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N Ä I N S Y N T Y I R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U . . . 

RANNIKKOTYKISTÖN TARKASTAJAN TERVEHDYS RANNIKKOTYKISTÖ-
K O U L U N PERUSTAMISJUHLASSA SANTAHAMINASSA 1. 9. 1969 

Oman aselaj ikoulun perustaminen on vä ikkynyt rannikkotykk imiesten mie-
l issä jo vuosikausia. Asiasta keskustel t i in pal jon rannikkotyk is töupseer ien 
pi i r issä jo tämän vuos ikymmenen alussa, jo l lo in kevääl lä 1960 rannikkotyk is-
tö tuli tyk is tön tarkastajan aselaj i johtoon. Tämä to imenpide aiheutt i myöskin 
sen, että aselaj imme koulutus si i r ty i Mer isotakoulusta syksyl lä 1963 Tykistö-
kouluun. Tämä si i r to vastasi siis si l lo ista jär jes te lyä aselaj in johtosuhteissa. 

Kun mer ipuolustuksen tarkastajan v i rka lakkautett i in kevääl lä 1960 ja lai-
vasto ja rannikkotyk is tö joutu ivat eri puolustushaaroih in ruvett i in Pääesikun-
nan operat i iv isessa johdossa harki tsemaan, mikä ol isi tarko i tuksenmukais in 
jä r jes te ly kr i is iajan rannikon puolustuksen johtosuhteissa ja miten si l loin voi-
taisi in koord ino ida ennenkaikkea laivaston ja rannikkotyk is tön toiminta. Pää-
dytt i in rannikol la yhteisesikuntaan — rannikkoalueen esikunta. Tämä antoi 
sysäyksen tutk ia edel leen vastasiko vuorostaan eri sotakoulu issa annettu 
rannikon puolustusopetus yhte isto iminnan eri johtaj i l le asettamia vaat imuksia 
— sil lä onhan maamme rajoista n 2/5 merirajaa. Pääesikunnan operat i iv i -
sessa osastossa alkupuolel la vuot ta 1965 laadit tu muist io "Eräitä näkökohtia 
rannikon puolustuksen uudelleen järjestelyjen koulutukselle asettamista vaa-
timuksista" päätyi k ie l te iseen tu lokseen. Muis t io aiheutt i l isätoimenpitei tä. 
Koulutuspääl l ikkö asetti puolustusvoimain komentajan käskystä 25. 3. 1965 
to imikunnan tekemään tarpeel l iset es i tykset to imenpi te iks i , jo ih in ol isi ryh-
dyttävä pääl lystön ja eräiltä osin muunkin koulutuksen tark is tamiseksi ja te-
hostamiseksi siten, että alueel l isten komentosuhte i t ten ja tästä johtuva oleel-
l isten johtopor ta i t ten tehtävien muuttuminen, er i ty isest i rannikon puolustuk-
sessa, otetaan koulutuksessa r i i t täväst i huomioon. Everst i luutnantt i O Nuuti-
laisen johtama to imikunta sai työnsä valmi iks i 8. 6. 1965 ja esitt i "Mietinnön 
alueellisten komentosuhteitten edellyttämän koulutuksen järjestämiseksi, eri-
tyisesti rannikko-olosuhteissa", missä to imikunta yks imie l isest i tul i s i ihen joh-
topäätökseen, että yhte isopetusvaat imuksen perusteel la ei ole tarpeel l is ta 
pitää rannikkotyk is tön koulutuspaikkana enempää Mer isotakoulua kuin Ty-
k istökouluakaan, sil lä koulutuksen on pääasiassa palveltava rannikkotyk is-
tön omia er i ty isiä tarpeita. Rannikkotyk is tökoulutuksen antaminen ja kehittä-
minen tapahtuisi i lmeisesti tehokkaimmin rannikkotyk is tön tarkastajan alai-
sessa "Rann ikkotyk is tökou lussa" . Tarvit tava yhte isopetus ja eri aselaj ien 
tuntemus voi ta is i in jär jestää eri sotakoulu issa ja joukko-osasto issa muiden 
aselaj ien tapaan. 

Tämä mietintö ei johtanut kui tenkaan vielä käytännön toimenpi te is i in, vaan 
si ihen ja si itä pyydet ty ih in lausuntoihin perustuen käski puolustusvoimain 
komentaja 28. 8. 1965 tutk ia vielä rannikkotyk is tön sotakouluopetuksen itse-
näistämis- ja kehi t tämismahdol l isuuksia sekä samalla edel ly tyks iä ky tkeä me-
r isotaopetus sopival la, si l loista k i inteämmäl lä taval la y le iseen rannikkokou-
lutukseen. Tämän perusteel la y le isesikunnan (pääesikunnan) pääl l ikkö asetti 
2. 9. 1965 to imikunnan everst i L Väl imaan johdol la suor i t tamaan käsketyn 
tutk imuksen. Toimikunta esitt i työnsä tu loksena 23. 12. 1965 "Tutkimuksen 
merellisen puolustuksen sotakouluopetuksen järjestelystä", missä se suosi t te l i 
rannikkotyk is tön sotakouluopetuksen si i r tämistä takais in Mer isotakouluun. Tä-
hän miet intöön sanel ivat er iävän kantansa to imikunnan rannikkotyk is tön edus-
taja, Pääesikunnan tyk is töosaston pääl l ikkö esit täen Rannikkotyk is tökoulun 
perustamista sekä kent tätyk is tön edustaja, Tyk is tökoulun johtaja esit täen 
opetuksen jät tämistä edel leen Tykistökouluun. 
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Tämäkään miet intö ei johtanut väl i t tömi in käytännön toimenpiteis i in, vaan 
asiaa tutki t t i in edel leen ja käsitel t i in Pääesikunnassa eri neuvotteluissa. Kui-
tenkin rannikkotyk is tön tarkastajan viran (v 1967 alusta) perustamispäätöksen 
yhteydessä v 1966 tehti in t iet täväst i myöskin periaatepäätös Rannikkotykistö-
koulun perustamisesta, mutta ensimmäisen kerran asiasta t iedotett i in viral l i -
sesti PE:n k i r je lmäl lä pvm 12. 3. 1968 käskyssä "Eräistä joukko jen si i r roista 
ja ni iden valmistelu ista Ete lä-Suomessa". Sin iseen kir jaan otett i in RtK:n v i rat 
ja to imet 1. 3. 1969 ja koulun perustamiskäsky pvm:l le 1. 9. 1969 annett i in 
PE:n k i r je lmäl lä pvm 15. 3. 1969. 

Kuten edel lä esi tetystä huomataan, on Rannikkotyk is tökoulun perustamis-
päätös syntynyt pi tkän ja perusteel l isen tu tk imuksen ja harkinnan tuloksena. 
Se, että eri to imikunt ien miet innöissä on päädytty eri laisi in, osit tain tois i l leen 
vastakkais i ink in ratkaisuehdotuksi in, on ymmärret tävää, kun t iedämme, että 
rannikkotyk is tö on aselaji, jonka " to inen jalka on maalla ja toinen merel lä" , 
mutta toisaalta todet takoon, että sekä Ruotsissa että Nor jassa katsotaan ran-
n ikkotyk is tön aselaj ikoulut tarpeel l is iks i si i tä huolimatta, että rannikkotyk is tö 
kuuluu molemmissa merivoimi in. 

Oma aselaj ikoulu on jokaisel le aselaj i l le tärkeä ja vält tämätön. Se ei ole 
sitä yks inomaan asela j iopetuksen tehokkuuden takia, vaan myöskin aselaj in 
kehi t tämisen vuoks i sekä avoimen, rehdin aselaj ihengen luomiseksi koulun 
kasvatteihin ja sitä kautta koko aselaj in piir i in. Olen varma siitä, että nyt 
perustet tu Rannikkotyk is tökoulu tulee merki t täväst i edistämään koko rannikko-
tykistöaselaj in kehi t tämistä ja sen kohottamista si ihen asemaan, mikä sil le 
pi tk ien meri ra jo jemme vastuul l isena puolustajana kuuluu. 

Rannikkotyk istön tarkastaja everst i Ve ikko Vuorela 

. . . JA T Ä L L Ä 

Rannikkotykistön kaikenasteinen sotakoulu-
opetus siirrettiin Merisotakoulusta Tykistökou-
luun 16. 11. 1963. Samalla määrättiin Merisota-
koululle ja Tykistökoululle kokeilukokoonpanot 
siten, että Merisotakoulun rannikkotykistöhen-
kilöstöstä ja -kursseista muodostettiin Tykistö-
kouluun rannikkotykistöosasto. Virat ja toimet 
pysytettiin edelleen Merisotakoulussa, mistä 
henkilöstö komennettiin pysyvästi Tykistökou-
luun. Tämä, lähes kuusi vuotta kestänyt vaihe 
rannikkotykistön sotakouluopetuksessa on nyt 
päättynyt. Tykistökoulu jatkaa toimintaansa 
uusissa, ajanmukaisissa tiloissa Niinisalossa. Sen 
entistä rannikkotykistöosastoa runkona käyt-
täen perustettu, rannikkotykistön tarkastajan 
alainen Rannikkotykistökoulu aloitti toimintan-
sa 1. 9. 1969 Santahaminassa. Koulun kokoon-
pano ja sen henkilöstön virat ja toimet vahvis-
tettiin jo 1. 3. 1969. 

Rannikkotykistökoulun tehtävänä on antaa 
upseerin virkatutkinnon suorittaneille upsee-
reille ja aliupseerin toimeen vaadittavan tutkin-
non suorittaneille aliupseereille rannikkotykis-
tön jatko- ja erikoiskoulutusta, rannikkotykis-
tön kadeteille upseerin virkatutkintoon sisälty-
vää aselajikoulutusta, peruskouluttamattomille 
rannikkotykistön aliupseereille aliupseerien ase-
lajikoulutus ja rannikkotykistön upseerioppilail-
le koulutus reservin upseerin tutkintoa varten. 

Rannikkotykistökoulussa suoritetaan: 
— kapteenin tutkinto 
— aliupseerin toimeen vaadittava tutkinto ja 
— reservin upseerin tutkinto. 
Rannikkotykistökoulussa toimeenpannaan 

myös reservin upseerien ja -aliupseerien ker-

N E N SE O N 

tausharjoituksia sekä upseerikokelaiden eri-
koiskursseja. Rannikkotykistökoulun tehtäviin 
kuuluu lisäksi koulutukseen liittyvä tutkimus-
ja kehittämistoiminta. 

Rannikkotykistökoulun muodostavat johtaja, 
esikunta, kurssit ja huoltojaos. Rannikkotykis-
tökoulun tehtävän edellyttämä koulutus anne-
taan rannikkotykistön henkilöstölle koulussa 
toimeenpantavilla eriasteisilla kursseilla. 

Maavoimien upseerikurssien rannikkotykis-
tölinjan upseerioppilaat suorittavat reservin up-
seerin tutkinnon kolme kertaa vuodessa toi-
meenpantavilla n 3 1/2 kuukautta kestävillä up-
seerikursseilla. Koulutuksen päämääränä näillä 
kursseilla on antaa oppilaille rannikkotykistön 
eri koulutushaarojen tietopuolinen ja käytän-
nöllinen reservin upseerin koulutus sodan ajan 
puolustusvoimia varten. 

Vakinaisen väen aliupseerien peruskoulutus 
aloitetaan Aliupseerikoulussa Lappeenrannassa, 
missä hc saavat n 11 kuukauden aikana aliup-
seereilta vaadittavat yleissivistykselliset ja 
yleissotilaalliset tiedot ja taidot. Peruskoulutuk-
seen kuuluvat 5 kuukautta kestävät peruskurs-
sien aselajijaksot toimeenpannaan rannikkoty-
kistöaselajin osalta Rannikkotykistökoulussa. 
Aliupseerien peruskurssin päämääränä on kou-
luttaa sodan ajan patterin ja patteriston ali-
upseerien johdettaviksi tarkoitettujen elimien 
ja osastojen johtamiseen kykeneviä sekä rau-
han ajan rannikkotykistön varusmiesten kou-
luttajiksi pystyviä aliupseereita. Aselajin ali-
upseereiden tärkein jatko- ja erikoiskoulutus 
annetaan Rannikkotykistökoulussa toimeenpan-
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tavilla n 3 kuukautta kentävillä mestarikurs-
seilla. 

Kadetit saavat yleissivistyksellisen ja yleis-
sotilaallisen koulutuksensa Kadettikoulun I ja 
II vuosikursseilla. Edelliseen välittömästi liit-
tyvä rannikkotykistökadettien aselajikoulutus 
tapahtuu Rannikkotykistökoulussa 9 kuukautta 
kestävillä aselajikoulutusjaksoilla. Kadettikurs-
sin aselajikoulutuksen päämääränä on antaa 
rannikkotykistön kadeteille sellaiset tiedot ja 
taidot, että he pystyvät toimimaan aselajinsa 
perusyksikön päällikkönä ja nuoremman upsee-
rin tehtävissä patteriston puitteissa sodan aika-
na. 

Palveltuaan 4—5 vuotta joukko-osastoissa 
suorittavat rannikkotykistön upseerit 9 kuu-
kautta kestävän aselajin kapteenikurssin Ran-
nikkotykistökoulussa. Kurssin opetusohjelma 
tähtää sodanajan patteriston komentajien kou-
luttamiseen ja luo myös edellytykset jatko-
opinnoille Sotakorkeakoulussa tai Taistelukou-
lun esiupseerikursseilla. 

Opetus eri kursseilla tapahtuu Pääesikunnan 
kutakin kurssia varten hyväksymän opetus-
suunnitelman puitteissa. Opetussuunnitelmia 
kehitettäessä on jatkuvasti pyritty painotta-
maan käytännön harjoitusten tärkeyttä sekä 
varusmiesten että kantahenkilöstön koulutuk-
sessa. 

Rannikkotykistökoulun perustamisvaiheen 
yleisiä toimintaedellytyksiä tarkasteltaessa 
voimme todeta, että monista tällä hetkellä vie-
lä avoimista kysymyksistä ja nähtävissä olevis-
ta puutteista ja vaikeuksista huolimatta tule-
vaisuuden näkymät ovat varsin valoisat. Koulu 
sai perinnöksi Tykistökoululta Santahaminasta 
ajanmukaisen koulurakennuksen, johon sijoit-
tuvat koulun esikunta, opettajat, kapteeni-, ka-
detti- ja aliupseerikurssit sekä entisistä Huolto-
koulun tiloista tyydyttävät majoitus- ja luokka-
tilat Suomenlinnasta Santahaminaan v 1970 
siirtyvälle upseerikurssille. Tykistökoulutuksen 
kannalta välttämättömän ajanmukaisen harjoi-
tushallin rakennustyöt Santahaminassa alkane-
vat jo tämän vuoden puolella ja toivon mukaan 
halli kaikkine ajanmukaisine laitteineen saa-
daan täysteholliseen koulutuskäyttöön viimeis-
tään syksyyn 1970 mennessä. Santahaminaan 
suunnitellulla harjoituspatterilla voitaneen tu-
levaisuudessa suorittaa paitsi patterin puitteissa 

tapahtuvia harjoituksia myös osa kurssien ty-
kistöammunnoista. 

Tehokkain rannikkopatterin ja -patteriston 
puitteissa tapahtuva tykistökoulutus tullaan 
kursseille edelleenkin antamaan Rannikkoty-
kistökoulun ampumaleireillä Miessaari—Rysä-
kari—Kytö alueella. Sijaintinsa puolesta on lei-
rialue tarkoitukseen sopiva. Suurinta huol-
ta tällä hetkellä tuottavat sen luhistumistilassa 
olevat majoitus- ja huoltorakennukset. Myös 
yhä vilkastuva liikenne Helsingin välittömässä 
läheisyydessä olevalla merialueella aiheuttaa 
etenkin kesällä hankaluuksia sekä ammunto-
jen suorittamiselle että varmasti myös paikalli-
selle huvila-asutukselle ja meriliikenteelle. 

Edellä on voitu antaa vain pääpiirteinen kuva 
Rannikkotykistökoulusta, sen tehtävistä ja kou-
lun perustamisvaiheen näkymistä. Tulevaa ke-
hitystä arvioitaessa on syytä todeta, että eri-
tyisesti teknillisen aselajin sotakouluopetuksen 
taso on suuressa määrin riippuvainen paitsi pä-
tevästä opetushenkilöstöstä myös kalusto- ja 
määrärahakysymyksistä, joihin koulu ei sanot-
tavasti pysty vaikuttamaan. 

Tässä yhteydessä esitän Rannikkotykistökou-
lun nimissä Tykistökoululle parhaat kiitokset 
niistä kitkattoman yhteistyön vuosista, joina me 
rannikkotykistön upseerit, aliupseerit ja lukui-
sien kurssien oppilaat olemme Tykistökoulussa 
saaneet toimia. 

Epäitsekästä yhteistyöhalua osoittaen on Meri-
sotakoulu koko Tykistökoulu-vaiheen ajan ma-
joittanut ja huoltanut tiloissaan upseeri- ja pe-
ruskurssin toisensa jälkeen. Monenlaatuista ar-
vokasta ja elintärkeää tukea olemme saaneet 
myös lukuisilta muilta joukko-osastoilta ja ys-
täviltämme, joista kiitollisuudella mainittakoon 
mm Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti, 
Vaasan Rannikkopatteristo ja Rannikkosotilas-
kotiyhdistys. 

Rannikkotykistökoulu tulee erityisesti toimin-
tansa alkuvaiheissa tarvitsemaan edelleenkin ja 
ehkä entistä enemmän ystäviensä tukea. Toi-
vomme, että tarpeitamme ymmärretään. Toi-
vomme myös, että Rannikkotykistökoulu itse-
näisen rannikkotykistöaselajin ensimmäisenä 
sotakouluna pystyy täyttämään vaativan tehtä-
vänsä aselajin varusmiesten ja kantahenkilö-
kunnan kouluttajana. 

Evl P Elomaa 

MUKAVASTI NOPEASTI TURKU — TUKHOLMA 

TURKU — NORRTÄLJE 

PARAINEN — NORRTÄLJE 

SILJA LINE 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N H E N K I L Ö S T Ö 

Rannikkotykistökoulun kokoonpano vahvis-
tettiin 1. 3. 1969. Koulun kokonaisvahvuudeksi 
tuli "Sinisen kir jan" mukaan 13 upseeria, 12 
aliupseeria ja 2 siviilitoimenhaltijaa. 

Koulu jakautuu esikuntaan ja opetushenki-
löstöön. Koulun johtajana toimii evl P E l o -
m a a . 

1. 9. 69 koulussa olevan henkilöstön tehtävä-
jako on seuraava: 

Esikunta 
Koulutus- ja komentotoimisto 

Toimistopäällikkö kapt J Vehmas 
Esikuntavääpeli yliv M Verainen 
Toimistoaliupseeri ylik A Ritvos 
Konekirjoittaja rva A Reinikainen 
Konekirjoittaja rva M Mandelin 

H u o l t o t o i m i s t o 

Huoltopäällikkö kapt V Poikonen 
Aseteknikko Sottekn R Laakkonen 
Huoltoaliupseeri ylik E Tukia 
(siirretty HelLAs:lle) 
Taisteluvälineau vääp E Hiukka 
Tj- ja mittausau toimi avoin 
Viestialiupseeri yliv E Viitanen 
Merivalvonta-au vääp V Vainio 
Esikuntapalveluksen lisäksi on miltei kaikilla 

myös opetusvelvollisuus oman alansa asioiden 
opettamisessa eri kursseilla. 

O p e t u s h e n k i l ö s t ö 
Kapteenikurssit 

Kapt P Knuuttila 
„ J Simola 
„ M Suominen 

Kadettikurssit 
— johtaja kapt Y Iivonen 

(siirretty SlRtR:iin) 
— opettaja ylil M Oila 
— opettaja ltn P Mustonen 

Aliupseerikurssit 
(siirretty 1. 11. TykK:sta) 

— johtaja kapt V Nurmi 
— opettaja ltn H Niska 
— opettaja vääp K Mälkki 

Reserviupseerikurssit 
— johtaja maj M Wähäjärvi 
— linjanjohtaja ylil J Haapala 
— linjanjohtaja ylil J Jaatinen 
— opetusau sotmest V Lehti 
— opetusau vääp E Koivisto 
— opetusau ylik R Heikkilä 
— opetusau ylik T Pihlaja 
Kaikkea opetusohjelmiin kuuluvaa ei tällä 

henkilökunnalla kuitenkaan voida viedä läpi, 
joten ulkopuolisten opettajien apuun joudutaan 
edelleenkin turvautumaan. Tuntiopettajat opet-
tavat lähinnä vieraita kieliä, merenkulkua ym. 
erikoisaloja jotka edellyttävät alan täydellistä 
hallintaa. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö K O U L U N T O I M I N T A A 

Kapteenikurssit 
Kapteenitutkintoaan saapuvat kouluun suo-

rittamaan rannikkotykistön eri joukko-osastois-
sa palvelevat yliluutnantit. 

Kurssien vahvuudet ovat jokseenkin pienet 
—• vaihdellen yleensä viidestä seitsemään. Jouk-
koon on vaikea kätkeytyä, joten oppilasaikana 
voidaan tiedot ja taidot punnita jokseenkin hy-
vin. 

Yhdeksän kuukauden aikana kurssi kuluttaa 
koko joukon paperia, kelmua, huopakyniä, kou-
lun penkkejä, opettajien hermoja ja luonnolli-
sesti myös rahaa. 

Oppilaiden mielestä opiskelussa on kaksi sel-
vää kohokohtaa, joista ensimmäinen kestää 
peräti kolme (ensimmäistä) kuukautta, eli sen 
ajan, jolta oppilaalle maksetaan päivärahaa. 
Toinen kohokohta sijoittuu kurssin loppuun ja 
käsittää leirit ja johtamistaidon harjoitukset ja 
on kestoajaltaan kuukauden suuruusluokkaa. 

Näiden kohokohtien välinen aika onkin ta-
saista junnaamista ja hengenpitimiksi nautitaan 

enimmäkseen kahvia ja leipää ja seurataan 
mahdollisen vatsahaavan ensi oireita. 

30. 7. päättynyt rannikkotykistön kapteeni-
kurssi 21 oli viimeinen yhteinen kurssi Tykis-
tökoulussa. Vastaavan kenttätykistön kapteeni-
kurssin kanssa opiskeltiin yhdessä pääosa sota-
tekniikkaa, matematiikkaa, kieliä ja yleistä tak-
tiikkaa. 

Todistus kapteenikurssin suorittamisesta an-
nettiin seuraaville rannikkotykistön upseereille, 
ylil T-E Blom HanRPsto 
ylil I Heinonen TurRtR 
ylil M Saarinen SIRtR 
ylil J Savonheimo VaaRPsto 
ylil R Sinkkonen VaaRPsto 
ylil U Syrjäsuo TurRtR 
ylil H Tiilikainen KotRPsto 

Kurssin priimukseksi selviytyi ylil R Sink-
konen joka sai myös Maanpuolustuksen Kan-
natussäätiön stipendin mk 300. Tunnustuksek-
si kiitettäväksi arvostellusta tutkielmasta sai 
ylil H Tiilikainen vastaanottaa TykK:n muis-
tolautasen. 
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Kadetista upseeriksi 
TykK:n rt-os:ssa on koulutettu vuosina 1964 

—1969 viisi kadettikurssia n:ot 49—53, joilta 
aselajimme on tullut yhteensä 53 kadettiupsee-
ria. Koulutus on erittäin monipuolista ja vaih-
televaa. Lyhyen aselajikauden aikana jäävät 
kuitenkin monet seikat tiukasta koulutusohjel-
masta johtuen liian vähälle huomiolle. Näin ol-
len aselajikauden jatkaminen teknillisessä ase-
lajissamme olisi erittäin tarpeellista. Tällä het-
kellä on käynnissä 54. Kadettikurssi jolla 5. 6. 
69 aloitti opiskelunsa kuusi kadettia. Uusia up-
ssereita voidaan odottaa joukkoomme tulevan 
aprillipäivän aikoihin. 

Aliupseerien peruskurssit 
Peruskoulutettavien aliupseereiden tärkein 

jakso on luonnollisesti oman aselajin erikoiskou-
lutus, joka annetaan kuuden kuukauden rautais-
annoksena Rannikkotykistökoulussa. Kurssia 
voi syystä pitää melko vaativana, koska lyhyes-
sä ajassa on opittava tulenjohtosäännöt, toi-
minta keskiössä ja tulipatterilla, kranaatinlieit-
timistön tulenjohto- ja tuliasematoiminta, me-
renkulku rannikolla, saatava tarpeellinen oman 
aselajin eri alojen tuntemus ja opittava myös 
kouluttamaan varusmiehiä oikein. 

Kurssia pystyy tuskin korvakuulolla suorit-
tamaan; joskus on kuulemma joku tosin yrit-
tänyt, mutta joutunut lopettamaan kurssin jo 
puolivälissä, joten tarkkoja tietoja ei todella 
ole saatavissa. 

30. 7. alkanut 28. kurssin III-jakso onkin ta-
vallista suurempi, sillä määräaikaan mennessä 
oli rivissä peräti 21 oppilasta normaalivahvuu-
den ollessa noin 15. 

Oppilasaikanaan saa aliupseeri täyttä palk-
kaa, mutta joutuu maksamaan valtiolle kor-
vausta käyttöönsä saamistaan varusteista sekä 
kustantamaan itse elantonsa. Perheelliselle ali-
upseerille oppilasaika onkin tiukan rahan aikaa, 
sillä päivärahaa ei Ill-jaksoltakaan enää mak-
seta. 

Koulutuksessa joudutaan ehkä eniten tekemi-
siin aselajikoulutustaan saamassa olevien ka-
dettien kanssa mm yhteisissä tuliasemakoulu-
tus-, leiri- ja tst-koulutusharjoituksissa. Koke-
mukset ovat tähän saakka olleet vain myöntei-
siä; on aloitettu yhdessä aakkosista ja opittu 
hieman tuntemaan tulevia esimiehiä. Kurssin 
kohokohtana ovat aikaisemmat kurssit pitä-
neet Vaasan Rannikkopatteristoon tehtyä viikon 
opintomatkaa. Toteutuuko tämä tiukan raha-
tilanteen johdosta enää tällä kurssilla on tois-
taiseksi vielä arvoitus, mutta synkältä ainakin 
näyttää. 

Yrittämishalua ei varmaan tältäkään kurssilta 
tule puuttumaan, sillä moni on jo va-aikanaan 
tehnyt sen havainnon, että ainakin seuraavassa 
ylennyksessä on aliupseerien tutkinnon suorit-
tamisesta annetulla todistuksella melkoinen ar-
vo, varsinkin silloin, kun sillä sijoittuu kurssin-
sa alkupäähän. 

Reserviupseerikurssit 
Rannikkotykistökoulun ainoa vakituinen va-

rusmieskurssi on reserviupseerikurssi, joka toi-

"Herra kapteeni, kurssi sulkeisjärjestyksen har-
joittelussa". 

meenpannaan kolmasti vuodessa kuten Hami-
nan reserviupseerikoulussakin. 

Rannikkotykistökoulun reserviupseerikurssi 
majailee vielä tällä hetkellä Suomenlinnassa, 
mutta siirtynee 1. 4. 1970 mennessä omiin ti-
loihinsa Santahaminaan. 

Reserviupseerikurssi jakautuu kahteen lin-
jaan: tuliasema- ja tulenjohtolinijaan. Tuliase-
malinjalla on keskimäärin 40 oppilasta ja sillä 
koulutetaan keskiö- ja patteriupseereita. Tulen-
johtolinjalla, jonka vahvuus on noin 30 oppilas-
ta, koulutetaan tulenjohtajia reserviä varten. 

Kurssin opetusohjelma on monipuolinen ja 
vaativa. Onhan vaatimuksena antaa runsaan 
kolmen kuukauden kurssilla oppilaille sekä teo-
reettinen että käytännön tieto em. johtajateh-
täviin. Kurssin aikana oppilaille pyritään an-
tamaan mahdollisimman täydellinen kuva lin-
nakkeen taistelusta, jotta oppilaat hallitsisivat 
kokonaisuuden, jossa he alijohtajina tulevat 
toimimaan. Opetusohjelmaan sisältyy myös 
yleissivistäviä aineita, jotka täydentävät johta-
jakoulutusta. Kurssin kokonaisajasta käyte-
tään tällä hetkellä kolmannes käytännön har-
joitteluun Miessaaren harjoitusalueella. Täällä 
teoreettinen opetus sovelletaan käytäntöön ja 
samalla mitataan oppilaiden "junailutaito". 

Tiiviin opiskelun vastapainoksi muodostaa ku-
kin reserviupseerikurssi oman oppilaskuntansa. 
Oppilaskunnan toiminta on erittäin vireää ja 
aloiterikasta. Päätapahtumia oppilaskunnan toi-
minnassa ovat varmastikin kurssijulkaisun toi-
mittaminen, joka samalla luo oppilaskunnan ta-
loudelliset toimintamahdollisuudet, sekä kurssi-
juhlat. Oppilaskunnan ohjelmaan kuuluvat 
olennaisesti myös keskustelutilaisuudet, yhtei-
set illanvietot kouluttajien kanssa sekä vierai-
lut eri teollisuuslaitoksissa. Omalta osaltaan op-
pilaskunnalla on ratkaiseva merkitys kurssin 
hengen luomisessa. Tässä tehtävässä oppilas-
kunta on onnistunutkin erittäin hyvin. Sitä 
osoittaa eri upseerikurssien kiinteä kontakti 
kouluttajiin kurssin päättymisenkin jälkeen, 
sekä se, että oppilaat käyttävät mielellään kurs-
sista nimeä "herrasmieskurssi". 
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l. 
Teoreettinen opetus sovelletaan käytäntöön ka-
detti-, aliupseeri- ja reserviupseerikurssin alku-
vaiheesta lähtien Suomenlinnan vanhassa tyk-
kihallissa. Rannikkotykistökoulua varten on 
suunniteltu uusi moderni tykkihalli Santaha-
minaan ja sen rakentaminen aloitetaan suunni-
telmien mukaan jo tänä syksynä. 

3. 
Opitut taidot punnitaan ensimmäisen kerran 
ns patteriharjoituksessa, jossa oppilaat toimivat 
kaikessa patterin johtajatehtävissä sekä lopul-
lisesti kurssin pääleirillä suoritettavissa meri-
ja maa-ammunnoissa. 

2. 

Kokonaiskuvan saamiseksi linnakkeen taiste-
lusta toteutetaan rinnan taktillisen opetuksen 
kanssa linnakkeen lähipuolustus, jossa pääpaino 
on tukikohdan puolustuksen ja reservin vasta-
hyökkäyksen suunnittelussa ja johtamisessa. 
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4. 
Aivan liian lyhyestä kurssiajasta huolimatta on 
opetuksen päämäärät saavutettu varsin tyydyt-
tävästi. 

5. 
Reserviupseerikurssien oppilaskunnan tärkeänä 
tehtävänä on luoda rentouttavaa vaihtelua ras-
kaan palveluksen lomaan. 

tai 

toti» V* 
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Norths™ 
NORTHSTATE 

miöhet 
joihin luotetaan 

tietävät... 

NORTH STATE 
on täyttä tupakkaa 



R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U PS E E R l Y H D l S T Y KS E N 

U U D E T K U N N I A J Ä S E N E T 

Kenraaliluutnantti 
Martti Miettinen 

Kenraalimajuri 
Väinö Karvinen 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U PS E E Rl Y H D l S T Y KS E N 

A N S I O M E R K I T 

Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen 
kultainen ansiomerkki 

Rannikkotykistön upseeriyhdistyksen jäsenmer-
kit 

Eversti 
Veikko Vuorela 

Ekonomi Sirkka-Liisa Hintikka 

Professori Lars Pettersson 

Maisteri Olof af Hällström 

Majuri Maunu Rautonen 

Majuri Niilo Kohonen 
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30 VUOTTA 

Turun Lohko perustettiin 10. 9. 1939 siis 30-
vuotta sitten. Tämä päivä on määrätty Turun 
Rannikkotykistörykmentin vuosipäiväksi. Loh-
kon alueella alkoi kuumeinen työ linnakkeiden 
taisteluvalmiuden kohottamiseksi, örön, Utön 
ja Katanpään linnakkeethan valmistuivat venä-
läisten rakentamina vuoden 1915 alkupuolella. 
Sen jälkeen "uusina" linnakkeina niille ei riit-
tänyt varoja. Intressit olivat silloin toisaalla. 
Utön lke oli vain pari kertaa vuodessa har-
joituspaikkana. Se oli lähes 20 vuodessa pääs-
syt pahasti ränsistymään. Lohkon komentajaksi 
määrättiin evl L W Hannelius, joka jo 17. 12. 
39 siirtyi Ahvenanmaan Lohkon komentajaksi. 
Turun Lohkon kokoonpano oli seuraava: 
Lohkon esikunta Turussa 
örön lke ja vartiolue 
Utön lke — „—-
Lypertön (Katanpää) vartioalue 
Pemsarin 
Havträskin lke 
Bokullan „ 
Berghamnin vartioalue 
Kemiön —„—• 
Lyökin —.,— 
Iniön erillinen vartioalue sekä 
pataljoonat Ravila ja Hällfors sekä 
osastot Brunila ja Hormio. Alokaskoulutuskes-
kus oli Nauvon Pensarissa. 

Naapurina oli vasemmalla Hangon Lohko ja 
oikealla Satakunnan Lohko käsittäen Rauman-
Porin alueen. Lännessä oli Ahvenanmaan lah-
ko . 

Sodan alettua 30. 11. 39 oli aikaa ollut käy-
tettävissä lähes kolme kuukautta. Kun kaiken 
lisäksi oli pattereita perustettava lähes "kyl-
miin" saariin oli todella kiire. Heti sodan alus-
sa naapurilohkon Russarön Ikeen ensi kos-
ketus viholliseen kiirehti toimenpiteitä. 

Niinpä ml Louhi laski 1. 12. 39 miinoituksen 
Utön meriväylän suulle. Melkein kaikki lin-
nakkeet olivat tehneet havaintoja lentotoimin-
nasta. Lohkon esikunta ilmoitti 9. 12. 39 Utö-
seen tiedustelun saaneen selville, että sinne on 
odotettavissa puolen päivän jälkeen lentopom-
mitus. Linnake hälytettiin 11.45. 

Klo 11.50 havaittiin vihollisen pommittavan 
n 17 km:n päässä olevaa Bänkeniä. 14. 12. 39 
vihollisella kuitenkin oli jo tarkempi osoite. 

Klo 10.47 Utön mv-asema ilmoitti havain-
neensa kaakkoisella taivaanrannalla 2 savua. 

Ne todettiin Grosnyi luokan hävittäjiksi. Pat-
teri saatiin ampumakuntoon hävittäjien ollessa 
19 km:n etäisyydellä. Tuli oli aikomus avata 10 
km:n etäisyydeltä. Samalla kuultiin lentokoneen 
surinaa, jotenka patterin yhteydet kytkettiin il-
ma-ammuntaa varten. 

N klo 11.00 tuli lentovene näkyviin, mutta 
kääntyi pois saatuaan lähelle raskaan tykin 
laukauksen. 

Hävittäjät lähestyivät Lillharun suunnasta, 
katosivat välillä lumikuuroon ja tulivat jälleen 
näkyviin. 

Kun etäisyys oli 14 km käski Ikeen päällikkö 
kapt P Cederberg kytkeä yhteydet meriammun-
taa varten. 

Hävittäjät kääntyivät 11.4 km päässä länteen 
ja putket suuntautuivat linnaketta kohti. Sa-
maan aikaan sukelsi pilvistä kaksi lentovenet-
tä, jotka pudottivat 3—4 pientä pommia ja 
ampuivat konekivääreillään pitkin saarta saa-
matta mitään pahempaa aikaan. Lke avasi tu-
len -saaden välittömästi hävittäjien vastauksen. 
Ne iskivät kuitenkin mereen n 75 m Kas-nie-
men kärjestä länteen. 

Linnake oli ampunut n 30 laukausta kun ha-
vaittiin iskemiä hävittäjien takana sekä osuma 
toisen hävittäjän peräpuolella. Osumakohdasta 
alkoi nousta tummaa savua. 

Hävittäjät kääntyivät heti kaakkoon ja toi-
nen laski savuverhon vaurioituneen suojaksi. 
N 10 min kuluttua nousi savuverhon takaa 
kolmihaarainen musta savupatsas. Sitä seurasi 
ko suunnasta voimakasta jylinää. Kun savuver-
ho häipyi oli näkyvissä vain yksi hävittäjä, jo-
ka parasta vauhtiaan pian hävisi näkyvistä. 
Osuman saaneen hävittäjän miinalasti oli il-
meisesti räjähtänyt. 

Talvisodan jälkeen, välirauhan aikana jat-
kettiin linnakkeiden rakentamista. Rakenteilla 
olivat mm Utön ja örön välillä muutamia saa-
ria sekä Bokulla, Alskär, Jungfruskär ja Berg-
hamn. Muuttuneet olosuhteet vaativat jälleen 
organisaation tarkistamista. Hankoniemi oli 
vuokrattu. 

Turun Lohko lopetettiin ja sen seuraajaksi 
tuli 1. 9. 1940 Rannikkotykistörykmentti 5. Ko-
mentajaksi määrättiin evl T Kainulainen. Turun 
Lohkon aikainen Satakunnan Lohko liitettiin 
rykmenttiin. Nimenmuutos tapahtui jälleen 17. 
3. 41. Nyt nimeksi tuli sama kuin nykyisinkin, 
mutta lyhennys oli TRT. Satakunnan Lohkolta 
perittiin nykyiset Kuuskajaskarin ja Reposaa-
ren lkeet. Reposaaren kohdalta on syytä mer-
kitä muistiin sen syntyvaiheet. Linnake perus-
tettiin jo v 1935 rtsuo.jeluskunnan koulutuslin-
na-kkeeksi. Tykit tilasi kauppaneuvos Werner 
Hacklin omaan laskuunsa ja lahjoitti ne edel-
leen Reposaaren rtsuojeluskunnalle, joka taa-s 
aikanaan lahjoitti ne puolustuslaitokselle. Jat-
kosodan aikana oli rykmentti edelleen erinimi-
sinä joukko-osastoina. Mm 5. ja 7. RPrikaatei-
na. 

Jatkosota alkoi lännessä, sillä maanantaina 
kesäkuun 23 p:nä oli lehdistä luettavissa seu-
raava virallinen tiedoitus: "Suomen rajan louk-
kauksia 

Sunnuntaina klo 6—7 välillä loukkasivat neu-
vostovenäläiset sotilaskoneet useissa kohdin 
Suomen aluetta. Klo 6.05 useat neuvostovenä-



Iäiset lentokoneet pommittivat kahtena ryhmä-
nä suomalaisia panssarilaivoja. Minkäänlaisia 
vahinkoja ei aiheutunut. Klo 6.15 pommitti nel-
jä neuvostovenäläistä lentokonetta Alskärin 
rannikkopuolustuslaitteita. Muutamia tulipaloja 
syttyi, mutta mainittavia vahinkoja ei aiheutu-
nut. Klo 6.45 useat neuvostovenäläiset lento-
koneet pommittivat hyvin korkealta suomalai-
sia laivoja Turun Saaristossa." 

Sota oli alkanut Lounais-Suomen rannikolla. 
Heti sodan alettua siirtyi 5. RPr pääosin Itä-

Karjalaan muodostaen siellä ÄänRPr:n rungon. 
Saaristomeren ja Ahvenanmaan puolustuksesta 
vastasivat tämän jälkeen SaarRPr:n joukot. 

Siirryttäessä rauhan kannalle 4. 12. 1944 sai 
sodanajan SaarRPr jälleen tutun Turun Ran-
nikkotykistörykmentti nimensä. Tässä vaihees-
sa käsitti rykmentin alue rannikon aina Pork-
kalasta Sommaröön saakka. Rykmentin komen-
tajaksi määrättiin kenrm E J Järvinen. 

Rykmentin esikunta oli Turussa Parakkiky-
lässä, saksalaisten v 1942 rakentamissa para-
keissa. 

— I Linnakkeiston esikunta Korppoossa, ko-
mentajana ev N Heiro ja 

— II Linnakkeiston esikunta Hangossa, ko-
mentajana ev N Kesämaa 

—Er lke Sommarö ja 
—- Er lke örö 
Rykmentti pysyi tällaisessa kokoonpanossa 1. 

12. 1952 saakka. II Linnakkeista erotettiin eril-
liseksi joukko-osastoksi, joka sai nimekseen 2. 
ErRtPsto. Uuden I Pston esikunnan sijoitus-
paikaksi tuli Korppoo, missä se nykyisinkin on 
ja komentajaksi maj P Cederberg. Sensijaan 
II Pston esikunta sijoitettiin Uuteenkaupunkiin 
Janhuan niemelle, komentajana evl M Loikka-
nen. Sinne perustettiin myös uusi yksikkö 
MtRtPtri. l .Ptri oli Utössä, 2.Ptri Katanpäässä 
ja 3.Ptri Kuuskaj askarissa. Rykmentin nimi 
muutettiin samalla RT 2:ksi. 1. 1. 1957 muuttui 
nimi nyt kolmannen kerran Turun Rannikko-
tykistörykmentiksi. 

Rykmentin koulutuslinnakkeina sodan jäl-
keen olivat Utö ja Kuuskajaskari. Molemmissa 
paikoissa suoritettiin varusmiesten koulutus 
alokaskoulutuksesta alkaen. Näiden lisäksi ta-
pahtui koulutusta Turussa parakkikylään sijoi-
tetussa Esikuntakomppaniassa. Lisäksi Russarö 
ja örö olivat koulutuspaikkoina siihen saakka 
kunnes nykyinen HanRPsto erotettiin omaksi 
joukko-osastoksi. 

Verrattuna nykyisiin olosuhteisiin oli em 
ajanjaksolle kuvaavaa erittäin hyvä kouluttaja-
tilanne. Linnakkeillakin oli määrävahvuuden 
mukainen upseeristo. Vuosina 1948—1949 vuo-
rottelivat Russarön linnake ja Kuuskaj askari 
aliupseerikoulujen pitäjinä. Oppilasvahvuus oli 
n. 60. 

MtRPtrin koulutus aloitettiin Kuuskaj aska-
rissa, siellä suoritettiin meriammunnat ja v 
1951 kesällä osallistui MtRPtri 152 H 37 kalus-
tolla varustettuna ensikertaa Rovajärven leiril-
le. Kesällä 1953 oli Pyhärannan Rihtniemestä 
saatu vuokratuksi oma leirialue. MtRPtri kuului 

1. 8. 1958 saakka rykmenttiin. Ko pvmrstä alkaen 
se liitettiin Vaasan Rannikkopatteristoon. 

Vuosina 1953—54 oli alokaspatteri myös Ka-
tanpäässä. Kun vaikeitten olosuhteiden takia 
(1956) divisioonan taholta kiellettiin alokas-
koulutus Utössä, jäi alokkaitten koulutus 
II Pston tehtäväksi. Niinpä I Pston alokkaat 
koulutettiin Kuuskaj askarissa j a II Pston Jan-
hualla. 

Kiinteän rt:n erikoiskursseja em AUK:n li-
säksi on rykmentissä pidetty useita. It miehet 
koulutettiin parin vuoden aikana Kuuskaj aska-
rissa ja ammunnat suoritettiin Rihtniemessä. 
Satakunnan Lennoston kanssa vallinnut hyvä 
yhteistoiminta mahdollisti tehokkaan maalitoi-
minnan. Muutaman kerran pidettiin vastaava 
kurssi sen jälkeen myös Utössä ja kurssit osal-
listuivat silloin Lohtajan itleireille. 

Tj- ja mittauskurssi pidettiin myös Kuus-
kajaskarissa vv 1956—1959. Sähkö- ja voirna-
konekurssi silloin vlh- ja voimakonekurssi ni-
misenä pidettiin myös sekä Utössä että Kuus-
kaj askarissa. 

Kesällä 1952 siirtyi rykmentin esikunta pa-
rakkikylästä Linnankatu 61:een. Tänne sijoi-
tettiin myös Esikuntapatteri ja asekorjaamo. 
Esikunta siirtyi vuonna 1966 Heikkilän kasar-
mialueelle aikoinaan rykmentin esikunnalle ra-
kennettuun rakennukseen. 

Kesällä 1967 siirtyi I Patteriston esikunta 
Korppoon kirkonkylästä Gyltöseen. Samalla al-
koi KoulPtri /I TurRtR:ssä patteriston alokkai-
den koulutus. Pääosa koulutetaan toistaiseksi 
vielä Kuuskaj askarissa. 

Viime vuonna alkoi Janhualla ent KoulPtrin 
tiloissa RAuK. 

Aselajierikoiskoulutusta on annettu aina vii-
me vuoden loppuun Utössä j a Kuuskaj askarissa. 
Viestikurssi toimi Janhualla ja nykyisin Gyl-
tössä. Venekurssit on pidetty EPtrissa Turussa. 

Kuuskaj askarin kasarmin valmistuminen vii-
me vuonna mahdollisti nämä järjestelyt. 

Tämän vuoden alussa siirtyi örö jälleen ryk-
mentin hallintaan. Samalla Utö ja örö jäivät 
vartiolinnakkeiksi. Gyltön KoulPtri sai nimek-
seen l.Ptri. örössä on annettu edelleen toistai-
seksi aselajierikoiskoulutusta kunnes Gyltön ka-
sarmi valmistuu ehkä ensi vuonna. 

Tasavallan Presidentti vahvisti 27. 11. 56 ta-
pahtuneessa esittelyssä rykmentin vuosipäiväk-
si 10. 9. ja samalla vahvisti kunniamarssiksi 
Carl Collanin säveltämän "Suomalaisen veljes-
laulun" sekä lipun, jonka oli suunnitellut tai-
teilija B O Heinonen. Rykmentin alueella toi-
mivat reserviupseerikerhot, aliupseerikerhot, 
Rannikkosotilaskotiyhdistys, muut yhteisöt ja 
liikelaitokset rahoittivat lipun hankinnan. Li-
pun valmisti koruompeluliike Käsityön Ystä-
vät. 

Juhlallinen lipun naulaustilaisuus pidettiin 
Linnankasarmin Upseerikerholla 16. 5. 58 mm 
lahjoittajien edustajien läsnäollessa. Naulaajina 
oli 25 henkeä. 

Helsingissä 4. 5. 68 pidetyn paraatin yhtey-
dessä luovutti Tasavallan Presidentti lipun ryk-
mentin komentajalle eversti V Karviselle. 
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T O I M I T U S J O H T A J A 
H E L M U T H H E S S 
50 V U O T T A 

Helsingin Killan johtokunnan jäsen ja rahas-
tonhoitaja Helmuth (Bubi) Hess täytti 3. 8. 
1969 50-vuotta. 

Bubi Hess suoritti koulunkäynnin Helsingissä 
minkä jälkeen hän valmistui tekstiili-insinöö-
riksi ja opiskeli tekstiilialaa Englannissa, Sak-
sassa ja Ruotsissa. Jo varsin nuorena hän tuli 
vaativiin tehtäviin liikealalla, sillä hän on v. 
1947 alkaen ollut Oy Silkkijaloste Ab ja Oy 
Balto-Fennia Ab:n toimitusjohtajana. Tämän li-
säksi hän oli Oy Winter'in-leikkikalukaupan 
toimitusjohtajana vv. 1947-—1966 ja perusti v. 
1952 uuden silkkiteiltään, Oy Silkkiteollisuus 
Ab:n, jonka toimitusjohtajana hän myös oli alus-
ta alkaen. V. 1966 alkaen on hän myös ollut 
Oy Cloetta Ab:n toimitusjohtajana. 

Urheilu ja eränkäynti ovat olleet kiltatoi-
minnan lisäksi Bubi Hessin suuria harrastuk-
sia. Niinpä hän on ollut vv. 1957—1969 Hel-
singin IFK:n puheenjohtajana, Helsingin Alli-
anssin puheenjohtaja, Suomen Palloliiton ulko-
maan valtuuston jäsen, Suomen vanhimman 
metsästysyhdistyksen Tuusulan Metsästysyhdis-
tyksen johtokunnan jäsen ja Suomusjärven 
Metsästysyhdistyksen johtokunnan jäsen. Hän 
on myös erikoismestari skeet-ammunnassa. Ur-
heiluansioistaan on hän saanut mm. Suomen 
Palloliiton kultaisen ansiomerkin ja Urheilu-
liiton ansiomerkin. 

Rannikon puolustajain Killan toimintaan on 
Bubi Hess osallistunut aktiivisesti Helsingin 
Killan perustamisesta alkaen. Hän on ollut 
Helsingin Killan johtokunnan jäsen ja rahaston-
hoitaja Killan perustamisesta alkaen. Ei liene 
liioiteltua sanoa Bubi Hess'in olevan yhden 
aktiivisimmista Helsingin Killan jäsenistä. 

Ensimmäinen tapaamisemme sattui Miessaa-
ressa v. 1940 Bubin suorittaessa asevelvollisuut-
taan Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentis-
sä. Tästä tapaamisesta alkaen olenkin saanut 
lukeutua Bubin ystävien joukkoon. Välillä Bubi 
palveli 6. Divisioonassa, siirtyen takaisin ranni-
kon puolustajaksi v. 1942 Merivoimien Esikun-
taan. Yhteisestä asevelitiestä vv. 1942—1944 
voisi kirjoittaa vaikka romaanin ja todellisen 
best seller'in. 

Lukiessani Bubi Hess'istä hänen merkkipäi-
vänään Helsingin Sanomissa julkaistua kirjoi-
tusta lämmitti erikoisesti mieltäni kirjoituksen 
kohta, jossa Bubi sanoo: — rakastan tätä maata 
jne. Tämän sanoman paikkansapitävyyden on 
hän toiminnallaan osoittanut ja kiltatoiminta on 
saanut siitä osansa. 

Sulo Värtö 
Rannikonpuolustajain Hgin Killan johtokun-

ta esittää parhaat onnen ja menestyksen toivo-
tukset ansioituneelle ja esimerkilliselle jäse-
nelleen. 

S U O M E N L I N N A T E O K S E N M Y Y N T I 

Kirjaa on saatavissa kaikista hyvin varustetuista kirjakaupoista sekä ran-
nikkotykistö] oukko-osastoj en yhteysupseerilta tai RtUy:n sihteeriltä kapt 
M Peltomaalta, osoite EPtri/SIRtR Helsinki 19, puh. 12 581/558. 
Kirjan hinta rannikonpuolustajille tilattaessa on 15 mk + postikulut. 



SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Rykmenttimme alueella on tämän poikkeuk-
sellisen kauniin kesän aikana liikkunut run-
saasti erilaisia "lähetystöjä" useissa eri tar-
koituksissa. Kevätleirillä suoritettiin laskin-
ja mittauslaitteiden kokeiluammunnat arvoval-
taisen seuraajajoukon läsnäollessa. Kuten usein 
aselajissamme on tapahtunut, niin tälläkin ker-
taa, oli kova tuuli vähällä estää kokeilun, mut-
ta kuitenkin ammunnat saatiin suoritettua hy-
vin tuloksin. 

Kertausharjoituksissakin on jo alueellamme-
kin ollut neljä tutkateknikkoa oppimassa ase-
lajin tutkien käyttöä. 

Kesän aikana on myös alueellamme tehty 
runsaasti erilaisia linnoitustöitä. 

Syksyn tunnelmissa tällä hetkellä valmistau-
tuu rykmentti syysleiriä varten. 

HENKILÖTIETOJA 

Ylennyksiä: Vääp E Kujanpää ylivääpeliksi 
ja yliv N Laiho nimitetty sotilasteknikoksi 6.4. 

Yliv M Katajainen sotilasmestariksi, vääp 
V Niemi ylivääpeliksi, ylik O Vattulainen vää-
peliksi sekä kersantti E Orava ylikersantiksi 
7. 6. 

Kers P Partanen ylikersantiksi 6. 7. 
Vääp Ahonen ylivääpeliksi, ylik K Listo vää-

peliksi ja kers O Hänninen ylikersantiksi 5. 9. 
sekä kers M Elo ylikersantiksi 10. 9. 

Ero on myönnetty 6. 6. sotmest V Kosuselle 
ja 5. 9. yliv L Elolle. 

Siirrot: Kers K Laukkanen 1. 6. Länsi-Uuden-
maan sotilaspiirin ja 1. 7. ylik K Hakanen Laiv-
Lp:een, sottekn A Peltomaa rykmenttiimme 
aseteknikoksi 31. 7. ja kapt Y Iivonen 13. 6. 
koulutus-ja järjestelytoimistoomme. Ltn O Ket-
tunen 12. 8. YK:n sotilastarkkailijaksi Suezille. 

Tasavallan Presidentti on 4. 6. myöntänyt 
seuraavat kunniamerkit: SLAr sotmest A Kan-
gas, SVRMlkr sotmest V Kosunen ja J Orre, 
yliv L Elo ja yliv J Mäkivaara. 

11. 6. 69 kotiutuneista Rannikon puolustajain 
Killan plaketin saivat korpr Pertti Kalinainen, 
tkm Pentti Niemimaa ja tkm Jouko Savela. 

VESIJOHTOLIIKE A. HENRIKSSON 
Turku — Puh. 370 204 

TURUN SUOMALAINEN SÄÄSTÖPANKKI 
Turku 

Patteristo on elänyt kesän kertausharjoitus-
ten valmistelujen merkeissä. Ennen niitä toi-
meenpantiin kuitenkin tavanomainen kesäleiri 
yhteisleirinä VaaRPston kanssa Kirkonmaan— 
Rankin alueella. Leiri sujui hyvän sään ja miel-
lyttävän yhteishengen vallitessa. 

9. 7. patteristo vietti 51. vuosipäiväänsä tällä 
kertaa Rankin linnakkeella. Iltajuhlaa vietet-
tiin hotelli Seurahuoneella Kotkassa runsaan 
kutsuvierasjoukon läsnäollessa. 

Keskikesä sujui lomien merkeissä, työn ää-
reen jääneiden viimeistellessä poikkeuksellisen 
suuren kertausharjoituksen yksityiskohtia. Re-
serviläiset saapuivat 14. 8. ja monien koulutus-
vaiheiden jälkeen päästiin 27. 8. vihdoin tosi 
toimiin Vanhankylänmaan linnakkeella, jossa 
ammuttiin kaikkina vuorokauden aikoina, kai-
killa rannikkotykistön aseilla, kaikkiin mah-
dollisiin suuntiin. 

Leiri päättyi 30. 8. tapahtuneisiin myrskyi-
siin paluukuljetuksiin ja järjestäjien tyytyväi-
seen toteamukseen, että hyvinhän se sentään 
sujui. 

6. 9. patteristo osallistui JR 45:n juhlaparaa-
tiin Kotkassa ja järjesti päiväjuhlan asenäytte-
lyineen ja laskuvarjojääkärien hyppynäytök-
sineen. 

HENKILÖTIETOJA: 
Patteristosta siirtyvät eläkkeelle ansiokkaan 

palvelusuransa suorittaneina yliv V Taskinen 
4. 8. ja yliv A Ruhanen 6. 9. 

1. 9. ylennettiin vääpeliksi ylik M Tamme-
lin 2. Ptrista ja ylikersantiksi kers A Mikkola 
esikunnasta. 

Huoltoesiupseerikurssin suorittaneena ilmoit-
tautui patteristossa kapt P Lahdenranta ja rt:n 
kapteenikurssin suorittaneena ylil H Tiilikai-
nen. 

SUOMEN MERI VAKUUTUS OY 

Et. Esplanadikatu 12 

Helsinki 13. Puh. 15 166 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO VAASAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

Kulunut kesä on ollut patteristomme kannal-
ta katsoen erittäin työntäyteinen ja samanlai-
seksi tuntuu muodostuvan myös tuleva syys-
ja talvikausikin. 

Eniten työtä ovat aiheuttaneet erilaiset ker-
tausharjoitukset. Alkukesästä koulutimme pat-
teristojen sähkömestareita sottekn Peltomaan 
johdolla ja nyt ovat meneillään merivalvonta-
komppanian kertausharjoitukset. Maalitoiminta 
on tässä harjoituksessa saatu erittäin vilkkaak-
si johtuen lähinnä laivaston, ilmavoimien ja 
UudPr:n myötämielisestä suhtautumisesta har-
joitustamme kohtaan. Reserviläiset ovat olleet 
yleensä aktiivisia ja kiinnostuneita heille ope-
tetuista asioista. Tämä on valanut uskoa omiin 
mahdollisuuksiimme tulevaisuudessakin. 

Syysleiri on tällä kertaa yhteinen TurRtR:n 
kanssa, joka miehittää Tulliniemen patterin. 
Ampuma-alueen läheisyyden takia saavat han-
kolaiset omin korvin kuulla mitenkä TurRtR:n 
miehet ampuvat. 

Ensimmäiset syysmyrskyt on jo koettu ja niin 
Hanko on valmis jokavuotiseen talviuneensa. 

Palvelukseen on tullut 
Vänr M O Rouhe l.Ptrille ajaksi 1,—31. 8. 69 
18. 7. 69 r-apul P L Lindholmille EPtrille 

Patteriston palveluksesta ovat eronneet 
Keittäjä S Semi EPtrilta 4. 7. 1969 
v-tkm R E Koskela 2.Ptrilta 1. 8. 69 
v-alik J A R Hämäläinen 2.Ptrilta 30. 8. 69 
osastonh H V T Halminen 22. 9. 69 
Pston vuosipäivänä 1. 8. 69 luovutti pston ko-

mentaja evl A Kajaani Hyvon Kudeneule Oy:n 
v 1961 lahjoittaman kiertopalkinnon vuodeksi 
eteenpäin ltn J Hakalalle menestyksellisestä ja 
tunnollisesta tehtävien hoidosta. 

TURUN OSUUSKAUPPA 
Turku 

OY HUOLINTAKESKUS AB 
Turku 

OY VICTOR EK AB 
Turku 

FARMOS-YHTIÖT 
Turku 

Todella kuuma kesä on ohi täällä Vaasassa-
kin ja siirtyminen syksyn koulutukseen on tosi-
asia. 

KotRPston kanssa yhteinen kevätleirimme 
Kirkonmaassa sujui oikein mukavasti, ammun-
toja oli 1500 laukauksen verran, ilmat aivan 
erinomaiset ja kevyen patterimme kouluammun-
takin onnistui hyvin. Kertausharjoitusupseerit 
ja -aliupseerit osallistuivat suurella innolla kou-
lutukseen ja johtamiseen ja saivat varmasti pal-
jon oppia. Parhaana upseerina palkittiin ltn 
Söderberg, joka "junaili" patteriston komenta-
jan tehtävissä erittäin hyvin ja paras aliup-
seeri oli alikersantti Rainio. 

Kesän aikana patteristo osallistui Kauhajoen 
maatalousnäyttelyyn ja TykK:n kapteenikurs-
silaiset puolestaan saivat RAuK:n leirillä Loh-
tajalla heinäkuussa keskiötykistökoulutusta. 
Nyt koulutamme raskaalla kalustolla ja val-
mistaudumme syysleiriä varten, joka pidetään 
uudella leirialueella Pyhärannassa 11.—18. 9. 
1969. 

Patteristo toivottaa hyvää syksyä kaikille 
lehden lukijoille ja oikein hyviä leiri-ilmoja 
ja onnistuneita ammuntoja leirijoukoille. 

HENKILÖTIETOJA 
Patteriston huoltopäällikkö kapt L Virtala 

palasi huoltoesiupseerikurssin suorittaneena ta-
kaisin tehtäviänsä hoitamaan 14. 6. 

Kapteenikurssilaiset ovat myös lopettaneet 
opiskelunsa kouluissansa: 

— ylil R Sinkkonen (kurssinsa priimus) on 
ottanut RAuK:n johtajan tehtävät vastaan kapt 
Karviselta, joka aloittaa opiskelunsa huolto-
upseerikurssilla, 

— ylil J Savonheimo on ottanut 1. Ptrin 
päällikön tehtävät vastaan ylil J Vuohelaiselta, 
joka puolestaan lähtee viestikapteenikurssille, 

— ylil E Kurka hoitaa viestiupseerin ja 
EPtrin päällikön tehtäviä. 

Vääpeli O Kajanus ja yli vääpeli M Varis 
siirtyvät siviilielämän palvelukseen kesäkuussa. 

Patteristoon on siirtynyt 
— aseteknikoksi P Martinvuo ja 
— patteriston kuljetusjaokseen kers P Jaak-

kola. 
Komentaja on ylentänyt 1. 7. 1969 
— ylivääpeliksi vääpeli K Nukalan, 
— vääpeliksi ylikersantti O Jokisen sekä mää-

rännyt hänet 1. Ptrin vääpeliksi, 
— vääpeliksi ylikersantti E Laurenin sekä 

määrännyt hänet 2.Ptrin vääpeliksi, 
— ylikersantiksi kersantti J Junnolan, 
— ylikersantiksi kersantti S Saloniemen ja 

6. 7. 1969 
— ylikersantiksi kersantti J Niemelän. 
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VALOTORNI 

HIENOHIPIÄINEN 
hollanninsikari 
varv Baars 

nyt 2 laatua 

pehmeä mild 
S I N I N E N 
3:00 10 kpl 

pehmeämpi extra mild 
P U N A I N E N 

2:80 10 kpl 

Kokeilkaa 
P U N A I S T A 

uutuutta 

Tämä kertoo 
ILVES 
lastulevyn 
lujuudesta 

Muoviliimatun ILVES-lastulevyn mukana saatte aina hieman enemmän 

h 
• Poikkeuksellisen suuri nau-
lan ja ruuvin tartuntalujuus on 
ILVES-levyn tunnus. 

• Koivulastupinnan ansiosta 
ILVES-levy kestää myös ko-
vaa kulutusta. 

ILVES-LEVY 

Se johtuu leikatuista, pi tkäsyi-
sistä sisälastuista, rakenteen 
t i iv iydestä ja lujasta koivulas-
tusta p intakerroksissa. 

ILVES-levyä kaikkialle missä tarvitsette todella lujaa lastulevyä. 

• ILVES-levyn 60:lla jaollinen 
mitta sopii tarkalleen raken-
nusmitoltuksiin. Ei siis tarpee-
tonta sahattavaa. 

METSÄLIITTO. LASTULEVYTEOLLISUUS 
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T H U R E L A R J O 

Tornion 
V I U U f , 

1944 
p p a u » 

15/19 m k 

Tärkeä, ennes-
tään tuntema-

Tornion kaappaus, jota 
Mannerheim muistel-
missaan kutsuu kansan-
nousuksi, on täysin tun-
tematon vaihe v i ime so-
t iemme historiassa. 
Everst i luutnantt i evp. 
Thure Larjo, joka — sil-
loin majurina — suun-
nitteli ja joht i Tornion 
kansannousua, ker too 
teoksessaan tuon so-
t iemme historiassa ai-
nutlaatuisen tapahtuman 
vaiheet yks i ty iskoht ia 
myöten. 

ton osa viime 
sotiemme histo-
riaa 

m 

Tornion kaappaus, jota 
Mannerheim muistel-
missaan kutsuu kansan-
nousuksi, on täysin tun-
tematon vaihe v i ime so-
t iemme historiassa. 
Everst i luutnantt i evp. 
Thure Larjo, joka — sil-
loin majurina — suun-
nitteli ja joht i Tornion 
kansannousua, ker too 
teoksessaan tuon so-
t iemme historiassa ai-
nutlaatuisen tapahtuman 
vaiheet yks i ty iskoht ia 
myöten. 

muista 

Se oli vonkale se. Ja kiskoi kuin paholainen. 
Syvälle. Oli ne aikoja. Tulisipa taas kesä. 
Ja kesämökki-ilmat. Kuinkahan se mökki 
siellä maalla. 
Täytyy muistaa. V A K U U T U S O S A K E Y H T I Ö 

heti huomenna. P O H J O L A 
Kesähuvilavakuu-
tus Pohjolasta. 

Hirviratamiehille: Hirviratapatruuna 5,6x39, 
2,75 g kokovaippainen teräväkärkinen luoti, 
lähtönopeus 1 100 m/sek. Isopistooliampu-
jille: revolverinpatruuna kai. .38 Special, 
9,6 g:n VVadcutter lyijyluoti. 

LAPUAN PATRUUNATEHDAS LAPUA 

. . . niin ampuminen kuin patruunoiden val-

mistuskin. Lapuan patruunat syntyvät huo-

lellisen ja yksityiskohtaisen valmistuspro-

sessin tuloksena, siksi ne ovat tarkat ja ta-

salaatuiset. Niillä Teidän on hyvä tehdä 

tarkkaa työtä. Lapuan patruunatehtaan val-

mistusohjelmaan kuuluvat pienoiskiväärin 

patruunat, kiväärin patruunat (erityisesti 

mainittakoon tarkkuuspatruuna 7,62x53 R), 

erilaiset metsästyspatruunat, messinkiset 

haulikon hylsyt sekä luodit ja hylsyt eri 

patruunalaatuihin. 

TARKKAA 
T Y Ö T Ä . . . 
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OY OSKARI TUOMI AB 

Turku 

SUOMEN TANKKILAIVA OY 

Helsinki — Kulosaari 

VIIPURIN STEVEDORING OY 

Turku 
VARATTU 

OY STEVEDORING AB 

Helsinki 

OY JULIUS TALLBERG AB 

Helsinki 
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Kotona hyvä, mutta merellä par-
hainta BORE-laivoissa — aitoa 
kahden savupiipun perinteiden 
velvoittamaa huolenpitoa viihty-
miseksenne. 

HÖYRYLAIVA OSAKEYHTIÖ BORE — TURKU 

MEIJERIEN KESKUSOSUUSLIIKE 

VALIO 

Turku 

K0P= 
1 KOKENUT 
I PALKKA-
| PANKKI 

12 20 

asfalttiteiden 
asiantuntija 

Leveäpintainen Finnmiler 
on uusin Nokialainen. 
Ominaisuuksi l taan vank-
kaa Nokia-laatua. Sen le-
veä ote kestopäällystees-
tä on turvall inen kovassa-
kin ajossa. Tervetuloa, 
esittelemme mielel lämme 
Nokian rengasuutuuden. 

av N OKI A AB 
K U M I T E H D A S 

R A N N I K O N 

PUOLUSTAJALEHTI 

K I ITTÄÄ KA IKK IA 

ILMOITTAJIA JA 

TILAAJIA JOIDEN 

T U E N T U R V I N 

TÄMÄ R A N N I K K O -

T Y K I S T Ö K O U L U N 

JA T U R U N R A N N I K -

KOTYKISTÖ-

R Y K M E N T I N YHTEI-

NEN JUHLA-

N U M E R O O N 

V O I N U T ILMESTYÄ. 



Maanpuolustustehtävissä vv. 1939—1940 ja 
1941—1945 toiminut Suomen mies ja nainen 

Huolehdi siitä, että tilaisuuksissa, joissa kannetaan kunniamerkkejä, kannat myös Sinulle kuu-
luvaa yhtä talvisodan ja yhtä jatkosodan muistoristiä. Hankkimalla muistoristin tuet samalla so-
tainvalidiveljiä. 

T A L V I S O D A N M U I S T O R I S T I T 

Kainuun risti* Kesk i -Kannaksen risti Koiviston risti* Kol laan risti Laa tokan mitali Lapin sodan 
muistoristi 

ä§ 

Läns i -Kannaksen risti Muolaan risti P i t k ä r a n n a n rist.i S u m m a n risti TaiDaleen risti Tolvaiärven risti 

TALVI-?JA J A T K O S O D A N 
MUISTORIST IT : 

Laivasto Rannikkojoukot Kar ja lan risti So ta rau ta t . muod.» Pioneeriristl Raiaiääk j o u k o t 
( K A R A ) ' ' ' 

J A T K O S O D A N 

M U I S T O R I S T I T 

Я i 

Maaselän risti Pohj . -Vienan risti Kannaksen risti 
(II AK) ( i n AK) (IV AKI 

m 
I tä-Syvärin risti Aunuksen risti 

(V AK) (VI AK) 
Äänisen risti 

(VII AKI 
Panssaridiv. 1. Divisioona 

4 Divisioona s Dlvlslooi fi Divisioona 7. Divisioona 8. D (Kolmen k. 10. Divisioona 
koukkaa la t ) 

n Divisioona 12. Divisioona 14. D (Ruka jä rven) ( Ш ^ а п п г ! 17. D (Tammidiv) 18. Divisioona 

19. Divisioona Ryhmä O —RvPr. З.Рг (Sin inen Pr) 15 Pr Prik K (Porajärvi) J S :n Lap in risti 

Muistoristeistä suoritetaan lunastusmaksu, jonka ylijäämä käytetään sotainvalidiemme huoltotyö-
hön. Muistoristihakemukset osoitetaan Muistoristitoimistolle, Sotainvalidien Veljesliitto, Ka-
sarmikatu 34 Helsinki 13. Hakemuksessa on mainittava nyk. siviliarvo ta i -ammatt i ja postiosoite. 
Siihen on liitettävä oikeaksi todistettu ote sotilaspassista tai alkuperäisestä todistuksesta: henki-
lötieto-osa sotilasarvoineen, sotien aikaisia palvelussuhteita koskevat kohdat, kuten joukko-
osastot ja palvelusajat päivämäärineen kussakin erikseen, tehtävät sekä taistelupaikat tai yk-
sikköjen sijoituspaikat. Myönnetyt ristit lähetetään postiennakkona. 
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R A N N I K K O T Y K I S T Ö N 
U P S E E R I Y H D I S T Y S ry:n 

V U O S I K O K O U S 

pidetään TurRtR:n järjestämänä 
Turussa 28. 11,—29. 11. 1969. 

Ohjelma 

28. 11. 19S9 Turun varuskunnan upseerikerholla 

klo 20.00 vuosikokous, jossa käsitellään sään-
töjen 13 §:n määräämät asiat (vie-
railupuku) 

klo 21.00 Juhlaillallinen (vierailupuku) 

29. 11. 1969 Linnan kasarmilla 

klo 07.30 Kahviaamiainen 

klo 08.00 Lähtö Gyltön linnakkeelle 

klo 10.00 Tutustuminen Gyltön linnakkeeseen 
—14.00 eri ohjelman mukaan. 

Huom.: Linja-auto Helsingistä Turkuun lähtee 
28. 11. 1969 klo 16.30 Taivallahden kasarmilta. 
Halukkaille varataan majoitus 28/29. 11. yöksi 
Linnan kasarmilta. Kuljetusta ja yöpymistä 
koskevat ilmoitukset pyydetään 11. 11. 1969 
mennessä Itn Voipiolle, puh. 12 581/339. 

Hels ink i 1969. Kunna l l i spa ino 
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