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U U S I A 
N Ä K Y M I Ä 
KELIRIKKO-
LI IKENTEESTÄ 

Rannikkolinnakkeiden kel ir ikkol i ikennekysymyksestä on taitettu peistä sa-
nan voimalla tämänkin lehden palstoil la ja käsitykset kehityssuunnasta ovat 
valitettavasti omassa aselajissakin ristiri itaisia. Miel ipide-eroavaisuuksin pää-
syynä ovat olleet kelir ikkoti lanteiden yllättävän suuret ajalliset ja paikalliset 
erot. Voi hyvällä syyllä sanoa, että kahta samanlaista kelir ikkoti iannetta ei ole 
ja näin ollen kel ir ikkoalus, joka on käyttökelpoinen esim Pohjanlahdella, voi 
olla vailla käyttöä Helsingin alueella. Esimerkkinä kelir ikon yl lätyksell isyydestä 
voidaan ottaa 6.—11. 2. vi ikol la tapahtuneen lounaismyrskyn vaikutus. Kes-
kellä talvea tällöin katkesi moottoriajoneuvoyhteys monille l innakkeille Suo-
menlahdella. Vasta paikoil leen asetettu Mäkiluodon lossi jäi hetkessä käyttö-
kelvottomaksi, mutta saatiin onneksi pelastetuksi ajautumasta avomerelle. 

Käsityserot johtuvat lähinnä railolossien ( + kevyt mt-ajoneuvo) ja hydro-
kopterien paremmuudesta. Tähänastiset kokemukset hydrokoptereista ovat ol-
leet yleensä huonoja, koska ainoastaan RtKoeAs:n kevytrakenteinen hydro-
kopteri on tyydyttävästi täyttänyt siihen asetetut vaatimukset. Heikkoutena on 
yleensä ollut väärä suhde painon ja tehon välillä. Suuntaus onkin senvuoksi 
kulkenut railolosseja ja keveitä tela-ajoneuvoja kohti. 

Neuvostoli i t to esitteli yllättäen 6.—8. 2. oman hydrokopteriratkaisunsa, jossa 
moottorien teho (260 hv) oli nostettu niin korkealle, että käsitykset hydro-
kopterien käyttökelpoisuudesta muuttuivat hetkessä. Suuritehoinen ja kaunis-
muotoinen hydrokopteri osoittautui erinomaiseksi yleisajoneuvoksi rannikon 
olosuhteissa sekä talvella että kesällä. 

Hydrokopteri tulee parantamaan huomattavasti saarilla asuvien sosiaalisia 
oloja, mikäli kalustoa saadaan riittävästi. Esittely osoitti selvästi, että ollaan 
menemässä ratkaiseva askel eteenpäin tällä saralla ja seuraava askel on jo 
näköpiirissä, sillä pintaliitäjät ovat sivuuttaneet osillaan jo prototyyppiasteen. 
Aluskalusto l innakkeiden yhteyden pidossa tulee ilmeisesti aikaa myöten hä-
viämään näyttämöltä ja "kel i r ikko"-sana jää historian lehdille. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N ENSIMMÄISEKSI TARKASTAJAKSI 
O N M Ä Ä R Ä T T Y EVERSTI V. K A R V I N E N 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä n:o 1/ 
3.1.67 on Pääesikunnan rannikkotykistön tar-
kastajaksi määrätty Suomenlinnan Rannikkoty-
kistörykmentin komentaja eversti V Karvinen. 

Lehtemme toimittaja kiirehti viipymättä pyy-
tämään asianomaiselta haastattelua tästä ran-
nikkotykistön historiassa varsin merkittävästä 
tapauksesta ja ev V Karvinen suostui kertoile-
maan seuraavaa: 

"Tapahtunut virkatehtävän vaihto oli yllättä-
vää varsinkin siinä mielessä, että viimeinen 
vuoteni puolustuslaitoksen palveluksessa oli jo 
hyvällä alulla. Olisin henkilökohtaisesti kovin 
mielelläni päättänyt 41 vuotta kestäneen palve-
lukseni SIRtR.'n, rannikkotykistön lippu-ryk-
mentin komentajana, koska ko tehtävä oli mi-
nulle erikoisen mielenkiintoinen sekä miellyttä-
vä. Lisäksi olan kiinnostunut koko Suomenlin-
nan miljööseen sekä varsinkin sen kesään ja 
tenniskenttään. 

Koska tämä siirto on katsottu asialliseksi ja 
tarkoituksenmukaiseksi, on henkilökohtaiset 
toiveet jätettävä täysin toiselle tilalle ja ryh-
dyttävä uuteen vaativaan tehtävään täysin työ-
panoksin. Siinä suhteessa on hyvä, ettei voimia 
tarvitse säästää, koska palvelusaikani tiimalasi 
joka tapauksessa on tyhjiin valumassa. 

Luulisin uudessa tehtävässäni olevan etua sii-
tä, että raninikkojemme kiertomatkallani olen 
tutustunut kaikkiin muihin rt:n joukko-osastoi-
hin paitsi VaaRPstoon. Hangon alueen tunnen 
kylläkin vain sodan ajoilta sekä senjälkeen ke-
säisiltä lomamatkoilta jälkikasvun tarkastus-
mielessä! PE:n tervetulotoivotuksissa mainit-
tiinkin, että minun pitäisi tuntea jokainen kivi 
Mustamaan ja Reposaaren väliltä. En sitten tie-
dä, pystynkö oikein arvioimaan jokaisen -kiven 
merkityksen rannikkojemme puolustustehtävis-
sä. 

Toiseksi luulisin rannikkotykistön upseeris-
ton osalta olevan hyötyä siitä, että 10 vuotta 
kestäneen toimintani aikana RtUY:n puheen-
johtajana olen saanut tutustua koko aselajin up-
seeri-kuntaan ja herrat vastaavasti minuun, jo-
ten alusta alkaen yhteistoimintamme lienee jo 
ennestään tutuilla aaltopituuksilla. 

Pääesikuntaan tullessani oli minulla jo pääl-
limmäisenä korkealle johdolle kaksi rannikko-
tykistö j oukkoj en toivomusta. Ensimmäinen kos-
ki ulkolininakkeittemme kantahenkilökunnan 
asuntovuokrien korotusta 1. 1. 1967. Voitte kaik-
ki olla vakuuttuneita siitä, että omasta puoles-
tani olen koettanut tehdä kaiken mahdollisen 
vuokrien pistejärjestelmän tarkistamiseksi ul-
kolinnakkeittemme osalta. Mikäli ko tarkistus 
yleensä on mahdollisuuksien rajoissa, niin se il-
meisesti myös tullee tapahtumaan. Toisena asia-
na oli tietysti (!) ul-kolinnakkeittemme jäälii-
kennevälineet. Olen tässäkin suhteessa toden-
nut, että PE:ssa on valmiina hyvin asialliset 

suunnitelmat rannikkotykistön jääliikenneväli-
neitten osalta ja että vain valtiomme nykyinen 
kireä rahatilanne estää ko suunnitelmien tä-
mänhetkisen alullepanon. Tulevaisuudessa toi-
von mukaan linnakkeittemme talviyhteydet hoi-
dettaneen ilmatyynyaluksilla ja minunkin niin 
pontevasti suosittelemillani hydrokoptereilla. 
Vakinaisille jäänsär-kij öitten katkaisemille lii— 
kenneteille saataneen, myöskin toivon mukaan, 
väylälossit, jolloin linnakkeitten rouvat siedet-
tävän ajan puitteissa voivat talviaikanakin käy-
dä mantereella hoitamassa perheensä asiat! 

Rannikkotykistömme elää nykyään voima-
kasta kehityskautta. Siitä ovat todisteina uudet 
aseet, tulenj ohto- ja laskinvälineet. Samoin puo-
lueettomuusvartiointiin elimellisesti liittyvän 
merirajojemme merivalvonnan koulutus ja ke-
hittäminen tulee siirtymään rannikkotykistö-
johtoiseksi, mikä oleellisesti lisää aselajimme 
tärkeyttä ja vastuuta. Me olemme jatkuvasti 
"etulinjassa" ja tämän tosiasian on autettava 
meitä voittamaan jokapäiväiset vaikeutemme 
linnakkeitten karuissa olosuhteissa. 

Rannikko tykistöaselaj in uusi itsenäistynyt 
asema asettaa meille kaikille rt-miehille suu-
resti lisääntyneet velvoitukset ja vaatimukset. 
Pari vuotta sitten suoritetussa tutkimuksessa 
mainittiin mm, että silloinen "rannikkotykistön 
epämääräinen asema oli lamauttanut aselajin 
henkisiä voimavaroja". 

Meidän on siten itsekunkin aloitettava oma-
kohtaisesta henkisestä ryhdistäytymisestä sekä 
osoitettava, että tehdyt ratkaisut ovat olleet oi-
keaan osuneita Aselajimme itsenäistynyt ase-
ma, oma aselajitarkastaja sekä periaatteessa hy-
väksytty oma rannikkotykistökoulu antavat hy-
vän lähtökohdan alkavalla uudelle rannikkoty-
kistömme kehityskaudelle. 

Meidän on uudelleen ryhdyttävä rakentamaan 
niitä entisiä hyviä suhteitamme merivoimiin, 
jotka välillä olivat organisaation katkaisemat. 
Jo uusi rannikkoaluejärjestelmämme tekee sen 
erittäin tärkeäksi ja täysin välttämättömäksi. 
Meidän on myös säilytettävä hyvät suhteemme 
kenttätykistöön, sillä tulevaisuuden rannikko-
taisteluissa on raskaan tulen kokonaiskäytön te-
hokas järjestely aivan avainasemassa. Yhtynyt 
tykistö on edelleenkin meidän olosuhteissamme 
taistelukenttien kuningatar myös rannikko-
alueilla. Ja lopuksi meidän on ymmärrettävä 
asemamme maavoimien osana ja annettava täy-
si panoksemme kaikissa alueellisen maanpuo-
lustuksen j är j estely-kysymyksissä. 

Tämä kaikki edellyttää rannikkotykistöltä ja 
nimenomaan sen upseerikunnalta sisäistä yksi-
mielisyyttä sekä altista yhteistoimintatahtoa 
kaikissa kysymyksissä, jotka tavalla tai toisella 
liittyvät saaristojemme ja rannikkojemme puo-
lustukseen. Hyvät herrat, pidetäänpä nyt ran-
nikkotykistön lippu ylväästi liehumassa!" 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N j O H T O - O RG A N I S A A T I O N V A I H E I L T A 

Majuri O K Kettunen 

Rannikkotykistön asemassa 1. 1. 1967 tapah-
tuneet merkittävät muutokset, rannikkotykistöin 
tarkastajan viran perustaminen Pääesikuntaan 
ja odotettavissa oleva sotakouluopetuksen siir-
täminen itsenäiseen aselajikouluun, antaa ai-
heen tarkastella tähän uusimpaan ratkaisuun 
johtanutta kehitystä johdon organisaatiossa ja 
sotakouluopetuksessa. 

Rannikkotykistön asema puolustusvoimain 
osana on kokenut lukuisia muutoksia. Meren ja 
maan rajamailla sijaitseva toiminta-alue meri-, 
maa- ja ilmasodan piiriin ulottuvine tehtävi-
neen tekee ymmärrettäväksi tämän aselajin ase-
masta aika-ajoin esiintyneet mielipiteen ilmai-
sut ja erilaiset ratkaisut, joihin ovat vaikutta-
neet myös maan sotilaspoliittisessa asemassa ta-
pahtuneet muutokset. Joskus näyttää henkilö-
kohtaisilla asenteillakin olleen merkitystä rat-
kaisuja tehtäessä. Näin on käyty keskustelua 
siitä, olisiko rannikkotykistö luettava meri- vai 
maavoimiin, onko kyseessä puhtaasti tykistölli-
nen aselaji vai rintama vastuullinen rannikko-
joukko ja mikä on rannikko tykistöaseiden suh-
teellinen osuus meripuolustuksessa. Yleensä on 
kuitenkin oltu yksimielisiä siitä, että sotilas-
maantieteelliset ja ilmastolliset olosuhteemme 
rannikolla erityisesti suosivat rannikkotykistöl-
lisin asein käytävää puolustusta. 

Itsenäisyytemme alkuvuosien monet verrat-
tain lyhytaikaisiksi jääneet rannikkotykistön ja 
laivaston johtojärjestelyt sivuuttaen voidaan to-
deta, että vuonna 1927 päädyttiin jo aikaisem-
min kokeiltuun yhdistettyyn esikuntaan. Tästä 
lähtien, nimien vähitellen vakiinnuttua, rannik-
kotykistö ja laivasto muodostivat merivoimat, 
joita johti merivoimien komentaja esikuntineen. 
Molempien aselajien aktiivi- ja reserviupseerien 
sekä kanta-aliupseerien koulutus voitiin antaa 
vuodesta 1930 lähtien tällöin perustetussa Me-
risotakoulussa. Aliupseerit oli koulutettu jo ai-
kaisemminkin omilla aselajikursseilla ensin 
Rannikkotykistön sitten Meripuolustuksen ka-
pitulanttikoulussa mutta päällystön koulutus 
oli tähän asti annettu Kadettikoulun ja Reservi-
upseerikoulun meripuolustusosastoilla. Koulu-
tuskaluston ja pätevän opettajavoiman puut-
tuessa ei riittävän ammattiopetuksen vaatimuk-
sia oltu tällä järjestelyllä voitu täyttää. 

Meripuolustuskokonaisuus osoittautui hyvin 
elinkelpoiseksi ja sodat läpäistiin samalla orga-
nisaatiolla. Merivoimien komentajan välitön 
johto ei sotien aikana kuitenkaan käsittänyt ko-
ko merivoimia, vaan tilanteen vaatimusten mu-
kaan maarintamien toimintaan liittyvät rannik-
kojoukot olivat maavoimien yhtymien tai suo-
raan Päämajan johdossa. 

Sodan jälkeen yhteinen johto säilyi kunnes 
puolustusvoimain uudelleenorganisaation ta-
pahtuessa 1. 12. 1952 rannikkotykistöj oukko-
osastot alistettiin alueellisen puolustuksen pe-
riaatteiden mukaisesti yleensä divisioonien ko-

mentajille. Laivasto jäi kantamaan yksin meri-
voimien nimeä. Pääesikuntaan perustetun me-
ripuolustuksen tarkastajan ja meripuolustus-
osaston tehtäväksi tuli näin toisistaan erotettu-
jen osien koulutuksen, kehityksen ja valmiuden 
valvonta. Vallitsi siis lähes sama tilanne kuin 
vuosina 1923—25. Myös tulos oli yhtä huono. 
Hajottavat voimat olivat suurempia eikä tällä 
järjestelyllä enää päästy kunnolliseen yhteistoi-
mintaankaan. Osittain näyttää kyseessä olleen 
sisäinen vallankumous itsensä yhteisellä tai-
paleella syrjityksi tunteneen osapuolen vaaties-
sa enemmän vaikutusvaltaa. 

Mainittakoon, että vuonna 1945 asetetun puo-
lustusrevisioikomitean neljän vuoden työn tu-
loksena syntynyt mietintö olisi edellyttänyt yh-
teisen merivoimien esikunnan säilyttämistä yh-
teiseen osaan ja aselajiosiin jakautuneena. Mie-
tintö päätyi siis ratkaisuun, joka on Ruotsissa 
äskettäin toteutettu. 

Seuraava askel otettiin 1. 5. 1960, jolloin me-
ripuolustuksen tarkastajan virka ja meripuo-
lustusosasto lakkautettiin. Rannikkotykistö lii-
tettiin nyt tykistön tarkastajan aselajijohtoon ja 
Pääesikunnan tykistöosastoon perustettiin ran-
nikkotykistötoimisto. Lisäksi tykistöteknillises-
sä toimistossa on ollut rannikkotykistöedustus 
ja osastopäällikkö on ollut rannikkotykistöstä. 
Sotakouluopetus on jäykemmin seurannut muu-
toksia, sillä vasta vuoden 1963 lopulla aselaji-
koulutus siirrettiin Merisotakoulusta Tykistö-
koulun johtajan alaisuuteen eikä koulun väli-
aikainen kokoonpano ole ehtinyt tulla vahviste-
tuksikaan. 

Tapahtuneen kehityksen syyt ovat monet eikä 
niitä voi lyhyen esityksen puitteissa läheskään 
tyhjentävästi käsitellä. Nykytilanteesta voita-
neen lyhyesti todeta, että rannikkotykistön kat-
sotaan oloissamme kuuluvan maavoimiin, joilla 
on meri- ja ilmavoimien rajoitetut mahdollisuu-
det ja sodan kokemukset huomioon ottaen lo-
pullinen vastuu rannikon puolustuksen tär-
keimmästä tehtävästä, maihinnousun torjunnas-
ta. Merta ja rannikkoa puolustetaan pääasiassa 
maista. Meri- ja saaristopuolustusvaiheessa se-
kä puolueettomuuden vartioinnissa rannikkoty-
kistön ja laivaston tehtävät ja toiminta-alueet 
ovat kuitenkin suurelta osalta samat, joten kiin-
teä yhteistoiminta ja sen vaatima koulutus tu-
lee aina olemaan välttämätöntä. Vaikkakin pe-
rinteelliset avioliittositeet laivastoon ovat kat-
kenneet, lupaavat tulevaisuuden näköalat hy-
viä yhteistoimintamahdollisuuksia. Tähän totea-
mukseen antaa oikeutuksen mm äskettäin käyt-
töön otettu rannikkojoukkojen ja merivoimien 
yhdistetty alueellinen johto-organisaatio. 

Maavoimien piirissä taas lyhytaikaiseksi jää-
nyt kokeilu on osoittanut, että tykki ei riitä yh-
distämään kenttä- ja rannikkotykistöä yhteiseen 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Rykmentissä tapahtui komentajan vaihdos 
vuoden alkupäivinä. Komentajana v:sta 1960 ol-
lut eversti Väinö Karvinen siirtyi Pääesikun-
taan vastaperustettuun rannikkotykistön tar-
kastajan virkaan. Rykmentin komentajan tehtä-
vät otti vastaan PE:n tykistöosaston päällikkö, 
eversti Veikko Vuorela. Tehtävien luovutus ja 
vastaanotto tapahtui I Pstossa 11. 1., II Pstossa 
12. 1. sekä EPtrissa ja Esikunnassa 13. 1. 67. 

Suomenlinnan Upseerikerholla 13. 1. järjeste-
tyssä kahvitilaisuudessa olivat mukana pstojen 
komentajat, RE:n päällystö, upseeri- ja aliup-
seeriedustajat eri yksiköistä ja toimistoista sekä 
siviilitoimenhaltijain edustajat. Tilaisuudessa 
luovutti uusi komentaja ev Karviselle rykmen-
tin pienoislipun. Suomenlinnan Aliupseeriker-
hon puolesta luovutti vääp V Markkanen pois-
siirtyvälle kerhon valvojalle Aliupseeriliiton le-
vykkeen kunniakirj öineen. 

Suomenlinna "kiinnittyi" jälleen manteree-
seen, kun jäätie Kaivopuistosta avattiin 1. 2. 
käyttöön. Erityisesti autotie, mutta myös jalan-
kulkukäytävä ovat sekä suomenlinnalaisten että 
turistien vilkkaassa käytössä. 

15. 2. 66 saapumiserän alipäällystö ja erikois-
miehet lomautettiin uuden lain perusteella 31. 
12. 66. Tilaisuudessa luovuttivat Helsingin Re-
servialiupseerien Rannikkopuolustusosaston 
edustajat perinteellisen levykkeensä kers Lauri 
Jämsäselle, Rannikon Puolustajain Killan toi-
mintaa esitteli yliv T Linna. 

15. 2. 66 saapumiserän päällystö kotiutettiin 
10. 1. 67. Upseerikerholla järjestetyssä ylentä-
mis- ja kotiuttamistilaisuudessa luovutti kapt 
evp I Oula Johtorenkaan plaketin vänr Reino 
Melasniemelle. 

Samana päivänä lomautettiin 15. 6. 66 saapu-
miserän miehistö. Kahvitilaisuudessa luovutti 
joht S Värtö Killan levykkeet tkm Veikko Ke-
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Länsirannikon kuulumisiin on päässyt synty-
mään valitettava katkos. Poikkeuksellisen 
myrskyinen syksy on ennättänyt vaihtua tal-
veksi. Rykmentin alueella etelässä on kelirikko 
parhaimmillaan. Vanhalla kunnon Pansiolla on 
täysi työ selviytyä jäistä. Esim Utön varusmie-
het viikonloppuvapaalle matkustaessaan joutu-
vat mennen tullen kuluttamaan lähes kymme-
nen tuntia ajastaan laivassa. Rauman suunnal-
la on sensijaan jo reilu autokeli jäällä. 

Ev Veikko Hassisen merkkipäivänä 30. 9. oli 
rykmentin henkilökunta runsaslukuisena ev A 
Kurjen johdolla onnittelemassa pitkäaikaista 
komentajaansa. Vuoden aikana rykmentistä 
pois siirtyneille upseereille luovutettiin nume-
roidut rykmentin levykkeet Pansion upseeriker-
holla pidetyssä tilaisuudessa. 

Lokakuun alokkaiden sotilasvalatilaisuus oli 
tällä kertaa vaihteeksi Uudessakaupungissa. 
Alokkaiden oppimat taidot punnittiin alokas-
jaosten välisenä kilpailuna. Palkintona oli lu-
vassa lomaa. Ripeys, suoritukset ja yrittämisen 
halu olivat erinomaiset. Vääp Laihon jaos sel-
viytyi parhaaksi. 

Rykmentin esikunta on siirtynyt Linnanka-
sarmilta Heikkilän kasarmille omaan taloonsa. 

Joulukuussa oli rykmentin päällystön opetus-
tilaisuus Turussa. Tykistöosaston päällikkö ev 
V Vuorela luovutti rykmentille "Kenraali Neno-
sen tykin" palkintona raskaitten pattereitten 
kouluammunnasta, jonka Utön patteri voitti ki-
reässä kilpailussa. Säästöloman takia jouduttiin 
talvileiri pitämään heti vuoden alussa. Se pidet-
tiin Katanpäässä ilmatorjunta- ja jalkaväen ras-
kasaseampumaleirinä. Kokelaiden taidot toi-
minnassa taistelunmukaisissa oloissa punnittiin 
tarkasti. Niinpä Turun linnassa tapahtuneen ko-
kelaiden ylennystilaisuuden yhteydessä palkit-
tiinkin rykmentin parhaana kokelaana vänr 
S E Seppälä Resupseeriliiton plaketilla ja par-
haana varsinaissuomalaisena vänr J K Sundell 
RP:n kiltaosaston viirillä. 

Kotiuttamistilaisuuksissa palkittiin Utön pat-
terin kersantti M E Jalava Resaliupseeriliiton 
levykkeellä ja korpraali M Alho RP:n killan 
levykkeellä sekä Esikuntapatterin tkm E Saa-
rikko myös Killan levykkeellä. 

RSKY:n Turun paikallisosaston vihreät sisaret 
järjestivät Utössä 7. 1. kotiuttamisjuhlan. Var-
sin korkeatasoisesta ohjelmasta vastasivat mm 
jonglööri Teuvo Juuti, laulutrio Ruohosen vel-
jekset, harmonikkataiteilija Virtanen ja Turun 
naisvoimistelijoiden tanssiryhmä. RSKY:n pu-
heenjohtaja Sirkka^Liisa Hintikka kunnioitti ti-
laisuutta läsnäolollaan ja esitti yhdistyksen ter-
vehdyksen. Paikallisosaston puheenjohtaja Kai-
ja Sokajärvi luovutti korpr J Vahteralle ns 

Jatkuu sivulla 7 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Vaasassa vietettiin itsenäisyyspäivää pitämäl-
lä paraatikatselmus ja kenttäjumalanpalve-
lus kaupungintorilla sekä suorittamalla ohi-
marssi Vapaudenpatsaan ohi. Tilaisuuteen 
osallistui Pohjanmaan Sotilasläänin Esikunta, 
Vaasan Sotilaspiirin Esikunta ja Vaasan Ran-
nikkopatteristo. Patteristo oli moottoroituna. 
Paraatia johti evl E Herttua ja sen vastaan-
otti sotilasläänin esikuntapäällikkö ev B Back-
ström. Uudenvuoden patteristo otti vastaan 
kasarminkentällä ampuen vuodenvaihteen kun-
niaksi 6":illa 12 laukausta. Kunnialaukauspaitte-
rin toimintaa johti varsin ansiokkaasti ltn E 
Raussi ja Uudenvuoden puheen piti kaupungin-
valtuuston puheenjohtaja T E Teir. 

Alkanut vuosi jatkui myös paukkinan mer-
keissä. Patteristo kokosi nimittäin rivinsä ja 
"kamansa" sekä lähti hyökkäämään keskiöty-
kistöpatteristona Härmän Kankaanpään kaut-
ta Kauhavalle. Patteristo toimi keltaisena 
hyökkääjänä sekä jalkaväkenä että keskiö-
tykistönä. Vastassa oli IlmaSKtn, IlmavteknK:n 
ja PohmltPston siniset voimat. Sotaretki oli 
antoisa vaikkakin 50 % kuorma-autokalustosta 
ja 12,5 % vetäjistä särkyi. IlmaSK kosti 
hyökkäysretken myöhemmin väittämällä sota-
harjoituskertomuksessa patteriston toimineen 
kemttätykistöpatteristona. 

Puolustusvoimain komentaja kenrl Y Keino-
nen kävi 31. 1. tutustumassa patteristoon ja 
9. 2. saapui uusi rannikkotykistön tarkastaja 
ev V Karvinen tutustumaan patteristoon, sen 
toimintaolosuhteisiin ja leirialueisiin. 10. 2. 
lähti kenrm V Karvinen takaisin Helsinkiin. 
Patteristo onnittelee uutta rannikkotykistön 
kenraalia! 

Henkilötietoja 
6. 12. 1966 ylennettiin yliv M. L e h t o r a n -

t a sotilasmestariksi. 
Yliv V a l m i n e n kaivaa lähtökuoppia siir-

tyäkseen sotilasmestarin virkaan PohmSlE:an. 
Lupa on tullut, siirto tapahtunee lehden pai-
noon mennessä. 

Kers T L i i m a k k a siirtyy myös lähitule-
vaisuudessa TurLAs:lle. 
KotRPsto jatkuu 

10. 2. tapahtuneessa vänrikkien kotiuttamisti-
laisuudessa luovuttivat Kotkan Reserviupseeri-
kerhon edustajat "Peruskalliomme — Maanpuo-
lustus" -plaketin vänr T Tulokkaalle. Samana 
päivänä lomautetuille luovutettiin plaketteja 
seuraavasti: 

Rannikon Puolustajien Kymenlaakson Killan 
plaketti korpraaleille E Greijus, M Kuuskoski 
ja H Mäkelä sekä Rannikkosotilaskotiyhdistyk-
sen muistolautanen tykkimies R Dahlstromille. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kotkan Rannikkopatteristo aloitti uuden vuo-
den perinteellisen komentajan vastaanoton li-
säksi osallistumalla 3 upseerin, 6 kanta-aliup-
seerin ja 25 varusmiehen voimin Kymen Jääkä-
reiden ja Karjalan Prikaatin joukkojen mukana 
talvisotaharjoitukseen Kouvolan koillispuolei-
sessa maastossa. 

Kovan talven ankarat olosuhteet ovat jälleen 
kerran tuoneet esiin nykyisen kuljetuskaluston 
avuttomuuden ympärivuotisina kulkuvälineinä. 
Niinpä pakkasista huolimatta suhteellisen hei-
koksi jäänyt ja pahasti ahtautunut jää on teh-
nyt sotalaiva Pyhtään vanhuuden päivät melko 
ankeiksi. Koska Ruotsinsalmen kautta Hami-
naan johtavaa väylää pidetään auki, ei olla 
päästy tekemään jäätietä Kirkonmaahan saatik-
ka sitten Rankkiin, jonne johtavan vesijohdon 
katkeaminen on omalta osaltaan vähentänyt 
saaren mukavuuksia. 

Rankin vesivaikeudet aiheuttavat puolestaan 
sen, että 30. 1. alkaneen ilmatorjuntakurssin li-
säksi ei Rankkiin tällä kertaa voida sijoittaa 
siellä koulutettavaksi suunniteltua alokas jouk-
kuetta, joka nyt tulee Kyminlinnaan. 

Patteriston yhteydet siviilimaailmaan ovat 
jatkuneet vireinä ja myönteisinä. Tässä suhtees-
sa voidaan mainita Kotkan Työväen Palloilijoi-
den patteristolle lahjoittama komea kullattu 
pienoispatsas, joka on tarkoitettu KotRPston 
kantahenkilöstön parhaalle urheilijalle v. 1967. 

Henkilöasioita 
Patteristo kiittää 7. 2. poissiirtynyttä kapt A 

Rautiaista hänen ansiokkaasta työstään Ahven-
kosken itäpuolen viestiasioissa ja toivottaa ltn 
I Nokon tervetulleeksi ern työn jatkajaksi. 

Yliluutnantit M Haapanen ja P Huhtanen sai-
vat yllättäen kapteenin viran 20. 1. 67. 

Kersantit E Salmela ja J Suhonen pääsivät 
oppilaiksi suoraan peruskurssin II jaksolle. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTE RISTO 

Patteristossa on vuoden vaihtuminen men-
nyt hyvin rauhallisesti varusmiehiä lomautet-
taessa. Vänrikkien kotiuttamistilaisuudessa 10. 
1. 67 palkittiin parhaana vänrikkinä Reijo 
L a u r i l a . 

Alkanut talvi ei ole pahemmin vaikeuttanut 
linnakkeitten yhteyksiä. örön kuljetukset 
ovat olleet Pukkion ja autokuljetusten varassa. 
Russarön yhteydet ovat olleet hyvin monen-
laiset, on kuljet tu vanhalla jäävenesysteemillä, 
autoilla ovelta ovelle periaatteen mukaisesti, 
hevosilla, laivoilla ja tietysti joskus ei ole 
ollut mitään kulkumahdollisuuksia. 

Tämänhetkinen tilanne (9. 2. 67) on vaih-
teeksi erittäin hyvä, kun Hangon vedet lai-
nehtivat jäistä vapaina. 

Kahden edellisen talven kokemuksista on 
otettu oppia ja nyt on Russarön linnakkeen 
vesikysymys ollut hyvä, kun säiliöt ovat täyn-
nä ja vesijohtoputki ei ole päässyt jäätymään. 

Kerhotoiminnan huomattavin tapaus on ol-
lut patteristoupseerimme majuri Erkki S a r a-
m o n valinta Suomalaisen Kerhon puheenjoh-
tajaksi. 

Henkilöasioita 
Kapteeniksi on ylennetty ylil. Eero A h t i -

k a r i ja yliluutnantiksi ltn Thomas-Eric 
B l o m 20. 1. 67 sekä kersantiksi alik Matti 
K a u k i a i n e n 21. 12. 66. Kapteenin virkaan 
on nimitetty 20. 1. 67 ylil Urho M y l l y n i e -
m i. Yliluutnantti Thomas-Eric B l o m on siir-
retty 6. 2. 67 Russaröstä öröön. 

Jatkoa sivulta 5: TurRtR 
RSKY:n lautasen. Tunti tanssia päätti tilaisuu-
den, jossa epävirallisen tarkan laskennan mu-
kaan oli läsnä kaikki Utössä asuvat. Niinpä ko-
tiseututalo olikin melkein revetä. Kahvi ja oi-
kein hyvä pulla riittivät kuitenkin kaikille. 

Seuraavana sunnuntaiaamuna piti sotpastori 
O Ojala Majakkakirkossa jumalanpalveluksen. 
Matkat suoritettiin merivartioston VI Silmällä 
ja paluumatkalla poikettiin Fagerholman mv-
asemalle. 

Henkilötietoja 
Ylil K Friberg on ylennetty kapteeniksi ja 2. 

Ptrin päällikkö ltn J Savonheimo yliluutnan-
tiksi. Kapteenin virkaan on nimitetty ja määrät-
ty patteristoupseereiksi ylil P Suorauma II 
Pstossa ja R Huuhtanen I Pstossa. 

Rykmentin komentaja on ylentänyt 
yliv K Laakson sotmestariksi, vääp O Vuoris-

ton ja T Talasmäen ylivääpeleiksi, ylik T Setä-
län ja R Avikon vääpeleiksi sekä kersantit M 
Arola, H Haaparanta ja T Reinikainen yliker-
santeiksi. 

KE LTAKUU LUMISIA 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN 
HELSINGIN KILLAN KUULUMISIA 

Alkaneen vuoden ensimmäinen yhteinen tu-
tustumisretki Rannikon puolustajain Helsingin 
killan osalta alkoi 18 päivänä tammikuuta kello 
18 Postitalon edustalta. Tutustumiskohteena oli 
tällä kertaa Obbnäsin varuskunnan koulutus-
keskus. 

Tilaisuus järjestettiin yhteisesti Rannikkojää-
kärien killan kanssa. Viitisenkymmentä kiin-
nostunutta kuulijaa oli saapunut paikalle huo-
limatta siitä, että retkeä koskenut informointi 
lehdistössä oli ollut jonkin verran virheellistä. 

Erityisesti kiltaveljiä miellytti Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin komentajan eversti 
Vuorelan läsnäolo tilaisuudessa. Majuri Pajusen 
alustus, joka käsitteli ohjusten käyttöä rannik-
komme puolustuksessa, antoi selkeän kuvan 
niistä mahdollisuuksista, joihin tätä uutta ase-
tyyppiä voidaan tarkoituksenmukaisesti käyt-
tää. Luutnantti Rehnbäckin esitelmä ojuksen 
teknillisestä rakenteesta ja miehistön koulutuk-
sesta sai epäilevimmätkin kuulijat vakuuttu-
neiksi siitä tosiseikasta, että olemme siirtymäs-
sä uuteen vaiheeseen rannikonpuolustuksen te-
hokkuusnäkökohtia arvioitaessa. Everstiluut-
nantti Valtanen puolestaan kertoili avarasti mi-
tä mahdollisuuksia on kiteyttää liikkuvat ran-
nikkojääkärijoukot ja kiinteät patterit saumat-
tomaksi kokonaisuudeksi sekä kuinka näiden 
joukkojen "kylpykoulutus" on organisoitu. 

Varsinaisen virallisen ohjelman päätteeksi 
killan puh.joht. evl. Simonen kiitti lämpimästi 
esitelmöitsijöitä mielenkiintoisista esityksistä, 
jonka jälkeen siirryttiin Obbnäsin uudelle up-
seerikerholle pohtimaan ja seulomaan kuultua 
ja nähtyä sekä tekemään vertailuja nykyajan 
ja "vanhan hyvän ajan" menetelmien välillä. 

Heikki Honkajuuri 

KILLAN JÄSEN! 

Killan jäsenmaksuun sisältyy Rannikon Puo-
lustaja -lehden tilausmaksu. Näinollen lehtesi 
saapuminen edellyttää, että olet maksanut jä-
senmaksusi vuodelta 1966. Mikäli se on suoritta-
matta, loppuu lehden tuleminen seuraavasta nu-
merosta alkaen. Tämä ei koske vuoden loppu-
puolella liittyneitä jäseniä. Jäsenmaksu v. -66 
oli 5 mk ja keräyksen hoitavat paikalliskillat. 
Jäsenmaksun voi suorittaa myös suoraan Killan 
siirtotalletustilille No 47-64107. 

Kuluvan vuoden jäsenmaksusta ja perimises-
tä ilmoitetaan seuraavassa numerossa. 

myöntänyt eron täysin palvelleina säädetyn 
eroamisiän perusteella yliv E Jalavalle 4. 11. 66 
ja sotmest T Suomiselle 2. 1. 67 sekä omasta 
pyynnöstä ylik A Kantelolle ja M Jämiälle. 
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TYKISTÖKOULU 
RT-O SASTO 

Taas on vuosi vaihtunut. Uusi vuosi toi tul-
lessaan uudet tuulet ja Tykistökoulussakin 
"metsästetään" kuntopisteitä oikein urakalla. 
Kapteenikurssin oppilasupseerit puolustavat 
rakkaita rantojamme ja suunnittelevat hauta-
paikkoja viholliselle rannikkotykkiemme kan-
taman puitteissa, kuten MeriSK:n erään luokan 
oven yläpuolella olevassa mietelauseessa tode-
taan. 

Mestarikurssin "vanhat parrat" verestävät 
muistiaan ja hikoilevat uutta opiskellessaan tii-
viin ohjelman puitteissa. Opittavaa on paljon ja 
aikaa vähän kurssin päättyessä jo maaliskuun 
loppupuolella. 

Kadettien opiskelutahti on myös erittäin tii-
vis ja viimeinen kaarre aukeaa juuri etusuorak-
si. Se on ajallisesti noin kahden viikon mittai-
nen ja käytännössä ampumaleiri Miessaaren 
alueella. Kadettien ruumiinkulttuuria on ko-
hennettu päivä päivältä erilaisten pallopelien ja 
varsinkin hiihdon voimalla. On se "sotapässi" 
ottanut nämäkin kaaderit suojaansa, kuten lau-
lussa toivotaan, koska huhun mukaan 18. 3. he 
valmistuvat aselajimme uljaiksi upseereiksi. 
Joukko-osastot saavat osansa uusista upseereis-
ta seuraavasti: Ltn:t Mikko Mäki, Pentti Mus-
tonen ja Heikki Kiviranta KotRPstoon, ltn:t 
Markku Majaniemi, Pekka Louhimies ja Matti 
Mäkinen SlRtR:iin, ltn:t Arto Vapaavuori ja 
Pertti Siivonen TurRtR:iin, l'tn:t Heikki Niska 
ja Matti Pääkkönen VaaRPstoon sekä vänr (va) 
Lauri Ranta HanRPstoon. 

Myös Reservinupseerikurssi jatkaa opinto-
jaan, jotka sisältävät sekä teoriaa että käytän-
töä. Käytännöllinen puoli annetaan tuttuun tyy-
liin Miessaaren ja Östersundomin maisemissa. 
Uusia upseerikokelaita saapuu joukko-osastoi-
hin maaliskuun loppupuolella. 

Vuoden vaihtuminen ei ole matkaansaattanut 
muutoksia rt-osaston kantahenkilökunnassa, 
vaan kaikki jatkavat työtään kukin omalla sa-
rallaan. 

Aselajiterveisin Tykistökoulun Rannikkoty-
kistöosasto. 

Jatkoa sivulta 5: SIRtR 

tojalle 1. Ptrista, korpr Hannu Järvelälle 2. 
Ptrista, korpr Veijo Östlundille KoulPtrista ja 
tkm Risto Murtovaaralle EPtrisita. Rannikkoso-
tilaskotiyhdistyksen hopealautasen luovutti rva 
Silvast tkm Heikki Vedenpäälle EPtrista. 

Henkilötietoja 
Rykmentin asemestari, sotmest Ilmari Kouko-

nen siirtyi eläkkeelle 4. 2. 
Pursim Tenho Bäckström LaivLp:sta on 12. 1. 

nimitetty rykmentin konetarkastajan ja 3. luo-
kan sotilasteknikon toimeen. 

Ylil Markku Peltomaa on 20. 1. nimitetty kap-
teenin virkaan. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN 

VUOSIKOKOUS 
Katajanokan Upseerikerholla perjantaina 

3. päivänä maaliskuuta 1967 klo 19.30 

Esillä sääntömääräiset asiat. Vuosikokous-
esitelmän pitää maj Matti Lappalainen 

Samana päivänä pidetään Katajanokan 
Upseerikerholla klo 13.00 

KILLAN JOHTOKUNNAN JA PAIKALLISTEN 

KILTOJEN PUHEENJOHTAJIEN KOKOUS 

ja klo 18.30 

HELSINGIN KILLAN VUOSIKOKOUS 

H U O M I 

Killan puheenjohtajan kongressimatkan vuoksi 

tämä vuosikokous on 

viikkoa aikaisemmin 
kuin alunperin on ilmoitettu 

V J 
Jatkoa sivulta 4 
johtoon. Vaikkakin moottoroitu rannikkotykis-
tö (ikeskiötykistö) ja tulenjohdollisesti yhteiset 
maa-ampumamenetelmät ovat yhdistävänä ren-
kaana, ovat näiden aselajien päätehtävät ja 
luonne erilaiset. Puolueettomuuden jatkuva var-
tiointi ja rintamavastuu saaristossa, sen edel-
lyttämä aseistus ja organisaatio samoinkuin 
puolustusjärjestelmän jatkuva rakentaminen 
vaativat kiinteitä yhteyksiä merivoimien lisäksi 
mihin maavoimien aselajiin hyvänsä. Erityises-
ti rannikon puolustukseen tarkoitettujen jouk-
kojen, raskaan tulen ja iskukykyisten osien ke-
hittämisen tulee tapahtua rinnan. Organisaatio-
muutoksesta huolimatta tykistönkin olisi edel-
leen haettava yhteistoimintateitse mm tulenjoh-
dollisesti yhteistä liikeimaaliampumamenetel-
mää. Koulutuksen ja yhteistoiminnan koordi-
nointi aselajien kesken tultaneenkin vasfedes 
saavuttamaan entistä paremmin koulutuspäälli-
kön valvonnassa. 

Rannikkotykistön kehitys tulee epäilemättä 
voimistumaan itsenäisen aselajijohdon, johon 
nyt sisältyy myös merivalvonta, ja oman asela-
jikoulun aloitettua toimintansa edellyttäen, että 
rannikon puolustuksen nykyaikaistamisvaati-
mukset otetaan määrärahoista päättävissä eli-
missä huomioon. Tästä onkin mm asejärjestel-
mien ja linnoittamisen alalla ensimmäisiä ilah-
duttavia merkkejä näkyvissä. On toivottavaa, 
että aselajin asema tulee nyt pitemmäksi aikaa 
vakiintumaan, sillä liian usein tapahtuneet 
muutokset ovat olleet eräs kehitystä haittaa-
vista tekijöistä. 
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T Ä M Ä N 
M V E U f f i ? 

Tämä veikko — NOKIAN jalkineiden yleis-
tunnus — on monille tuttu vuosikymmenien 
takaa. Kuvassa kalossit, yhtä hyvin ne voisi-
vat olla saappaat tai vaikkapa urheilutossut. 
NOKIAN jalkineista löytyvät oikeat vuoden 
joka säähän, urheiluun ja vapaa-aikaan, työhön 
maalla ja vesillä. Kumi on kumman kestävää. 

m m 

OY N O K I A AB 
S U O M E N K U M I T E H D A S 

m 
Oma valmistus — 
suositut mallit! 
ARMEIJAN LIPPALAKIT 

m/49 28:— 
ARMEIJAN KENTTÄLAKIT 

m/36 21:50 
LAIVASTON LAKIT m/49 24 
LAKINPÄÄLLISET 5 
Tilaustyönä malli toivomustenne 
mukaan! 
MYÖS TURKISLAKKEJA 
Virkapaitoja sekä -solmioita! 
Virkamerkkejä! 
Nopeasti postiennakolla! 
Ryhmätiiauksista 10 %:n alennus! 

SVETKÖVV 
Turku - Eerikinkatu 9 b - puh 921-12906 

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 



TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

OY MERIKIITO AB 
Helsinki 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

OY LARS KROGIUS AB 

Helsinki TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

SUOMEN LASTAUTTAJAIN LläTTO 
Helsinki 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

KESKUSOSUUSLIIKE HANKKIJA 
Helsinki 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

TURUN TAIMISTOT 
JALI LYYVAARA 

Turku 9, Kirveenmäki 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

KIUKAISTEN YM. KUNTAIN 
PALOVAKUUTUSYHDISTYS 

Kiukainen 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS 

YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 
Vaasa 

TERVEHDIMME 
R A N N I K O N 

PUOLUSTAJIA 

T 

K O T K A N 
SATAMALAITOS VAASA OY 

VAASA 

MANNERIN 
KONEPAJA 

OY 

HANKO 

LINJA-AUTOLIIKE 
O. VILKAS 

A 

• 

K O T K A 

RAUMAN 
SATAMALAITOS 

LINJA-AUTOLIIKE 
O. VILKAS 

A 

• 

K O T K A 
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. . . ja sitten kahvi t 

LEEN A - p a n n u l l a 

RAU MA-REPOLA OY 
H E L S I N K I 

t t i 

Suomen Sotilas — Suomen Mies -lehden 
eräässä numerossa vuodelta 1926 oli otteita 
englantilaisen tutkimusmatkailijan kuvauk-
sesta Suomesta ja erityisesti Suomenlinnasta 
v 1800. Kirjoituksessa esiintyneet asiat ja 
kuvaukset olivat erittäin mielenkiintoisia ja 
kuvaavat osittain vieläkin Suomenlinnan 
oloja. Siinä nimittäin oli maininta, että Suo-
menlinnassa everstikin asuu huonommassa 
asunnossa kuin muualla kapteeni. 

ammus-sytytin oy SUOJELUSKUNTAIN HISTORIA 
N. V. Hersalo — Hannes Raikkala 

RAUMA, puhelin 11 970, telex 62-811 

Jatkuvasti 

HELSINGIN 
SATAMALAITOS 

s s = « 

u 

U U L A 

U U S . 

T A I N -

O R I A 

n 

U n B l K 
" « « • m m 
" " • t t l l A 

—' 1 1 
N,V.HERSAL0 

l ^ iR i l 
i , 1 

paljon myyty 
kolmiosainen 
upea-asuinen 
lahjateos 

Saatavana 
kustantajalta, 

lfI,Tl; TAHTOA PUOl̂fSäA 
v .V ' , f vffl 

kirja-
kaupoista ja 
asiamiehiltä 

T U R U N 1 L 
SATAMALAITOS M 

s 
Kustantaja 

M A T A O Y MIKONKATU 13 A 
n ^ ' ^ 1 HELSINKI 10 PUH. 15 951 

11 



TERVEHDIMME 
RANNIKON PUOLUSTAJIA 

KARHULAN KAUPPALA 

KOTKAN KAUPUNKI 

SUPERLON-vaahtomuovin korkea lämmöneristyskyky ta-
kaa aina lämpimän alustan ampujal le. Samalla sen so-
piva pehmeys tukee kehoa oikeal la ja sopival la tavalla. 
SUPERLON-puristemater iaal i alustan ensimmäisessä 
osassa cn er ikoislaatuamme, jonka suuri kantavuus an-
taa hyvän tuen kyynärpäi l le tai polvil le. 
Päällysteenä on käytetty vahvaa, homesuojattua, vettä-
hylkivää ja sanforoi tua tummanvihreää telt takangasta. 
Ensimmäisen osan puristemater iaal i in on l i imattu vahva, 
kumitettu kangas, joka estää kaiken l iukumisen. 
SUPERLON-ampuma-alusta on nel jään osaan tait tuva ja 
varustettu ki inni tyshihnoi l la ja kantokahvalla. Kuljetus-
koko: 7 0 X 4 5 X 8 cm, paino 2,7 kg. avattuna 180X 
70X2,5 cm. 

Valmistaja: SOK Rauman tehtaat 
Myynti: S K - Osuuskaupat 

- Tavaratalot 

oikea 
materiaali 

tu tk i t tu 
rakenne 

HUIPPUAMPUJIEMME 
KOKEILEMA JA HY-
VÄKSYMÄ 

Huipputuloksiin 
hyvin varustein 
ampuma-alustaksi Superlon 

Hel s ink i 1967. K u n n a l l i s p a i n o 


