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RANNIKON 
PUOLUSTAJA 

V Ä I N Ö Yhdistyksemme 33. vuosikokous pidettiin 26. 11. 66 ll/SIRtR:n sijoitus-
paikassa Obbnäsissä, jonne jäseniä oli kokoontunut ilahduttavan runsaasti 

K A R V I N E N * Kotkasta, Helsingistä, Hangosta, Turusta, Vaasasta ynnä muista rannikkoty-
kistöupseerien palvelupaikoista. Erikoista tulokuljetuksil le oli se, että vallin-
neen liukkaan kelin ja Helsingin ruuhkaliikenteen takia määräaikaan mennessä 
vain hankolaiset olivat ajoissa perillä, koska he tulivat merikuljetuksella! 

Obbnäsin elokuvateatterissa puheenjohtaja lausui vuosikokoukseen saa-
puneet kutsuvieraat sekä yhdistyksen jäsenet tervetulleiksi. Samalla hän esitti 
johtokunnan ehdotuksen, että vuosikokous päättäisi kutsua yhdistyksen kun-
niajäseneksi eversti A E L y y t i s e n "erinomaisten ansioittensa takia ran-
nikkotykistön komentajatehtävissä sekä rauhan että sodan aikana". Esitys 
hyväksytti in. 

Vuosikokous jatkui senjälkeen aselajiesittelyin. Rannikkojääkäripataljoonan 
tämän hetken kokoonpanoa, koulutusolosuhteista sekä erikoisesti pataljoo-
nan merikuljetusvälineistöä esitteli rainakuvin pataljoonan komentaja evl J 
V a l t a n e n . Johdinohjuspatterin suunniteltua kokoonpanoa, käyttöperiaattei-
ta sekä välineistöä selviti kapt T S a r i o. Kokouksen myöhäisemmässä vai-
heessa oli jäsenistöllä vielä ti laisuus kokeilla taitoaan simulaattorin käsitte-
lyssä. Merivoimien uusi aseharjoitushalli herätti yleistä ja vilkasta mielenkiin-
toa. Suoritetussa it-ampujien näytösharjoituksessa Kotkan ylil Y Tiilikainen 
menestyi aselajin kannalta erinomaisesti. Aseharjoitushall in esitteli meille 
Helsingin Laivastoaseman päällikön sijainen komkapt Fr B e r g h o l m . 

Obbnäsin soti laskodin kahvitarjoi luun toivott i jäsenet tervetulleiksi Ran-
nikkosoti lasyhdistyksen Obbnäsin paikall isosaston puheenjohtaja rouva 
E K o r h o n e n . Tilaisuudessa olivat myös läsnä RSKY:n hallituksen jäsenet 
rouvat Tony Järvinen ja Anna-Liisa Sario. Hyvin maistuneen kahvin jälkeen 
esitti tervehdyksensä vuosikokouksel le kunniajäsenemme kenrl V V a l v e 
sekä Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja pääjohtaja E T u u l i , joka 
viimemainittu puheessaan erikoisesti toivoi entistä kiinteämpää yhteistoimin-
taa RtUY:n ja Killan välil lä sien, että entistä enemmän yhdistyksen jäseniä 
liittyisi myöskin Kiltaan, mikä toivomus tulkoon näin aikakir joihin merkittyä. 

Varsinaisen vaalikokouksen puheenjohtajana toimi maj A P a j u n e n , joka 
ilmeisesti saavutti vuosikokoustemme nopeusennätyksen "nui j imal la" asiat 
nopeaan päätökseen. Keskustelua syntyi vain t i l inpäätöksen taseitten til i-
teknill isistä hienouksisa ja ensi vuoden tulo- ja menoarvion momenteista, 
joista "asiantunt i jat" vaihtoivat viisaita mielipiteitä. Suurin osa jäsenistä tun-
tui kuitenkin olevan niin paljon asian ulkopuolella, että til i- ja vastuuvapaus 
entiselle johtokunnalle tuli myönnettyä! 

( ja tkuu sivulla 10) 



M K K I P Ä I V I A 

Eversti 
j. Ch. Olin 
80 vuotta 
10. 11. 1966 

I N M E M O R I A M 

Eversti evp Jar l Christian Olin on syntynyt 
10. 11. 1886 Kristiinassa, tullut ylioppilaaksi 
v 1907 ja opiskellut Teknillisessä Korkeakoulus-
sa. Hän otti osaa Vapaussotaan Vöyrin sotakou-
lun mukana Ylistaron, Ilmajoen, Kristiinan, 
Länkipohjan, Pitkäjärven, Oriveden, Kangas-
alan, Lempäälän, Messukylän, Tampereen ja 
Inon taisteluissa, kävi v 1918 Pietarsaaren Ty-
kistökoulun sekä Suomen Tykistökoulun A-
osaston. Rannikkotykistöön hän tuli patterin 
päälliköksi 1918, palveli patteriston komentaja-
na RT 2:ssa 1919—22, tyk.tekntston päällikkö-
nä 1922—23, samassa tehtävässä Er. RTPstossa 
v 1923, pston komentajana (va) 1923—26, RT2:n 
komentajana (vs) 1926—27 ja 1. ErRTPston ko-
mentajana 1933—40, Ahvenanmaan Prikaatin 
tykistökomentajana v 1940, RT4:n komentajana 
1940—41, Ahvenanmaan Prikaatin komentajana 
v 1941 ja MerivE:ssa toimisto- ja apulaisosasto-
päällikkönä. V 1942 hänet nimitettiin Ylisota-
oilkeuden III os:n sotiiasasiantuntiijajäsenelksi. 

Edellä mainittujen sotakoulujen lisäksi ev 
Olin kävi RtAK: n 1919, SKK:n merisotatekn. 
kurssin vv 1926—29. Ylennykset: vänr 24. 12. 
1918, ltn 1920, kapt 1922, maj 1924, evl 1928 ja 
ev 1941. Eronnut vakinaisesta palveluksesta v 
1941. Erityisistä ansioista rannikkotykistössä 
mainittakoon vaakakantamittarin keksiminen 
ja mittariverkoston suunnittelu. Siviilielämän 
sektorilla hän on palvellut erilaisissa kunnalli-
sissa virka- ja luottamustehtävissä, joista mai-
nittakoon Hangon kaupungin valtuutettuna 3 

(jatkuu sivulla 3) 

Kapteeni, 
varatuomari 
Wäinö Heinikainen 

Rannikon puolustajain killan perustajajäsen, 
kapteeni, varatuomari Wäinö H e i n i k a i n e n 
kuoli 26. 11. 1966. Hän oli syntynyt 14. 5. 1904 
maanviljelijän poikana Karjalan kannaksella 
Uudellakirkolla. Suoritettuaan varusmiespalve-
lunsa Rannikkotykistörykmentti 2:ssa (Viipu-
rissa) hän jäi vakinaiseen palvelukseen aluksi 
aliupseerina myöhemmin upseerina saaden 
ylennyksen kapteeniksi 6. 7. 1944. 

Sodan aikana kapt Heinikainen toimi erilai-
sissa upseerintehtävissä Itä-Suomenlahden Ran-
nikkoprikaatissa jääden rauhan tultua edelleen-
kin palvelukseen. Hänen luottamustehtävistään 
mainittakoon, että hän oli 1943—47 Haminan 
kaupunginvaltuuston jäsenenä. Kapt Heinikai-
nen erosi puolustuslaitoksesta omasta pyynnös-
tänä 28. 2. 1953 ja toimi tämän jälkeen Helsin-
gin kaupungin lakimiehenä eri viroissa kuole-
maansa saakka. 

Näihin elämänjuoksun ulkonaisiin puitteisiin 
mahtuu harvinaisen rikas sisältö. Iloisena, huu-
morintajuisena karjalaisena Wäinö Heinikainen 
saavutti kanssaihmistensä kiintymyksen kaik-
kialla. Hänen silmiinpistävin lahjansa oli vireä 
äly. Suoritettuaan ylioppilastutkinnon jo 41-
vuoden iän saavuttaneena hän osoitti ainoalaa-
tuista henkistä tarmoa valmistuessaan varatuo-
mariksi. 

Rannikon Puolustajain Killan perustajajäse-
nenä hän laati yhdistyksemme säännöt sekä 
hankki niille asianomaisen ministeriön hyväk-
symisen. Hänen lakimiehentaitonsa olivat tul-
leet käyttöön jo RT 2:n historia- ja avustussää-
tiötä perustettaessa samoinkuin säätiötä lope-
tettaessa ja varoja killalle luovutettaessa. Kil-
tamme johtokunnan ja työvaliokunnan jäsenenä 
Wäinö Heinikainen oli aina valmiina käsittele-
mään lakia sivuavia kysymyksiä. Hänen pois-
menonsa on korvaamaton tappio killalle. 
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H Y Ö K K Ä Ä J Ä N JA P U O L U S T A J A N V Ä L I N E N ; KILPAJUOKSU 
R A N N I K K O - O L O S U H T E I S S A 

Veikko Lappinert 

Sodankäyntitapojen ja taisteluvälineiden ke-
hittyminen saa viriikkeensä hyökkääjän ja puo-
lustajan välisestä tehokkuuskilpailusta, jossa 
aktiivisemmalla so hyökkääjällä on useimmiten 
pienoinen etumatka. Uudet aseet näyttävät 
yleensä suosivan enemmän hyökkääjää ja puo-
lustajan ikäväksi velvollisuudeksi jää vasta-
aseen tai taktiikan kehittäminen siten, että 
uuden aseen vaikutus eliminoituu. Esimerkkejä 
aseen ja vasta-aseen keskinäisestä kilpailusta on 
lukemattomia, mutta tyypillisinä mainittakoon 

— lentokone ja ilmatorjunta-ase 
— laivasto ja rannikkotykistö 
— panssarivaunu ja panssaritorjunta-ase 
—• kaasu ja kaasunaamari. 
Vasltaavaa kilpailua on käyty ja käydään jat-

kuvasti rannikkosotatoimen alalla. Hyökkääjä 
so maihinnousija pyrkii kehittämään välineensä 
ja taktiikkansa siten, että puolustajan vastatoi-
menpiteet olisivat mahdollisimman tehottomia. 

Kuva maihinnoususta on jatkuvasti muutok-
sien alaisena, koska tekninen kehitys luo mai-
hinnousijalle mahdollisuuden toimia entisen ku-
van vastaisesti. Normandian päivien aikaiset kä-
sitykset ovatkin nykyisin ja nimenomaan mei-
dän oloissamme täysin vanhentuneita. Maihin-
noususotatoimia voimmekin luonnehtia seuraa-
villa erikoispiirteillä: 

1. Maihinnousut ovat aina suurimittaisia ja 
ensimmäisenä tavoitteena yleensä tulee olemaan 
mantereen tieverkostoon kiinnipääseiminen. Ra-
joitetun tavoitteen omaavat maihinnousut ovat 
mahdollisia harhauttamis-, sitomis- tai sivustan-
varmistustarkoituksessa. Pienen sillanpään hal-
lussapito on nykyisten doktriinien mukaan erit-
täin vaikeata, koska maihinnousija tarvitsee en-
nenkaikkea tilaa, jolle voi levittäytyä. 

2. Maihinnousua edeltää laajamittainen tie-

vuotta, joista 2 vuotta puheenjohtajana, Hangon 
seurakunnan valtuutettuna 6 vuotta, lautamie-
henä Hangon raastuvassa 10 vuotta, Hangon 
VPK :n päällikkönä 1 vuosi, hallinto jäsenenä 
mm Hangon Purjehdusseurassa, Jousiampujissa, 
Kennelklubissa ja Meripartiolaisten Kannatus-
yhdistyksessä. Ansiomerkeistä mainittakoon 
tässä yhteydessä Meripelastusseuran ja Partio-
järjestöjen ansiomerkit. 

dustelujakso, jolloin selvitetään yksityiskohtai-
sesti puolustajan ryhmitys. Kameratekniikka 
on tuonut esiin infrapuna-, väri- ja vääräväri-
kuvauksen tiedustelun avuksi. Viimeiset ku-
vaukset suoritetaan 1—2 tuntia ennen H-hetkeä, 
joten puolustajalla on vain minimaaliset mah-
dollisuudet yllättää ryhmitysmuutoksilla. 

3. Tiedustelun aikana taistelusukeltajat ja 
pintauknarit tutkivat maibiininousuailueiden ran-
tamaastot, katkovat merikaapelit, hävittävät 
rantaesteet ja miinoitteet yms. 

4. Varsinainen tulivalmistelu on lyhyt (1—2 
vrk) ja sen suorittavat pääasiassa ilmavoimat 
ja ohjusjoukot. Laivatykistöä ei yleensä ole mu-
kana kuvassa. Tulivalmistelu ulottuu ainakin 
100 km:n päähän rantaviivasta ja valittu 1. ta-
votteen alue pyritään eristämään kokonaan. 

5. Maihinnousija tulee maihinnousulaivoilla 
purkausalueelle, mikä on puolustajan päätykis-
tön kantaman takana. Purkausalue saattaa jää-
dä pois, jos merimarssimatka on lyhyt. Nopei-
den iskuportaan kuljetusalusten toimintasäde 
on nykyisin n 500 km (pintaliitäjät ja kanto-
tasoalukset). 

6. Purkausalueella kuormataan iskuportaan 
joukot varsinaisiin maihinnousualuksiin. Isku-
portaiden välittömänä tukena lähtevät mukaan 
myös erilaiset maihinnousutukialukset, amfibio-
panssarivaunut yms. 

7. Iskuportaan kriitillisen merimarssivaiheen 
ajaksi hyökkääjä ottaa kaikin käytettävissä ole-
vin keinoin haltuunsa ajallisesti ja paikallisesti 
rajoitetun meri- ja ilmaherruuden. 

8. Saman aikaisesti maahanlasku- ja lasku -
varjojoukot aloittavat toimintansa puolustajan 
selustassa ensisijaisena tehtävänä pitää hallus-
saan tärkeimmät tienristeykset, sillat, satamat 
yms omien joukkojen saapumiseen asti. 

9. Käsitteet matalikkojemme vaarallisuudes-
ta ja talven erikoisasemasta on kokonaan tar-
kistettava. Uudet kulkuneuvot (pintaliitäjä, 
hydrokopteri) antavat hyökkääjälle suuremmat 
edut talvella kuin kesällä. 

10. Ydinräjähteiden käyttö rannikkolinnak-
keita vastaan lisää huomattavasti maihinnousi-
jan mahdollisuuksia, mutta kuvaa maihinnou-
susta se ei paljon muuta, mikäli puolustaja on 
ottanut tämän uhan huomioon. 
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11. Mukaan on tullut useita pieniä lisäpiirtei-
tä, joista esimerkkinä elektroninen sodankäyn-
ti. Tämän avulla hyökkääjä pyrkii estämään 
puolustajaa käyttämästä radioita, tutkia yms 
laitteita. 

Onko tekniikka antanut vastapainoksi puolus-
tajalle jotain niin ratkaisevaa, että tasapaino 
pysyisi yllä? Ilmeisesti ei vielä siinä määrin, 
että olisi edes todennäköistä maihinnousun tor-
junta ennen rantautumista. Yleinen mielipide 
lienee, että sillanpään saamisen onnistumismah-
dollisuudet ovat enemmän kuin todennäköiset 
ja ratkaisutaistelut tullaan käymään mantereel-
la. Lopputulos tulee ratkaisevasti riippumaan 
siitä, miten helposti ja miten pienin tappioin 
hyökkääjä pääsee maihin. Modernilla kalustolla 
varustettu ja hyvin koukutettu hyökkääjä, jos 
ranniilkkopuolustus on heikko, voi suorittaa yl-
lättäen paraatimaihinnousun ja edetä 2—3 tun-
nissa 100 km. 

Puolustajan näkyvissä olevat keinot tehok-
kaaseen torjuntaan lienevät pääosin seuraavat: 

1. Täydellinen linnoittaminen hajaryhmite-
tyin pienin tulipesäkkein on perusta puolusta-
jan toiminnalle. Norja ja Ruotsi ovat ottaneet 
käyttöön tornitykkejä, jotka kestävät 40 kilo-
tonnin ydinräjähteen 300—400 m:n korkeudella 
suoraan päällä räjäytettynä. Tämä antanee ku-
van ulkomaisista käsityksistä. 

2. Aseen kaliiperiksi riittää 75—150 mm, kos-
ka päämaalit ovat panssaroimattomia tai hei-
kosti panssaroituja. 

3. Tykkien tulinopeudet kasvavat huomatta-
vasti, koska maalit nopeutuvat ja tulitusaika ly-
henee. Tällä hetkellä esim on jo Ruotsissa 120 
mmm automaattikanuuna, jonka hetkellinen tu-
linopeus on 80 ls/min. 

4. Johtaminen ja tulenjohtotoiminta tullaan 
suorittamaan televisioperiskooppikameroiden 
avulla ja näin saadut kuvat taistelualueesta on 
helposti jaettavissa eri johtoportaille. 

5. Mittaus tulee etäisyyden osalta perustu-
maan LASER:iin, joita pimeän aikana käyte-
tään valonvahvistimien kanssa. Sisäkanta-, leik-
kaus- ja tutkamittaus jäävät liian haavoittuvina 
vain varamenetelmiksi. 

6. Digitaalinen keskuslaskin syöttää valmiita 
ampuma-arvoja samalla kertaa kymmenille ty-
keille, jotka vähitellen muuttuvat automaatti-
siksi ja kauko-ohjatuiksi. 

7. Tykistön tulta täydennetään johdin- ja ran-
nikko-ohjusyksiköillä, joista ainakin edelliset 
ovat nopealiikkeisiä. 

Oikein linnoitettuna tulevaisuuden linnak-
keella koko henkilökunta on täyssuojassa. Nä-
kyvissä on vain kauko-ohjatut tykit, muut tuli-
pesäkkeet ja tarvittavat tornirakennelmat. Vai-
keuksia tuottaa nimenomaan suuntaradio- ja 
tutka-anteninien .suojaaminen. Edeillä esitetty on 
yleiskuva tulevasta kehityksestä, joka on jo var-
masti nähtävissä ja jota puolustajan on nouda-
tettava, mikäli aikoo kuroa kiinni hyökkääjän 
etumatkaa. 

Meidän oma kehityksemme kulkee huomatta-
vasti naapurimaiden jäljessä ja pääsyy tähän on 
tietenkin taloudellisissa resursseissa. Valitetta-
vasti syytä on rannikkotykistön upseereissakin, 
koska he eivät ole kyenneet nostamaan voimak-
kaasti syrjityn aselajinsa asemaa. Vieläkään ei 
yleisesti tajuta, että vihollista vastaan on toi-
mittava nimenomaan silloin, kun se on haavoit-
tuvin. Maiihitmoususoitaitoimessa suorastaan tar-
joutuu puolustajalle tällainen tilaisuus maihin-
nousijan ollessa merimarssilla lähes suojattoma-
na. Tällöin esim 100 mmm kranaatti osuessaan 
maihinnousuveneeseen tuhoaa joukkueen ja 
osuessaan maihinnousulaivaan se voi tuhota 
400—800 miestä tai vastaavan määrän hyök-
käyskalustoa. Tästä huolimatta esim keskiöty-
kiistön tuli usein harjoituksissa siirretään maai-
rintaman tukemiseen heti maihinnousun tapah-
duttua, vaikka sen edullisimmat maalit (mai-
hinnousulaivat) vasta aloittavat varsinaisen 
päävoiman kuljettamisen sillanpäähän. Lyhyt-
ja kaukonäköisyys määräävät erilaisen käyttö-
tavan. 

Hyökkääjän puolella on aloitteentekijän etu: 
se voi valita ajan ja paikan. Tämän vuoksi yh-
tenäisen ja toimintavalmiin rannikkopuolustuk-
sen olemassaolo on varmin tae rannikkojemme 
rauhasta. 

^ 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
HELSINGIN KILTA 

Yhteinen kiltaveljes-ilta Rannikkojääkä-
rikillan kanssa 7. 1. 1967 Obbnäsissä. Mie-
lenkiintoinen ohjelma. Ennakkoilmoittau-
tumiset puh. 637 802/Koski, 452 310/Simo-
nen. Kuljetus- ym. seikoista ilmoitetaan 
tarkemmin tammikuun alussa sanoma-
lehtien kilta-osastoissa. 

V J 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

1 HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kuluneen syksyn huomattavina tapauksina 
rykmentin piirissä ovat olleet suoritetut koulu-
tuksen tulosten tarkastukset tykistö- ja ohjus-
ammuntojen merkeissä. 

15. 2. -66 saapumiserä suoritti tykistöammun-
toja 29.—30. 9 Mäkiluodossa ja 4. 10. Isosaares-
sa. Ohjusampujakurssi 2/66 kruunasi koulutuk-
sensa 13. 10. Obbnäsissä ampumalla erinomai-
sesti, osumaprosentin ollessa peräti 75. RAuK 
puolestaan suoritti kurssin 2/66 ammunnat 15.— 
18. 11. Kurssi päättyi 2. 12, jolloin valmistuneet 
ryhmänjohtajat lähetettiin joukko-osastoihinsa. 

Rykmentti on saanut pysyvästi tehtävän jär-
jestää vuosittain Helsingin Varuskunnan suun-
nistusmestaruuskilpailut. Tämän vuoden kilpai-
lut järjestettiin 7. 10. Pirttimäen maastossa. 
Rykmentin varusmiehet saavuttivat joukkue-
kilpailussa toisen sijan. 

15. 2. 66 saapumiserän miehistö kotiutettiin 
12. 10. Kotiuttamistilaisuudessa luovutti johtaja 
Värtö Rannikon Puolusta jäin Helsingin Killan 
edustajana Killan plaketit korpr Kauko Kalevi 
Pyyskäsclle, korpr Pentti Leo Manderbackalle 
ja korpr Markku Jukka Tapani Iiskolalle. 
Rouva Silvast Rannikkosotilaskotiyhdistyksen 
edustajana luovutti hopealautasen tkm Rauli 
Jalo Kalevi Koskiselle. 

Rykmentin kantahenkilökunnan, erikoisesti 
linnakkeilla palvelevien keskuudessa on herät-
tänyt katkeruutta vuoden -67 alusta voimaanas-
tuva asuntojen vuokrien korotus. On varmaa, 
että tällä toimenpiteellä vaikeutetaan ennestään 
vaikeata kantahenkilökunnan pysyvyyttä lin-
nakkeilla. 

Henkilötietoja: 
Ylennetty 1. 11. ylikersantiksi kers Kari 

Mälkki. 
Yliik Seppo Löytynoja on 22. 10. nimitetty 3. 

luokan sotilasteknikon toimeen ja siirtyy ryk-
mentistä HanRPstoon. 

Palvelukseen ovat astuneet alik:t S Oksanen 
ja P Pölkky 1. 10., alik T Kari 26. 11. ja alik:t 
T Niemelä ja M E Ikonen 1. 12. 

Palveluksesta eroaa 31. 12. eläkkeelle sottekn 
Ali Y Nurmi. 

Rykmentin kouluttajavoima lisääntyi 3. 11. 
seitsemän kersantin päättäessä opiskelunsa pe-
ruskurssilla. Näistä kers J Härkönen saavutti 
kiitettävän arvosanan. Vastaavasti kouluttaja-
voima vähentyi, kun ylil:t J Knuuttila, O Ström 
ja M Suominen aloittivat opiskelunsa kapteeni-
kurssilla TykK:ssa 7. 11. 1966. 

Patteristossa on syyskausi eletty kovien myrs-
kyjen ja sateisten päivien vallitessa. Koulutusta 
on annettu normaalisti kolmella patterilla, mut-
ta kurssiaikoja on säästöloman takia jouduttu 
lyhentämään. Kurssilaisista ovat parhaiten me-
nestyneet ylil Urho Myllyniemi saavuttaen ty-
kistön kapteenikurssilla sijaluvun 1/16 ja tkm 
Hans Silfverberg varusmiesten sääkurssilla si-
jaluvun 1/50 Mittauskurssilla oli paras tutka-
mittaaja tkm Tenho Lahikainen HanRPstosta ja 
paras sisäkantamittaaja tkm Esko Oksanen Vaa-
RPstosta. 

Valapäivien tilaisuudet pidettiin 25. 11. Rus-
sarössä ja örössä. Upseeriyhdistyksemme vuosi-
kokoukseen osallistuimme kuuden upseerin voi-
malla ja suoritimme samalla laivastovierailun 
MS Pukkiolla. Pukkion vaakunan luovutus ta-
pahtuu myöhemmin. Parhaat kiitokset erin-
omaisista järjestelyistä. 

Hangon Rannikkopatteristo toivottaa kaikille 
lehden lukijoille Rauhallista Joulua ja Onne-
kasta Uutta Vuotta. 

Ylennykset 
Patteriston komentaja on ylentänyt 
— 3.9.66 kersantiksi alik Timo Arevan 
— 3.9.66 kersantiksi alik Eero Raatikaisen 
— 3.9.66 kersantiksi alik Uolevi Oreniuksen 
— 1.11.66 ylikersantiksi kers Jouko Grön-

lundin 
— 15.11.66 kersantiksi alik Alpo Paasikiven 
— 15.11.66 kersantiksi alik Erkki Ilkan 
— 15.11.66 kersantiksi alik Kalevi Hartikai-

sen 
— 28.11.66 kersantiksi alik Esa Ahon 
— 28.11.66 kersantiksi alik Nils Hatakan 
— 28.11.66 kersantiksi alik Paavo Ijäksen 

Nimitykset 
— sotilasteknikko Timo Kuronen 2. luokan 

sotilasteknikon toimeen sekä 
— ylikersantti Seppo Löytynoja 3. luokan so-

tilasteknikon toimeen siirrettynä Suomen-
linnan Rannikkotykistörykmentistä. 

Siirrot 
— Kapteeni Pentti Vainikkala örön päälli-

köksi 
— Yliluutnantti Urho Myllyniemi koulutus-

ja järjestelytoimiston päällikön sijaiseksi 
— Luutnantti Heikki Rinne Russaröhön sekä 
— Luutnantti Tapio Virkki öröön. 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

RtUY:n vuasikokouspäivänä 26. 11. saatiin 
vihdoinkin sitova todistus siitä, että Vaasan 
Rannikkopatteristo ei siirtynyt "melkein Lap-
piin", vaikka 2 ja 1/2 vuotta sitten niin luultiin-
kin. Lumipeite "makaa" näet nytkin Vaasan ja 
Helsingin puolivälin eteläpuolella! Täällä sen 
sijaan " . . . taivas harmaa, sataa, syksy on". 

Lehtenne painoon mennessä on patteristo saa-
vuttanut hyvin edistyneen keskikoululaisen iän 
sen täyttäessä 14 vuotta 1. 12. Koska kyseessä 
ei ole tasaluku, oli syntymäpäivä tarkoituksella 
suunniteltu pieniin puitteisiin. Ne laajenivat 
kuitenkin odotettua suuremmiksi, koska tilai-
suutta kunnioittivat Pohjanmaan Sotilasläänin 
komentajan, Vaasan kaupunginvaltuuston pu-
heenjohtajan ja monen ympäristökunnan edus-
tajan läsnäolo. Patteristolle lahjoittivat vaaku-
nansa mm Pietarsaaren kaupunki ja Ilmajoen 
kunta. Patteristo puolestaan lahjoitti pienoislip-
punsa ja RtUY:n vuosikirjan sitä lähellä ole-
ville henkilöille ja yhteisöille. 

Joukko-osaston ja siviilihenkilöiden välillä 
vallitsee varsin hyvät suhteet. Tähän viittaavat 
ne kymmenettuhannet ihmiset, jotka ovat olleet 
tutustumassa patteristoon ja sen toimintaan 
näyttelyissä ja leireillä. Mm Vaasan päivillä 2. 
10. veti VaaRPsto yhdessä Ortodoksisen kirkon 
kanssa puoleensa ylivoimaisesti suurimman kä-
vijämäärän. 

Patteriston henkilöstöllä on ollut kuluneen 
syyskauden aikana tilaisuus saada erinomaisen 
paljon hengenravintoa Vaasan Teatterin luovu-
tettua sille tähän mennessä yli 200 vapaalippua 
varusmiehien käytettäväksi. Edelleen patteris-
ton päällystö on ollut tutustumassa ent Pohjan-
maan Rykmentin Esikuntaan ja sen komentaian 
asuntoon eli Everstin puustelliin Maksamaalla. 
Lisäksi koko kantahenkilökunta on kuunnellut 
esitelmiä Isänmaan historian vaiheista Oravais-
ten, Juuttaan ja Uusikaarlepyyn taistelukentil-
lä. 

Tykistöasioihin liittyen todettakoon, että pat-
teristo joutuu lähettämään hallussaan olevan 
tykistökenraali V P Nenosen kiertopalkinnon 
TurRtR:lle (onnittelemme!) saaden itse 
RSHY:n kiertopalkinnon ylil Laakson johta-
masta onnistuneesta ammunnasta. Jokohan olisi 
aika päätellä, että VaaRPstossa on muodostunut 
tavaksi saada joka vuosi joku palkinto vaikka 
yleensä sanotaankin kainosti, että tärkeintä ei 
ole voittaa vaan osallistua kilpailuihin. Eteen-
päin pyrkimisen halusta johtunee sekin, että 
patteristolla on ollut tilaisuus kokeilla uutta ka-
lustoakin sekä Lounais-Suomen sotaharjoituk-
sissa että Vaasassa. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Raskaan patterin kouluammunta saatiin vih-
doin suoritetuksi a-tarvike- ja säävaikeuksien 
jälkeen. Suoritus oli sikäli huomionarvoinen, et-
tä tulipatterin huippunopeasta toiminnasta joh-
tuen päästiin teholukua laskettaessa käyttä-
mään kaavan tekijää (n-1) v tekijän (t-A) ase-
mesta. Em aikaraja alitettiin niin reilusti, että 
tykkimiehillä olisi ollut varaa ammunnan ku-
luessa vaikka vihellellä parikymmentä sekuntia 
aikatekijän siitä kärsimättä. I lmatorjuntakurs-
sin ammunnat jouduttiin suorittamaan pinta-
ammuntoina huonon lentosään takia. Varsinkin 
nelisenttisen ammunnat sujuivat kurssilta hy-
vin. 

Patteriston Kyminlinnassa asuva kantahenki-
löstö on viime aikoina joutunut yllättävän häi-
rinnän kohteeksi, sillä kiertävät huonekalumyy-
jät alkavat tulla suorastaan maanvaivaksi eräi-
den tämän kunnianarvoisan ammattikunnan 
edustajien ikävänpuoleisen käyttäytymisen joh-
dosta. 

Rallikuume on iskenyt kiinteään rannikkoty-
kistöönkin: Patteriston suunnistus- ja tarkkuus-
ajomestaruudet on ratkottu. 27. 10. lähti nimit-
täin toistakymmentä autoa Anjalan ja Ummel-
joen suuntaan pullollaan karttoja, sekuntikello-
ja, laskutikkuja ja innokkaita suunnistajia. 
Muutaman vauhdikkaan tunnin jälkeen todet-
tiin, että koko suurten sotaurhojen ja suunnis-
tusspesialistien joukon oli kirkkaasti pessyt YA 
Pyhtään konemestari yliv A Ruhanen kartan-
lukijanaan rva Ruhanen. 

Henkilötiedoista itäisellä Suomenlahdella 
mainittakoon yliluutnantti H Tiilikaisen saama 
ylennys sekä peruskurssin suorittaneina seuraa-
vat kersantit: V Heiskanen, J Leppänen, P 
Parkkonen, M Pippola, J Ryynänen, M Torkkeli. 

Henkilöasiat 
Patteriston komentajalla on ollut ilo onnitella 

palveluksessaan olevaa kers Kari Jokiahoa sii-
tä, että tämä on yltänyt priimukseksi Tykistö-
koulun kanta-aliupseereiden 25. Peruskurssilla. 

Tasavallan Presidentti on ylentänyt ylil:t 
Sinkkosen ja Kurkan ko arvon 28. 10. Tällä 
hetkellä toimii ylil Sinkkonen RAuK:n johtaja-
na ja ylil Kurka 1. Ptrin (Tj- ja VPtri) pääl-
likkönä. EPtrin päällikkönä on Itn Vuohelainen 
ja 2. Ptrin (TkiPtri) päällikkönä ltn Linnavesi. 
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TYKISTÖKOULU 

Rannikkotykistö-
osasto 

Tervehdys jälleen pitkän tauon jälkeen tääl-
tä, missä "lehtorit koulussa opettaa". Lukuisten 
kurssien jatkuva kiertokulku ja tilanahtaus 
ovat leimaa-antavimmat piirteet kahdelle saa-
relle rantautuneen rannikkotykistöosaston toi-
minnassa. Osaston muodostaman pyramiidin 
huippu löytyy Santahaminasta Tykistökoulun 
seinien sisäpuolelta kun taas kanta lepää edel-
leenkin Merisotakoulun ja sen vanhan, ehkäpä 
myös hieman raihnaisen tykkihallin suojissa. 
Tästä aiheutuu luonnollisesti konealuksilla suo-
ritettavaa liikehdintää Santahaminan ja Suo-
menlinnan välille. Tilanahtaus ja alivuokralai-
sen asema -eivät ole kuitenkaan rikkoneet 
Ehrensvärdin saarella olevien kurssien ja näi-
den sinitakkisten isäntien välistä veljellistä so-
pua, vaan yhdessäolo on luistanut miellyttävissä 
merkeissä. 

Syksyn ensimmäinen suuri clou oli Porkka-
lan alueella RannJP:n ja II/SlRtR:n sekä tilan-
teeseen sopivan sumun myötävaikutuksella toi-
meenpantu kolmipäiväinen sissiharjoitus, jossa 
kadetit ja peruskurssi sekä toisella puolella up-
seerikurssi, metsästeiliilvät toisinaan vaihtelevalla 
menestyksellä. 

Toiseksi kohokohdaksi muodostui Miessaares-
sa pidetty syksyn tykistöleiri, jonka ammunnat 
kovasta tuulesta, sumusta ja eräistä laukauksien 
aiheuttamista puhelinsoitoista huolimatta vie-
tiin lähes ohjelman mukaisesti läpi. 

Tykistökoulun rannikkotykistöosasto pur jeh-
tii edelleen evl Pentti E l o m a a n komennos-
sa. Osaston johtaja lähimpine apulaisineen, jot-
ka ovat maj Erkki P u h a k k a ja kapt Teuvo 
R ö n k k ö n e n , vastaa myös pääosiltaan kap-
teenikurssin opetuksesta. Kadetit ponnistelevat 
kohti aikftiiviupseeritutkintoaan kapt Yrjö I i -
v o s e n isällisen ja itiukan huolenpidon alai-
sina, ja kapt Eelis R a s k sekä sotmest Heikki 
L a u k k a n e n ovat ottaneet käsiinsä aselajin 
mestarikurssin ohjat luotsattuaan sitä ennen pe-
ruskurssin kanta-aliupseerin uralle. Upseeri-
kurssi, koulun kursseista suurin, on ollut koko 
ajan maj Matti W ä h ä j ä r v e n huostassa. 
Kurssin linjojen johtajina toimivat kapt Uolevi 
T i r r o n e n ja ylil Pekka U s k i sekä koulu-
tusaliupseereina sotmest Vesa L e h t i , vääp 
Eero K o i v i s t o , ylik Keijo M ä l k k i ja 
ylik Reijo K o i v u s a a r i . Kurssin äidin tehtä-
viä hoitaa vääp Matti V e r a i n e n . Kapteeni 
Erkki V i r m o n mielessä Taistelukoulussa 
kangastelee esiupseeritutkinto. 

Lehtorit ja heidän uutterat opetuslapsensa 
toivottavat veljilleen pitkällä rantaviivalla On-
nellista Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta. 

Reserviupseerioppilaskunta 

Reserviupseerioppilaskunnan toiminnan pää-
määrät voidaan jakaa ainakin seuraaviin pää-
ryhmiin: oppilaita aktivoiva toiminta, puhtaasti 
viihteellinen toiminta, hengellinen toiminta ja 
urheilu toiminta. 

Aktivoivaa toimintaa on pidettävä tärkeänä. 
On ilmeistä, että asevelvollisuuttaan suorittava 
joutuu jossain mielessä eristetyksi siviilielämäs-
tä, mikä myöhemmin vaikeuttaa sopeutumista. 
Toisaalta on havaittu kiinnostuksen yleisiin 
asioihin vähenevän — juuri ehkä normaalien 
kontaktien vähyyden vuoksi. Näitä haittoja voi-
daan torjua antamalla oppilaiden ajattelulle vi-
rikkeitä normaalin palvelun ulkopuolelta, esim. 
järjestämällä panelikeskusteluja — aktiivinen 
osanotto •—• ja esitelmätilaisuuksia mahdollisim-
man monelta alalta. 

Viihdetoiminta pyrkii taas hetkeksi irrotta-
maan oppilaiden mielet usein varsin tiiviistä 
koulutuksesta ja rentouttaa heitä suhteellisen 
kevyinkin muodoin: ohjelmalliset illanvietot, 
puolikurssijuhla ja kurssijuhla. 

Armeijassa saattaa moni varusmies kokea 
jonkinlaista turvattomuuden tunnetta ja yksi-
näisyyttä. Tällaisissa tapauksissa ovat erilaiset 
hengellisen toiminnan muodot — jumalanpalve-
lukset, hengelliset keskustelutilaisuudet ja ilta-
hartaudet — saaneet paljon positiivista aikaan. 

Urheilutoiminta on tärkeätä sen vuoksi, että 
reserviupseerikurssin ohjelmaan ei ajan vähyy-
destä johtuen ole voitu sisällyttää riittävää mää-
rää liikuntaa. Koulutus tapahtuu myös pää-
asiallisesti sisällä. Näinollen palvelee oppilas-
kunnan urheilutoiminta sekä harrastuksellisia 
että koulutuksellisia päämääriä. 

Oppilaskunta saa tässä valossa tarkasteltuna 
melko suuren tehtävän. Sen pitää pystyä tar-
joamaan jokaiselle oppilaalle jotakin monella-
kin eri tasolla ja toisaalta vaikuttamaan koulu-
tuksen tuloksiin positiivisesti rytmittämällä ja 
keventämällä muuten ehkä liiankin tiivistä 
koulutusta. Oppilaskunta on myös itsehallinto-
organisaatio ja näin sekä keventää kouluttajien 
työtaakkaa, että sopeuttaa jäsenensä sosiaali-
sessa järjestelmässä elämiseen, mitä seikkaa ei 
tulevaisuutta ajatellen pidä aliarvioida. 

TykK:n reserviupseerioppilaskunnan puheen-
johtaja Matti Haarma. 
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K I L T A K U U L U M I S I A 
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Paikalliskillat 
ja jäsenet! 

Killan postisiirtotili n:o 124911 on lope-
tettu ja tilalle avattu siirtotalletustili 
n:o 47-64107. Paikalliskiltoja ja jäseniä 
pyydetään suorittamaan mahdolliset mak-
sunsa ehdottomasti tälle uudelle tilille. 

Paikalliskiltoja pyydetään lähettämään 
mahdolliset rintamerkki- ja levyketilauk-
sensa taloudenhoitajalle sekä selvittämään 
halussaan oleva merkkivarasto. 

Taloudenhoitajan ja postisiirtotilin osoi-
te on 

C 54 D 10 
HELSINKI 19 L J 

AMER-Tupakka Oy:n vieraana 
Rannikon puoluistajain Helsingin Killan jäse-

niä lähti 12. 10. 1966 Pääpostitalon edustalta vii-
meistä sijaa myöten täyttyneellä bussilla evl Si-
mosen johdolla tavallisuudesta poiketen kohti 
sisämaata. Runsaan puolentunnin ajon jälkeen 
automme pysähtyi Hyrylässä AMER-tupakka-
tehtaan eteen. Meitä odotettiinkin ja isännäk-
semme ilmoittautui ekonomi Salonoja, joka lei-
killisesti mainitsi tervetuliaispuheessaan mm, 
että olimme uskoneet hetkellisesti rannikon 
puolustuksesta huolehtimisen toisiin käsiin ja 
uskaltautuneet pois rannikolta näinollen hän 
toivotti meidät sydämellisesti tervetulleeksi si-
sämaahan sekä tutustumaan AMER-tupakka-
tehtaaseen. Saimme kuulla ekonomi Salonojan 
selostuksen teollisuuslaitoksen eri vaiheista, 
jonka jälkeen aloitimme hänen johdollaan tu-
tustumiskierroksen jonka aikana automaattiko-
neet joutuivat ennenkaikkea mielenkiintomme 
kohteiksi. Näkemisen arvoinen kierroksemme 

(jatkuu sivulla 9) 

Rannikon Puolustajain Helsingin Killan johtokunnan kokous 7. 11. 1966. Jäsenet oikealta 
vasemmalle: H. Hess, S. Värtö, E. Sundström, N. Simonen pj, A. Hannula, T. Linna, O. 
Nissinen, M. Koski. Kuvasta puuttuvat B. Liusvaara, T. Putkonen, I. Siimes, T. Sademies. 
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PIKKUJOULUJUHLA 
HELSINGIN KILLASSA 

Helsingin Killan pikkujoulujuhlaa vietettiin 
Dipolissa 3. 12. -66. Lähes puolitoistasataa kilta-
laista oli saapunut Dipolin erikoislaatuiseen 
juhlahuoneistoon antamaan oman osuutensa jo 
perinteelliseksi muodostuneelle kiltajoululle. 

Helsingin Killan puheenjohtaja Norman Si-
monen toivotti kiltalaiset ystävineen tervetul-
leiksi ja ennusti pikkujoulusta tulevan rattoi-
san ja näin samalla edistävän kiltalaisten yh-
teenkuuluvuutta. 

Puheenjohtajan ennustus toteutui täydellises-
ti ja lauluyhtye Pojat antoi hyvän alkuvauhdin 
esittämällä rytmikkäitä lauluja. Hyvin ansaitut 
suosionosoitukset saattelivat "Poikia" toisten 
juhlijoiden joukkoon nauttimaan pikkujouluil-
lallista kera kinkun ja lanttulaatikon. 

Hyvässä vauhdissa ollutta ilonpitoa lisäsi Las-
se Liemola laulamalla johtokunnasta riimitetyn 
kronikan sekä tempaamalla kaikki mukaan yh-
teislauluun. Lasse laulatti juhlijoita matkailu-
marssista (Jos sais kerran reissullansa jne) ai-
na muurariin ja hanslankariin saakka. 

Arpajaisten runsaasta voittovalikoimasta on-
netar jakoi suosiotaan monille monille kirjoista 
suklaaseen saakka. Arpajaisvoittona vei Killan 
puheenjohtaja Erkki Tuuli kotiin komean kin-
kun. 

Suomenlinnassa palvelevista varusmiehistä 
muodostettu orkesteri (kiitoksia pojat hyvästä 
esityksestä) antoi vauhtia juhlan kulkuun ja in-
noitti vauhdikkailla esityksillä pikkuj oululaisia 
tanssimaan pitkälle yli puoliyön. 

Pikkujoulun onnistumista kuvaa hyvin erään 
kiltalaisen pikkutunneilla esittämä toivomus — 
pidetään toiset samanlaiset juhlat ensi viikolla. 

Mukana ollut 

(jatkoa sivulta 8) 
päättyi virkailijakunnan ruokasaliin, ja täällä 
kohtasi meitä suuri yllätys — ruokapöydät oli-
vat katettu ruokailua varten joihin meidät oh-
jattiin — erinomaisen maukas ateria maistuikin, 
ja kyllä me sille osasimme arvon antaa, sitä to-
disti vatien nopea tyhjeneminen. Mutta yhtä no-
peasti ne jälleen näppärien emäntien toimesta 
täytettiin. Tehtaan omat valmisteetkin olivat 
edustettuna ruokapöydissä aina kotiin vietäväk-
sikin. Ruokapöydän antimista tarpeeksi nautit-
tuamme saimme kuulla rannikon puiolluistajain 
killan puheenjohtajan Erkki Tuulen erittäin 
mielenkiintoisen ja valaisevan kertomuksen hä-
nen virkamatkaltaan Tokioon tekemistään ha-
vainnoista. Tokion lisäksi hän paluumatkallaan 
tutustuin Hongkongidirt, Bangkokiin ja Tehera-
niin joista jokaisesta oli mielenkiintoista kerrot-
tavaa. Tämän jälkeen evl Simonen kertoili Mä-
kiluodon vaiheista syksyllä 1944 ennen linnak-
keen luovuttamista Neuvostoliitolle vuokrasopi-
muksen perusteella. Ilta oli vierähtänytkin erit-
täin rattoisasti ja edessä oli kotimatkalle lähdön 
aika. Ennen lähtöämme esitti evl Simonen mei-
dän kaikkien vilpittömät kiitoksemme isännäl-
lemme onnistuneesta illasta. 

Y Eta 

Helsingin Reservialiupseerit ry:n rannikko-
puolustus-osaston kuulumisia 

Kesä on taakse jäänyt ja syyskauden toiminta 
o n saatu v i l k k a a s e e n käynitiin. Olemme olleet 
killan kanssa tutustumassa AMER-tupakkateh-
taaseen 12. 10. 1966 sekä SAKON tehtaisiin joh-
torenkaan kanssa ja 15. 11. -66 olimme johto-
renkaan vieraina Suomenlinnassa saunomassa. 

Vuoden 1967 tärkeimpänä tapahtumana on 
ensimmäiseksi Vuosikokous joka pidetään kes-
kiviikkona 25. 1. 1967 klo 19.00 Primulan kerho-
huoneessa Kalevankatu 2. Kokouksessa käsitel-
lään osaston sääntöjen 6:ssa pykälässä mainitut 
asiat sekä sääntöjen 4:n pykälän muutosesitys. 

Johtokunta 

Moskovaan 
25.—28. 3. 1967 järjestetään lentomatka 

Moskovaan jonka hinta täysihoitoineen 
on 320:—. Matkasta saa lähempiä tietoja 
arkipäivisin 11—15 välillä puhelin 44 93 12 
ja iltaisin 46 28 65 Siimes ja sunnuntai -
aamupäivisin 78 03 97 Eloranta. 
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(jatkoa 1. sivulta) 
Puheenjohtajaksi tuli entinen ja johtokunnan erovuoroiset varsinaiset jäse-

net valittiin uudelleen paitsi maj A Tukiaisen tilalle VaaRPston ylil J. Veh-
mas. Varajäseniksi valittiin maj P Aulaskari, kapt P Karvinen ja yliht P Huh-
tanen ja M Peltomaa. Tilintarkastajiksi tulivat entiset ja samoin jäsenmaksut 
jäivät ennalleen. Kokouksen lopuksi päätettiin lähettää tervehdykset puolus-
tusministerille ja puolustusvoimain komentajalle. 

Eräänä ohjelmanumerona oli Vuosikirjan Xl/66 myyntikampanja, jota yhdis-
tyksen puheenjohtaja koetti kovasti mainostaa. Kirjaa cn vielä myymättä 
260 kpl ja vaikka kokouksessa oli osanottajia 53 jäsentä + 19 valtakirjoilla 
edustettuna, tuotti kehoitus "kir ja mieheen" vain 15 kirjan myynnin! 

Obbnäsin sauna ja mainio uimahalli oli seuraavana tutustumiskohteena, 
jota nauttien hyväksi käytettiin. Merikappelin kautta päädyttiin Obbnäsin up-
seerikerholle, jonka erittäin viihtyisissä suojissa odotti kauniisti katettu ja 
kynttilöin koristeltu päivällispöytä. Päivällisen aikana puheenjohtaja valotti 
aselajimme uusia näkymiä oman tarkastajan ja oman koulun osalta ja viral-
listen puheitten sarjan päätti evl V Lappinen väläytellen PE:n tykistöosaston 
kannanottoja iko kysymyksissä. 

Obbnäsin vuosikokouksesta kuului mainintoja: opettavainen, mielenkiin-
toinen ja miellyttävä. 

TOIMINTASUUNNITELMA 
VUODELLE 1967 

1. Yhteistoiminnan jatkaminen Rannikon Puolustajain Killan ja RtUY:n joh-
tokuntien sekä yhdistysten jäsenten että kaikkien samalla linjalla toimi-
vien yhdistysten ja järjestöjen välillä. 

2. Tiedotuslehden "Rannikon Puolustaja" julkaiseminen yhteistoimin Ranni-
kon Puolustajain Killan kanssa. 

3. Ranikkotykistölinjojen kadetti- ja upseerikurssien parhaiden oppilaiden 
palkitseminen. 

4. Hautausapurenkaan lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet. 
5. Esitelmätilaisuuksien, retkien yms. järjestäminen yhdessä Rannikon Puo-

lustajain Killan paikallisosastojen, reserviupseerikerhojen ja reservialiup-
seeriyhdistysten kanssa. 

6. Yhdistyksen taloudellisen aseman parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. 
7. Yhdistyksemme osallistuminen Joukko-osastokiltojen valtakunnallisen 

maanpuolustusjuhlan järjestämiseen Obbnäsissä kesällä 1967. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö — M O O T T O R O I T U KESKIÖTYKISTÖ — 
R A N N I K K O J O U K O T 

Ahti Tukiainen 

(VaaRPston vuosijuhlan esitelmä) 

Rannikkotykistöstä puhuttaessa syntyy mie-
leen ensimmäisenä ajatuksena kuva kallioon 
upotetusta, vahvasti linnoitetusta tykistöstä, 
minkä tehtävänä on turvata maamme merirajat 
pääasiassa saaristossa ja satamien edustoilla. 
Kieltämättä tilanne olikin tämän mielikuvan 
kaltainen silloin, kun Yleisesikunnan Meriosas-
tolle annettiin kesäkuussa 1918 valtuudet vas-
taanottaa Sotasaaliin Keskusvarastolta Pietari 
Suuren rakennuttaman linnoitusvyön Suomen 
puolelle jäänyt osa, minkä tuli muodostaa 
maamme rannikkotykistön runko. 

Laivatykistön kantaman kasvaminen, alusten 
nopeuden lisääntyminen ja käyttötavan moni-
puolistuminen sekä kulloinkin yhdistetyissä 
operaatioissa noudatettu taktiikka ovat pää-
asiallisesti aiheuttaneet sen, että tämä aselaji — 
jos mikään — on ollut jatkuvan ja voimaperäi-
sen kehityksen alaisena koko olemassaolonsa 
ajan. 

Esimerkkinä mainittakoon, että rannikkoty-
kistön piirissä on syntynyt i lmatorjuntatehtä-
vien perusteella ilma-ammunta ja i lma-torjun-
ta-aselaji, koska se yleensäkin oli tekemisissä 
nopeiden, liikkuvien maalien ja aika-ammun-
nan kanssa. Suomenlinnaan ja Viipuriin aluksi 
kokeilumielessä perustetut kiinteät i lmatorjun-
tapatterit yhdistettiin sittemmin vuonna 1930 
patteristoksi ja muodostamaan oma ilmatorjun-
ta-aselajinsa. 

Todettakoon edelleen, että rannikkotykistö 
toimi sodissamme laivaston kanssa Merivoimiin 
kuuluvana aselajina, mutta sen joukkoja oli 
runsaasti myös eri rintamillamme sellaisissa 
vastuullisissa tehtävissä, mihin niitä puhtaasti 
tykistöllisenä joukkona ei oltu alunperin tar-
koitettu. Olihan toiminta rannikolla ja saaris-
tossa ollut jo rauhan aikana rannikkotykistön 
tehtävänä, joten sen toteuttaminen sodan aika-
na lankesi tälle aselajille luonnostaan. 

Näin sekä rintamavastuullisen että tykistölli-
sen tehtävän vuoksi rannikkotykistöä oli laa-
jennettava sodan aikana huomattavasti. Niinpä 
se joutui muodostamaan Jatkosodan aikana 
useita rannikkoprikaateja, jalkaväen jouikko-
osaston tapaisen rannikkorykmentin —- jopa 
rannikkodivisioonankin Viipurin-lahdella. Täs-
tä seurasi puolestaan se, että aselajimme suo-
ritti sodassa muutakin kuin vain rintaman 
käännöksen mereltä ilmaan ja maalle. Tämä 
toiminta jalkaväen ja rannikkojalkaväen tapaan 
aiheutti tehtävien laajenemisen sekä joukkojen 
kokoonpanon ja käytön uudelleen arvioinnin. 
Samoin saaristo- ja rannikko taistelujen toimin-
nan tukeminen vaati myös pyörillä kulkevien 
tykkien ja moottoriajoneuvojen saamista ran-
nikkotykistölle. 

Kuten edellä on todettu, osoittivat saadut ko-
kemukset kiistattomasti, että rannikon puolus-
tuksessa on sen rungon — kiinteän rannikko-
tykistön — voitava osallistua varsin laajoissa 
puitteissa liikkuvaan sodankäyntiin. Tämän vaa-
timaa kouluttamista varten perustettiin sodan 
jälkeen Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
menttiin Rannikkopataljoona, mihin saatiin 
henkilöstö käyttämällä tarkoitukseen rykmen-
tin yhden patteriston kantahenkilökunnan va-
kanssit ja varusmieskiintiö. Tämä Rannikko-
pataljoona on nykyinen erilliseksi itsenäistynyt 
Rannikkoj ääkäripataljoona. 

Viettäessämme nyt VaaRPston vuosipäivää 
on paikallaan palauttaa mieliin kiinteän ran-
nikkotykistön osuus joukko-osastomme synty-
miselle. Tällöin on jälleen palattava ajassa it-
senäisyytenme alkuvuosiin, aikaan, jolloin Suo-
mi sai ensimmäiset rannikkolinnakkeensa. Jo 
silloin todettiin se, että Pietari Suuren raken-
nuttama linnoitusvyö ei vastannutkaan enää 
sen ajan vaatimuksia. Linnakkeita oli harvassa, 
eikä niiden sijaintikaan ollut riittävän tarkoi-
tuksenmukainen maanpuolustuksen tehokkuu-
den kannalta. Uusien linnoituslaitteiden raken-
taminen olisi kuitenkin tullut niin kalliiksi, et-
tä tarkoitukseen ei saatu varoja aikana, jolloin 
koko valtakunta oli perusteilla kaikkien elä-
mänalojen vaatiessa parantamista. 

Siitä huolimatta oli rannikon puolustusjär-
jestelmässä esiintyvät aukot saatava täytetyik-
si! 

Vallitsevaan tilanteeseen löytyikin onnistunut 
ratkaisu, mihin vuoden 1924 lopussa julkaistu 
Rannikkotykistöohjesääntö viittaa seuraavin sa-
noin: "Moottoritykistön muodostaa moottoriajo-
neuvoille sovitettu tahi moottorin vetämä sekä 
suuri- että keskikaliiperinen laaka- ja kaarituli-
tykistö. Nopean liikuntakyvyn omaavana voi-
daan tätä aseistusta erikoisesti käyttää maa-
hyökkäyksiä ja maihinnousuja vastaan kuin 
myöskin kiinteän tykistön apuaseistuksena." 

Edellä sanottu ajatus toteutui käytännössä 
kuitenkin vasta sotien antamien kokemusten ja 
vaatimusten perusteella. Tällöin aiheuttivat ve-
täytymis- ja hyökkäysvaiheet sekä eri rintamien 
yleistilanteen muutokset kevyen ja raskaan ran-
nikkotykistön uusiintuvia siirtoja ja tilapäistuli-
asemien rakentamista sellaisella nopeudella, jo-
ta rauhan aikana ei oltu osattu kuvitellakaan. 

Hyvinkin suoritettu kiinteän tykkikaluston 
siirto oli kuitenkin hidasta verrattuna varsinai-
sen liikkuvan tykistön suorituksiin. Kun ran-
nikkotykistön suorittamista ammunnoista saa-
tiin runsaasti positiivisia kokemuksia, sen siir-
tonopeutta helpotettiin luovuttamalla sille kent-
tätykistön kalustoa, mikä puolestaan annettiin 
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rannikkoprikaatien kokoonpanoon liitetyille 
liikkuville pattereille. Näiden tykkikalusto oli 
vuoden 1944 loppuun mennessä suurimmaksi 
osaksi nykyaikaista nytkin vallitsevan käsityk-
sen mukaan, sillä VaaRPston tämän hetken ty-
kistöaseistus koostuu samoista haupitsi- ja ka-
nuunatyypeistä. 

Sen sijaan keskiöistä oli puutetta, joten meri-
ammuntoja ei voitu suorittaa muuten kuin am-
pumalla sulkuja maalin eteen tai tykki- ja jaos-
kohtaisella suorasuuntauksella pikamenetelmää 
käyttäen. Tämä puolestaan aiheutti sen, että 
liikkuvan maalin seuranta-ammuntaan tottu-
neet joukot suunnittelivat ja rakensivat itse mi-
tä moninaisimpia laitteita tilanteen parantami-
seksi. 

Välittömästi sotien päätyttyä aloitti Merivoi-
mien Esikunnan tykistöosasto perusteelliset tu t -
kimukset moottoroidun rannikkotykistön kehit-
tämiseksi. Todettiin, että päämäärään päästään 
välittömästi ottamalla kiinteän rannikkotykis-
tön raskas keskiö sellaisenaan moottoroidulle 
patterille. Ensimmäistä kokeilua varten sijoitet-
tiin Turun Rannikkotykistörykmenttiin perus-
tetun moottoroidun patterin keskiö käytöstä 
poistetun linja-auton koriin ja 'avajaisammun-
tansa" patteri suoritti kesällä 1950 Hankonie-
mellä sotaharjoituksissa. 

Todettakoon tässä yhteydessä se, että mootto-
roidun rannikkopatterin ensimmäisen keskiön 
suunnitteli ja piirsi VaaRPston nykyinen ko-
mentaja evl E Herttua. Ohjeeksi hän oli saanut 
pääasiallisesti samansisältöiset suuntaviivat 
kuin aikanaan ilmatorjuntatykkien käytön ja 
Rannikkopataljoonan suunnittelijatkin: "Kokei-
lu ei saa tulla aiheuttamaan ylimääräisiä kus-
tannuksia." 

Jo alusta alkaen osoittautui moottoroitu kes-
kiöpatteri erittäin käyttökelpoiseksi sekä meri-
että maa-ammuntoihin. Tykkikalustona oli edel-
leenkin VaaRPstolla nyt oleva kalusto. Keskiö-
kin säilyi jonkin aikaa samanlaisena kuin mitä 
se oli ollut patteria perustettaessa sillä erotuk-
sella, että se muutettiin linja-autosta kolmeen 
kuorma-autojen lavalla kuljetettavaan keskiö-
koppiin, joita nimitettiin komento-, suunta- ja 
tasovaunuiksi. 

Kun vihdoin oli saatu riittävästi organisatoo-
risia, taktillisia ja teknisiä kokemuksia, perus-
tettiin Puolustusvoimien uudelleenjärjestelyn 
yhteydessä 1. 12. 1952 ensimmäinen, yksinomaan 
moottoroituna toimiva rannikkotykistöpatteris-
to sijoitettuna aluksi Suomenlinnaan. Tämä 
joukko sai nimekseen 1. 1. 1957 "Vaasan Ran-
nikkopatteristo", jolloin Vaasan kaupunki sai 
samalla ensimmäisen rannikkojoukko-osaston-
sa. 

Heti perustamisesta lähtien ruvettiin tutki-
maan tiiviisti moottoroidun rannikkotykistöpat-
teriston taktillista käyttöä, koulutusta ja väli-
neistöä sen edellisen komentajan, ev V Vuore-
lan johdolla. Tutkimuksia ei ole syytä ruveta 
tässä yhteydessä tarkastelemaan sen laajemmal-
ti. Sen sijaan on syytä todeta, että niiden ja har-
joitusten sekä välineistön kehittämisen tulokse-
na olivat ampumaleireillä saadut tulokset jo 
varsin aikaisessa vaiheessa erinomaisen ilahdut-
tavia. Pystyihän uusi joukko-osasto kilpaile-
maan tasaveroisesti kiinteän rannikkotykistön 
kanssa niin taistelu- kuin kouluaimimunnoissa-
kin. Sitä todistaa itänäkin vuosipäivänä patteris-
ton hallussa oleva Canet-tykin pienoismalli ran-
nikikotykistöjoulkköjen välisestä kilpailusta 
vuonna 1965. 

RtUYsn toimintavuoden 1966 varrelta 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 33 toi-
mintavuosi kului rauhallisesti vuodelle laadittu-
jen suunnitelmien puitteissa. Johtokunta ko-
koontui 5 kertaa vuoden aikana. 

Yhdistyksen riveistä poistui vuoden aikana 
evl evp H Sahro ja ylil evp G Botell. Jäsen-
määrä oli 294. Tiedotuslehtemme Rannikon 
Puolustaja on ilmestynyt numerosta 2/66 läh-
tien uudistetussa asussaan. Vuoden aikana le-
vikki on ollut 1 200 kpl. Ensi vuonna saavutam-
me ehkä 2 000 rajan. 

Rannikkotykistön vuosikirja XI -66 on tänä 
vuonna ollut yhdistyksen vireän toiminnan tun-
nusmerkkinä. Kir jan myynti on ollut vilkasta, 
mutta 200 on vielä jäljellä joululahjoiksi han-
kittaviksi pukin konttiin. 

Rannikon Puolustajain Killan kanssa yhteis-
toiminta on ollut saumatonta. Vuoden tärkeim-
pään yhteistilaisuuteen, Mäkiluodossa vietet-

tyyn omaisten päivään 22. 5. -66 osallistui pe-
räti 450 henkeä. 

Yhdistyksen johtokunta on jatkanut perin-
teellistä palkitsemislinjaansa. "Kadettipalkin-
to", upseerimiekka varusteineen luovutettiin 19. 
3. 1966 parhaalle rt-(kadetille, kad alik. J Haa-
palalle. 

Tykistökoulun rannikkotykistöosaston reser-
viupseerikurssien molempien linjojen parhaat 
oppilaat on palkittu "Suomen Rannikkotykistö 
1918—1958" teoksilla. 

Tykistötarkastajan kenrl Reino Hirvan siir-
tyessä 20. 10. 1966 eläkkeelle luovutettiin hänel-
le aselajin lahjana tyylitelty Canet-tykki. 

Myös yhdistyksen ansioituneita jäseniä on 
palkittu vuoden aikana seuraavasti: kenrl V 
Valve tyylitellyllä Canet-tykillä sekä evl L 
Henriksson, ev K Miettinen ja ev V Hassinen 
Pienoisammuksella. 
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"KOIVISTO JA VIIPURINLAHTI 1939—1944". 
WSOY 1958. 

Kuten Rannikon Puolustajan lukijat muista-
nevat, sai otsikossa mainittu teos, jossa kuva-
taan Viipurin RT 2:n vaiheita ja itäisen Suo-
menlahden rannikkotaisteluja, ilmestyessään 
erittäin suopeat arvostelut. Kirjasta otettu pai-
nos on nyt tullut suurimmaksi osaksi myydyksi 
ja kustantaja on koonnut kirjakauppojen jään-
nöskappaleet omaan varastoonsa. Kirja on kui-
tenkin tänä päivänä yhtä ajankohtainen kuin il-
mestyessäänkin. Varsinkin Talvisotaan ja myö-
hempiinkin rannikkotaisteluihin osallistuneille 
se kertoo unohtumatonta sotahistoriaa kansam-
me kohtalonvuosilta ja entisen Rannikkotykis-
törykmentti 2:n vaiheista aikaisemmilta vuosi-
kymmeniltäkin. Teos on myös mitä sopivin lah-
jakirja ja arvokasta luettavaa vaikkapa joulun-
pyhinäkin. 

Ent. RT 2:n historia- ja avustussäätiö, joka 
teoksen aikanaan toimitti, on — lopetettuaan 
äskettäin oman toimintansa — siirtänyt kirjasta 
johtuvat oikeudet Rannikon Puolustajain Kil-
lalle, joten jokainen kirjan ostaja tukee samalla 
Killan toimintaedellytyksiä. Kirjan voi hankkia 
paikallisten kirjakauppojen välityksellä ja sen 
hinta on nidottuna 7,25 ja kangaskansiin sidot-
tuna 8,90 markkaa. Teosta voi tilata myös suo-
raan kustantajalta (Werner Söderström Oy, 
Porvoo), jolloin kuitenkin hintaan tulevat pos-
tikulut. Kirjakaupan kautta tilattuna kir ja tu-
lee postikuluitta. 

Kilta veli ja sisar! Jollet ole jo hankkinut niin 
kiiruhda nyt hankkimaan "KOIVISTO JA VII-
PURINLAHTI". Ensi vuoden jouluna sitä tus-
kin on enää saatavissa. — V.H. 
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Lapuan patruunoiden tarkkuudesta 
puhuu ainutlaatuinen ansioluettelo: 
kolme olympiakultaa sekä yli kaksi-
kymmentä maailmanmestaruutta, vii-
meksi VViesbadenissa 1966 ammuttu 
vapaapistoolin kultamitali. 

Valitkaa patruunoiksenne 

Lapuan patruunat 

L A P U A N P A T R U U N A T E H D A S 

L A P U A L A H D E N V A A K A 
LAHTI, PUH. (918) 25131 

SOTILASHENKILÖT 

Valmistamme tilaus-, mittatilaus- ja 
numerotyönä 

PÄÄLLYSTAKKEJA 
VIRKAPUKUJA 
TURKKEJA JA 

LAKKEJA 
Virallisesti hyväksytyt mallit 

V A L T I O N 
P U K U T E H D A S 

HÄMEENLINNA, PUHELIN 21 431 

PL VAMMASKOSKEN 
TEHDAS 

VAMMALA 

V A K I O V A A K O J A 

Vakiovaakamme on varustettu kaksoisheiluri-, va-
loasteikko- tai siirtopainokoneistoin. Nämä sijoi-
tetaan vaihtoehtoisina vakiomittaisiin vaakasiltoi-
hin (pöytä- tai lattiamallit, vi imemainitut myös 
upotettuina tai pyörösovituksina). Punnituskyky 
15 — 5000 kg, siltakoot 500x500 — 1500x2500 mm 

Hels ink i 1966. M a a l a i s k u n t i e n L i i ton K i r j a p a i n o 


