—38. Mittausupseerina hän toimi 

Jatkuu sivulla 6 

8. 7. 1964 

Majuri Olli Kullervo A i r o l a Kotkassa. 
Hän on syntynyt Piikkiössä, tullut ylioppilaak-
si 1926, suoritti asevelvollisuutensa Kenttäty-
kistörykmentti l:ssä vuosina 1926—27. Meriso-
takoulun rannikkotykistökadettilinjan hän suo-
ritti 1927—29 ja Taistelukoulun yleisen komen-
tajakurssin v. 1952. Hän palveli nuorempana 
upseerina, adjutanttina ja patterinpäällikkönä 
Rannikkotykistörykmentti 3:ssa 1929—33, opet-
tajana Merisotakoulussa 1933—34 ja aluepääl-
likkönä Kymenlaakson suojeluskuntapiirissä 
1936—39. Talvisodassa hän toimi linnakkeen 
päällikkönä 2. Erillisessä Rannikkotykistöpat-
teristossa ja sodassa 1941—45 linnakkeiston ko-
mentajana 2. Rannikkoprikaatissa ja komppa-

Jatkim sivulla 6 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A T 
Viettäkäämme virkistävä päivä rannikon hengessä. 
Kokoontukaamme Kotkassa 30.8.1964. 
Rannikon puolustajain päivää vietetään 30.8.1964 Kotkassa ja sen saaristossa Ky-

menlaakson killan toimiessa isäntänä. Kokoontuminen on Kyminlinnassa klo 10.00. Niille 
jäsenille, heidän omaisilleen ja ystävilleen, joilla ei ole mahdollisuutta matkustaa 
omalla ajoneuvolla, Kilta järjestää huokean yhteiskuljetuksen linja-autoilla, jotka läh-
tevät varhain sunnuntaiaamuna ja palaavat myöhään illalla. 

Ilmoittautukaa mukaan 20.8.1964 mennessä alla olevaa lipuketta käyttäen. Ilmoittau-
tumisia ottavat vastaan paikallisten kiltojen sihteerit seuraavilla osoitteilla: 

Kymenlaakson kilta: yliv Kalervo Torkkeli, Kyminlinna KotRPsto 
Helsingin kilta: toim Martti Koski, Kapteenink 1 E 48 Helsinki, Helsinki 637 802 
Hangon kilta: yliv A Korhonen, Hanko HanRPsto 
Turunmaan kilta: myyntiedustaja Erkki Vilppu> Puutarhakatu 8 B 42 Turku 

Turku 36 266 
Rauman kilta: työnjohtaja Arvo Miettinen, Satamakatu 13 as 6 Rauma. 

Rannikon Puolustajain kilta. 
Ilmoittaudun Kotkassa pidettäville Rannikon puolustajain päiville 30. 8. 1964. 
Osallistun yhteiskuljetukseen. Varaan paikkaa. Yhteiskuljetusmaksun 
(5:—/henk. meno—paluu) suoritan lähtöpaikalla. 
Saavun omalla ajoneuvolla. Tarjoan käytettäväksi paikkaa. Matkakustannuk-
siksi arvioin :—-/henk. 
Nimi 
Osoite 
Puhelin . . .. (Tarpeeton yliviivataan) 
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V A A S A 
VARUSKUNTAKAUPUNKINA 

Puolustuslaitoksessa on varuskunnalla kaik-
kialla paikallisista oloista riippuva erikoisase-
mansa ja kun puhutaan varuskuntakaupungis-
ta, nousee silmien eteen heti kuva kasarmeista, 
ohjesäännöistä, sotilaitten täyttämistä kaduista 
ja jonkin verran negatiivisilta vaikuttavista 
iloista. Tämä mielikuva perustuu kuitenkin pää-
osaltaan perimätietoon ja historiallisiin romaa-
neihin, kuten myöhemmin tulemme useinkin 
toteamaan. 

Vaasan Rannikkopatteriston tultua Vaasan 
kaupungin nimikkopatteristoksi 1.1.1957, alet-
tiin jo silloin puhua siirrosta avarampiin tiloi-
hin. Siirtymisen tultua nyt ajankohtaiseksi lie-
nee paikallaan luoda katsaus patteriston tule-
vaan sijoituspaikkakuntaan, varuskuntakaupun-
kiin, jolla mm. tässä suhteessa on historiallisia 
perinteitä. 

Aluksi on syytä muistaa, että kun Vaasa sai 
30.1.1611 kaupunkietuoikeutensa ja samalla 
Vaasan kuningassuvun sekä vaakunan että 
kuuluisan nimen, se perustettiin pelkästään 
kaupankäyntiä varten ja vasta lähes 150 vuot-
ta perustamisensa jälkeen se sai ruotsalaisen 
jakolaitoksen perusteella nimikkorykmenttinsä, 
minkä vahvuus oli 700—800 miestä. Tämä lak-
kautettiin v 1810, perustettiin uudelleen 7 vuot-
ta myöhemmin 600 miehen vahvuisena Vaasan 
pataljoonana ja lakkautettiin jälleen 13 vuotta 
myöhemmin. Näiden lisäksi oli kaupungissa 
venäläistä sotaväkeä, minkä perusteella Vaasa 
määrättiin keisarillisella käskykirjeellä varus-
kuntakaupungiksi. Samalla käskykirjeellä sinne 
määrättiin rakennettavaksi kasarmeja ja ennen 
Vaasan paloa v 1852 siellä olikin kasarmina 
toimiva "päävahti" ja 6 majoitustaloa. 

Uuden Vaasan perustamisen jälkeen jatkui 
suomalaisten joukkojen perustaminen ja lak-
kauttaminen entiseen tapaan. On kuitenkin 
otettava huomioon se, että vaikka Suomessa oli 
tuohon aikaan venäläistä sotaväkeä, sen upsee-
ristoon kuului aina joukko suomalaisia miehiä, 
minkä johdosta suomalaisten ja venäläisten 
joukkojen yhteistoiminta sujui kitkattomasti ja 
vastaavasti sotaväen ja kaupungin asukkaiden 
välit olivat koko ajan suhteellisen hyvät. 

Vaasan varuskunnan katsauksen omainen 
historiallinen tausta huipentuu Vaasan kau-
pungin ja vaasalaisen väestön osuuteen vapaus-
sodassamme. Silloin, 46 vuotta sitten oli itses-
tään selvää, että Pohjanmaa valittaisiin vapaus-
sodan lähtöalueeksi. Se sijaitsi kaukana maan 
eteläosissa sijaitsevista levottomuuspesäkkeistä, 
merenkulkuyhteydet ulkomaille olivat verrat-
tain rauhalliset, Pohjanmaalle sijoitetut venä-
läiset varuskunnat olivat suhteellisen harvalu-

kuiset ja suojeluskuntien järjestäminen oli eh-
tinyt pitemmälle kuin maan muissa osissa. Hy-
vin tärkeä seikka oli sekin, että elintarvike-
tilanne Pohjan puolessa oli paljon parempi 
kuin etelässä, missä puute oli jo kauan aikaa 
ollut peloittava. Kaikkiin näihin konkreetti-
siin seikkoihin on lisättävä psykologiset tekijät. 

Vaasasta muodostui aluksi tapahtumien keski-
piste, kun kenraaliluutnantti Mannerheim saa-
pui sinne 19.1.1918 ja hieman myöhemmin, 29.1. 
1918 eräät senaatin jäsenistä, jotka muodostivat 
maan hallituksen. Näin ollen tuli Vaasan kau-
pungista Suomen pääkaupunki kolmen kuukau-
den ajaksi. 

Ensimmäinen itsenäinen Suomen puolustus-
voimain sotajoukko, mikä v 1919 sijoitettiin 
Vaasaan, oli Kaartin Jääkäripataljoona, mikä 
aluksi oli suomenkielinen, mutta muuttui sit-
ten ruotsinkieliseksi joukko-osastoksi. Edelleen 
siellä on ollut JPr :n esikunta, suomenkielinen 
KkK, ruotsinkielinen KtR 4, talvi- ja jatko-
sotien aikana TykKK 2 ja JvKK 7, RsOs 9 ja 
RsOs 1, TykKK 3 sekä nykyisin sinne sijoite-
tut E/PohmSl, E/VaaSp, Pohjanlahden Mvston 
esikunta ja lopuksi nyt heinäkuussa Sodan-
kylän siirtyvä PohmJP, minkä tilalle VaaRPsto 
siirtyy. 

Edellä sanotun perusteella saattaisi luullakin, 
että Vaasassa ei ole muuta kuin sotilaallisia 
laitoksia ja että se todellakin on "tyypillinen" 
varuskuntakaupunki. Tilanne ei kuitenkaan ole 
tällainen! Vaikka kasarmialue onkin käytän-
nöllisesti katsoen keskellä kaupunkia, on Vaasa 
silti mitä suurimmassa määrin teollisuus-, 
kauppa- ja satamakaupunki sen asukasluvun 
ollessa 44 500 henkeä. Kuitenkin se on vilk-
kaasta rakennustoiminnastaan ja alati paisu-
vasta liikenteestä huolimatta säilynyt kauniina 
ja idyllisenä yhdyskuntana. 

Kun tarkastellaan niitä näkymiä, joita tämän 
hetken Vaasa tarjoaa sinne siirtyvälle joukko-
osastolle, voimme aluksi todeta, että kasarmi-
alueen sijaitseminen kaupungin sydämessä on 
koulutuksen kannalta jossakin määrin haital-
lista. Ulkoharjoituksista ainoastaan sulkeisjär-
jestyksen harjoitus ja sitä vastaava koulutus 
voidaan pitää alueella sijaitsevalla kirkkoken-
tällä sekä muodollinen tykkikoulutus sinne pe-
rustettavassa "tykkitarhassa". Ampumarata si-
jaitsee n. 8 km kaupungista etelään. Taistelu-
koulutus ja varsinainen tykki- ja yhteistoimin-
takoulutus on suoritettava usean kymmenen 
kilometrin päässä kaupungista, mikä kieltä-
mättä on suuri haitta ottaen huomioon lyhyen 
koulutusajan. 



Kun vertaa miehistön majoitusolosuhteita 
Suomenlinnan ja Vaasan välillä, on ero sangen 
suuri. Hiljattain peruskorjatuista kasarmira-
kennuksista ei puutu mitään niistä mukavuuk-
sista, mitä nykyajan varusmiehille voidaan 
yleensä tarjota. 

Lähes samaa voidaan sanoa kantahenkilökun-
nan asunnoista, mitkä sijaitsevat kasarmialueen 
ja kaupungin välissä. Tämän hetken tietämän 
mukaan vapautuu kaupungissa olevista puo-
lustuslaitoksen 77:stä asunnosta 43 asuntoa, 
joista osa on modernissa kerrostalossa osan 
ollessa taas 2—4 perheen puutaloissa, joissa on 
mukavuudet lukuunottamatta keskuslämmitys-
tä. Lisäksi on alueelle ruvettu rakentamaan 
yhtä nykyaikaista 30 asunnon kivitaloa, minkä 
valmistuttua asuntotilanne on todellakin hyvä, 
vaikka se tällä hetkellä tuntuukin hieman vai-
kealta. 

Kuten tunnettua, on Vaasa voimakkaasti suo-
malaistuva, kaksikielinen kaupunki, missä ruot-
sinkielisiä on n 1/3 koko väestöstä. Tämä edel-
lyttää sitä, että mikäli VaaRPston rouvat aiko-
vat saada julkisen viran tai toimen, on heidän 
hallittava molemmat kotimaiset kielet. Sairaa-
loihin, teollisuuden ja osittain liike-elämänkin 
palvelukseen päässee kuitenkin pelkällä suo-
menkielellä. Mainittakoon tässä yhteydessä, et-
tä Vaasan ympäristö, ts maaseutu ja saaristo 
on pelkästään ruotsinkielistä. 

Sangen mielenkiintoista on myös tietää, min-
kälaiset kouluolosuhteet tulevat patteriston 
lapsille. Vaasassa on 6 suomenkielistä kansa-
koulua, 2 suom ja ruots lyseota sekä 1 suom 
ja ruots yhteiskoulu. Jatko-opintoja silmällä-
pitäen siellä on lisäksi ammattikouluja, kaup-
pakoulu ja -opisto, merikoulu, kaksikielinen 
teknillinen koulu, sairaanhoitajakoulu, talous-
koulu jne, joten voidaan päätellä, että jälki-
polvella on mahdollisuudet saada pohjakoulu-
tus kotipaikkakunnallaan. 

Mitä tulee vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin, 
on ensinnäkin muistettava, että Vaasa on me-
renrantakaupunki, joten kesäkausina ei harras-
tuksista liene puutetta. Sanotaan, että Vaasassa 
on n. 5 000 venettä, mikä luku lisääntyy aina-
kin kahdella patteriston siirryttyä sinne. Li-
säksi kaupungin kesäkauteen kuuluu itsestään 

Jatkoa sivulta 4 
1. Er. RTPstossa 1938—39 ja Rannikkotykistö-
rykmentti 5:ssä 1940—41. Sen jälkeen hän oli 
viestikomentajana ja linnakkeiston komenta-
jana. V. 1944 hän erosi vakinaisesta palveluk-
sesta ja toimi vuodesta 1945 käyttöpäällikkönä 
Valtion Sähköpajan Turun osastossa, missä 
tehtävässä hän oli vuoden 1948 loppuun, jol-
loin Valtion Sähköpaja siirrettiin posti- ja 
lennätinhallituksen alaisuuteen ja nimi muu-
tettiin Turun Asennuspajaksi, jonka toimitus-
johtajana majur i Blom toimii. 

selvänä seikkana sotilassoittokunnan iltapäivä-
konsertit samoinkuin varusmiesten iltalenkit 
Vaskiluodon tiellä. Edelleen varuskunnan Up-
seerikerholla on käytössään Vaasan saaristossa 
sijaitseva Taulusaari samoin kuin kantahen-
kilökunnalla yleensä on mantereella sijaitseva 
Gerbyn kesänviettopaikka, joihin on mukava 
mennä perheineen viikonloppuretkelle. 

Vaasan varuskunnassa on merkittävänä pe-
rinteenä suhteellisen tiivis yhteistoiminta soti-
las- ja siviilimaailman kesken, mikä ilmenee 
varuskunnan kerhojen ja reserviläisten kerho-
jen välisinä erilaisina kilpailuina kuten "Kuu-
den kerhon kilpailut", "Pilkkiongintakilpailut" 
jne, yhteisinä juhlatilaisuuksina, yhteistoimin-
tana erilaisissa seuroissa ja yhdistyksissä — 
sellaisissa, joihin voidaan liittyä, ja sellaisissa, 
joihin kutsutaan. 

Vielä on todettava, että Vaasa on taiteen 
luojana ja kehittäjänä varsin korkeatasoinen 
kaupunki. Sieltä ovat lähtöisin kirjaili jat San-
teri Alkio ja Artturi Leinonen, runoilijat Te-
gengren ja Hemmer, taiteilijat Danielsson ja 
Nelimarkka, kuvanveistäjä Viktor Malmberg, 
säveltäjät Toivo Kuula ja Heikki Klemetti, 
Vaasan suunnittelija ja piirtäjä, lääninarkki-
tehti Carl Axel Setterberg sekä monet muut, 
joiden jälkeensä jättämät perinteet tuntee Vaa-
sassa lähes joka askeleella. Niitä vaalivat kor-
keatasoinen museo sekä arvostettu musiikki-
ja teatterielämä, joiden voidaan hyvällä syyllä 
sanoa pitävän yllä "taidekaupungin" mainetta. 

Vaasan Rannikkopatteristo on lyhyen ole-
massaolonsa aikana ollut joukkona muiden 
seassa omistamatta vanhoja perinteitä tai van-
haa nimeä, mikä olisi tehnyt sen arvostetuksi 
historian lehdille. Kun Vaasan kaupunki luo-
vutti lipun nimikkopatteristolleen, se samalla 
antoi seuraavan kehotuksen: "Muistuttakoon 
patteriston lippu niin kansallisina juhlapäivinä 
kuin arkisen työnkin lomassa Suomen miehen 
soturikunniasta ja tinkimättömästä velvollisuu-
den täyttämisestä menneinä vainon vuosina se-
kä kaukaisilla taistelukentillä että oman maan 
rajoilla". Me kaikki toivomme, että Vaasa saa 
arvoisensa joukko-osaston rannikon puolusta-
jain erään osan siirtyessä sen maisemille. 

A T u k i a i n e n 

Jatkoa sivulta 4 
nian päällikkönä Merisotakoulussa. Sotien jäl-
keen hän oli toimistopäällikkönä Haminan ran-
nikkolinnakkeistossa ja Merivoimien varikko 
2:n päällikkönä. 3. Divisioonan esikunnan tais-
teluvälinetoimiston toimistoupseeriksi hänet 
määrättiin v. 1952. V. 1955 hän siirtyi RT l :n 
asetoimiston päälliköksi ja erosi vakinaisesta 
palveluksesta 1957. Tämän jälkeen hän toimi 
Kotkan väestönsuojelupäällikkönä ja on ny-
kyään Etelä-Kymenlaakson teollisuuslaitosten 
ja liikeyritysten väestönsuojeluohjaajana. Ma-
juri Airola toimii myös Kymenlaakson Museo-
seuran intendenttinä. Hänen harrastuspiiriinsä 
kuuluvat erityisesti museoasia ja kotiseututyö. 
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JOHTORENGAS 
Edellisen numeron ilmestymiseen jälkeen on 

ehditty aika tavalla: 
—• It-kerhon johtokunta haastoi Johtoren-

kaan vastaavan elimen pistooliotteluun 16.3. 
Teekkarilan radalla. Tämän voitimme kirk-
kaasti. 

—• 19.3. olimme Rt:n res.aliupseerien vieraina 
saunomassa Rastilassa. 

—- Liikuntaa on harrastettu etupäässä sun-
nuntaisin: 22.3. tehtiin vielä hiihtolenkki ja 5.4. 
käveltiin. 

—• Herrasmieskilpailu. Koleasta ja kosteasta 
säästä huolimatta oli 17.4. kokoontunut Suo-
menlinnan upseerikerholle ilahduttavan paljon 
kilpailijoita. Arvonnan ja alkuvalmistelujen 
jälkeen herrat upseerit lähetettiin kiertämään 
kilpailurataa siten, että parittoman lähtönume-
ron saaneet kiersivät rastit määrätyssä järjes-
tyksessä, parilliset numerot päinvastaisessa. 
Kerhon puheenjohtaja toimi kilpailujen tarkas-
tajana käyden läpi koko radan kilpailun ku-
luessa. Hauskoista ja yllättävistä tehtävistä 
mainittakoon: ilman lämpötilan arviointi, palo-
tikkaiden rakentaminen, aseen kaliiperin arvioi-
minen ammuttujen reikien perusteella, kartan 
laatiminen ja sen "naamiointi" esittämään 
muuta kuin karttaa. Edelleen oli "esterata" 
ylitettävä täysi, korvaton vesimuki kädessä ja 
viimeisenä tehtävänä oli selostaa kerhon emän-
nälle minkälaisena haluaa paistetun kananmu-
nan ja sen jälkeen se olikin paistettava itse 
emännän arvostellessa tuliko siitä selostuksen 
mukainen. Kilpailun järjesti vanhalla rutiinilla 
ja taidolla ylil R H e l k e . Osanottajia oli 42 
henkeä (toimitsijat ml) ja tulokset: 

1) kapt I Oula res 985 pist 
2) ltn J Vehmas akt 970 
3) maj M Wähäjärvi akt 970 
4) vänr J Rainesalo res 965 
5) ltn A Peltomaa akt 900 
6) ltn P Pohjola res 845 
7) ylil P Vähäkallio res 835 
8) inskapt T Aitola res 810 
9) komkapt V Veltheim akt 800 

10) vänr L Kuparinen akt 790 
11) vänr M Jäntt i res 740 
12) ltn V-O Castren res 725 
13) ltn K Kurka akt 710 
14) maj A Kajaani akt 695 
15) maj V Lappinen akt 685 
16) vänr P Rinne res 660 
17) maj P Salminen akt 555 
18) ltn J Valle res 545 
19) kapt A Sariola res 375 
•— 21.4. osallistuimme It-kerhon kevätkokouk-

seen, jossa kuultiin mm. lähetystöneuvos H 
B r o t h e r u k s e n mielenkiintoinen esitelmä. 

— Helatorstaina olimme mukana RtUY:n 
järjestämillä museopäivillä Suomenlinnassa. 

—• MeriSK:ssa pidettiin tiedotustilaisuus up-
seerioppilaille 11. 5. 

— Kolmen kerhon välinen jokakeväinen am-
pumaottelu kapt A von Pfalerin kiertopalkin-
nosta oli 23.5. Viikin radalla. Tulimme jälleen 
hyväksi kakkoseksi. Mukana tässä kilpailussa 
ovat Kenttätykistökerho, Kranaatinheitinosasto 
ja me. 

—• Kevätkausi päätettiin seuraamalla VaaR 
Pston kovapanosammuntoja Obbnäsissä 5.6. 60 
hengen voimalla. Kiitokset eversti V u o r e -
l a l l e hyvistä ammunnoista ja makoisista kah-
veista sen jälkeen. 

V A X H O L M A L A I S T E N V I E R A I L U S U O M E N L I N N A S S A 

Kuten vuosi sitten kerroimme, on Vaxholman ja Suomenlinnan välillä ollut vuosit-
tain vuorottainen vierailu juhannuksen alusviikolla. 

Tänä kesänä se tapahtui 14—20.6. entistä juhlavammissa puitteissa. Vaxholmasta saa-
pui Suomenlinnaan sunnuntaina kesäkuun 14 p:nä 21 vaxholmalaista sekä lisäksi 25-
henkinen mainio nuorisosoittokunta, 11—25-vuotiaita nuorukaisia, joukossa 2 tyttöä. 
Nuorisosoittokunta kajautteli säveliään jo heti Suomenlinnaan saavuttuaan aivan aito 
laivastovierailun tyyliin ja esiintyi edelleen mm. yhteisessä kirkkokonsertissa Suomen-
linnan kirkossa samana sunnuntaina. Soittokunnan sen viikon ohjelmaan sisältyi lisäksi 
esiintymismatka Porvooseen ja Loviisaan ja sitä ennen viihtyisä soittotuokio kaupun-
gintalon parvekkeella. 

Aikuisten vaxholmalaisten viikon ohjelmassa oli aluksi tennisotteluja, mitkä päät-
tyivät tällä kertaa isäntien voittoon 8—6, sitten mm. tutustuminen Suomenlinnaan, 
kiertoajelu Helsingissä ja sen ympäristössä, mikä päättyi kaupungin tarjoamaan lou-
naaseen Kaupunginkellarissa, saaristomatka Korkeasaaren kautta Seurasaareen, sauna-
ilta oluen ja makkaran kera, illallinen Walhallassa ja illanvietto Upseerikerholla. Vie-
railun päätteenä oli Vaasan Rannikkopatteriston järjestämä juhannusaaton kokkojuhla 
VaaRPston valleilla, missä muun ohjelman lisäksi saatiin kuulla jälleen nuorisosoitto-
kunnan esityksiä. Juhannusaaton juhla oli samalla Vaasan Rannikkopatteriston jäähy-
väisjuhla suomenlinnalaisille. Ilta päättyi Upseerikerholla ja juhannuspäivänä vieraat 
jättivät kaihoisat jäähyväiset Suomenlinnalle. Vierailu oli sangen sympaattinen. 



KOTKAN RANNIKKO-
PATTE Rl STO 

Patteriston toiminta on sujunut vilkkaitten 
hcnkilöstövaihdosten merkeissä niiden olematta 
kuitenkaan itsetarkoitus. Eduskunnan oikeus-
asiamies vaikutti virkamatkallaan käydessään 
varsin tyytyväiseltä, eivätkä varusmiehetkään 
esittäneet tyytymättömyyttä. 

Kirkonmaahan on jälleen saatu uusi kanta-
henkilöstön rivitalo, mutta koulutuksellisesti 
siellä on tärkeintä ollut kesäleiri ja valmistau-
tuminen siihen. 3.D:n komentaja vieraili Pstos-
sa leirin aikana seuraten RsPtrin ammunnat, 
jotka poikkeuksellisesti suoritettiin Rankista. 

Rankissa on sitten viime kuulumisien päät-
tynyt sekä it- että konekurssi. It-kurssin am-
munnat olivatkin tuloksiltaan ja osumaprosen-
teiltaan varsin korkealuokkaiset. 

Leiriammuntojen päätyttyä suoritettiin Ran-
kissa Patteriston komentajan vaihdos evl E 
T u l i k o u r a n luovuttaessa ja maj P J o k i -
s a l o n vastaanottaessa komentajan tehtävät. 

Henkilötietoja 
4.6.64 maj P J o k i s a l o ylennetty eversti-

luutnantiksi. 
4.6.64 ylil P V ä y r y n e n ylennetty kaptee-

niksi ja aliupseeriston piirissä ovat ylennyksiä 
saaneet 

ylivääpeliksi vääp E P e r i 
vääpeliksi ylik K L a i t i n e n 
ylik E N y k än e n 
ylikersanteiksi kers E H i e t a l a 
kers E M ö r s k y 
kers U L a h t i n e n 
kers M S i n k k o n e n 
Pursimies T y n i on ylennetty ylipursimie-

heksi, mutta samalla siirretty laivastolippuee-
seen. 

Palvelukseen on otettu 
vänrikit S F e d e r l e y 
E H a a p a l a i n e n 
J R i i k o n e n 
E A h o l a i n e n 
kersantit J L e p p ä n e n 
K V u o s a l m i . 
Patteristosta on siirtynyt eläkkeelle evl E 

T u l i k o u r a jääden Kotkaan ja 
yliv E K o r h o n e n , joka on siirtynyt Naan-
taliin. 

Siviilielämän palvelukseen on lisäksi siirty-
nyt kers T J u v o n e n . 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

SIRtRin vuosipäiväjuhlallisuuksia vietettiin 
12.5. Isosaaressa. Paraatin otti vastaan kenrl 
A E h r n r o o t h . 

Iltajuhlat pidettiin Suomenlinnan upseeri- ja 
alipäällystökerhoilla. 

Rykmenttimme kesäleiri saatiin viettää ihan-
teellisissa sääolosuhteissa 20—27.5. Ammunnat 
sujuivat hyvin aikataulun mukaisesti. 

Leiriaikana suoritettiin runsaasti erilaisia 
joukkoyksiköiden välisiä urheiluotteluja. 

Jalkapallosarjan voitti AuK selvästi ja lento-
pallossa peri voiton yllättäen II Pston joukkue. 

Soutukilpailuja hallitsi AuK ylivoimaisesti. 

Henkilötietoja 
Palvelukseen ovat astuneet: 
vänr Kaj K y t ö p u r o , 2.Ptri, 25.5.64 
vänr Juho S a a r i n e n , l.Ptri, 25.5.64 
kers Aatos R i t v o s, 2.Ptri, 1.4.64 
kers Kalevi H ä r k ö n e n , 2.Ptri, 1.6.64 
kers Raimo V a l j a k k a , l.Ptri, 18.3.64 
Ylennykset ja nimitykset: 
ylil Veijo S k y t t ä 4.6.64 kapteeniksi 
ylil Into P o i k k e u s 4.6.64 nimitys kaptkn 

virkaan 
ylik Matti J o u s i s t o 1.6.64 3 lkm sähkö-

teknikoksi 
kers Kaarle R u u s k a n e n 1.6.64 ylikersan-

tiksi 
Komennuksia: 
kers Kalevi H a k a n e n Vierumäelle liikun-

nanohjaajakurssille 1.7.64—30.4.65. 

TYKISTÖKOULU 
Kesäkausi on alkanut, Tykistökoulun Rt-

osasto on ollut linnakekoulutuksessa Mies-
saaressa, jossa 115. upseerikurssi oli 8.6.—4.7. 
ajan käytännön harjoituksissa. Leirillä suoritet-
tiin aluksi ammuntoja kevyillä kranaatinheit-
timillä sekä jalkaväkiaseilla. Juhannuksen jäl-
keen alkoi varsinainen tykistöammuntavaihe, 
johon osallistuivat kapteenikurssi ja kanta-ali-
upseerien peruskurssi. 

Kapteenikurssi päättyi 4.7. ja 115 upseeri-
kurssi 10.7., peruskurssin jäädessä jatkamaan 
opintoja. 
Henkilötietoja 

Kapteeni E V i r m o toimii kanta-aliupsee-
rien peruskurssin johtajana. Peruskurssille ko-
mennettiin ylil U T i r r o n e n KotRPstosta 
opetusupseeriksi ja yliv H L a u k k a n e n 
VaaRPstosta opetusaliupseeriksi. 

Ylil J A N i s k a siirtyi viestikapteenikurssin 
päätyttyä pääesikunnan tykistöosastolle. 
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H A N G O N ALIUPSEERIKERHON 
K U U L U M I S I A 

Retki Turkuun 

Sotilaan työpäivä on pitkä ja jos kohta kaik-
ki se, mikä sisältyy sanaan työpäivä, supistaa 
vapaa-aikaa ja harrastuksia, niin toisinaan kui-
tenkin tapahtuu jotakin, joka tuo tervetulleen 
piristyksen useinkin harmaaseen arkipäivään. 
Tämän saimme me Hangon Aliupseerikerhon 
jäsenet vaimoinemme todeta, kun ensimmäisen 
helluntaipäivän varhaisena aamutuntina sovit-
telimme itseämme linja-autoon sekä suunta-
simme matkamme kohden Turkua. 

TRT:n aliupseerit olivat kutsuneet meidät 
vieraikseen tutustuttaakseen meidät tuohon iki-
vanhaan kauppapaikkaan ja kulttuurinkehtoon 
Suomen Turkuun. 

Turun Aliupseerikerholla isännät esittivät 
historiallisen katsauksen Turun kehityksestä 
aamujen hämärästä hamaan nykypäivään, sekä 
emännät tarjosivat virkistävän kahviaamiaisen, 
joka tosiaankin herätti sekä kehon että mielen 
herkäksi vastaanottamaan sen yltäkylläisyyden, 
minkä päivän mittaan saimme osaksemme. 

Kiertoajelumme aloitimme käynnillä Turun 
linnassa, jossa saimme todellisen asiantuntijan 
opastuksella syventyä tuon vanhan linnan his-
toriaan perustamisesta aina entistämistöiden 
päätöshetkeen saakka. Tutustuminen linnavan-
huksen värikkäisiin ja joskus murheellisiinkin 
vaiheisiin tulee varmaankin kauan säilymään 
jokaisen mukana olleen mielessä. Harppaus 
historian hämyköistä nykypäivän modernin ra-
kennustaiteen pariin sujui kuin leikiten, kun 
isäntämme johdattivat meidät Turun linnasta 
Turun kaupungin teatterin palkeille. Turku 
saa olla ylpeä ajanmukaisesta "Thalian temp-
pelistään", sillä harvalla Suomen kaupungilla 
lienee tarjottavana jotakin sellaista, mitä on 
Turun kaupunginteatterilla, katsoopa sitä esi-
ripun kummalta puolelta hyvänsä. 

Pystyäkseen täysin siemauksin nauttimaan 
kaikesta näkemästään ja kuulemastaan pitää 
kehon olla ravittu ja tämän olivat isäntämme 
ottaneet huomioon, kun linjurimme seuraavan 
kerran pysähtyi Linnan kasarmin kohdalla ja 
kasarmin ruokalassa meitä odotti maittava päi-
vällinen. 

Materialistisen täydennyksen jälkeen kierto-
ajelu jatkui "sightseeing" ajeluna sekä Turussa 
että Naantalissa ja linjurimme ikkunoista avau-
tuvia näkymiä asiantunteva opas selosteli, kun-
nes seuraavassa pysähdyspaikassa levittäytyi 
eteemme vehmas puistoalue ja havaitsimme 
olevamme Kultarannassa, maan isän kesän-
viettopaikassa. Valitettavasti vain vuodenaika 
ei suonut Kultarannan esittäytyä kauneimmil-
laan, mutta hyvin saattoi jokainen mukana ol-
lut kuvitella, miltä siellä näyttää, kun kaikki 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston kesäleiri pidettiin 20—27.5.1964 
välisenä aikana Hästö-Busössä mitä parhaim-
man sään vallitessa. 

Ammunnat sujuivat suunnitelmien mukai-
sesti. 

Mieliala oli hyvä eikä tykkimiehiltä yrittä-
misen halua puuttunut. 

Leirin päättäjäisissä suoritti patteriston ko-
mentaja tehtävänsä hyvin suorittaneiden va-
rusmiesten osalta hyvin ansaitut ylennykset ja 
nimitykset. 

Henkilötietoja 
Kersantti Paavo Eemil P o h j o n e n ylennet-

tiin ylikersantiksi 1.4.1964. 
Va:na palvelukseen on hyväksytty 
alik Esa Tapio A u t i o 
alik Pertti Mikael S ä r k e l ä 
alik Pentti Ensio J a l o v a a r a ja 
alik Pauli Aleksanteri K a i h o n i e m i . 
Ylik Lassi T i c k ylennettiin pursimieheksi 

4.6.1964. 
Tasavallan presidentti, Suomen Valkoisen 

Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntain suur-
mestari, on 4.6.1964 myöntänyt seuraavat kun-
niamerkit: S VR R 1 everstiluutnantti Aarre 
Johannes K u r j e l l e ja S VR M 1 vääpeli 
Henrik Olavi O j a l a l l e . 

istutukset sekä puut ovat rehevimmillään. On 
varmaankin suurenmoista maamme päämiehen 
siellä viettää rauhallisia tuokioita, kiireisten ja 
työntäyteisten päivien jälkeen, nauttien kau-
niistä kesäisestä näkymästä sekä aaltojen hil-
jaisesta liplatuksesta rantahietikolla. 

Retkemme päättyi illanviettoon Turun kasar-
min kerholla, jossa keskinäisen seurustelun ja 
tanssin merkeissä aika nopeasti vierähti myö-
häiseen iltaan. 

Nyt jälkeenpäin retkeä muistellessa huomaa, 
että meitä oli odotettu ja vaivaa nähty mei-
dän viihdyttämiseksemme, niin monenlaista ja 
hauskaakin oli ohjelma. Kiitos vain TRT:n ali-
upseereille sekä heidän rouvilleen. 

H. H. 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

VaaRPsto viettää nyt viimeisiä viikko jaan 
Suomenlinnassa, sillä ensi elokuussa patteristo 
siirtyy kokonaan nimikkokaupunkiinsa Vaa-
saan. Patteristo on perustamisestaan 1.12.1952 
lähtien, siis lähes 14 vuotta, ollut sijoitettuna 
Suomenlinnaan, missä se on kamppaillut uuden 
aselajihaaran alkuvaikeudet. Se on tässä saari-
asemassaan lisäksi ollut pakotettu voittamaan 
monet vaikeudet ja toteuttamaan vaikean rat-
kaisun periaatetta. 

Patteristo on joutunut tänä Suomenlinnan 
aikanaan kiinteään yhteistoimintaan Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentin kanssa ja 
saanut rykmentiltä moninaista tukea ja apua, 
jos kohta on ollut toisaalta tilaisuudessa itsekin 
tekemään rykmentille vastapalveluksia. Patte-
risto haluaa nyt pois lähtiessään kiittää Suo-
menlinnan Rannikkotykistörykmenttiä hyvästä 
yhteistoiminnasta näiden vuosien aikana sa-
moinkuin muitakin etelän joukko-osastoja 
miellyttävästä kanssakäymisestä ja rinnakkais-
elosta. Yhteistoiminta ei tämänkään jälkeen 
kokonaan lopu, vaikka se harveneekin. Niinpä 
syyskuun lopulla patteristo tulee jälleen ete-
lään Raumalle saakka, missä meillä on yhtei-
nen leiri Turun Rannikkotykistörykmentin 
kanssa. 

Kevään kuluessa VaaRPsto osallistui touko-
kuussa 2.Divisioonan sotaharjoitukseen Inkoos-
sa sekä järjesti oman tykistöammuntaleirinsä 
touko-kesäkuun vaihteessa Porkkalassa. Mo-
lempiin harjoituksiin osallistuivat patteristossa 
kertausharjoituksissa olevat reservin upseerit ja 
tykistöleiriin lisäksi kertausharjoitusaliupseerit. 
Tykistön ilta-ammuntoja 5.6.64 oli myöskin 
seuraamassa yli 100 reservin upseeria ja ali-
upseeria Helsingistä. VaaRPsto sai tällöin mie-
luisana yllätyksenä vastaanottaa ylil O Nissi-
seltä Johtorenkaan lahjana hopeisen lautasen. 
Patteristo esittää vielä kiitoksensa Johtoren-
kaalle ja reservin aliupseerien Rannikkopuo-
lustusosastolle monien vuosien aikaisesta hy-
västä yhteistoiminnasta. 

Henkilötietoja 
Patteriston komentaja everstiluutnantti V 

V u o r e l a ylennettiin everstiksi 4.6.1964. 
Patteristoupseeri majuri A S a l i n komen-

nettiin pääsiäislauantaina toistamiseen YK:n 
hommiin PEraan. 

Ylivääpeli H L a u k k a n e n komennettiin 
4.5.64 TykK:uun opetusaliupseeriksi. 

Ylikersantti M V a r i s ylennettiin vääpeliksi 
1.7.64. 

Ylikersantti P V u o r e n m a a siirrettiin 
EUudSpE:aan ja ylik E T u o m i k o s k i sieltä 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kesä on tehnyt tuloaan TurRtR:n alueelle jo 
pitemmän aikaa. Laaja alue on siinäkin mie-
lessä mielenkiintoinen, että silloin kun eteläi-
simmissä osissa eli Utössä jo riemuitaan kesän 
tulosta, kuljetaan pohjoisimmissa vielä talvita-
mineissa. Kesän tulon merkeissä järjesti varus-
kunnan upseerikerho retken Lökholmaan, jo-
hon rykmentin henkilökunta ja alukset ottivat 
aktiivisesti osaa. 

Kesän tulosta ja vilkkaan koulutuskauden 
alkamisesta kertoo myös kesäkuun saapumis-
erä, jonka ilmestyminen on aina yhtä säännöl-
listä, satoi tai paistoi. 

Koulutus- ja kurssitoiminta on ollut vilkasta. 
Viestikurssin priimukseksi selviytyi tällä 

kertaa tkm S H i l t u n e n ja venemieskurssin 
parhaaksi alik R V a n r o p. 

Rykmentin leiri pidettiin 26.5.—2.6.64 väli-
senä aikana Utössä rykmentin komentajan 
eversti V H a s s i s e n johdolla. Sumu ei tällä 
kertaa pystynyt häiritsemään aikataulua ja 
ammunnat onnistuivat yleensä hyvin. 

Henkilötietoja 
Palveluksesta ovat eronneet: 
maj M L e r t o 1 a 4.5.1964 

yliv E T o i j o n e n 17.5.1964. 
Molempien rykmentissä pitkään kestänyt yh-

teistyö jatkuu edelleen saman liikkeen palve-
luksessa siviilioloissa. 

Uudeksi huoltopäälliköksi on tullut kapt J 
A r o , majuri 4.6.1964 lähtien. 

Ylivääpeliksi on ylennetty vääp V H y v ö -
n e n ja vääp O S a l m i n e n , 

vääpeliksi ylik T K o s k i n e n ja ylik P 
K y n t ö a h o , 

ylikersantiksi kers S K a n a n e n , kers A 
L e h t i , kers J S a a r i n e n . 

takaisin entiseen joukko-osastoonsa VaaRPstoon 
1.5.64. 

Alikersantti K M y l l y n i e m i on astunut 
palvelukseen kanta-aliupseerina VaaRPstoon 
1.6.64 ja kersantti E L u m i a h o 1.7.64. 

Rt-reserviupseerikerho Johtorengas palkitsi 
9.5.64 parhaana kokelaana maanpuolustusmita-
lilla kokelas J Y J a l l i n j a Helsingin Reservi-
aliupseerien Rannikkopuolustusosasto parhaana 
ryhmänjohtajana pronssilevykkeellä kersantti 
M J K a r j a l a n . Varusmieskersantiksi ylen-
nettiin patteristossa lisäksi alik O M O l l i . 
Rannikon Puolustajain Kilta palkitsi 10.6.64 
Killan levykkeellä korpraalit E J N u p p o s e n , 
P J S a j o m a a n sekä Rannikkosotilaskotiyh-
distys hopealautasella korpraali M T u r u s e n . 
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K A T S A U K S B H 

Ruotsalainen kapteeni Högelin on Tridskrift 
för Kustartilleriet lehden numerossa 1/1964 
esittänyt näkökohtia liikkuvista rannikkotor-
juntayksiköistä. 

Kirjoittaja toteaa aluksi, että suuren tulivoi-
man omaavat liikkuvat keveät taisteluyksiköt 
eivät ole mikään uutuus rannikkotykistössä. 
Varhaisempien aikojen hevosvetoisen tykistön 
sekä soutuveneestä laskettavaksi soveltuvan 
käsimiinan m/80 tultua poistetuksi vanhentu-
neina Ruotsin rannikkotykistön organisaatiosta 
ja välineistöstä niitä ei korvattu millään. Syy-
nä tähän ei suinkaan ollut tällaisten yksiköi-
den merkityksen väheneminen, vaan kiinteän 
rannikkotykistön voimakas rakentaminen; mikä 
puolestaan oli tietyssä määrässä seurausta sii-
tä, että aluksista vapautui suuri määrä laiva-
tykkejä. Näin rakennettua kiinteätä rannikko-
tykistöä on myöhemmin tärkeimmiltä osiltaan 
modernisoitu. 

Nyt on rannikkotykistön "liikkuvan sekto-
rin" kuollut ajanjakso päättymässä. Tietty 
määrä liikkuvia torjuntayksiköitä sisältyy me-
ripuolustuksen pitkän tähtäyksen suunnitel-
miin, joiden toteuttamiseksi parhaillaan teh-
dään työtä. 

Liikkuvien torjuntayksiköiden pääasiallisen 
taisteluvälineistön muodostavat tykit, ohjuk-
set ja miinat. Näiden aseiden lisäksi yksiköt 
ovat varustetut runsaalla kranaattikivääri- ja 
konekivääriaseistuksella. 

Tykistöosat on varustettu suuren tulinopeu-
den ja pitkän kantaman omaavilla tykeillä. 
Rakettiosalla varustetun ampumatarvikkeiston 
avulla saadaan tykkien paino erittäin pieneksi. 

Ohjusosiin kuuluu kaksi SS 11 ja SS 12 oh-
juksilla sekä tiedustelu- ja yöammuntaa var-
ten tarvittavalla välineistöllä varustettua osas-
toa. 

Miinat on konstruoitu nimenomaan nopeata 
laskua varten. 

Liikkuvien torjuntayksiköiden kirjoit taja to-
teaa omaavan maihinnousutorjunnassa käytän-

nöllisesti katsoen rajattomat käyttömahdolli-
suudet. Niiden ensisijaisena tehtävänä on ran-
nikon tärkeiden avainkohteiden (satamien 
maihinnousualueiden ym) puolustaminen alu-
eilla, joilla ei ole kiinteätä rannikkotykistöä 
tai joilla kiinteän rannikkotykistön vahventa-
minen on tarpeen. Yksiköiden liikuteltavuus 
tekee mahdolliseksi voimien keskittämisen 
strategisesti ja taktillisesti tärkeille alueille. 

Näitä yksiköitä voidaan myös käyttää sivus-
tasuojaus- ja välittömiin tukitehtäviin omissa 
saaristoissa suoritetuissa hyökkäyksissä säkä 
merivoimien tukikohtien, tärkeiden väylien 
ja odotusankkuripaikkojen suojaamiseen. 

Yksiköt on kokoonpantu siten, että ne ky-
kenevät suorittamaan tehtäviä sekä meri- että 
maa-alueella. Ryhmittyneenä ne voivat toimia 
merellä sekä osittain puolustaa aluetta, joille 
ne ovat ryhmittyneet, samoinkuin muita yksi-
köitä. Ne voivat toimia kaikentyyppisellä ran-
nikolla. Maasto-olosuhteet vaikuttavat liikku-
mistapoihin ja kuljetusvälineistöön. 

Yksiköt ovat täysin omavaraisia tiedustelu-, 
taistelunjohto ja huoltotehtävien suorittamista 
varten; voivat tietyssä mitassa antaa jopa 
apuaan muille. 

Aseistus takaa merkittävän tulivoiman sekä 
meri- että maamaaleja vastaan. Ajateltaessa 
aseiden käyttöä merialueella ne voidaan joko 
keskittää siten, että tietylle alueelle saadaan 
suuri tulivoima tai ryhmittää siten, että voi-
daan hallita laajempi alue ja saada aikaan le-
veyttä tai syvyyttä. Keskitettäessä saavutetaan 
n 30 km:n levyinen ja 15 km:n syvyinen vai-
kutusalue, jolla aikaansaatu tulivoima on riit-
tävä torjumaan vähintään kaksi joukkoyksik-
köä. Ha.jaryhmitetyn yksikön vaikutusalue on 
n 50 km leveä ja 10 km syvä. Upotuskyky on 
tässä tapauksessa jonkin verran vaihteleva, 
mutta kaikissa olosuhteissa kyetään torjumaan 
yksi joukkoyksikkö. 

Maalla voidaan tulivoimaa käyttää mm jouk-
koja, panssarivaunuja .ja panssaroituja ajoneu-
voja vastaan. 
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Nykyaikaiselta taisteluyksiköltä vaaditaan 
suurta taistelunkestävyyttä. Liikkuvien rannik-
kotorjuntayksiköiden osalta tämä merkitsee 
kykyä säilyä havaitsemattomana liittyneenä 
suureen hajaryhmitykseen ja taktilliseen liik-
kuvuuteen. Näiden ominaisuuksien suuri arvo 
on todettu mm suoritetuissa tutkimuksissa. 

Aseiden käyttö paljastaa yleensä niiden si-
jainnin. Tämän seurauksena on liikkuvan yk-
sikön tietyn ajan kuluessa suoritettava uudel-
deen ryhmittyminen tykistöosien osalta. Ohjus-
ten käyttö ei paljasta ryhmityspaikkaa, joten 
ohjusosastojen uudelleen ryhmittyminen tulee 
kyseeseen vain pyrittäessä parempaan vaiku-
tukseen. Miinojen toiminta paljastaa miinoitus-
ten sijainnin, mutta ei niiden valvontaelimiä. 

Liikkuvien rannikkotorjuntayksiköiden kes-
tokyky ydin-, biologisia ja kemiallisia aseita 
vastaan on sama kuin muiden liikkuvien yksi-
köiden, poikkeuksena miinaosa, joka säilyttää 
tietyn vaikutuskyvyn voimakkaassakin ydin-
sekä biologisin ja kemiallisin asein käydyssä 
taistelussa. 

Yksiköiden liikkuvuudella on tietyissä ta-
pauksissa ratkaiseva merkitys vaikutukseen 
pääsemiseksi. Aseiden keveys on tässä suhtees-
sa oleellinen ominaisuus. Aseiden ja ampuma-
tarvikkeiden yhteispainon on oltava oikeassa 
suhteessa upotuskykyyn. 

Siirtymistäpä vaihtelee maaston, vuoden-
ajan, vihollisen vastatoimenpiteiden ja aika-
tekijäin mukaan. Riippuen ensisijaisesta toi-
minta-alueesta yksikkö voi olla varustettu so-
pivalla meri- tai maakuljetuskalus tolia. Meri-
kuljetuskalusto koostuu lautoista, torpedove-
neistä ja miina-aluksista, maakuljetuskalusto 
maastokuorma-autoista ja amfibioajoneuvoista. 
Nopeissa siirroissa tai talvisin erityisesti saa-
ristossa suoritetuissa siirroissa käytetään edul-
lisesti helikoptereita, jotka takaavat yksikön 
määrätyille osille tietyn toimintavalmiuden 
vuodenajasta riippumatta. Marssit ja rautatie-
kuljetus tulevat strategisissa siirroissa kysee-
seen. 

Siirtyessään tarkastelemaan kustannuskysy-
mystä kapt Högelin toteaa aseiden merkitsevän 
tiettyä melko vakaata kilohintaa, jota ei yleen-
sä voida pudottaa. Aseiden hinnan lisäksi tule-
vat aseen alustan ja kuljetusvälineen kustan-
nukset, jotka monissa asejärjestelmissä ovat 
ratkaisevia niin hankintoja kuin ylläpitoa a ja-

tellen. Ehdottomasti halvin alusta on maaperä. 
Koska kuljetusyksiköiden on kyettävä vain 
varsinaisten siirtojen suorittamiseen, ne voi-
daan panna kokoon teknillisesti yksinkertai-
simmalla ja halvimmalla tavalla. Niitä voidaan 
käyttää myös muihin kuljetuksiin jopa yksikön 
ulkopuolella. 

Nopea teknillinen kehitys vaikeuttaa sellai-
sen asejärjestelmän luomista, joka ei jo alun-
pitäen olisi vanhentunut. Vaikeus on sitä suu-
rempi mitä lähemmin ase ja sen alusta (kul-
jetusväline) ovat kytketyt toisiinsa. Tällaisen 
järjestelmän sopeuttaminen nykyaikaisen tek-
niikan ja sodankäynnin puitteisiin on kallis, 
monimutkainen ja aikaa vaativa tehtävä. 

Se aseiden ja kuljetusvälineiden toisistaan 
erottaminen, mikä on tunnusomaista tässä pu-
heena olleille yksiköille tekee mahdolliseksi 
niiden jatkuvan ja kohtuullisin kustannuksin 
tapahtuvan sopeuttamisen kehitykseen ja to-
dennäköisiin sodankäyntimenetelmien muu-
toksiin, mistä on seurauksena pitempi ikä. 
Periaate tuo mukanaan myös alhaisemmat yl-
läpito- ja koulutuskustannukset ja siten talou-
dellista säästöä. 
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