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RANNIKON PUOLUSTAJA 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan 

julkaisema tiedotuslehti 

8. Vuosikerta N:o 1/65 Maaliskuu 1965 

J Ä Ä K Ä R I L I I K E 50 V U O T I A S 

Helmikuun 3. pnä tuli kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun ensimmäiset jääkärit lähtivät Suo-
mesta Saksaan saamaan sotilaskoulutusta päämääränä itsenäisen Suomen luominen. Tämä 
rohkea ja ylevä päämäärä oli itänyt Suomen nuorison sydämissä jo vuosikausia ja sen toteutta-
miseksi aloitti sitten helmikuun 25. pnä 1915 toimintansa Lockstedtin leiri, jääkärien koulu-
tuskeskus Pohjois-Saksassa, Holsteinissa. Ja siitä tasan 3 vuoden kuluttua eli 25. helmikuuta 
1918 saapui koulutettujen jääkärien pääosa Suomeen nousten maihin Vaasassa, vapaan Suomen 
ensimmäisessä pääkaupungissa. 

Silloisten nuorten jääkärien päätös jättää kotimaansa ja lähteä vieraaseen maahan saa-
maan sotilaskoulutusta tietoisina siitä, että elleivät I maailmansodan olosuhteet mahdollista 
maamme vapauttamista ja itsenäistymistä, ei kotimaahan ollut takaisin paluuta, oli roh-
keudessaan vertaansa vailla oleva teko. Mutta ilman tätä tekoa maamme tuskin olisi selvin-
nyt omin voimin vapaussodasta 1918 varsinkin, kun siitä onnettomuudeksemme muodostui sa-
malla veljessota. Jääkärien panos vuonna 1918 oli aivan ratkaiseva. Se oli ratkaiseva jo ennen 
vapaussotaa. Jääkäriliike ja Suomen vapauden aate oli omiaan yhdistämään Suomen nuorison 
parhaimmiston 50 vuotta sitten samoin kuin vapauden säilyttäminen vaaran uhatessa yhdisti 
25 vuotta sitten koko Suomen kansan talvisodan päivinä. Sangen merkittävä oli jääkärien 
osuus itsenäisen Suomen armeijan luomisessa ja edelleen niin talvi- kuin jatkosodassa, missä 
jääkärit toimivat miltei kaikissa korkeammissa komentaja- ja johtajatehtävissä. Kuten tie-
dämme, merivoimiemme ja rannikkotykistömme johtajana toimi vapaussodan jälkeen yli 21 
vuotta (1924—1946) jääkärikenraali Väinö Valve, jonka työpanos aselajimme hyväksi on mer-
kittävä. 

Ilman ihanteita ja korkeita päämääriä ei synny suuria tekoja. Jääkärit eivät lähteneet 
vieraaseen maahan 50 vuotta sitten oman voiton pyynnistä ja seikkailun halusta, vaan heitä 
kannusti ajatus nähdä oma maa kerran omien miesten johdossa ja määräysvallassa. Silloin 
oli yksityiset pyyteet unohdettu. Nykypolvenkin tulisi useimmin hiljentyä ajattelemaan, mitä 
tämän maan vapaus on maksanut, jottei tulevaisuudessa havahduttaisi liian myöhään, mahdolli-
sen kovan päivän jälleen kohdatessa. 
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ICi l-tcat o • m • n nca stca 

Kiltatoiminta on kehittynyt nykyiselleen ilman yhtenäistä ohjausta. Ainakin lukumää-
räisesti eniten on syntynyt n.s. joukko-osastokiltoja ytiminään joko ennen sotia olleet tai 
nykyiset joukko-osastot. Joitakin kiltoja rakentuu aselajien pohjalle, kuten Rannikon Puo-
lustajain ja Laivaston Killat, Pioneerikilta j.n.e. ja joitakin sekä aselajin että alueen pohjal-
le, kuten esim. Satakunnan Tykistökilta. 

Jos ajattelemme joukko-osastokiltojen toiminnan mahdollisuuksia, niin valitettavasti täy-
tynee todeta, että ne ovat toivottavaa vähäisemmät ja tullevat sellaisiksi jäämäänkin. Ei 
ole otaksuttavaa, että jonkun joukko-osastokillan kotipaikan ulkopuolella olevat jäseniksi 
muuten kelpaavat miehet tuntevat enemmän tai vähemmän etäällä olevan killan omakseen 
liittyäkseen sen jäseniksi ja vielä vähemmän matkustaakseen sen kokouksiin ja ottaakseen 
tehokkaasti osaa sen työskentelyyn. Aika ja kustannukset asettavat tälle niinkuin niin mo-
nelle muulle toiminnalle omat rajoituksensa. Joukko-osastokiltojen toiminta keskittyy olo-
suhteiden pakosta killan kotipaikkaan ja ilmeisesti tulee sellaiseksi jäämäänkin. Toiminnan 
ulkopuolella on näin ollen miltei koko laaja maaseutu ja kenties suurin osa toivottavasta 
jäsenistöstäkin. 

Voitaneen sanoa, että huomattavasti "kehittyneempiä" kiltamuotoja edustavat edellä mai-
nitut aselaji- ja alueelliset aselajikillat. Niistä on ainakin "joukko-osastorajoitus" poissa ja 
sekin on jo paljon. Allekirjoittaneen käsityksen mukaan on kuitenkin yhä vielä niissäkin 
tultu vain puolitiehen. Mihin jäävät ne aselajimiehet, joita jossakin maalaiskunnassa on vain 
esim. kymmenkunta? Vaikka nykyiset liikenneolot ovatkin hyvät, vaativat matkat aina ai-
kaa ja rahaa ja tarjolla on se todennäköisyys, että nuo kymmenkunnat eri kunnissa pitkin 
laajaa maaseutua eivät voi kuulua kiltaan eivätkä ainakaan aktiivisesti siinä toimia, var-
sinkaan, jos he vielä ovat peräisin useammasta kuin yhdestä aselajista tai joukko-osastosta. 

Minkälaiseen kiltamuotoon olisi siis mentävä, jotta mahdollisimman monilukuinen jäsen-
määrä ja tehokas toiminta saavutettaisiin? Vastaus tähän kysymykseen on: joukko-osasto-
ja aselajikiltojen pohjalta on siirryttävä kokonaan paikkakuntakiltoihin. 

Kiltatoiminnan ylevä päätarkoitus on maanpuolustushengen vaaliminen. Tämä tarkoitus 
saavutetaan myöskin ja aivan yhtä hyvin sellaisissa killoissa, joiden jäsenistö on koostunut 
mistä aselajeista tai joukko-osastoista tahansa. Mutta mahdollisuudet pienehköissä kaupun-
geissa ja maaseuduilla kiltojen elinvoimaisiksi muodostamiseen ja tarkoituksenmukaiseen 
toimintaan ovat kokonaan eri luokkaa kuin nykyisten kiltojen monien pienten osien erik-
seen, jos edes osiakaan on muina kuin yksityisinä jäseninä olemassa. Helsinki ja jotkut 
muutkin kaupunkimme kenties muodostavat ehkä omat organisaatiokohteensa, mutta se on 
asia erikseen eikä tämä mahdollisuus saa vaikuttaa häiritsevästi kokonaisorganisaatioon. 

Kiltatoiminnan vakavin nykyhetken ongelma on nuorten voimien suhteellinen vähyys. Tä-
män, tulevaisuudessa kenties kohtalokkaaksi muodostuvan epäkohdan korjaamiseksi on teh-
tävä kaikki, mikä voidaan. Maaseutu on saatava kiltatoiminnan piiriin ja pienehköjenkin 
yhdyskuntien killat saatettava elinvoimaisiksi ja maanpuolustustyössä vaikuttaviksi teki-
jöiksi omilla paikkakunnillaan. Nykyistä tietä kulkien ei siihen päästä. 

Arvi Koljonen 

R A N N 1 K O N P U O L U STAJ A I N K I L L A N 
V U O S I K O K O U S 

pidetään Katajanokan Upseerikerholla perjantaina 26. 3. 1965 klo 19.00. Vuosi-
kokousesitelmän pitää eversti A E Lyytinen. 

Helsingin osaston vuosikokous alkaa klo 18.30. Killan johtokunta kokoontuu 
klo 17.30. 
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E V E R S T I R E I N O A A L T O N E N 

T Ä Y T T I 60 V U O T T A 8. 2. 1965 

8. 2. 1965 täytti eversti Reino Olavi Aaltonen 
60 vuotta ja samalla hän päätti neljä vuosi-
kymmentä kestäneen aktiivipalvelunsa ase-
lajissamme. Astuttuaan vapaaehtoisena varus-
miespalvelukseen v 1924 hän ennätti palvella 
ennen Kadettikoulua, jonka hän suoritti 1926 
—1928, nuorempana upseerina RT l:ssä, jonne 
hän myös palasi koulun käytyään. Seurasi 
joukko-osastopalveluvaihe sekä RT l:ssä että 
RT 2:ssa, rt:n asekurssi 1930, luutnanttikurssi 
1931, merisotalinja Sotakorkeakoulussa ja pat-
terin päällikön tehtävät Merisotakoulussa 1937 
—38, jonka jälkeen siirto MerivE:an. Talviso-
dan aikana eversti Aaltonen palveli MerivErn 
järjestelyosaston päällikkönä ja pataljoona 
Aaltosen komentajana Virolahden taisteluissa 
1940. Jatkosodassa hän toimi edelleen järjes-
telyosaston päällikkönä sekä 1941—44 opera-
tiivisen osaston päällikkönä MerivE:ssa. 

Rauhan tultua seurasi RaivOs 6:n päällikkyys 
ja 1947—52 TRT:n linnakkeiston sekä 1952—53 
2.ErRtPston komentajan tehtävät. Oltuaan sen 
jälkeen 2.DE:n esikuntapäällikkönä hän toimi 
Mer iSKn johtajana 1955—60, josta hän siirtyi 
PEtyk-os:n päälliköksi, aikana, jolloin ase-
lajimme ponnisteli uudelleenjärjestelyn aiheut-
tamien ongelmien edessä. Lisäksi hän suoritti 
Ase- ja ampumatekniikan kurssin n:o 1 Ase-
koulussa ja osallistui ylimmän päällystön ope-
tustilaisuuteen SKK:ssa 1961. 

Toimiessaan edellä luetelluissa tehtävissään 
ev Aaltonen on joutunut perehtymään syvälli-

sesti rannikon puolustamiskysymyksiin. Tässä 
tehtävässään hänelle ovat olleet avuksi hänen 
hyvät tietonsa rannikkomme puolustuksen his-
toriasta. 

Eversti Aaltoselle on myönnetty lukuisia 
kunniamerkkejä, joista mainittakoon RS VR, 
VR 2 tlk, SLR kom ja XXX-amr. 

Aselajimme yhdistystoimintaan eversti Aal-
tonen on antanut voimakkaan panoksensa toi-
miessaan RtUY:n puheenjohtajana 1956—57, 
jolloin hän voimakkaasti vaikutti lehtemme 
Rannikon Puolustajan syntymiseen sekä on 
tukenut erittäin ansiokkaasti kirjoituksillaan 
yhdistyksemme julkaisutoimintaa. Tästä kii-
tollisuuden osoituksena eversti V Karvinen ja 
evl N Simonen ojensivat hänelle RtUY:n joh-
tokunnan puolesta tyylitellyn Canet-tykin yh-
distyksemme lahjana 5. 2. ja lausuivat samalla 
toivomuksen, että ev Aaltonen yhä edelleen 
tukisi toimintaamme rannikon puolustuksen 
hyväksi. 

Samassa tilaisuudessa hänelle ojennettiin 
rannikko- ja kenttätykistön upseereiden lahja-
na teos Svenska Flottans historia ja tyk-os:n 
perinnelautanen sekä 6.2. VaaRPston tunnus-
kiipi. 

ERÄS LE ! Rl E Pl SODI 

Tapahtumapaikka: Pirttisaari. Tapahtuma-
aika: pimeä myöhäiskesän ilta Merisotakou-
lun ampumaleirin aikana. Eversti Aaltonen 
kävelee sinivalkoisella kokardilla varustettu 
kenttäpuvun lakki päässään leiriaukealla. 
Vastaan tulee upseerioppilas, he kohtaavat 
ja hetken päästä kuuluu pimeydestä upseeri-
oppilaan ääni: 

— Kuulkaas, mikäs mies te oikein luulette 
olevanne, kun ette tervehdi! 

Eversti Aaltonen kääntyy, tervehtii ja 
lausuu myhäilevään tapaansa: 

— No, tämän koulun johtajahan minä 
vaan olen. Sanoi ja jatkoi matkaansa soti-
laskotiin. 

11 



EVL PASI OLAVI K O K K O N E N 
60 V. 18. 2 1965 

VARATUOMARI , KAPTEENI 
KARL HERMAN IGNATIUS 

50 V. 19. 2. 1965 

Everstiluutnantti Pasi Olavi Kokkonen vietti 
60-vuotismerkkipäiväänsä kuluvan vuoden hel-
mikuun 18 päivänä. Hän on syntynyt Torniossa, 
tullut ylioppilaaksi Kristiinassa v 1925. Pitkän 
sotilasuransa vaiheista mainittakoon seuraavaa: 

Yv 1925—26 käytyä reserviupseerikurssia seu-
rasi Kadettikoulun kenttätykistölinja vv 1926 — 
1928. Taistelukoulun kapteenikurssi vv 1934 •— 
1935 ja Sotakorkeakoulun merisotalinja vv 
1935 — 1937 antoivat sittemmin perustan moni-
naisille tärkeille, niin sodan kuin rauhan ajan 
tehtäville maamme rannikon puolustuksen pii-
rissä. 

Vuosina 1928 — 1935 evl Kokkonen palveli 
nuorempana upseerina ja patterin päällikkönä 
RT 2:ssa. Sotakorkeakoulun jälkeen seurasivat 
ye-upseerin ja patteriston komentajan tehtä-
vät 2 ErRtPstossa. Talvisodan aikana hän oli 
Kotkan lohkon esikuntapäällikkönä. Jatkoso-
dassa hänen osakseen tulivat Seivästön — Inon 
rannikkotaistelut vv 1942 — 1943, Äänislinnan 
Suojärven vetäytymistaistelut v 1944 ja Vala-
mon rannikkotaistelut erillisen linnakkeiston 
komentajana v 1944. 

Sotien jälkeen evl Kokkonen komensi vv 
1944 — 1945 VII Raivaajaosastoa. Sittemmin 
seurasivat Haminan Rannikkolinnakkeiston ja 
Turun Rannikkotykistörykmentin komentajan 
apulaisen, 2 Divisioonan esikunnan ye-osaston 
päällikön ja viimeksi vuosina 1955 — 1960 1/ 
RT l :n (Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentin I patteriston) komentajan tehtävät. 

Ylennykset v 1929 resvänrikki, v 1928 vän-
rikki, 1930 luutnantti, v 1934 kapteeni, v 1941 
majur i ja v 1944 everstiluutnantti. Kunnia-
merkit VR 2 mk, VR 3 mk, Mm 39—40. 

Jatk. s 6 

Kuluneen helmikuun 19. päivänä sivuutti 50 
virstanpylväänsä Suomen Pankin sihteeri, va-
ratuomari, kapteeni res Karl Herman Ignatius. 

Varat Ignatius on syntynyt Tammelassa, 
tullut ylioppilaaksi v 1934, suorittanut ylem-
män oikeustutkinnon v 1945 ja saanut vara-
tuomarin arvon v 1948. Suomen Pankin palve-
luksessa hän on ollut vuodesta 1947 lähtien. 

Varusmiespalveluksensa kapt Ignatius suo-
ritti vv 1934—35 RT l:ssä, palvellen samassa 
joukko-osastossa v 1938 vt nuorempana upsee-
rina. 

Talvisodan kapt Ignatius kävi patterin pääl-
likkönä RT l:ssä. Jatkosodassa hänelle lanke-
sivat seuraavat tehtävät: 

— Linnakkeen koulutuspseeri RT l:ssä, 
— Joukkueen johtaja ja tykkikomppanian 

päällikkö RP l:ssä, 
— Kevyen patterin päällikkö RT 2:ssa Saa-

renpäässä, 
— Linnakkeistoupseeri- ja järeän patterin 

päällikkö RT 2:ssa. 
Ylennykset: vänr 1935, ltn 1940, kapt 1942. 
Kunniamerkit: Mm 39—40, Skansiom, VR 4, 

VR 4 tlk. 
Onnittelujen kohde on aktiivisesti ollut mu-

kana "Johtorenkaan" samoin kuin Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen toiminnassa. Vii-
meksi mainitun yhdistyksen johtokunta on 16 
vuoden ajan saanut tuntea jäsenensä aktiivi-
sen, asiantuntevan ja suoraviivaisen panoksen 
monen vaikean ja erityisesti lainopillista asian-
tuntemusta vaativan sääntö- ym kysymyksen 
saattamisessa asialliseen ja nopeaan ratkaisuun. 
Kiitoksena tästä Rannikkotykistön Upseeri-
yhdistyksen johtokunnan edustajat luovuttivat 
hänelle onnittelukäyntinsä yhteydessä tyyli-
tellyn Canet-pienoistykin. 
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VAHTIMESTARI, TYKKIMIES 
EDVIN SUNDSTRÖM 

50 V. 6. 1. 1965 
Kuluvan vuoden tammikuun 6. päivänä täyt-

ti 50 vuottaan Rannikon Puolustajain Killan 
sekä Helsingin paikallisosaston johtokunnan 
jäsen, vahtimestari Edvin Sundström, sodassa 
kunnostautunut helsinkiläissyntyinen rannikon 
puolustaja. 

Talvisodassa Sundström oli niiden 114 254/ 
45 — Durlacher — tykkikoulutuksen saaneen 
RT l:ssä YH:nsä aloittaneen joukossa, jotka 
ilmoittautuivat vapaaehtoisina lähtemään Vii-
purin lohkolle, kohti Koiviston Saarenpäätä, 
jossa parin vartiopalvelusviikon jälkeen pääs-
tiin kymmentuumaisten äärelle. Tykkimies 
Sundström sai 4-tykin valppautta ja tarkuutta 
vaativan "työpostin", jossa hänen osakseen 
tuli estää ilmeisen vakavan onnettomuuden 
estäminen. 

Helmikuun alusta lähtien patterilla oli täys-
työllisyys kymppien puhuessa järeätä kieltään, 
aika ajoin pikasellaisena. Tällöin erään kerran 
tykki kieltäytyi puhumasta, ei liikahtanut eikä 
pukahtanut laukaisuyrityksistä huolimatta. Täl-
löin valpas nallimiehemme sai tykinjohtaja-
vänrikiltä käskyn: "Lukko auki ja uusi nalli 
sisään", johon Sundström: "Ei käy, nalli syt-
tyi". Tällöin vänrikki suuttuneena lähti nou-
semaan kohti lukkoa. Hänen aikoessaan juuri 
ryhtyä sitä avaamaan, tykin 11,7 m pitkä put-
ki tärähti kaikella sillä voimalla, minkä 67 
kg:n ruutipanos voi aikaan saada lähettäen 
myöhästyneen 225 kg:n teräsmöhkäleen kohti 
Karjalan Kannasta. Tarpeetonta on mainita, 
mitä olisi tapahtunut tässä tilanteessa ilman 
kyseisen patterin 4-tykin nallimiehen valp-
pautta. 

J O H T O R E N G A S 
Vuosikokous pidettiin 25. 1. Luettelemme täs-

sä johtokunnan jäsenet ja heidän puhelinnume-
ronsa toimeen, jotta yhteydenotto on helpom-
paa, kun aihetta ilmaantuu. Puheenjohtaja ylil 
Olavi Nissinen 662 722, varapuheenjohtaja ylil 
Pentti Vähäkallio 634 200, sihteeri vänr Mikko 
Leino 440 511, rahastonhoitaja ja kerhomestari 
vänr Matti Jäntt i 10 915, ampumaupseeri vänr 
Veikko Siren 774 509, merenkulku-upseeri vänr 
Veijo Eravuo 12 912, retkeilyupseeri ylil Eino 
Tuokkola 790 122, liikuntaupseeri vänr Juhani 
Rainesalo 641811; muut jäsenet: kapt Akseli 
Heimonen 10 001, ylil Reima Helke 440 191, ltn 
Pertti Pohiola 70 506, vänr Antti Jussi Salmen-
linna 688 231. 

Tavanomaisten vuosikokousasioitten lisäksi 
jaettiin kokouksessa erilaisia merkkejä: 

— RUL'n kuntomerkkejä seuraaville: 
I luokan kuntomerkki kapt T Aitolalle ja 

vänr V Sirenille sekä III luokan kuntomerkki 
kapt E-V Valkamalle, ylil O Nissiselle, ylil P 
Vähäkalliolle, ltn P Pohjolalle, vänr J Hota-
selle ia vänr M Jäntille. 

— RUL:n harrastusmerkkeiä: 
II luokan harrastusmerkki ylil E Kukolle, 

ylil P Vähäkalliolle, vänr V Eravuolle, vänr 
M Leinolle, vänr .J Rainesalolle sekä III luo-
kan harrastusmerkki kapt T Aitolalle ja vänr 
A Salmenlinnalle. 

Mainittakoon kokouksesta vielä, että sen jäl-
keen esitelmöi evl K Räsänen. 

Toimintakin on jälleen saatu mukavaan 
käyntiin. Hiihtolenkillä on oltu kaksi kertaa ja 
Tykistökoulun Rt-liniojen upseerioppilaitten 
kanssa on vietetty yhteistä iltaa Suomenlinnan 
Upseerikerholla. 

Tuleva ohjelma nävttää erittäin vilkkaalta. 
Mainittakoon siitä vain pari tärkeintä: esitel-
mätilaisuus Suomenlinnan Upseerikerholla 
maaliskuussa ja herrasmieskilpailu huhti-
kuussa. 

Saarenpää jäi aikanaan. Viipurinlahden tais-
teluista muodostui seuraava koetusten kenttä, 
jossa Sundström kunnostautui mm miehittä-
mättömällä kenttätykillä. 

Talvisodan lopussa Sundström haavoittui vai-
keasti. 

Saman valppaan Sundströmin, jonka tapa-
simme sodan kovina aikoina miehenä paikal-
laan olemme sitten rauhan ajan siviilitehtävissä 
samoin kuin rannikon puolustajain kiltatoimin-
nassa voineet kohdata aina avuliaana, hyvän-
tuulisena ja toimintavalmiina. Näiden piirtei-
den huomaaminen tuli esille mm niissä onnit-
teluissa, joiden kohteeksi miehemme joutui 50-
vuotispäivänään. 

Onnittelumme ja jatkuvan menestyksen toi-
votuksemme. — entisen RTR 2:n asetoverit. 



S O T I L A S P O L M T T I N E N 
A S E M A M M E 

oli majuri, valt tri R Hyvärisen esitelmän 
aiheena Rannikon Puolustajain Killan Helsin-
gin osaston järjestämässä kiltaveljes-illassa 
Katajanokan upseerikerholla 4.2. 1965. Mie-
lenkiintoista ja asemaamme maailman politii-
kassa valaisevaa esitelmää oli saapunut kuule-
maan alun neljättäkymmentä rannikon puo-
lustajaa. Tilaisuudessa esiintyi myös kirjailija 
Armas J Pulla, joka hauskutti kuulijoita 
mainioilla sotilaskaskuillaan. Kilta-illassa, joka 
päättyi yhteiseen olut- ja makkaraillalliseen 
nähtiin mukana mm kenr V Valve. Isäntäosas-
ton puolesta puhui osaston puheenjohtaja evl 
N Simonen. 

Rannikkotykistön vuosikirja 

ilmestyy jälleen 
kuluvan vuoden lopulla. 

Niitä lehtemme lukijoita, joilla on valmii-
na julkaisuun sopivia kirjoituksia tai ovat 
halukkaita siihen mielenkiintoiseksi kat-
somastaan aiheesta kirjoittamaan, pyyde-
tään ottamaan yhteys päätoimittajaan ev 
Vuorelaan (PE-tyk-os). Kirjoitusten tu-
lisi olla toimituskunnalla ennen kesäkuun 
alkua. 

Erityisesti toivotaan kirjoitustarjouksia 
myöskin alipäällystön kynämiehiltä. 

Toimitus 

TYKISTÖKOULU 

Tykistökoulu vietti 47. vuosipäiväänsä 7.2. 
1965 Santahaminassa. Päivän ohjelma oli arvo-
kas ja monipuolinen: Päivällä klo 11 oli paraa-
tikatselmus ja ohimarssi, minkä otti vastaan 
tykistön tarkastaja kenrl R Hirva Tykistökou-
lun edessä. Klo 12 alkoi päiväjuhla kadetti-
koulun ruokasalissa ja iltajuhlat klo 19 San-
tahaminan upseeri- ja aliupseerikerhoilla. 

Päiväjuhlaa kunnioittivat läsnäolollaan kenrl 
R Hirva, Santahaminan ja Suomenlinnan jouk-
ko-osastojen komentajat ja sotakoulujen johta-
jat, vuoden 1918 tykkimiesten edustajistoa johti 
kenrl U Poppius. Tilaisuudessa olivat lisäksi 
RtUY:n, Kt-säätiön, Johtorenkaan, Res Auker-
hon ja Rannikkosotilaskotiyhdistyksen edusta-
jat. 

Päiväjuhlassa Tykistökoulun johtaja ev Mä-
kipää sai vastaanottaa Suomen T y k K n oppilas 
N:o 2:n pojalta, diplins P Vähäkalliolta "Ko-
mennustodistuksen", jolla kenr v Gerich ilmoit-
ti eversti Nenoselle lähettävänsä 3 insinööriä 
tvkistökurssille Pietarsaareen. Todistus oli päi-
vätty 7. 2. 1918. 

Vuosipäivää edeltäneinä kolmena päivänä 
olivat rannikkotykistön kadetit ja reserviup-
seerioppilaat taisteluharjoituksessa Helsingin 
länsipuolisessa saaristossa. Talvinen luonto 
suosi harjoitusta osoittamalla monipuolisuuten-
sa. Erikoisuutena mainittakoon, että yhteistoi-
minta harioituksen aikana ilmavoimien kanssa 
oli tiivistä ja jatkuvaa. Ilmatoiminta toi har-
joitukseen lisäväriä ia selvitti käsitteitä. 

25. 2. 1965 Jääkäriliikkeen vuosipäivänä pidet-
tiin Santahaminassa T y k K n ja Huoltokoulun 
yhteinen juhlatilaisuus, jossa ylil Y Iivonen 
piti juhlaesitelmän aiheesta "Jääkäriliikkeen 
synty ja vaikutus maamme itsenäisyyteen". 

Henkilötietoja: 

Maj V Lappinen on ottanut 18. 1. 1965 vas-
taan ja ryhtynyt hoitamaan Rt-osaston sotatek-
niikan opettajan tehtäviä. 

Sotmest T Osa siirtvi 6. 3.1965 täysin palvel-
leena siviilielämän palvelukseen. TykK järjesti 
27.2. 1965 lähtiäistilaisuuden Suomenlinnassa 
sotmest T Osalle. Tilaisuudessa luovutti kou-
lun johtaja ev K Mäkipää hänelle Tykistökou-
lun muistolahjan — pienoistykin. 

Jatkoa s:lta 4 
Everstiluutnantti Kokkosessa yhtyvät hienot 

henkiset piirteet ja harrastukset monipuolisiin 
kunnon kehittämiseen tähtääviin urheilutoimin-
toihin, jotka ovat osoittaneet harrastajansa ky-
vyt myös useina menestyksellisinä suorituksi-
na vaativissa kilpailuissa. Onniteltavamme 

kiinteän harrastuksen kohteista voidaan mai-
nita kirjallisuus, filatelia, hiihto, pyöräily ja 
ammunta. 

Merkkipäivänään evl Kokkonen sai mm. Ran-
nikkotykistön Upseeriyhdistyksen lahjana pie-
noisammuksen. 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Rykmentin talvileiri pidettiin tänä vuonna 
Rihtiniemessä tammi-helmikuun vaihteessa. Se 
oli kesäkuun saapumiserän "vapaussota", jossa 
varusmiesten taito ampua tykillä punnittiin. 
Luonto oli melko talvinen rykmentin olosuh-
teet huomioonottaen jopa niin, että Utönkin 
nuoremmat tykkimiehet saivat hiihtää. Ter-
veystilanne oli erinomainen, vain yksi eva-
kuointi jouduttiin suorittamaan. Leirin lopussa 
suoritti ev H a s s i n e n korpraalien ylentämi-
sen alikersanteiksi ja ylensi korpraaleiksi Kuus-
kaj askarin tykkimiehistä Pasi Tapio Kosken, 
Taisto Juhani Niemisen, Markku Juhani Nis-
silän ja Harri Emil Ratilaisen sekä Utöstä 
Pekka Kalervo Halmiaisen. 

Helmikuun saapumiserän ryhmänjohtajien 
kotiuttamistilaisuus pidettiin Janhualla. Rau-
man reservialiupseerien edustajat luovuttivat 
reservialiupseeriliiton ansiolevykkeet kersantti 
Raimo Johannes Rantaselle ja Pekka Olavi 
Särkilahdelle. Em lisäksi ylensi rykmentin ko-
mentaja alik Ralf Mikael Nikanderin kersan-
tiksi. 

Kokelaiden ylentämistilaisuus oli jo totut-
tuun tapaan Turun linnassa. Reserviupseerilii-
ton levyke luovutettiin vänrikki Ari Vilhelm 
Elolle ja Rannikon Puolustajain Turunmaan 
kiltaosaston lipun sai parhaana varsinaissuo-
malaisena vänrikki Pekka Kalervo Kalmari 
kiltaosaston ja Turun reserviupseerikerhon ty-
kistöosaston edustajalta. 

Kohta talvileirin jälkeen oli kesäkuun saa-
pumiserän kotiuttamistilaisuuksien vuoro eri 
yksiköissä. Rannikon Puolustaja-levykkeen sai-
vat 1. Patterista Utössä korp P K Halmiainen, 
2. patterista Kuuskajaskarissa korp M E Rati-
lainen, Koulutuspatterista Janhualla tkm 
Markku Tapani Vilja ja Esikuntapatterista Tu-
russa tkm Markku Olavi Paalasmaa. 

Uusimmat alokkaat ovat astuneet palveluk-
seen ja he saavat koulutuksensa Kuuskaj as-
karissa, Janhualla ja Korppoossa. 

Henkilötietoja 

Kapt Erkki Saramo ylennettiin majuriksi ja 
siirtyi vuoden lopussa HanRPstoon. 

Majuri Sulho Ravanko, I Patteriston komen-
taja siirtyi eläkkeelle 5. 1. 65 ja luovutti teh-
tävänsä kapt Juhani Simoselle, joka ylennet-
tiin majuriksi. Luutnantit Pekka Suorauma ja 
Raimo Huuhtanen on ylennetty yliluutnanteik-
si. Ylil Suorauma on luovuttanut 1. Ptrin pääl-
likön tehtävät ltn T E Blomille ja siirretty 
pstoupseeriksi Janhualle sekä ylil Huuhtanen 
toimistoupseeriksi rykmentin esikuntaan. 

Va vänrikit Lehtonen ja Toivola ovat eron-
neet palveluksesta ja aloittaneet opiskelunsa 
yliopistossa. 

Vääp Havukainen on täysin palvelleena siir-
tynyt eläkkeelle ja kersantit Hotanen ja Kii-
kola ovat saaneet anomuksesta eron. 

Vääpeli Michelson on siirtynyt HanRPstosta 
rykmentin tutkamestariksi ja ylennetty yli-
vääpeliksi. Samoin ylennettiin vääpeli Pentti 
Saarinen ylivääpeliksi. 

Ylik Haikonen on ylennetty vääpeliksi sekä 
kersantit Pentti Järvi ja Kaukonen ylikersan-
teiksi. 

Väliaikaisina vakinaiseen palvelukseen on 
otettu: vänr Reino Kalevi Kaira vuo ja ker-
santti Juhani Mikael Grönlund Janhualle sekä 
alikersantit Klaus Gunnar Göransson ja Arvi 
Juhani Mäntylä Utöseen. 

Kl LTAVELI 

Erinomainen keino selvitä lahjapulmistasi 
arvokkaalla tavalla on hankkia hopeoitu, erit-
täin onnistunut Rannikonpuolustaja-levyke. 

Sen kääntöpuolelle on helppo kaiverruttaa 
lahjansaajan nimi, päivämäärä ja "lahjoitta-
poppoon" nimi. Tällaista lahjaa päivänsankari 
arvostaa. 

Tue kiltatoimintaa, hanki levyke (30:—). 
Niitä saa joko paikallisen killan kautta tai 
tilaamalla osoitteella: majuri P Silvast, PE Lai-
vanvarustajankatu 6, Helsinki. 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Saatuamme rykmenttiimme uuden rakennus-
mestarin KotRPstosta on rakennuspuoli saanut 
aikaan vilkasta uudis- ja korjaustoimintaa. 

Isosaareen on saatu kaupungin vesijohto ja 
4.3. pidettiin Isosaaren uuden esikuntaraken-
nuksen vihkiäiset ja asuntolan n:o 7:n harjan-
nostajaiset arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läs-
näollessa. 

Vaikeat kelirikko-olosuhteet ovat aiheutta-
neet hankaluuksia kulkuyhteyksissä, mutta 
vaikeuksista on selvitty hyvin Ilmavoimien he-
likopterin avun turvin, joka varsinkin Mäki-
luodon linnakkeen osalta oli eräässä vaiheessa 
merkille pantavaa. 
Henkilötietoja: 

Palvelukseen on otettu: 
vänr Jan-Peter C e d e r b e r g 11.2.1965, 

resalik Raimo Juhani L i n d s t r ö m 25. 1.1965 
sekä resalik:t Henrik Lorenz-Mikael H a m p f, 
Kari Tahvo Olavi K a r h u n e n , Osmo Olavi 
S a l o , Jorma Juhani K o r t e k a n g a s ja Erk-
ki Olavi O r a v a 1.3.1965. 

Ylennykset: 
— ylennetty ylivääpeliksi vääpeli Leo Jo-

hannes E l o 16.1.1965 ja vääpeli Matti Kalevi 
K a t a j a i n e n 1.3. 1965. 

— ylennetty vääpeliksi ylik Veikko Johannes 
V i l m i 16.1.1965 sekä ylik Veikko Paavali 
N i e m i ja ylik Erkki K u j a n p ä ä 1.3.1965. 

— ylennetty ylikersantiksi kers Mauno An-
tero H i e t a n e n 16.1.1965 ja kers Kalevi Jo-
hannes H a k a n e n , kers Yrjö Pekka L a r i k-
k a sekä kers Osmo Juhani V a t t u l a i n e n 
1.3. 1965. 

Siirrot: 
—• majuri Lauri Olavi T i k k a siirretty 

SlRtR:stä RtKoeAs:lle 18. 12. 1964. 
— majuri Aarno Ensio H u k a r i siirretty 

RannJP:sta SlRtR:in ja määrätty teknillisen 
toimiston päälliköksi 20. 1. 1965. 

Palveluksesta ovat eronneet: 
— yliv Joonas R e p o n e n 15.1.1965 siirtyen 

eläkkeelle. 
— ruokala-apulainen Eila Maria P i r t t i -

k o s k i 12. 2. 1965 siirtyen eläkkeelle. 
Rykmentti lausuu parhaimmat onnittelun en-

tiselle patteriston komentajalle evl evp Pasi 
Kokkoselle (s 18. 2. 1905) 60 v päivän johdosta. 
Hän siirtyi rykmenttiin 5. 8. 55 ottaen vastaan 
I /RT l:n komentajan tehtävät, joita hoiti eroa-
miseensa 7. 2. 60 saakka. Tähän onnitteluun yh-
tynevät kaikki entiset ja nykyiset rannikon 
puolustajat. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTE Rl STO 

Helmikuun pakkasten ja edellisen tarinan 
välillä ovat Rankin kurssit ehtineet vaihtua 
pariinkin otteeseen. Kirikonmaa on vastaavasti 
miesten suhteen saanut alun toistasataa "fluns-
saista" alokasta, jotka heti tavan mukaan suo-
rittivat 10 km:n marssin lumisella, mutta ot-
taen vuodenajan huomioon, ohuella jäällä. 

Jäät ja lumet ovat antaneet huoltopäälliköl-
lekin päänvaivaa kuljetuskaluston vaihdellessa 
autosta laivaan ja edelleen aina helikopteriin 
asti. 
Talvileirillä havaittiin tammikuun loppu so-

veltumattomaksi tykistöammunnoille itäisellä 
rannikolla, sillä ajelehtivat jäälautat estivät 
meriammuntojen suorittamisen lähes täysin, 
mutta lähipuolustusosaston harjoitukset sujui-
vat mainiosti nuorten miesten osoittaessa ky-
kynsä. 

Karttaharjoitukset KymJP:n kanssa ovat su-
juneet vanhaan malliin ja talviset maastokil-
pailut ovat kuuluneet vakio-ohjelmaan. 

Rakennustoiminta on yhä jatkunut vilkkaana 
sekä Kirkonmaassa että Kyminlinnassa, mistä 
todisteena mm kantahenkilöstön uudet asun-
not. 
Henkilöasioita: 

Rakennusmestari T Mikkola on päättänyt an-
siokkaan toimintansa patteriston piirissä siir-
tyen Suomenlinnaan rakmest Kriktilän joh-
taessa pston rakennustoimintaa. 

Sotins Paajanen on käynyt RUK:n ja ylen-
netty vänrikiksi. 

Pastori L Karkian siirryttyä uuteen virkaan 
on hänen tehtäviensä jatkajaksi saatu pastori 
S Laaksi. 

Ylik A Mustonen on suorittanut asemestari-
kurssin. 

Ylennyksiä: 
Sotilasmestareiksi on ylennetty yliv Vitikai-

nen J ja yliv Torkkeli K, ylivääpeleiksi vääp 
Vänskä A, vääp Hovi E, vääpeleiksi ylik Tan-
ner E, ylik Neuvonen J ja ylik Sinkko P sekä 
ylikersanteiksi kers Torkkel R, kers Pigg T, 
kers Sinkkonen U ja kers Kokko A. 

Ylik Lahtinen U on nimitetty 1. 1. 65 sotilas-
teknikoksi. 

Uusia miehiä pstossa ovat vänr Kantele V 
sekä kersantit Heiskanen V, Hyvärinen A, Jes-
kanen L, Lihavainen T, Marjoaho R, Pippola 
M, Ryynänen J ja Torkkeli M. 

Patteristosta ovat siirtyneet eläkkeelle 5.2. 
1965 sotilasmestarit Patokoski J ja Typpö V 
sekä Asev 5:een ylik Ronkainen O. 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

VaaRPsto on pitänyt ensimmäisen tykistö-
leirinsä täällä Vaasan suunnalla. Se tapahtui 
tammikuun puolivälissä Raippaluodon Somma-
rössä, missä olosuhteet tällaisen leirin pitämi-
selle eivät suinkaan ole edulliset. Leirialue 
on aivan liian ahdas ja maastollisesti erittäin 
vaikea. Jälkimmäistä asiaa voi patteristo itse 
helpottaa työllään, ennen kaikkea ojia kaiva-
malla sekä teitä ja tieuria rakentamalla, mutta 
edellinen asia vaatii ylempien johtoportait-
ten toimenpiteitä. Ilman lisämaa-alueen saan-
tia kohtaa kesäleirin järjestäminen siellä suo-
rastaan voittamattomia vaikeuksia. 

Sääolosuhteet ja vuodenaika talvileirille oli-
vat sangen epäedulliset. Jää ei kantanut autoa 
eikä jäänmurtajaa ollut käytettävissä. Näin am-
munnat jouduttiin suorittamaan kaikki kiinto-
maaleihin. Leirin järjestäminen tammikuuhun 
tapahtuikin yksinomaan Tykistökoulun pyyn-
nöstä, koska siihen osallistuivat TykK:n ja 
rt-kadetit. Myöhempi talvi mahdollistaa leirin 
pitämisen todella talvileirinä. Leirillä vieraili-
vat l.D:n komentaja kenrl T Kopra ja tykis-
tön tarkastaja kenrl R Hirva. 

Sitten viime numeron on Vaasassa tapahtu-
nut kummia. Patteristo on joutunut suuren 
julkisen huomion kohteeksi sille vähemmän 
toivotun tapahtuman johdosta, kun vaasalai-
nen lättäjoukko hyökkäsi 3. 1. 65 yöllä patte-
riston katupartion kimppuun, jolloin partion 
varajohtajana toimineen upseerikokelaan oli 
turvauduttava pistooliin järjestyksen palautta-
miseksi ja hyökkääjän karkoittamiseksi rin-
noiltaan. Jalkaansa luodin saanut tunnettu 
vaasalainen rähinöitsijä joutuu nyt 15. 2. 65 
itse varusmiespalvelustaan suorittamaan Ou-
luun. Ehkäpä hän oppii siellä suhtautumaan 
toisella tavalla varusmiehiin, kun joutuu itse 
nyt tähän vastakkaiseen leiriin. Harvoinpa ih-
minen niin joutuu omakohtaisesti kokemaan 
olosuhteet entisten vastustajiensakin kannalta. 
Tapauksesta on siksi paljon kirjoitettu lehdis-
sä, ettei liene tarpeellista tässä yksityiskohtia 
enää kerrata. Tulkoon vain sanottua, että näin-
köhän tämän asianomaisen nuorukaisen isä oli-
si kovinkaan hyvillään, jos oululaiset nuoriso-
huligaanit kävisivät siellä nyt mukiloimaan 
hänen varusmiespoikaansa. Ei, kyllä puolustus-
laitoksella täytyy edelleenkin olla keinot ja 
valta suojella varusmiehiään moisilta hyök-
käyksiltä, sillä Suomen kodit eivät lähetä poi-
kiaan armeijaan lättähattujen hakattaviksi. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston talvileiri pidettiin tänä vuonna 
6 päiväisenä ja vain linnakkeen puitteissa. 
Ammuntojakin oli normaalia vähemmän ja ne 
jouduttiin, meren ollessa avoinna, suoritta-
maan meriammuntoina. 

Henkilötietoja 

Vääpeli Harry Helmar M i c h e l s s o n on 
omasta pyynnöstä siirretty 1. 1. 1965 Turun 
Rannikkotykistörykmenttiin ylennettynä yli-
vääpeliksi. 

Puolustusvoimain komentaja on määrännyt 
vänrikki Jarmo Timo Tapio K o k k o s e n 2. 
Patterin keskiöupseeriksi ajaksi 1. 2. — 30. 4. 
1665. 

Sotilasteknikko Timo K u r o n e n on komen-
nettu aseteknikkokurssille Asekouluun 5. 1. 
1965 ja sotilasteknikko Lauri H ä m ä l ä i n e n 
sähköasentajan jatkokurssille ja yliasentaja-
kurssille Ammattien Edistämislaitokselle. 

Henkilötietoja 

Patteristossa tapahtui komentajan vaihdos 
26. 2. 1965, jolloin 7/a vuotta komentajana ollut 
eversti Veikko V u o r e l a luovutti tehtävänsä 
seuraajalleen Pohjanmaan sotilasläänin enti-
selle esikuntapäällikölle, evl Eino H e r t t u a l -
1 e. Eversti Vuorela siirtyi Pääesikuntaan tykis-
töosaston päälliköksi eläkkeelle 8. 2. 65 siirty-
neen eversti R O A a l t o s e n jälkeen. 

Patteriston esikuntavääpeli, ylivääpeli V 
T e r v a h a r t i a l a siirtyi eläkkeelle 7. 1. 65. 

T7ääpeli O R a j a h e i m o ylennettiin yli-
vääpeliksi sekä ylikersantit M K u r k i ja K 
N u k a l a vääpeleiksi 8. 1. 65. 

Ylikersantti S G P i i k k i l ä on siirtynyt 
KokSpE:stä VaaRPstoon 8. 1. 1965. 

Kersantti E J J R a n n e o n astunut vakinai-
seen palvelukseen VaaRPstoon 8. 1. 1965. 

Parhaana upseerikokelaana palkittiin Reser-
viupseeriliiton levykkeellä 9. 1. 1965 R A 
T a a v i t s a i n e n ja parhaana ryhmänjohta-
jana Reservialiupseeriliiton levykkeellä ker-
santti T A P e l t o n e n . Varusmieskersan-
tiksi ylennettiin lisäksi alikersantit J J L e h -
t o v a a r a ja A A R a u t i o . Rannikon Puo-
lustajain Killan plaketilla palkittiin 9. 2. 1965 
korpraalit O J K y t ö m ä k i ja U J W e e k -
m a n . 



Helsingin Reservinaliupseerit ry:n 
rannikkopuolustusosaston toimintaa 

Osaston vuosikokous pidettiin torstaina tam-
mikuun 21. pnä Svenska sektionen kerhohuo-
neessa. 

Kokouksessa johti puhetta ylik Yrjö H e i -
n o n e n ja sihteerinä oli alik Keijo M o i l a -
n e n . Kokoukseen toivat terveiset ev L y y t i -
n e n Rannikon Puolustajain Killasta, ylil N i s -
s i n e n Rt-upseerien Johtorenkaasta sekä Suo-
menlinnan rannikkotykistörykmentin ja Ran-
nikko j ääkär ipatalj oonan aliupseerikoulu j en 
edustajat. Johtokunnan laatimasta toimintaker-
tomuksesta todettiin, että päättynyt toiminta-
vuosi on ollut tuloksia tuottava ja vuosikokous 
myönsikin tilivelvollisille yksimielisesti tili- ja 
vastuuvapauden. 

Osaston sääntöjen muutosehdotus hyväksyt-
tiin johtokunnan esittämässä muodossa samoin 
kuin toimintasuunnitelma ja talousarvio alka-
neelle vuodelle. Osaston puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti ylik Yrjö Heinonen uudel-
leen ja johtokuntaan kers Yrjö E l o r a n t a 
varapuheenjohtajaksi, alik Kalevi S a a s t a -
m o i n e n sihteeriksi, vääp Risto S i i m e s 
rahastonhoitajaksi, kers Aarre S i i t o n e n 
kerhomestariksi sekä alik Keijo Moilanen ja 
Kauko V i r t a jäseniksi. 

Huvitoimikuntaan tuli valituksi puheenjoh-
tajaksi kers Yrjö Eloranta ja johtokunnasta 
rahastonhoitaja vääp Risto Siimes ja kerho-
mestari kers Aarre Siitonen sekä ylik Pentti 
I n k i n e n kuljetusupseeriksi ja alik Reijo 
N y m a n huvimestariksi. 

Yhdysaliupseeriksi valittiin kersantti Yrjö 
Eloranta joka on tavattavissa puhelimella 
780 397 iltaisin ja sunnuntaisin aamupäivällä. 

4.2. oltiin kuuntelemassa maj Risto H y v ä -
r i s e n esitelmää joukolla. 24.2. kävimme ri-
kosmuseon nähtävyyksiin tutustumassa 14 mie-
hen voimalla. 

ALIUPSEERIVELJET 

Aselajimme upseerien ja aliupseerien väli-
nen hauska herrasmieskilpailu on Rastilassa 
24. maaliskuuta päättyen yhteiseen saunomi-

seen oluen ja makkaran voimalla. Kokoontu-
minen Aleksis Kiven patsaalla klo 18.00, josta 
ilmainen autokuljetus. 

Kaikki joukolla mukaan puolustamaan Hgin 
100-kg kerhon lahjoittamaa saunakiulua, joka 
on aliupseerien palkintokaapissa. 

PERHERETKI HANKOON 

Rannikkopuolustus väelle järjestetään omai-
sineen perheretki Hankoon sunnuntaina touko-
kuun 23. päivänä. 

Menomatkalla tutustumme Siuntiossa Sota-
vammaisten hoito- ja kuntouttamislaitokseen 
sekä Hangossa Rannikkopatteristoon ja suori-
tamme meripurjehduksen. Lopuksi vietämme 
paikallisten aseveljien kanssa ohjelmallista 
iltaa Hangon varuskunnan kerholla. 

Kustannukset matkasta 14,—, johon sisältyy 
ateria ja kahvi. 

Lähemmin puh 780 397/Eloranta ja 637 802/ 
Koski. 

Tarkemmat tiedot toukokuussa Hgin RU ja 
RAU lauantaipalstoilla HSssa ja USssa. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

R t U Y : n ja Rannikon Puolustajain Killan 

tiedotuslehti n :o 1 /65 

Päätoimit ta ja ev V V u o r e la, Helsinki, PE 

Toimi t t a ja t : m a j M L a p p a l a i n e n , Helsinki 
P1M 

ylil J N i s k a, Helsinki PE 

Ltn P U s k i Suomenlinna, TykK 
(Mer iSK) 

Levikki: n 1250 kpl 
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K A T S A U K S I A 

Ruotsin merivoimien vuosikirjassa "Vär Ma-
rin 1965" on joukko Ruotsin rannikkotykistöä 
käsitteleviä kirjoituksia, joista esimerkiksi 
everstiluutnantti Bertil Stjernfeltin kirjoitus 
"Världens bästa försvarsterräng", maailman pa-
ras puolustusmaasto, käsittelee asioita, joilla on 
runsaasti kiinnekohtia meidänkin olosuhtei-
siimme. 

Kirjoituksensa alussa evl Stjcrnfelt tarkaste-
lee näkymää, mikä kohtaa Ruotsin rannikkoa 
lähestyvän matkailijan silmää: uloimman saa-
riston kiiltävät luodot, saaret ja karit, kimmel-
tävät selät ja ahtaat salmet sekä karun ulko-
saariston kasvillisuuden rehevöityminen man-
teretta lähestyttäessä. Samalla kirjoittaja to-
teaa, että jo alkuajoista lähtien on mantereen 
asukas turvautunut saariston tarjoamaan suo-
jaan, johon luottaen esimerkiksi Tukholma on 
kehittynyt kymmenientuhansien saarten muo-
dostaman mahtavan esteen takana. 

Koska huomattavan suuri osa Ruotsin asujai-
mistosta, teollisuudesta, kaupasta ja merenku-
lusta sijaitsee rannikolla, on näiden suojaami-
nen elintärkeätä. Enää ei riitä saariston meren-
kululle asettamien vaikeuksien tarjoama suoja, 
vaan kuten kirjoit taja toteaa, puolustamaton 
este ei torju, se vain hidastaa. Puolustamaton 
saaristo muodostuu ei kenenkään maaksi, jota 
vihollinen nopeimmin voi käyttää hyväkseen. 
Esimerkkinä kirjoit taja mainitsee v 1719 ta-
pahtumat, jolloin vihollinen saattoi esteettä toi-
mia suojaamattomilla rannikkoalueilla. Niin-
pä Ruotsin tämän hetken rannikkotykistö on 
vetänyt johtopäätöksensä omista ja muiden 
sotakokemuksista, jolloin pääpuolustuslinja 
kulkee miltei ulkosaariston etureunassa ja ta-
kana olevaa saaristoa käytetään puolustuksen 
syventämiseen. 

Maihinnousumuodostelmat II maailmansodas-
sa olivat leveät aukeille rannoille tultaessa ja 
hyökkääjä pystyi kävttämään ylivoimaansa 
laajalla alueella. Saaristorannikkoa lähestyes-
sään hyökkääjä on pakotettu ohjaamaan aluk-
sensa sisääntuloväylille. Ryhmityksenä on pe-
riaatteessa jono linian asemesta. Tällöin hyök-
kääiä ei voi käyttää koko voimaansa, vaan si-
sääntuloväylän vahva rannikkotykistö ja mii-
noitukset voidaan keskittää maihinnousiian 
etummaisiin osiin. Vihollisen alukset pakote-
taan kujanjuoksuun syvyyteen ryhmitettyjen 
rannikkopattereiden väliin. 

Mitä syvempi saaristonpuolustus, sitä parem-
mat mahdollisuudet puolustajalla on kesMttää 
voimansa hyökkävksen murtokohtaan. Liikku-
vat torjuntayksiköt suorittavat torjuvaa puolus-
tusta selustassa tarvittaessa. Rannikkoiää^ä-
reitä tarvitaan vaikeakulkuisilla saaristoalueilla 
vihollisen solutuksen avulla aikaansaaman 
sivustauhan torjumiseksi. Mikäli manner puo-

Ruotsalainen 75 mm rannikkotykki 
(Vär Marin 1965) 

lustusryhmityksen takana vallataan, estää ran-
nikkopuolustus vihollista käyttämästä satamia 
ym. Saariin ryhmitetyllä rannikkopuolustuksel-
la on suuri taistelunkestävyys eristettynäkin. 

Ruotsalainen saaristo tarjoaa siis maantieteel-
lisiltä ominaisuuksiltaan harvinaisen hyviä 
mahdollisuuksia puolustautua koko alueella, 
mikä on suuri etu ydinaikakaudella. Kirjoitta-
ja kysyy, antavatko graniitti ja teräs suojaa 
ydinaikakaudella ja vastaa, että nykyaikaisesti 
konstruoitu ja ryhmitetty rannikkopatteri tar-
joaa sitä. Virtaviivaiset ja kaasutiiviit tykki-
tornit, kallion sisällä olevat toimipaikat ja suo-
jarakenteet tekevät rannikkolinnakkeesta ase-
järjestelmän, jolla on muita paremmat mah-
dollisuudet kestää ydintulta. Suoranaiselta 
täysosumalta on vaikeata suojautua, mutta epä-
suorasti hajaryhmitys edellyttää normaalien 
määrien nelinkertaistamista ydinräjähteiden 
osalta, mikä ei yleensä ole edes sotataloudel-
lista hyökkääjän kannalta. 

Ruotsin graniittinen saaristo suo lisäksi ydin-
suojan tutka-asemille, komentopaikoille ja esi-
kunnille. Nämä toimivat kallioon rakennettuina 
lisäksi rauhan aikana ihanteellisina varastoina 
ja lkp-paikkoina ao:lle sa-joukoille, jolloin saa-
vutetaan suuri ylläkkö- ja liikekannallepano-
valmius. Kaikki on käytännöllisesti katsoen 
valmiina jo rauhan aikana. Lisäksi peruskallio 
tarjoaa väestönsuojia ja varastointitiloja puo-
lustustaloudelliseen käyttöön. Yhdistyneenä 
saaristoon, peruskallio antaa puolustajalle osin-
koa erityisesti sen merellisille taisteluvoimille. 
Kirjoit tajan mielestä ei siis ole perusteetonta 
kutsua Ruotsin saaristoa maailman parhaaksi 
puolustusmaastoksi. 

J A Niska 
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Karvinen V 
C 57 
Suomenlinna 

Turvavyö 
kestää 
autonne 
painon 
Maassamme viral l isesti 

hyväksytyt turvavyöt 

kestävät rasi tuskokeissa 

1500 kg painon. Toisin 

sanoen turvavyön varassa 

voidaan vaikkapa ri iputtaa 

useimpia meillä käytössä 

olevia henkilöautoja 

turvavyön menettämättä 

ominaisuuksiaan. Näin 

tuleekin olla. Turvavyön 

tulee kestää 

kaikissa ti lanteissa. 

auto-
vakuu-
tuksenne? 

Autovakuutuksennekin 

tulee kestää. Sen 

tulee olla sellainen, että 

se kaikissa ti lanteissa 

antaa parhaan mahdoll isen 

vakuutussuojan. Ottakaa 

näin ollen Pohjolan 

asiantuntemus ja kokemus 

avuksenne. Antakaa 

konttorimme, tarkasta-

jamme tai asiamiehemme 

"huol taa" autollenne 

kestävä vakuutussuoja. 

V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö 

P O II J O L A 
— Kaikkia vahinkovakuutuksia — 
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