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S O S I A A L I S T E N O L O J E N P A R A N T A M I N E N R A N N I K K O -
LI N N A K K E 9 L L A 

Viime aikoina on Puolustusvoimain johdon taholla kiinnitetty huomiota sosiaalisten olojen 
parantamiseen idkolinnakkeilla. Talvella suoritettiin mielipidetutkimus linnakkeilla palvele-
van kantahenkilökunnan keskuudesssa linnake olosuhteiden haittatekijöistä ja saarilinnakkei-
den tarjoamista eduista, ja viime maaliskuussa asetti Puolustusvoimain komentaja toimikun-
nan tykistö osaston päällikön johdolla tutkimaan linnakkeiden sosiaalisia oloja ja esittämään 
käytännön toimenpiteitä niiden parantamiseksi. 

Toimikunnan esitysten perusteella on ryhdyttykin jo asiassa toimenpiteisiin, joista monien, 
varsinkin laajakantoisempien tulokset näkyvät kuitenkin vasta myöhemmin. Osaksi esitetyt 
toimenpiteet vaativat lisäksi muittenkin viranomaisten kuin Puolustuslaitoksen oman henkilö-
kunnan ratkaisuja. Nyt jo vaikuttavista parannuksista mainittakoon elintarvikkeiden osto-
oikeuden laajentaminen linnakkeilla sekä liikenneolosuhteiden kohentaminen. Niinpä suu-
remmille linnakesaarille, kuten Kirkonmaa, örö ja Korppoo, on siirretty pienoislinja-auto tai 
maastohenkilöauto, joten kantahenkilökunnan rouvien ei tarvitse enää pienten lasten kanssa 
sateessa ja lumihangessa tarpoa kaupunkimatkoille lähtiessään. Muista myöhemmin vaikutta-
vista parannussuunnitelmista mainittakoon meriliikenteeseen ja asuntoihin kohdistuvat toimen-
piteet sekä yleensä pyrkimys tavalla taikka toisella korvata kantahenkilökunnalle ulkolinnak-
keilla asumisesta aiheutuva taloudellinen menetys verrattuna mantereella asuviin viran- ja 
toimenhaltijoihin. Jo toteutetut ja suunnitellut toimenpiteet ovat varmasti omiaan lisäämään 
viihtyisyyttä aselajin piirissä. 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N K O U L U T U K S E N A L K U V A I H E I S T A II 

— Eversti evp R Aaltonen — 

(Jatko numerossa 2/65 alkaneeseen kirjoituk-
seen) 

Kenraali Nenonen oli v 1923 komennuksel-
laan tutkinut Ranskan tykistössä ns valmistet-
tua tykistö ammuntaa, jota hän sitten edelleen 
kehitti johtamaansa kenttätykistöä varten niin, 
että vuodesta 1928 lähtien ammunnat kenttä-
tykistössä perustuivat tähän uuteen menetel-
mään. Italiassa tykistöllisen korkeakoulutuk-
sen saanut majuri Rikama sovelsi tämän van-
kalle teoreettiselle pohjalle rakentuvan mene-
telmän liikemaalia ampuvaa rannikkotykistöä 
varten. Vuosina 1931—34 rannikkotykistössä 

palvelleet muistavat varmaan, miten tämän 
menetelmän edellyttämät suunnanosoittimet ja 
sektorikorjaajat asennettiin tykkeihin samoin 
kuin ampumamenetelmää selostavat monisata-
sivuiset monisteet jaettiin tentattaviksi. Liike-
maaliin ammunta perustui siten myös rannik-
kotykistössä yksityiskohtaiseen ja tarkkaan 
ballististen, topografisten ja kalustollisten te-
kijöiden huomioon ottamiseen ja niiden vai-
kutusten yhteenlaskemiseen. Luonnollisesti 
edellytti uusi menetelmä hyvää aseteknillistä 
valmiutta. Sitä alaa olivatkin aselajissa kehit-
täneet ne rannikkotykistöupseerit, jotka 1920-
luvun alkupuolella olivat ulkomailla komen-



nuksilla olleet asetekniikkaa oppimassa. Vuo-
desta 1928 lähtien sai rannikkotykistö Sota-
korkeakoulun sotateknillisen osaston suoritta-
neita upseereita, jotka tarmolla ja taidolla 
kävivät selvittämään ammuskellareissa varas-
toitujen laukausten elementtejä ja paranta-
maan tykkien tulitehoa. Näiden upseerien 
johdolla toimeenpannuilla ase- ja ampuma-
kursseilla perehdytettiin kenttäpuolella toimi-
vat upseerit asetekniikan salaisuuksiin. 

Valmistettu ammunta loi siis oikean pohjan 
aselajimme tärkeimmälle tehtävälle — tykis-
töammunnalle. Kuitenkin voidaan väittää, että 
peräti vallankumouksellisesti se vaikutti ran-
nikkotaktiikkaan ja sen aiheuttamaan joukko-
jen organisatioon, linnoittamiseen ja koulu-
tuksen monipuolistumiseen. Kiinteästi maaka-
maraan sidotut tykit voitiin nyt hajauttaa var-
sin laajaan tuliasemaan, jolloin osumatoden-
näköisyys tykkiasemaan supistui minimiinsä, 
minkä sodat selvästi osoittivat. Tykkimiehistö, 
mittauselimet ja keskiöt voitiin sijoittaa lujiin 
pomminkestäviin linnoitteisiin siten edelleen 
varmentaen tykistötulen tarkkuutta ja tehoa. 
Koulutus sai uutta eloa. Aselajin tehtävät ran-
nikkojemme puolustamisessa laajenivat ja mo-
nipuolistuivat. Kehitys jatkui vilkkaana aina 
sotiin asti ja sitä johti tarmokkaasti aselajim-
me pitkäaikainen johtaja, kenraali V Valve. 
Hänen eri tilaisuuksissa upseereilleen pitämien 
puheiden hallitsevana aiheena oli lause: "Pai-
kallaan polkeminen on taantumista, siksi 
emme saa levätä, vaan on ponnisteltava eteen-
päin." Kun rannikkotykistö sai vuosien var-
rella Sotakorkeakoulun yleisen ja merisota-
osaston käyneitä upseereita taktiikkaa ja kou-
lutusta kehittämään, voitaneen väittää, että 
aselajimme sotiin mennessä oli päässyt "kuor-
mastojoukkojen tasolta" nousemaan puolus-
tusvoimien toisten osien rinnalle. 

B. Reserviupseerikoulutuksen järjestämisen 
välttämättömyydestä oltiin puolustusvoimissa 
alusta alkaen tietoisia, mutta vapaussodan jäl-
keen ennätti kulua kaksi vuotta ennen kuin 
ensimmäinen kolme kuukautta kestänyt kurs-
si 1. 4.1920 aloitti toimintansa. Tälle 145 oppi-
lasta käsittävälle kurssille oli 8 asevelvollista 
komennettu rannikkotykistöstä. Opetuksen ta-
voitteena oli upseereille tarpeelliseksi katsot-
tujen perustietojen antaminen ja joukkueen 
johtajien kouluttaminen. Jalkaväen taistelu-
koulutus oli tämän samoin kuin kuuden seu-
raavan kurssin pääaiheena. Kahdeksannella 
reserviupseerikurssilla eroitettiin kenttä- ja 
rannikkotykistössä palvelleet kurssin loppu-
puolella omaksi tykistöpatteriksi. Toisten päät-
täessä kurssin maaliskuun viimeisenä päivänä 
1925 jatkui tykistöluokan opiskelu Vapun aat-
toon asti. Haminalaisilla oli todella katselta-
vaa, kun tämä 60 oppilaan patteri piti ajohar-
joituksia hevosvetoisella patterilla ensin Ha-
minan kauppatorilla ja sitten maastossa. Ase-
lajinsa mukaista koulutusta eivät rannikko-
tykistöön siirtyvät oppilaat vieläkään saaneet. 

Pitkälle saatettu linjajakoisuus otettiin 
RUK:ssa käyttöön 13. kurssilla, joka pidettiin 

aikana 17.5.—21.10.1927. aVikka kurssi jakau-
tui jalkaväki-, tykistö-, pioneeri- ja viestilin-
joihin ja jalkaväkilinja vielä pk-, kk- ja jv-
tykkialalinjoihin, ei rannikkotykistöä varten 
vieläkään perustettu omaa linjaa. Rannikko-
tykistöstä komennetut muodostivat kenttäty-
kistölinjalla oman jaoksensa, jolle kurssin lo-
pulla annettiin osittaista erikoisopetusta. Alku 
oman aselajin koulutukselle oli kuitenkin saa-
tu ja sitä lisättiin seuraavalla eli 14. kurssilla, 
jolloin myös patteriharjoituksia pidettiin Ran-
kin linnakkeella. Vuonna 1929 komennettiin 
silloisen 16. kurssin patterin meripuolustus-
osasto 2. 6.—15. 7. väliseksi ajaksi Suomenlin-
naan, missä sillä oli parhaimmat mahdollisuu-
det erikoiskoulutukselleen. Seuraavalle eli 17. 
kurssille oppilaita komennettaessa ei enää 
muodostettukaan Haminaan meripuolustus -
osastoa, vaan sille komennetut 30 oppilasta 
määrättiin ilmoittautumaan Suomenlinnassa 
15.11.1929 alkavalle RUK:n meripuolustus -
osastolle, joka huollollisesti liitettiin Merisota-
sotakoulun edeltäjään, Meripuolustuksen kapi-
tulanttikouluun. Lopullinen RUK:sta eroami-
nen tapahtui syksyllä 1930, jolloin Merisota-
koulu perustettiin ja reserviupseeriosasto lii-
tettiin vastaperustettuun kouluun. Monien vai-
heiden jälkeen sai rannikkotykistö vihdoin 
oman opinahjonsa, missä sen tulevat reservi-
upseerit saivat aselajin johtajille kuuluvan 
välttämättömän peruskoulutuksensa. 

C. Kantahenkilöstön ja reserviupseerien 
koulutus oli siis ensimmäisten vuosien tär-
kein ja kiireellisin tehtävä. Tuolloin todettiin, 
että asevelvollinen aliupseeri ei palvelusajan 
lyhyyden takia eikä taidon ja kokemuksen 
puolesta täyttänyt niitä vaatimuksia, jotka 
asevelvollisen miehistön kouluttamisessa ja 
kasvattamisessa olivat välttämättömiä. Tästä 
johtui, että 1920-luvun alussa useissa asela-
jeissa perustettiin kanta-aliupseerikouluja, 
joita kutsuttiin kapitulanttikouluiksi sen joh-
dosta, että koulun käynyt aliupseeri vuosit-
tain uusittavalla sopimuksella sitoutui palve-
lemaan aliupseerina armeijassa. Kun puolus-
tuslaitos vuonna 1920 vakinaistettiin, tuli up-
seereista ja aliupseereista valtion peruspalk-
kaisia viran- ja toimenhaltijoita, jolloin vie-
raskielinen ja ruma kapitulanttinimitys hävisi 
käytännöstä. 

Pätevien kanta-aliupseerien kouluttamiseksi 
perustettiin vuoden 1922 alussa Rannikkotykis-
tön Aliupseerikoulu, joka pääsi aloittamaan 
toimintansa jo 22.3.1922. Kurssi kesti 11 kuu-
kautta ja oppilaiksi komennettiin hakemusten 
perusteella rt-joukoista sellaisia aliupseereita 
ja tykkimiehiä, joilla katsottiin olevan riittä-
vät edellytykset kanta-aliupseerin tehtäviin. 
Myös siviilistä otettiin jopa asepalveluksen 
suorittamattomia hakijoita. Oppilasaines oli si-
ten ensimmäisellä kurssilla varsin epätasainen. 
Koulu sijoitettiin Suomenlinnan Länsi-Musta-
saarella oleviin Ruotsin vallan aikuisiin kasar-
meihin, joissa se sitten oli 3.1.1936 asti. En-
simmäisenä johtajana toimi Venäjän rannik-

(Jatk seur siv) 
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n vuosikokous pidetään 27. 11. 1965 
Suomenlinnassa 

Lautta Helsingin Eteläsatamasta lähtee klo 13.30. Kuljetuksista Helsinkiin saa tiedot 
yhteysupseereilta. 

OHJELMA: 
— Seppeleenlasku Sankaritaululle klo 

13.50 
— Juhlakokous Upseerikerholla klo 14.00, 

ohjelmassa mm ylil J Niskan esi-
telmä rannikkotykistön keskuslaski-
mesta, vapaa sana ja tervehdykset 

— RSKY:n kahvitarjoilu klo 15.30 
— Vuosikokous klo 16.00 
— Toveripäivälliset Upseerikerholla klo 

18.00. Päivällismaksu 10:—, ennakko-
ilmoittautumiset 20. 11. mennessä puh 

12 581/636. 

kotykistössä palvellut majuri Sherbakoff ja 
koulun vääpelinä vääp Limnell. 

Opetuksen pääpaino oli tietenkin rannikko-
tykistöaineissa, joissa tietopuolisen opetuksen 
rinnalla annettiin perusteellinen käytännölli-
nen koulutus. Esimerkiksi 152/45-Canet tykin 
kalusto ja ammuntaan kunnostaminen oli jo-
kaisen hallittava täydellisesti. Olihan opetta-
jana 6" rannikkopikakanuuna Canefin kalusto-
kirjan tekijä. Hän saattoi ottaa nurkasta hajoi-
tetun tykin jonkin mutterin ja kysyä "a mikä 
tämä on" ja oppilaan oli se tiedettävä. Kou-
lun ensimmäinen johtaja oli tarmokkaasti mu-
kana muussakin koulutuksessa, koska kerro-
taan, että osaston harjoitellessa sulkeisjärjes-
tyksessä tahtimarssia hän vieressä marssien 
hoki sellaiselle oppilaalle, joka nosti kätensä 
saksalaistyylisesti vyön korkeudelle "a putkaa 
saat, putkaa saat", mutta sille, joka heilautti 
kätensä venäläisen tyylin mukaan hartioiden 
korkeudelle, "a shikarin saat, shikarin saat". 

Kuri oli koulussa kova. Pienimmistäkin rik-
komuksista seurasi ankara rangaistus ja yksi-
tyisen hairahduksesta rangaistiin usein koko 
joukkoa. Kun hyvä sana ja opetus ei koulut-
tajan mielestä auttanut, pidettiin rangaistus-
harjoitus eli "santsi" ja niitä saattoi päivän 
mittaan olla useita. Kova kuri ja raskas pal-
velus aiheutti runsaan kadon. Kurssin aloitta-
neista 118 oppilaasta oli sen päättyessä jäljellä 
52, jotka 5.1.1923 saivat hyväksytyn todistuk-
sen. 

Koulun nimi muutettiin vuonna 1923 Ran-
nikkotykistön kapitulanttialiupseerikouluksi ja 
sen henkilökunnassa tapahtui vaihdoksia nii-
den kuitenkaan vaikuttamatta erityisemmin 
koulun kokoonpanoon tai opetussuunnitelmiin. 
Vasta viidenneltä kurssilta alkaen v 1926 teh-
tiin huomattavampi muutos, kun kurssiaika 
lyhennettiin 11 kuukaudesta 8 kuukauteen. 
Kurssiajan lyhentäminen johtui siitä, että 
pääsyvaatimukseksi asetettiin varusmiespal-
veluksen suorittaminen. Vuosien 1927—28 
vaihteessa koulussa jouduttiin jälleen teke-

mään muutoksia, minkä aiheutti rannikkoty-
kistön ja laivaston yhtyminen yhteisen joh-
don alaiseksi puolustushaaraksi — meripuo-
lustukseksi. Laivaston kanta-aliupseerien kou-
lutusta ryhdyttiin antamaan koulussa laivasto-
linjalla ja nimikin muutettiin Meripuolustuk-
sen kapitulanttikouluksi. Tällä tavoin vähäi-
sin muutoksin ja tuloksia kehityksen mukana 
parantaen koulun toiminta jatkui vuoteen 
1930, jolloin se aliupseeriosastona yhdistettiin 
vasta perustettuun Merisotakouluun. 

Koulusta valmistui kovan kurin alaisuudessa 
karskia sotilaita, jotka hallitsivat erinomaisesti 
tehtävänsä. He eivät tunteneet sääliä alaisia 
kohtaan, ehkäpä sanonnat "sotilas ei tunne 
sääliä" ja "ei se sota mitään, mutta se sota-
väki" ovat peräisin noilta alkuvuosien preus-
silaisen kurin ajoilta. Eräässä korpraalikoulus-
sa kesällä 1924 arveltiin oppilaiden keskuu-
dessa, että nuorten kadettikoulusta tulleiden 
upseerien ja nuorten kapitulanttialiupseerien 
aselajitiedoissa vaaka painuisi aliupseerien 
puolelle. 1920-luvulla miehistön koulutus ja 
kasvatus oli lähinnä kanta-aliupseerien tehtä-
vänä upseerien vapautuessa johtamis- ja ase-
lajinsa tutkimus- ja kehittämistehtäviin. Ran-
nikkotykistön kapitulanttikoulun oppilaista 
eräät kävivät myöhemmin kadettikoulun ja 
varsin usea, varmaankin enemmistö kohosi 
sotien aikana upseeriksi. 

Itsenäisyytemme ensimmäisen vuosikymme-
nen loppuun mennessä oli rannikkotykistössä 
palvelevan henkilöstön koulutus saatu aina 
korkeinta sotilaallista koulutusta myöten ran-
nikkotykistön ja rannikkopuolustuksen vaati-
muksia vastaavalle tasolle. Se oli vaatinut jo-
kaiselta päällystöön ja alipäällystöön kuulu-
valta antaumuksellista, uutteraa vuosia kestä-
nyttä työtä. Virheitä tehtiin, mutta ne olivat 
opiksi, kunhan ne löydettiin ja tunnustettiin, 
kuten kenraali Valveella oli tapana lausua 
tykistöammuntojen arvostelutilaisuuksissa. 
Näille alkuvuosien uurastajille on syytä ase-
lajissamme tehdä hengessä kunniaa. 

3 



Kiltakuulumisia 

Olavi K a r l s s o n 
RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ 
TURUSSA 15. 8. 1965 

Rannikon Puolustajain päivää vietettiin Tu-
russa Turun kasarmin Sotilaskodissa 15. 8. -65 
kello 12.00 alkaen. 

Päivä aloitettiin seppeltervehdyksellä sanka-
rihaudalla kello 11.00 jolloin seppeleen kävivät 
laskemassa Rannikon Puolustajain Kilta ry:n 
puheenjohtaja Eero Salovaara, Turunmaan 
osaston puheenjohtaja Harri Ignatius ja kapt 
evp John F Veranto. 

Kello 11.30 saapuivat Helsingin ja Kotkan 
kiltaveljet Turun rautatieaseman edustalle, 
jossa Turunmaan osastosta olivat vastassa Hei-
no, Siljansalo ja Karlsson sekä opas maj Lind-
qvist. 

Täältä matka jatkui pienellä kiertoajelulla 
kaupungilla. 

Kello 11.50 saavuttiin Heikkilän kasarmille, 
jossa seurasi lounas. Lounaan aikana toivotti 
Turunmaan osaston pj pankinjohtaja Harri 
Ignatius kutsuvieraat ja kiltaveljet tervetul-
leiksi Turkuun viettämään kiltapäivää. 

Päiväjuhla alkoi klo 13.00 Heikkilän kasar-
min sotilaskodissa. 

Aluksi Turun Varuskuntasoittokunta esitti 
Turun Rannikkotykistörykmentin kunniamars-
sin. Sen jälkeen Rannikon Puolustajain Kilta 
ry:n puheenjohtaja, johtaja Eero Salovaara 
lausui tervehdyssanat ja toi julki ilonsa siitä, 
että niinkin monta kilta veljeä oli saapunut 
viettämään perheineen kiltapäivää Turkuun. 

Juhlaesitelmän piti evl Pohjavirta aiheenaan 
"Turunmaan saariston sotilaalliset vaiheet 
varhaisajoilta". 

Esitelmän jälkeen nautittiin sotilaskodin 
maukkaat kahvit, jonka jälkeen kutsuvieraat 
ja eri Kiltojen edustajat esittivät tervehdyk-
sensä kiltapäivälle ja painottivat kiltatoimin-
nan aatteellista pohjaa sekä maanpuolustus-
hengen ylläpitämistä rannikon puolustajain 
parissa. 

Väliajalla Varuskuntasoittokunta esitti mu-
siikkia ja kiltaveljet keskustelivat vilkkaasti 
keskenään. 

Kello 16.00 tutustuttiin Turun Linnaan maj 
Lindqvistin ja opas Suomisen johdolla käy-
tyämme sitä ennen Tuomiokirkossa. 

Kello 18.00 aikaan kokoonnuttiin Turun 
Tuomiokirkon edustalle, josta Helsingin ym. 
kiltaveljet lähtivät paluumatkalle. 

Rannikon Puolustajain päivä oli päättynyt 
ja jäämme odottamaan uutta, ja ehkä enem-
män osanottajia tuovaa yhteistä kiltapäivää. 

Rannikon Puolustajain Helsingin Killan joh-
tokunnan jäsen 

TAUNO OLAVI SADEMIES 
50 VUOTTA 10.10.1965 

Tauno Sademies (ent. Virtanen) on synty-
nyt 10. 10.1915 Eurajoella, jossa hän koulun-
käynnin päätyttyä aloitti toimintansa liike-
elämässä. 

Pitkän päivätyön Tauno Sademies on tehnyt 
KK:n osuuskauppaliikkeen palveluksessa toi-
mien vv 1938—46 OI Elannon myyjänä ja 
myymälänhoitajana, vv 1947—49 OI Kansan 
elintarvikeosaston hoitajana, vv 1950—53 Ou-
lun Osuuskaupan lihaosaston hoitajana. KK:n 
osuuskauppakoulun opettajana hän toimi vv 
1953—60, siirtyen v 1961 apulaisjohtajaksi tuk-
kuliike Pauna Oy:ön. Vuodesta 1963 alkaen 
hän on ollut KK:ssa elintarvikekaupan tar-
kastajana. 

Rannikon puolustukseen Tauno Sademies on 
osallistunut RT 2:ssa asevelvollisena vv 1937— 
38, suorittaen myös aliupseerikoulun. 

Talvisotaan hän osallistui Helsingin lohkol-
la. Jatkosodassa hän oli ensin Merivoimien 
Esikunnassa palvellen myöhemmin Kannaksen 
ryhmässä ja Laatokan Karjalassa. 

Helsingin Killan johtokuntaan Tauno Sade-
mies valittiin osaston perustavassa kokoukses-
sa, ja hän on siitä alkaen osallistunut innok-
kaasti killan toimintaan. Sotilasarvoltaan Tau-
no Sademies on ylikersantti. 

Pyydän Turunmaan osaston puolesta kiittää 
kiltaveljiä, jotka uhrasivat kauniin sunnuntai-
päivän perheineen Turussa ja toivat vireyttä 
kiltapäivälle. Kiitän samalla Varuskuntasoitto-
kuntaa musiikista ja esitelmöitsijä evl Poh-
javirtaa mielenkiintoisesta esityksestä. 
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Ofc- «CT 

Esko 

Tapani 

Tu l ikoura 

IN 
ME MOKIA M 

Everstiluutnantti evp Esko Tapani T u l i -
k o u r a kuoli äkillisesti Turussa heinäkuun 2. 
päivänä 1965. Hän oli syntynyt Hollolassa 
28. 8. 1910 ja tullut ylioppilaaksi Haminan Suo-
malaisesta Yhteiskoulusta v 1929. Suoritet-
tuaan asevelvollisuuden Raskaassa Kenttäty-
kistörykmentissä hän antautui sotilasuralle ja 
kävi kadettikoulun Merisotakoulussa vv 1930— 
32. 

Kadettikoulun jälkeen Esko Tulikoura pal-
veli nuorempana upseerina RT 3:ssa ja RT 
l:ssä. Talvisodan aikana hän toimi aluksi tu-
lenjohtoupseerina Isosaaren linnakkeella ja 
myöhemmin Rysäkarin linnakkeen päällikkö-
nä. Jatkosodan ajalta muistetaan everstiluut-
nantti Tulikoura erityisesti ansiokkaana ja 
pidettynä RP l:n komentajana 1941—42 ja 
IskuP/RTR 22:n komentajana 1944 Viipurin 
lahden, Koiviston saarten, Vilaniemen, Teika-
rin ja Melansaaren ankarissa taisteluissa. Vuo-
sina 1942—44 hän oli KadK/MeriSK:n ja 
UpsK/MeriSKn päällikkönä. Sodan jälkeen 
hän oli VII RaivOs:ssa eri tehtävissä vv 1944 
—47 lukuunottamatta yhteensä n 16 kk:n pi-
tuista aikaa jonka hän 1945—47 oli pdätettynä 
asekätkentäjutun takia. 

Vuodesta 1948 lähtien oli everstiluutnantti 
Tulikoura palvellut Haminan Rannikkolinnak-
keistossa, myöhemmältä nimeltään 3. Erilli-
sessä Rannikkotykistöpatteristossa toimisto-
päällikkönä aina vuoteen 1955, jolloin hänet 
määrättiin ko patteriston vastuunalaiseen ko-
mentajan tehtävään. Nimeltään Kotkan Ran-
nikkopatteristoksi muutetun patteriston ko-
mentajana hän toimi eroamispäiväänsä 5.6. 
1964 asti. Patteristossaan pani everstiluutnantti 
Tulikoura alulle erittäin laajan rakennustoi-
minnan, minkä tuloksena sekä kasarmit että 
kantahenkilökunnan asunto-olosuhteet on saa-
tu hyvään kuntoon. Hänen määrätietoisella ja 
rauhallisella johdolla saavutti patteristo myös 
koulutuksellisesti korkeita tuloksia. 

Everstiluutnantti Tulikoura ylennettiin vän-
rikiksi 1932, luutnantiksi 1934, kapteeniksi 
1940, majuriksi 1942 ja everstiluutnantiksi 
1955. Hän oli ansioistaan saanut lukuisia kun-
niamerkkejä. Häntä käytettiin paljon Rannik-
kotykistön upseeriyhdistyksen sekä Upseerilii-
ton ja Kadettikunnan alasosastojen erilaisissa 
luottamustehtävissä. Kotkan kaupunginval-
tuuston jäsen hän oli vv 1956—60. 

"Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin 

asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua 

taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun." 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Kesä on mennyt sateineen ja lomineen aivan 
normaaliin tapaan. Syyskuun alkupäivinä 
olimme KotRPston kanssa yhteisellä ampuma-
leirillä Porkkalan saaristossa. KotRPston pää-
osat muodostivat kevyen patterin Porsössä ja 
rykmenttimme joukot raskaan patterin Mäki-
luodossa ja jääkärikomppanian Vormössä. 
Taktillisen vaiheen aikana harjoituksiin osal-
listui myös osia RannJPstä ja laivastosta. 

Erikoisuutena leirillä nähtiin kokeiltavana 
oleva radio-ohjattava maali, joka vaiherikkai-
den kokeilujen aikana ehti saamaan jos jonkin-
laisia lempinimiä leirille osallistuneiden tahol-
ta. Leiri päättyi hyvissä merkeissä rykment-
timme komentajan saadessa jakaa voittajan 
palkinnot keväällä suoritetuista kouluammun-
noista SlRtR:n kevyelle patterille. 

Henkilötietoja 

Majuri Jouko Kaarlo Tuomas H a n n u l a 
on ylennetty everstiluutnantiksi 4.6. 1965. 

Yliluutnantti Jarmo Olavi S i m o l a nimi-
tetty puolustuslaitoksen kapteenin virkaan ja 
luutnantti Matti Kustaa S u o m i n e n nimi-
tetty puolustuslaitoksen yliluutnantin virkaan 
10. 9. 1965. 

Ylivääpeli Aarre Antero K a u n e 1 a nimi-
tetty puolustuslaitoksen sotilasmestarin toi-
meen ylennettynä sotilasmestariksi, vääpeli 
Johannes K y l l ä s t i n e n nimitetty puolus-
tuslaitoksen ylivääpelin toimeen ylennettynä 

ylivääpeliksi, ylikersantti Toivo K o p o n e n 
nimitetty puolustuslaitoksen vääpelin toimeen 
ylennettynä vääpeliksi ja kersantti Niilo Jo-
hannes S a n k a l a nimitetty puolustuslaitok-
sen ylikersantin toimeen ylennettynä yliker-
santiksi 1. 7. 1965. 

Vääpeli Jorma Uolevi M ä k i v a a r a on ni-
mitetty puolustuslaitoksen ylivääpelin toimeen 
ylennettynä ylivääpeliksi, ylikersantti Johan-
nes J y r k k ä r i n n e nimitetty puolustuslai-
toksen vääpelin toimeen ylennettynä vääpelik-
si, ylikersantti Pentti Sakari T u i s k u nimi-
tetty puolustuslaitoksen vääpelin toimeen 
ylennettynä vääpeliksi, kersantti Lauri J y r k -
k ä r i n n e nimitetty puolustuslaitoksen yli-
kersantin toimeen ylennettynä ylikersantiksi 
ja kersantti Kosti Antero S a a r e l a nimitetty 
puolustuslaitoksen ylikersantin toimeen ylen-
nettynä ylikersantiksi 1. 9. 1965. 

Palvelukseen on otettu reservin alikersantti 
Raimo Johannes H e i n o n e n väliaikaisena 
puolustuslaitoksen alemman palkkausluokan 
kersantin toimeen sekä reservin kersantti Hei-
mo Kalevi H ä m ä l ä i n e n väliaikaisena 
puolustuslaitoksen alemman palkkausluokan 
kersantin toimeen 1.7.; reservin kersantti 
Timo Sven Gustaf B l o m q v i s t väliaikaise-
na puolustuslaitoksen alemman palkkausluo-
kan kersantin toimeen 1. 8. ja reservin aliker-
santti Jorma Olavi H a r j u l a väliaikaisena 
puolustuslaitoksen alemman palkkausluokan 
kersantin toimeen 16. 8.1965. 

Eronneet: 

Sotilasmestari Väinö Kustaa M ö k k ä 1 ä 
puolustuslaitoksen sotilasmestarin toimesta 
eroamisiän perusteella 30.6., vääpeli Aleksan-
teri P a t r o n e n puolustuslaitoksen vääpelin 
toimesta 5.8., ylivääpeli Lennart Erland H a-
k a 1 a puolustuslaitoksen ylivääpelin toimesta 
7.8., ylivääpeli Johannes K y l l ä s t i n e n 
puolustuslaitoksen ylivääpelin toimesta 5.10. 
sekä ylivääpeli Eino Vilho N e v a l a i n e n 
puolustuslaitoksen ylivääpelin toimesta 5. 10. 
1965. 

TERVETULOA PRESIDENTIN LINNAAN! 
Rannikon Puolustajain Helsingin Kilta tutustuu Tasavallan Presidentin linnaan 
sunnuntaina 7. 1 1. 1 9 65. Kaikki jäsenet perheineen ja tuttavineen tervetulleita. 
Kokoontuminen linnan Mariankadun puoleisella ovella klo 11.0 0 mennessä. 
Paikalla peritään pieni opastus- ym. korvaus. 

Toispaikkakuntalaiset kiltaveljet! Jos Teille sopii, olette tervetulleita mukaan. 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kesäkuun saapumiserä saapui palvelukseen 
vasta 15.7. pirteänä kuukauden kestäneen 
"kesäloman" jälkeen. Peruskoulutuskauden 
tiedot oli opittava kuukauden kuluessa. Kil-
pailu rykmentin eri alokaspattereitten, Utö, 
Janhua ja Kuuskajaskari kesken oli kova. 
Kuuskajaskarin alokkaat pärjäsivät parhaiten 
rykmentin komentajan suorittamassa koulu-
tustarkastuksessa. Sotilasvala Uudenkaupun-
gin kirkossa päätti alokaskoulutuksen ja oli 
vuorossa valmistautuminen syysleirin ammun-
toihin. pitkästä aikaa oli rykmentillä tilaisuus 
osallistua vuorostaan naapurimme HanRPston 
valmistelemalle leirille örön alueella. 

Heti leirin jälkeen olikin rykmentin vuosi-
päivän vietto 10.9. vuorossa. Paraatikatselmus 
ja juhla pidettiin Janhualla. Siihen osallistui 
rykmentin päällystön lisäksi EPtrin ja II 
Pston yksiköitten henkilökunta. Kutsuvieraina 
oli juhlassa rykmentin lipun lahjoittajien 
edustajia Uudestakaupungista sekä 2.DE:n 
edustajina ev L e h t i ja evl P o h j a n v i r t a . 
Kapt V H a n n u n i e m i esitti juhlassa ryk-
mentin historiikin ja Turun varuskuntasoitto-
kunta huolehti kapellimestari K u p a r i s e n 
johdolla musiikista. Muissa yksiköissä vietet-
tiin juhlaa runsaan juhla-aterian merkeissä. 

10.8. lomautettiin kokelaat, ryhmänjohtajat 
ja erikoismiehet. Osalle kotiutettavista oli jär-
jestetty kahvitilaisuus Linnankasarmin upsee-
rikerholle. Tilaisuudessa oli läsnä Varsinais-
Suomen reserviupseeri- ja aliupseeripiirin toi-
minnanjohtaja evl evp P u l k k i n e n , Turun 
Reserviupseerikerhon Tykistöosaston edustaja 
ylil res F R o s e n q v i s t sekä Turun Reservi-
aliupseeriyhdistyksen sihteeri alik res M i k-
k o 1 a. Kokelas Jukka Erik J ä r v e n s i v u 
sai Reserviupseeriliiton plaketin sekä Ranni-
kon Puolustajain Turunmaan Kiltaosaston vii-
rin ja kersantti Veikko Kalevi M i e t t i n e n 
sai puolestaan Reservialiupseeriliiton levyk-
keen. 

Helmikuun saapumiserä lomautettiin 12.9. 
ja sotilaskodit tarjosivat lähtökahvit. l.Ptrissa 
sai korpr Seppo Eero H a a p a n i e m i Turusta 
RP:n killan levykkeen ja 2.Ptrissa luovutettiin 
korpr Lasse Juhani M ä k i p ä ä l l e palkinto 
sekä tkm Jukka Untamo K o i v u l l e RSKY:n 
lautanen. 

T Y K I S T Ö K O U L U 

Sateisen, mutta virkistävän kesän jälkeen 
on työt jälleen aloitettu innolla. 16. 8. aloitti 
opintonsa Kadettikurssin Rt-linjalla 13 kadet-
tia mikä lienee ennätysmäärä. 20.8. alkoi 119. 
upseerikurssi entiseen tapaansa. Kanta-aliup-
seerien peruskurssin II jakso päättyy loka-
kuun puolivälissä, sitä edeltää vielä viiden 
päivän kranaatinheitinammuntajakso. 

Henkilötietoja 
Vääpeli E L e p i s t ö on ylennetty 10. 9. yli-

vääpeliksi ja siirretty RtKoeAS:lle. 

Henkilötietoja 
Rykmentinkomentaja on ylentänyt: 
Ylivääpeliksi EPtrin vääp Eero J a l a v a n , 

vääpeliksi KoulPtrin ylik Kauko P a k k a s e n 
ja l.Ptrin ylik Erkki V a r a 1 a n, ylikersan-
tiksi 2.Ptrin kers Risto S i p p o s e n , kersan-
tiksi alik Seppo Asko A s i k a i s e n l.Ptrista, 
alik Veikko Kalevi M i e t t i s e n KoulPtrista 
ja alik Jouko Viljo S a a r e n 2.Ptrista, aliker-
santeiksi korpr Rauno P u r m o s e n , Pauli 
Kurkilahden, Mauri S a l m i s e n , Antti S i u s-
l u o d o n , Eero T ä h t i s e n ja Kari P y y h-
t i ä n l.Ptrista sekä korpraaleiksi l.Ptrista 
tkm:t Seppo H a a p a n i e m e n , Teuvo N u m -
m e n , Osmo T ä t i l ä n , Alpo S a a r i r a n n a n , 
Ismo J a n s s o n i n , Bror L u n d e n i u k s e n , 
KoulPtrista Olli L e i n o n , Veikko L i n n a -
s a a r e n , Arvo V i h e r v u o r e n , EPtrista 
Aarre K a u p p i s e n ja 2.Ptrista Lasse M ä-
k i p ä ä n. 

Ylil Kauko F r i b e r g on nimitetty kaptee-
nin virkaan. 

Va vänrikkien Reino K a i r a v u o n , Urpo 
L i p p o s e n ja Pékka M ä k i s e n palvelus-
sopimukset ovat päättyneet. 

V-alikersantti Rauno V ä l i m ä k i on otettu 
va palvelukseen ja määrätty KoulPtriin. 

Ylik Seppo J ä r v i on siirretty 2.Ptriin 
Kuuskaj askariin ja vääp Erkki V a r a l a 
RtKoeAsemalle. 

(HanRPsto jatko) 
RPstoon, majuri Toivo V e r i ö SlRtR:in, yli-
vääpeli Yrjö S j ö b l o m öröstä Russarön vää-
peliksi ja ylikersantti smo M ä ä t t ä Russa-
röstä E/HanRPstoon. 

Eronneet: 
Sotmestari Äke H e d b a c k i 11 e on 25. 8., 

sotmestari Vilho P u u s t e l l i l l e 25.9. ja 
ylivääpeli Georg T a 1 j a v a a r a 11 e 6.10. -65 
myönnetty ero omasta pyynnöstä. 

Patteristo kiittää eronneita heidän suoritta-
mastaan pitkäaikaisesta, hyvästä palvelukses-
taan sekä toivottaa siirtyneille onnea ja me-
nestystä uusissa virkatehtävissään. 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston oltua Vaasassa vuoden päivät on 
sen henkilöstö oppinut vähitellen sijoittamaan 
oudot ja ennalta tuntemattomat karttasanat 
omille paikoilleen. Tutustuakseen myös meri-
alueeseen sen päällystö teki K 5:llä kuluneen 
kesän aikana useita retkiä Vaasan saaristossa 
ulottaen ne aina Uuteenkaarlepyyhyn asti. Voi 
veljet, mitä karikkoja keskellä suuriakin me-
rialueita! 

Kurikan maatalousnäyttelyn yhteydessä pat-
teristo saavutti huomattavaa menestystä kah-
della taistelunäytöksellään, joista ensimmäis-
tä oli seuraamassa 8 000 ja jälkimmäistä 15 000 
henkeä. Ansiokkaasti suorittamansa työn joh-
dosta saivat maj O Aspinjaakko harjoituksen 
suunnittelusta, kapt T Penttilä sen johtami-
sesta ja ltn R Laakso patterinsa toiminnasta 
kiitosmaininnan pston päiväkäskyyn. 

Kiitosta on tullut muutenkin patteriston voi-
tettua useiden vuosien tauon jälkeen kenraali 
Nenosen kiertopalkinnon ja ltn E Kurkan saa-
tua tulenjohtajan maljan parhaasta raskaan 
patterin tulenjohdosta. Palkinnot luovutti 
kenrl R H i r v a patteriston syysleirin yhtey-
dessä Raippaluoodssa. Saman leirin ammunto-
jen jälkeen luovutti pston komentaja, evl E 
Herttua vuoden -65 parhaille joukko-osastonsa 
taisteluammuntojen tulenjohtajille täkäläisten 
liikkeiden lahjoittamat palkinnot siten, että 
ylil J Vehmas sai "Hoviseppien kellon" ja 
yliv O Rajaheimo "Salkarin kiikarin" (kellos-
sa on jeeweleitä ja kiikarissa piiruasteikko). 
Todettakoon vielä, että ko leirin ammuntoja 
oli seuraamassa n 80 vierasta, joista puolet oli 
tullut Isostakyröstä asti vastavierailuna patte-
riston kantahenkilökunnan sinne keväällä te-
kemälle vierailulle. Iltapäivä- ja pimeäammun-
nat sekä niiden väliin sijoitettu Vaasan Soti-
laskotiyhdistyksen tarjoama idyllinen nuotio-
ilta olivat kaikille läsnäolleille unohtumaton 
elämys. 

Patteriston koulutus sai mielenkiintoisen li-
sän sen osallistuessa laivaston yhteisharjoituk-
seen eräänä toimivista joukoista. Amiraali 
O Lennes oli seuraamassa harjoituksia todeten 
myös VaaRPston olevan valmiin puolustamaan 
rannikoltamme näissäkin puitteissa. 

Patteristo sai 30.9. kunnian toimia Englan-
nin Suomeen sijoittaman sotilasasiamiehen, ev 
W A Robinsonin vierailun isäntänä suoriutuen 
sille annetusta tehtävästä hyvin niin kuin 
kunnon rt-joukolle tuleekin. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston vuosipäivän 1.8. juhlallisuudet 
aloitettiin paraatikatselmuksella, jumalanpal-
veluksella ja ohimarssilla Hangossa. Ohimars-
sin otti vastaan divisioonan komentaja ken-
raaliluutnantti O Korhonen. Tämän jälkeen 
siirryttiin laivakuljetuksin kovan lounaistuu-
len vallitessa Russaröhön, jossa nautittiin juh-
lalounas ja seurattiin jv-tykeillä, kranaatin-
heittimillä ja jalkaväen kevyillä aseilla suori-
tettua taisteluammuntaa. 

Kutsuvieraana olleet Salon kaupungin sekä 
Halikon, Kokemäen, Luvian, Mynämäen, Nak-
kilan, Paimion, Perniön ja Raision kuntien 
edustajat luovuttivat vaakunakilvet patteris-
tolle. 

15.7. -65 palvelukseen astuneet alokkaat 
vannoivat sotilasvalansa 11.8. örössä järeän 
tykin ympärillä. 

Patteriston ja TurRtR:n yhteinen ampuma-
leiri pidettiin örössä 3—9. 9. -65. Leirin johti 
evl A J Kurki apunaan maj E Saramo. Leirin 
aikana vallitsivat melko huonot ilmat, tuuli ja 
satoi, mutta ammunnat saatiin kuitenkin suo-
ritettua. 

Tykistön tarkastaja, kenraaliluutnantti R 
Hirva oli tyytyväinen leirin järjestelyihin ja 
suoritettuihin ammuntoihin. Päättäjäisparaatis-
sa hän luovutti "Karhulan Maljan" patteris-
tolle tämän vuoden kouluammuntojen tulok-
sien tultua selville. 

Turkulaisia reservin upseereita ja aliupsee-
reita oli leirillä 7.9. katsomassa tykistöam-
muntoja 64 henkilön voimalla. 

Henkilötietoja 
Yliluutnantti Pentti Olavi K a r v i n e n on 

ylennetty kapteeniksi pvm:llä 4. 6. -65. 
Tasavallan Presidentti on myöntänyt Suo-

men Valkoisen Ruusun 1 lkm mitalin 4. 6. -65 
emäntä Aino V i l a m a a l l e . 

Patteriston komentaja on ylentänyt 4.6. -65 
ylivääpeliksi vääpeli Osmo Jalmari J o k e -
l a n , vääpeliksi ylikersantti Eino Herman 
N o u s i a i s e n , ylikersantiksi kersantti Pentti 
Jaakoppi P e r ä k ä ä l y n , ylikersantiksi ker-
santti Pentti Alpo S e m i n sekä 1.8.-65 yli-
kersantiksi kersantti Pauli Juhani V a i t i s e n. 

Luutnantti Asko K i l p i n e n on nimitetty 
yliluutnantin virkaan ja luutnantti Heikki 
R i n n e luutnantti yp:n virkaan 10.9.-65. 

Palvelukseen on otettu värvätty tkm O 
M e r i p a a s i . 

Seuraavat henkilöt ovat siirtyneet uusiin 
tehtäviin: 

Kersantti Reijo K a n k a r i s t o Pohjan Pri-
kaatista HanRPstoon, ylikersantti Heikki 
V u o r i s t o Ilmavoimien Esikunnasta Han-

(Jatk siv 7) 

10 8 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTE RI ST O 

Kotkan Rannikkopatteristo ei "sattuneesta 
syystä" ole viimeksi ilmestyneessä numerossa 
tällä palstalla esiintynytkään, joten viime ta-
paamisesta on paljon asiaa tapahtunut — eikä 
vähiten henkilöpuolella. Evl Jokisalon erottua 
vakinaisesta palveluksesta 8. 2. 1965 tuli patte-
riston komentajaksi evl Heikki Veli S e p p ä l ä , 
joka otti komentajan tehtävät vastaan 27.4. 
siirrettynä SKKsta . Kapteeni Jukka Karvinen 
on ilmoittautunut patteristoon ja ottaa vastaan 
koulutus- ja järjestelytoimiston päällikön teh-
tävät kapt L Rannistolta, joka puolestaan läh-
tee esiupseerikurssi 20:lle. Patteristo on myös 
saanut viestiupseerin. Tähän kauan auki ollee-
seen virkaan on nimitetty ylil Rautiainen siir-
rettynä UudRakP:sta. Ins Paajasen siirryttyä 
siviilielämän palvelukseen huhtikuussa on hä-
nen tilalleen insinööriksi ja korjauspajan joh-
tajaksi nimitetty ins Toivanen. Patteriston mo-
nivuotisen taloudenhoitajan sotvirk A Sokan 
saadessa siirron HelItR:iin on hänen tilalleen 
taloudenhoitajaksi nimitetty ylik P Mustonen. 
Kun vielä todetaan, että KadK:sta on patte-
ristoon saapunut vänr Pekka Kurvi määrätty-
nä Kirkonmaahan ja että ylil M Haapanen on 
parhaillaan opiskelemassa It:n kapteenikurs-
silla ja että ylil P Huhtanen lähtee marras-
kuussa Tykistön kapteenikurssille, onkin pääl-
lystön kohdalla tapahtuneet muutokset pää-
piirteissään kerrottu. 

Alipäällystön osalta voidaan todeta "veren-
vaihdon" olleen vieläkin kiivaamman kuin 
päällystön kohdalla. Patteristoa kauan ja an-
siokkaasti palvelleet sotmest J Patokoski, 
sotmest V Typpö, yliv V Sinkkonen, yliv A 
Kirves, yliv A Vänskä, ylik A Kokko, yiik 
U Sinkkonen ja varhoit B Vainio ovat siirty-
neet tämän vuoden aikana eläkkeelle. Edelli-
sen ja tämän vuoden aikana tapahtuneitten 
eläkkeellesiirtymisten seurauksena on patte-
riston alipäällystöstä nyt noin kolmasosa nuor-
ta ja innokasta kersanttipolvea, jonka ansiosta 
aliupseerien keski-ikä on runsaasti laskenut. 
Tällä hetkellä on peruskurssilla pätevöitymäs-
sä kaikkiaan 13 kersanttia. 

Kuluvana vuonna on patteristosta ylik A 
Mustonen suorittanut asemestarikurssin ja ylik 
P Mustalahti viestimestarikurssin. 3.ErAuto-
K:sta on pstoon siirtynyt vääp Rinkinen mää-
rättynä maakuljetus jaoksen johtajaksi ja 
PsPr:sta ylik Tuominen l .Ptrin lääkintäali-
upseeriksi. 

Ruotsinsalmen II meritaistelusta oli 9.7. -65 
kulunut 175 vuotta. Tätä patteriston ja myös-
kin Merivoimien vuosipäivää vietettiin patte-
riston, Merivoimien ja Kotkan kaupungin yh-

teistoimin järjestämin monin tilaisuuksin Kot-
kassa. Juhlapäivä huipentui illalla pidettyihin 
juhlatanssiaisiin, jotka olivat päällystölle Ra-
vintola Ruotsinsalmessa, alipäällystölle Ky-
minlinnan alipäällystökerholla ja miehistölle 
Kotkan Työväentalolla. 

Syyskuussa patteristo osallistui syysampu-
maleiriin Porkkalan alueella SlRtR:n toimiessa 
isäntänä. Kuljetukset suoritettiin merimarssina 
mennen tullen erittäin kauniiden säiden valli-
tessa. Leirillä taas suoritettiin kevyen patterin 
ja jalkaväkitykkijoukkueen ammuntoja "tyy-
pillisissä ammuntasäissä", sumua kun oli ja 
tuultakin toisinaan. 

Rannikkojoukkojen Kymenlaakson Kilta on 
palkinnut plaketein varusmiespalveluksensa 
hyvin suorittaneet varusmiehet kotiuttamis-
kahvitilaisuudessa. Palkitut ovat 15. 10. -64 
saapumiserän korpr Risto Kukko, korpr Rai-
ner Vuorinen ja korpr Jorma Lindström sekä 
15.2. -65 saapumiserän korpr L Tamminen, 
korpr K Vettenranta ja korpr K Myötyri. 

KIRJE K O T I I N 

Isossa saaressa 
korkealla kivellä 
30. 5. 1965 

Rakas Vaimo 

Kirjoitan tätä Loukkausten kivellä kirjoi-
tuskone polvilla, terävä särmä istuinalustana. 
Lähellä, mutta saavuttamattomissa siintelee 
1000:n riemun Helsinki; aurinko loistaa läsnä-
olollansa ja pienet aallot taputtelevat laiskasti 
rantakiviä. Se iskuvalmis leijona makailee 
kuudenkymmenen oppilaan hahmossa pitkin 
rantakiviä vapaassa muodossa. Useimmat ovat 
umpiunessa, ahkerimmat tosin merivalvonnan 
muistiinpanot päänalusena. Toivon, että tieto 
imeytyy tehokkaasti. Silmänkantaman matkan 
siintää ruskeaa kasvoa ja lumivalkeaa selkää. 
Kiven alla polveilee sitkeä keskustelu siitä, 
onko kauempana näkyvä rahtialus seitsemän 
vai yhdeksän kilometrin päässä ja kuka on tu-
pakantarjousvuorossa. Kuten kaikesta huo-
maat, menossa on se aika, josta Meidän Her-
ramme ja Sielunvihollinen vapaasti kilvoitte-
levat, sunnuntaipäivä. 

Kauniit ilmat ovat ratkaisevasti vähentäneet 
oppilaskunnan sisäohjelmien innokkaita osan-
ottajia; jopa urheilutoimittajat ovat todenneet 
laumansa pienentyneen (1). 

Kiitos muuten nimipäiväonnitteluista. Olen 
antanut kertoa itselleni (lue: alikersantit), 
että tulen viettämään sanotun merkkipäivän 
tiskissä. Aukin tiskihuone on todella elämys. 

(Jatk siv 12) 



KUN R A N T A P Y S S Y T R A I V A S I V A T 

— T rääpeli Arvo Seppinen — 

Siihen suureen miinanraivaustyöhön, jota 
rannikoillamme sodan jälkeen suoritettiin, osal-
listui huomattavalla tavalla myöskin rannikko-
tykistö. Olivathan eräät osastot komentajasta 
alimpaan portaaseen saakka rannikkotykistön 
miehittämät. Joskus tuntui siltä, että koko 
raivaustyö olisikin ollut rannikkotykistön urak-
kana, jossa työssä laivasto antoi sille hyvän-
tahtoista apuaan. Älkäämme silti olko pienelle 
paha, vaan tunnustettakoon myös laivaston 
osuus. 

Tilastot ovat aikoinaan kertoneet, montako 
tuhatta miinaa saatiin tuhotuksi ja montako 
kertaa raivattu alue meripeninkulman levyi-
siksi halsseiksi muunnettuna ylettyisi maapal-
lon ympäri. Tässä todettakoon vain, että mii-
noja oli pitkälti, paksulti ja leveältäkin. Oli 
niin paljon, etteivät latitudit ja longitudit tah-
toneet aina riittää niiden paikkojen määräämi-
seen, missä miinoja oli tai missä niitä aina-
kin olisi pitänyt olla. 

Nyt ne on raivattu. Aniharvoin tavataan 
enää ajomiinojakaan. Tuommoisia, lajissaan 
viisaampia yksilöitä, jotka aikoinaan osasivat 
sopivasti kumartua, kun hakuvaijeri niitä lä-
hestyi ja räjähdystart tuja tai leikkuri tavoit-
teli niiden ankkurivaijeria. 

Raivaushenkilökunta oli kirjavaa. Kantahen-
kilökunnan, värvättyjen ja varusmiesten lisäk-
si oli myöskin siviiliväkeä. Aikaisempi pur-
jehduskokemus — puhumattakaan raivaussel-
laisesta -—• oli sanoisinko vaihteleva. Oli valta-
meripuhj ehti joista sunnuntaiseilureihin. Kanta-
henkilökuntaankin kuului muutamia sellaisia, 
joiden aikaisempi puhjehduskokemus rajoittui 
Syvärin ylitykseen, niin kuin ylikersantti J:kin 
sitä kysyttäessä reippaasti ilmoitti. 

Ensimmäisen puhjehduskauden alkaessa eräs 
asiantuntija neuvoi, että täytyisi ensin tuhota 
urospuoliset miinat, etteivät nämä maskulii-
nisella aktiivisuudellaan talvisaikana lisäisi 
miinojen sukua. Tätä neuvoa ei myrskyjen ja 
muiden luonnonesteiden takia voitu noudattaa, 
vaan miinat tuhottiin sukupuoleen katsomatta. 
Kuten tunnettua, tuhoaminen tapahtui pää-
asiassa ampumalla. Ohjesäännön mukaan piti 
ampumisen tapahtua vähintään kolmensadan 
metrin matkalta. Koska miinat kuitenkin am-
muttaessa vain harvoin räjähtivät, ja jotta 
aallokossa ei olisi tarvinnut ampua turhia 
tarkkuusammuntoja, lyheni ampumamatka päi-
vä päivältä, kunnes eräänä päivänä luutnantti 
H. täräytti niin läheltä, että hän ensimmäisellä 
laukauksella tuhosi sekä miinan että omasta 
aluksestaan kahdeksan ikkunaa ja kaksi ovea. 
Sen jälkeen ampumamatkat taas pitenivät. 

Koivistolta Ahvenanmaan Eckeröön ja Un-
dersteniin on pitkä matka. Välillä on paljon 
vettä, mutta tukipaikkojakin oli useita. Rai-
vaajat tutustuivat niihin, ja niissä tunnettiin 
raivaajat. Kerran eräs osasto lähetti H:n pikku-
kaupunkiin ylikersantti V:n johdolla katupar-
tion pitämään yllä järjestystä lomalaisten kes-
ken. Myöhemmin illalla osaston komentaja 
kysyi poliisilaitokselta järjestystilannetta kau-
pungissa. Poliisin taholta ilmoitettiin, että jär-
jestys kaupungissa olisi muuten erinomainen, 
kunhan vain saisi sen humalaisen partion 
pois kaupungista. No, sattuuhan sitä poliiseil-
lekin. 

Suursaaren ollessa tukikohtana suoritettiin 
raivausta Ison Tytärsaaren lähellä. Kesken rai-
vausta nousi ankara myrsky, sellainen, josta 
entinen Koiviston eukko ikkunasta katselles-
saan sanoi, että "Herra armahtakoon nyt niitä, 
jotka ovat ilma paattii merell". No raivaajat 
eivät olleet nyt ihan ilma paattii, mutta useat 
paatit olivat hyvin pieniä ja niin ollen avut-
tomia myrskyn sattuessa avomerellä. Kiireesti 
otettiin kalustot ylös ja alettiin sauhuta kohti 
Suursaarta. Myrskyn yhä yltyessä jäi laivueen 
pienin alus viimeiseksi, ja sen kuulo- sekä 
näköyhteys muuhun laivueeseen katkesi. 

Vasta Suursaaressa huomattiin, että yksi 
alus joukosta puuttui. Kiireesti lähetettiin eräs 
suurempi alus kadonnutta etsimään. Aikansa 
etsittyään se tapasi uiskentelevan laatikon kan-
nen, jossa oli kadonneen aluksen nimi. Kansi 
pääteltiin pelastusvyölaatikon kanneksi. Asia 
näytti synkältä. Aikansa vielä etsittyään alus 
palasi pimenevään Suursaaren satamaan. 

Hätäsanomat risteilivät nyt pimeässä yössä, 
ja laivueen päällikön, majuri H:n harvinaisen 
vaalea tukka oli tulla jo huolesta harmaaksi. 
Vihdoinkin saapui venäläisiltä Tytärsaaresta 
ilmoitus, että kadonnut lammas oli siellä myrs-
kynpidossa. 

Kahden vuorokauden kuluttua, myrskyn la-
kattua riehumasta, palasi kadonnut alus muun 
laivueen yhteyteen. Ensimmäiseksi työkseen 
meni sen miehistö päällikkönä olleen vääpelin 
johdolla naapurialukseen ja äännähti yhdestä 
suusta: "Leipää". 

Se kadonnut ja löydetty kansi oli kuulunut 
heidän muonalaatikkoonsa, jonka myrsky oli 
vienyt. 

Aina eivät asiat päättyneet näin onnellisesti. 
Moni raivaaja löysi kostean hautansa velvol-
lisuuttaan täyttäessään. 
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RANNIKON PUOLUSTAJAIN PÄIVÄ TURUSSA 

15. 8 1965 

Rannikon Puolustajain Päivän kutsuvieraita ja kiltaveljiä nauttimassa Turun Kasarmin 
sotilaskodin maukasta kahvia. 

K U N RANTAPYSSYT . . . 

Koska 20 vuotta on kulunut siitä, kun sodan-
jälkeinen miinanraivaustoiminta oli kuumim-
millaan, toimitus haluaa palauttaa mukanaoli-
joiden mieliin ja nuoremmille opiksi ajan, 
jolloin aselajimme joutui suorittamaan sille 
outoa tehtävää. Tästä suoriuduttiinkin kun-
nialla. Kirjoitus on lainaus yhdistyksemme 
julkaisemasta kirjasta "Tyyntä ja myrskyä", 

NIIKKANAN KONEASEMA 

1920-luvun lopulla oli tarkastus Niikkanas-
sa, jonka päällikkönä oli kapt Koljonen. Tul-
tiin koneasemalle, jossa vielä edellisessä tar-
kastuksessa oli ollut käytössä sähkömoottori, 
mutta nyt se oli poissa. Koljonen selitti, ettei 
kone voinut pysyä kunnossa, kun itse raken-
nus oli kovin kostea. Tähän tarkastuksen suo-
rit taja: "Kun se ennenkin on käynyt, niin 
kyllä sen täytyy nytkin käydä", johon Koljo-
nen vastasi rauhallisesti: "Ei se ainakaan 
iskulauseilla käy". 
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torjunnasta 

"Militaert t idskriff in" numerossa 1/65 kä-
käsittelee Tanskan meripuolustuksen tykistö-
koulun johtaja komkapt E Bloch maihinnousu-
kaluston kehitystä ja maihinnousun torjuntaa. 

Yhdysvalloissa merij aika väki vastaa maihin-
nousutekniikan kehittämisestä. Maihinnousu 
perustuu suuressa määrin helikopterialusten 
käyttöön. Alus kuljettaa yleensä merijalkavä-
kipataljoonan ja 15 helikopteria, joihin kuhun-
kin mahtuu 25 miestä varusteineen. Viime so-
dan aikaiset maihinnousualukset korvataan 
amfibioajoneuvoilla, joissa henkilöstö on osit-
tain suojattu ydinräjähdyksen paine-, lämpö-
jä säteilyvaikutuksilta. Tulevaisuudessa tullaan 
myös kantosiipialuksia ja pintaliitäjiä käyttä-
mään maihinnousuvälineinä. 

Neuvostoliiton osalta kirjoittaja kiinnittää 
huomiota suureen ja nykyaikaiseen kalastus-
laivastoon, johon kuuluu voimakkaita troola-
reita hyvine radio- ja tutkakalustoineen. Ne 
voivat kuljettaa noin 100 miestä ja voidaan no-
peasti varustaa kevyellä tykistöllä. Syväys on 
kuitenkin noin 4 m, mikä vaatii käyttämäSn 
satamia tai ponttooneja henkilöstön ja mate-
riaalin purkamiseen. Neuvostoliitto voi myös 
nopeasti tuottaa erityisiä maihinnousualuksia 
laajan teollisuutensa turvin. Jokiliikenteessä 
on kantosiipialuksia, joita on edelleen laivan-
rakennusohjelmassa. Samoin sillä on laaja 
helikopteriteollisuus. Maahanlaskujoukkojen 
käyttö on myös otettava huomioon. Keski-

U K S I A 

Euroopan suhteellisen voimakkaan ilmapuo-
lustuksen vuoksi näitä joukkoja käytetään 
heikomman ilmapuolustuksen alueilla. Itäme-
ren alueella suoritettavien maihinnousujen tu-
kena Neuvostoliitolla on Tanskan ja Länsi-
Saksan merivoimiin verrattuna kuusinkertaiset 
merivoimat nykyaikaisine laitteineen. Sen lai-
vaston ilmavoimilla ja hävittäjälennostolla on 
lukuisia lentokenttiä pitkin Itämeren rannik-
koa. 

Kirjoit taja tarkastelee sitten maihinnousu-
sotatoimille uhanalaisen Sjellannin puolustus-
ta. Maihinnousuntorjunta jakautuu kauko-, 
väylä- ja rantatorjuntaan sekä vastahyökkäyk-
seen. Kaukotorjunnasta huolehtivat ilma- ja 
merivoimat sekä tulevaisuudessa ohjukset, 
jotka ulottuvat Itämeren alueen kohteisiin 
maatukikohdista. Väylä- ja rantatorj untavai-
hetta voidaan pitää rannikon pääpuolustuslin-
jana. Tällöin hyökkääjä on eniten haavoittuva 
ja yksikin hyvin osunut ammus voi tuhota 
komppanian tai suuremmankin yksikön. Tässä 
vaiheessa maihinnousu torjutaan pääasiassa 
tykistötulella ja esteillä sekä miinoitteilla. 
Vastahyökkäyksiin käytettävien kenttäarmei-
jan joukkojen tulee olla sijoitettuina lähelle 
rannikkoa tai niiden on oltava kokonaan moot-
toroituja. Kirjoit taja viittaa tässä sotamarsalk-
kojen Rommelin ja Rundstedtin käsityskanto-
jen eroavaisuuteen. 

Tappiot maihinnousuoperaatioissa ovat olleet 
suurimpia kuten seuraava taulukko amerikka-
laisten joukkojen tappioista viime sodan ajalta 
osoittaa. 

KIRJE KOTIIN 

Kuuma vesihöyry, lautasvankkureiden rytmi-
käs kolina, hiljainen menon yhteisyys ja sa-
naton ryhmänsisäinen yhteisymmärryksen 
tunne, mikä kulminoituu spontaaniseen etu-
paljun kaihtamiseen — kuvittele itse. 

Ei löytyne monta tunnetta, jota voisi rin-
nastaa siihen, mikä oppilaan rinnassa leiskah-
telee, kun kukkurapäinen astiavaunu vihdoin 
on tyhjentynyt, paitsi ehkä se, minkä hän 
tuntee silloin kun kaunis salaperäisesti hy-
myilevä keittiötyttö tuo toista, vieläkin täy-
dempää. Silloin todella tuntee Elävänsä. 

Nopeastihan täällä aika menee, kiitos kysy-
mästä. Nopeasti etenkin silloin, kun vastoin 
odotusta onnistuu juoksulenkillä pysyttele-
mään vääpelin kannoilla. Ja ruokahaluni on 
jatkuvasti parantunut: sanotaan mitä tahansa, 
niin ainakin oppi intissä arvostamaan yksin-
kertaista ja ravitsevaa ruokaa; pääasia, että 
sitä on paljon. 

Olisi paljonkin kerrottavaa, mutta tämä täs-
tä ja loput suullisesti. Jos Luoja suo ja Vää-
peli sallii tapaamme tulevaisuudessa. Käsi li-
passa, soturimiehesi. 

TMU 

Operat:n Divis:n Tappio 
lukum lukum % 

Hyökkäys rannikkoa 
vastaan 8 24 11 
Läpimurtohyökkäys . . . 3 16 7 
Hyökkäys satamaa ja 
asutuskeskusta vastaan. . 9 23 6 
Hyökkäys puolustusase-
maa vastaan 7 47 5 
Hyökkäys vesistön yli. . 7 43 5 
Puolustus 8 63 3 
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