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Lääkintämajuri K LUNDMARK 

RANNIKON PUOLUSTAJAT 

ME TYKKIEN TAKAA TÄHYILEMME MERTA, 
ME SUOJANA SEISOMME SYNTYMÄMAAN, 
ON RANNIKKO PITKÄ, JA JOS VAATIVI KERTA, 
SÄ TULIKÄSKY MULL' ANNA MUN SUOMENI MAA. 

SÄ RANNIKKO SUOJELET ARMASTA MAATA, 
OOT KAUNIS JA KARU, JA KIVIKKOINEN, 
OOT AARTEEMME KALLIS, — 
JA VOIMME SEN TAATA, 
ETT' TYKKIMME JYSKE ON TULINEN. 

JA VARTIJA, TYKKIMIES PAIKKANSA TIETÄÄ, 
KUN KUTSU KÄY, PAIKALLE KIIRUHTAKAA, 
NIIN VAARPSTO JA MUUT VIESTI VIEKÄÄ, 
JOS VAARASSA ON TÄMÄ ISIEMME MAA. 

Kii luvan vuoden vi imeinen "Rannikon Puolustajan" numero i lmestyy juhlan 
merkeissä. Vaasan Rannikkopatter iston vuosipäivä 1. 12. on 20-vuotistaipaleen 
täyttymispäivämäärä, jonka johdosta tämän lehden varsinaiset ju lkaisi jat halua-
vat osoit taa ki i toksensa kaiki l le nii l le, jo iden työl lä vuosien mittaan moottoroi tua 
rannikkotykistöä on kehitetty ja esittää onnit telunsa saavutetun virstanpylvään 
johdosta. Itse asiassa vo imme todeta täl laisen tykistöä tarpeen tul len todetuksi jo 
sot ien aikana, josk in sen varsinainen muotoutuminen nykyaikaisessa mielessä al-
koi par ikymmentä vuotta sitten. 

Rannikkopuolustuksemme on hyvin monitahoinen kokonaisuus, jossa kaikkien 
osien on sopeuduttava mahdol l is imman saumattomaksi tehokkaaksi kokonaisuu-
deksi. Tässä kokonaisuudessa sil lä tykistöl lä, jo ta Vaasan Rannikkopatter isto 
edustaa, on pitkäl lä rannikol lamme selkeät tehtävänsä, jo ihin har jaantuminen on 
vaatinut uskoll isuutta, tai toa ja joustavuutta niin hyvin kantahenki lökunnal ta kuin 
ni i l tä lukuisi l ta varusmiesikäluoki l ta, jo iden työn ja hengen tu loksena Vaasassa 
juhl i i nyt tehokas koulutusyksikkö ja reservissä on alansa taitavat miehet. 

On tässä yhteydessä myös tyydytyksel lä pantava merki l le se kalustol l inen kehi-
tys, jonka Patteristo on saanut kokea samoinkuin ne hyvät molemminpuol iset 
suhteet, jo iden "s ivu l l inenk in" on voinut todeta vall i tsevan Vaasan kaupungin ja 
Patteriston väli l lä. Menestystä näil le hyvil le suhteil le. 

KIITTÄEN PÄÄTTYMÄSSÄ OLEVASTA VUODESTA RANNIKON PUOLUSTAJA 
TOIVOTTAA LUKIJOILLEEN JA KAIKILLE YSTÄVILLEEN HYVÄÄ JOULUA SEKÄ 
ONNEA VUODELLE 1973. 
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Parlamentaarisen puolustuskomitean mietintö on huomattavasti selventänyt 
kansalaisi l le puolustusvoimien asemaa ja tehtäviä turval l isuuspol i t i ikkamme osa-
na. Se toteaa eräänä konf l ikt ial t t i ina suuntana Itämeren, siis lounaisen ja eteläi-
sen rannikkoalueemme ja asettaa sen johdosta mm. seuraavia soti laal l is ia suori-
tevaat imuksia aluevalvonnan ja alueell isen koskemattomuuden yl läpi tämisen li-
säksi mainiten mm.: "Mer ivo imien ja rannikkotykistön taistelul la on kyettävä ra-
joi t tamaan ja hidastamaan hyökkääjän toimintaa sekä tuottamaan sil le tappioi ta 
edellytysten luomiseksi maalla tapahtuval le tor junnal le" . 

Ki inteän rannikkotykistön osalta on suor i tusmahdol l isuuksia kyetty paranta-
maan keveiden tornipattereiden rakennusohjelman valmistumisen myötä. Tämä 
"k lassi l l inen rannikkotykistö" , jonka olemassa olo ja toimintaedel lytykset perus-
tuvat pi tkäl le vietyyn l innoit tamiseen tul iasemaosien l i ikkuvuuden puuttumisen 
johdosta, ei sel laisenaan voi hall i ta kri isin aikana kuin rannikkomme tärkeimmät 
suunnat. 

Vakava kri isi- tai sotati la, jo l lo in osa merivoimistamme si toutunee el intärkeän 
meri l i ikenteemme suojaamiseen ja Ahvenanmaan puolueet tomuuden turvaami-
seen, korostaa rannikkotykistön merkitystä. Ki inteiden pattereiden väl ia lueiden 
suojaamiseksi, tulen painopisteiden luomiseksi ja nopeiden painopistemuutosten 
mahdol l istamiseksi on todet tu tarpeel l iseksi perustaa l i ikkuva rannikkotykistö-
joukko-osasto täyttämään edel lä mainitut tehtävät sekä koulut tamaan reservi in 
tehokkai ta ja ammatt i tai tois ia rannikkopuolustaj ia. Tämä tehtävä on annettu 
Vaasan Rannikkopatter istol le. 

Vaasan Rannikkopatter isto ei ole ainoastaan koulutusyksikkö, vaan on sil le, 
kuten kaiki l le mui l lekin joukko-osastoi l le, määrätty operat i iv inen tehtävä vaihto-
ehtoineen. Jotta nämä tehtävät voitaisin toteuttaa kri isin uhatessa, jol laista ei 
täl lä hetkel lä ole näköpi ir issä, on patteriston koko ajan yl läpidettävä t iettyä aseel-
lista valmiutta ja varusmiesten sekä kantahenki lökunnan keskuudessa t ink imä-
töntä velvol l isuudentuntoa. Poikkeavuus muista rannikkotykistö joukko-osastoista 
aiheuttaa myös koulutuksel l is ia l isävelvoitteita, joista Vaasan Rannikkopatter isto 
on selvinnyt kunnial la. 

Vaasan Rannikkopatter iston to iminnan luonne edel lyttää hyvää kauas ampuvaa 
tykkikalustoa sekä kalustoon soveltuvia vetäjiä. Kun nämä molemmat edel lytykset 
lähiaikoina täyttyvät voin lämpimän onnit teluni myötä toivottaa 20-vuotiaalle 
Vaasan Rannikkopatter istol le entistä menestyksel l isempiä ja to imintar ikkaampia 
rauhan ja koulutuksen vuosia. 

Pohjanmaan soti lasläänin komentaja 

/^tC^ 
Kenraal imajur i H. K r o g e r u s 

Esitän Vaasan Rannikkopatter istol le aselaj imme tervehdyksen sekä onnit telut 
merkkipäivän johdosta. Moottoroi tuna joukko-osastona edustaa Vaasan Rannik-
kopatteristo l i ikkuvaa iskuvoimaa, joka hyvin koulutettuna vaikuttaa ratkaisevasti 
rannikkopuolustuksemme suori tuskykyyn. Vaasan Rannikkopatter isto onkin osoit-
tanut hyvää esimerkkiä muil le aselaj in joukko-osastoi l le si joi t tumal la useasti 
kärkipäähän vuosittaisissa tykistöammunnoissa. 

Esitän tunnustukseni ja ki i tokseni patteriston komentajal le, kantahenki lökun-
nalle ja varusmiehi l le. Valpas ja akti ivinen henki sekä luottamus omaan suoritus-
kykyyn olkoon edel leen Vaasan Rannikkopatter iston tavoitteena sen tulevissakin 
vaiheissa. 

Rannikkotykistön tarkastaja 

Eversti Eero V e r a n e n 



Vuorina 1357 muuttui nyt 20-vuotisjuhlaansa viettävän patteriston nimi Vaasan 
Rannikkopatteristoksi. Vaasan kaupunki lahjoitti nimikkojoukko-osastol leen lipun, 
jonka naulaustilaisuudessa kaupungin edustajat esittivät seuraavaa: "Muistutta-
koon patteriston lippu niin kansallisina juhlapäivinä kuin arkisen työnkin lomas-
sa Suomen miehen soturikunniasta ja t inkimättömästä velvoll isuuden täyttämises-
tä menneinä vainon vuosina sekä kaukaisil la taistelukenti l lä että oman maan ra-
joil la. Elähdyttäköön jokaista tämän lipun alla asepalvelustaan suorittavan soti-
laan mieltä vain yksi toivo ja yksi tahto — elää vapaana vapaassa maassa." 

Uskon, että kaikki vaasalaiset yhtyvät niihin onnitteluihin, jotka l ipunnaulaus-
ti laisuuden ajatusten hengessä esitän 20-vuotisjuhlaansa viettävälle Vaasan Ran-
nikkopatteristolle. 
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Vaasan Rannikkopatteristo — ainoa moottoroitu rannikkotykistöpatteristo — 
kauaksi synnyinkehdostaan sijoitettuna on läpikäynyt kahdenkymmenen toimin-
tavuoden aikana monivaiheisen ja ankariakin ponnisteluja vaatineen kehityksen. 
Sen on täytynyt omalla epäitsekkäällä työllään hankkia kannuksensa tul-
lakseen tunnustetuksi ja hyväksytyksi itsenäisten joukko-osastojen uljaaseen ri-
viin. Matkan teko ei aina ole ollut myötämäkeä. Kentällä ei tarpeeksi tunneta 
kokonaissuunnittelun puitteita ja tietämättömyys johtaa vääriin johtopäätöksiin. 
Oman tehtävän tärkeys ja joukko-osastomme erilaisuus on synnyttänyt voimak-
kaan yhteenkuuluvaisuuden tunteen — kestävän joukko-osastohengen. 

20-vuotispäivänään patteristo tuntee syvää kiitoll isuutta siitä, että sen kehit-
tyminen juuri nyt on voimakkaasti nousussa. Kaluston uusiutuminen, koulutus-
mahdoll isuuksien parantuminen ja määräävien johtoportaiden myötämielinen 
asennoituminen antavat uskoa tulevaisuuteen. 

Me toimimme vankalla suomalaisella maaperällä. Me elämme ympäristössä, 
joka maanpuolustusrakkaudessaan vaatii ainoalta joukko-osastoltaan tekoja myös 
rauhan aikana. Se vaatii vanhojen pysyvien arvojen kunnioittamista — isänmaal-
lisuutta selkeimmillään. 

Me patteristolaiset haluamme kunnialla täyttää tehtävämme ja kasvattaa nuo-
ret miehet t inkimättömän sotilaall isen järjestelmän puitteissa. Me emme hy-
väksy tavallista — me asetamme päämäärämme korkealle. Siitä huolimatta ha-
luamme olla myös moderneja. 

Vuosipäivänään patteristo tervehtii kaikkia rannikon puolustajia ja esittää nöy-
rän kiitoksensa vaasalaisil le ja muille pohjalaisil le — yksityisil le ja yhteisöil le — 
kaikille, jotka työtämme niin kauniisti tukevat. 

Maanpuolustus on osa yhteiskuntaa. 
Vaasan Rannikkopatteriston Komentaja 

Everstiluutnantti Matti / W ä h ä j ä r v i 
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Oy Polar Express Ab Asko Osakeyhtiö, Vaasa 

Everstiluutnantti evp 
Kalle KOSKI 

'Y& 
Moottoroidun 
rannikkotykistömme 

alkuaikoja 

Talvisodan syttyessä ei rannikkotykistöömme 
kuulunut muuta liikkuvaa tykistöä kuin yksi 
rautatietykkipatteri, joka Laatokan Meripuolus-
tuksen henkilöstön miehittämänä luutnantti Lau-
ri Paason päällikkyydessä toimi maarintamalla 
Laatokan koillispuolella. Muutamilla rannikko-
lohkoilla oli lisäksi vanhentuneella 87K/95-kalus-
tolla varustettuja jaoksia ja pattereita rantator-
junnassa. Rauhanteon jälkeen maaliskuussa 1940 
vetäytyivät Laatokan Meripuolustuksen joukot 
sisävesistölinjalle, jota puolustuslinjaa myöhem-
min alettiin kutsua Salpa-linjaksi. Näistä ran-
nikkotykistö joukoista muodostui Salpalinjan jär -
vialueille kuusi linnoituspatteristoa (LtPstot 1—6), 
jotka varustettiin pääasiassa "pyörivällä tykistöl-

Turun Rykmentin mt.ptri osallistui Rovajär-
ven leireille. II/TRR:n komentaja evl P. 
Cederberg seuraamassa poikiensa leiritoimin-
taa. Vasemmalla 1. ErRtPston maj Rauta-
heimo leirin rykmenttiupseeri 

lä". Vain muutamia rannikkotykkikalustolla (152/ 
45 C ja 75/50 C varustettuja linnakkeita raken-
nettiin tämän puolustuslinjan tueksi. Linnoitus-
patteristojen kalustoksi saatiin talvisodan nk. 
"myötätuntokalustoa" ollen suurin osa kotoisin 
Ranskasta, jäykkälavettisia 90- 120- ja 155-De-
Bange tykkejä viime vuosisadalta. Heti keväällä 
1940 aloitettiin sodan todellisuuden opettamina 
näitten uusien rannikkolohkojen puolustuksen 
suunnittelu, asemien tiedustelu ja valmistelu sekä 
tämän "Hyppyheikki"-tykkikaluston soveltami-
nen ja koulutus liikkuvan maalin ammuntaan. 
Työtä riitti pyöreisiin vuorokausiin ja se otettiin 
vakavasti niin kantahenkilökunnan kuin varus-
miestenkin kohdalla. Myös ko kaluston käyttöä 

Tykki tuliasemassa kovapanosammunnassa 
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Muotitalo Asp Montinin Kirjakauppa Oy 

Leirialueen lammet tutkittiin ensimmäisena 
kesänä ja niihin istutettiin arvokaloja, siikaa ja 
taimenta. Kuvassa Kaihuan kalanviljelyslaitok-
sen johtaja Sulo Ahvonen laskee poikasia 
leirin erääseen lampeen. 

maamaaliammuntaan opittiin alueen kenttäty-
kistöjoukko-osastoista saatujen opastajien joh-
dolla. Tykkikaluston liikutteluun ja kuljetuksiin 
ei saatu valjakoita eikä moottoriajoneuvoja, vaan 
It.pstojsn oli tultava toimeen omin kuljetusväli-
nein, joista patteristossa oli tavallisesti yksi hen-
kilöauto komentajan käytössä ja muutamia kuor-
ma-autoja. Harjoituksiin saatiin kuitenkin lisää 
kuljetusvälineitä alueen sotatoimiyhtymältä. 
"Pyörivien pattereitten" ja tykkien siirtomahdol-
lisuutta asemasta toiseen pidettiin välttämättö-
myytenä ja keinotkin keksittiin. Esim 90 mm 
De-Bange tykki ja muut kevyet kenttätykit ve-
dettiin miesvoimin kuorma-auton lavalle ja nor-
maaliin k-autoon sopi tykin lisäksi puoli tulian-
nosta ammuksia (jatkosodan alettua) ja tykin 
miehistö sijoittui autoon ja sen lavalle parhaan-
sa mukaan. Tulenjohtoporukka (patteriin kuului 
1—2 tj.ryhmää) tarvitsi 1—2 autoa, joten patteri 
liikkui asemanvaihdoissa kuudellakin kuorma-
autolla. Kevyen kenttätykin saaminen k-auton 
lavalle voi olla maastossa aika hankala homma, 
mutta siihenkin keksittiin keino. Tuliaseman ta-
kaa etsittiin sopiva loiva kumpare, jonka toi-
seen rinteeseen kaivettiin auton lavan korkuinen 
leikkaus, johon auto peruutti. 

Kesäkuun 10. päivänä 1941 alkaneen YH:n jäl-
keen asetuttiin sisävesistölinjalla puolustukseen 
ja patterit, jaokset, t j .paikat ja tukikohdat mie-
hitettiin saapuvilla reserviläisillä. Puolustuslin-
jan edessä olevat ra japi tä jä t (ainakin LtPsto 4:n 
alueella) evakuoitiin. Kesäkuun lopulla kuiten-
kin suunnitelmat muuttuivat ja lt.pstojen tykis-
töstä alettiin muodostaa liikkuviksi tarkoitettuja 
patteristoja ja pattereita. Suurin niistä lienee ol-
lut kir joi t tajan johdettavaksi tullut patteristo, 
joka liitettiin IV. pstona lkp:ssa ko alueella pe-

Korkeita vieraita tulenjohtopaikalla leirikau-
den lopettajaisammunnoissa. Vasemmalla ty-
kistöntarkastaja kenr Poppius, oikealla ran-
nikkotykistön tarkastaja kenrm E I Järvinen. 

rustettuun KTR 15:sta. Patteristo käsitti: 
— kolme 90K/De-Bange patteria, ä 6 tykkiä, 

ptrien päällikköinä ltn E Häyrinen, E Park-
konen ja vänr A Kangasaho, 

— yksi 75K/97 ptri, ä 6 tykkiä, päällikkönä ltn 
Th Maunu, 

— yksi 75K/17 ptri, 4 tykkiä (talvisodan amerik-
kalaista myötätuntoa, päällikkönä ltn E Re-
po. Tämä ptri liittyi pstoon heinäkuussa), 

— 48. LtPtri, joka käsitti silloin vain yhden 
105K/36 Bofors-tykin. (Talvisodan Taipaleen 
rintaman Kaarnajoen Ikeen 5. tykki). Tykkiin 
oli olemassa myös vaihdettava 152 mm:n hau-
pitsiputki, joka vaihdettiin kanuunaputkeen 
ammusten loputtua. Ptrin päällikkönä oli ltn 
Huuskonen. Olihan siinä pstossa tykkejä. Pat -
teristoupseerina toimi tarmokkaasti insinööri-
luutnantti M Ruoho. Ampumanopeudet olivat 
tosin jäykkälavettisilla vain 2 laukausta/min, 
mutta etuna oli se, että ammuksia tiedettiin 
olevan riittävästi. 

Patteristo oli tarkoitettu k-autoilla kuljetetta-
vaksi. Vastaanottaessani pston komentajan teh-
tävät divisioonan (2.D) komentaja, silloin eversti 
Aarne Blick, kutsui neuvotteluun huoltopäällik-
könsä ja määräsi, että tälle pstolle oli annettava 
tarpeellinen auto- ja traktorikalusto. Huoltopääl-
likkö meni ensin sanattomaksi ja ilmoitti sitten, 
ettei divisioonalla ole sitä määrää, eikä saakaan. 
Neuvottelun tuloksena oli, että huoltopäällikkö 
järjesti pstolle heti ilmoittamani välttämättömän 
määrän autokalustoa ja sen lisäksi hän takasi, 
että tämä psto saa käyttöönsä asemanvaihto- ym 
siirtoihinsa heti pyytäessään tarvitsemansa mää-
rän moottoriajoneuvoja. 

Näin lähtivät sisävesistölinjan rannikonpuolus-
ta ja t jatkosotaan. Samanlaiset järjestelyt liene-
vät tapahtuneet toistenkin ltpstojen alueilla. 



Oy Aino Lindeman Ab Rakennusliike A Hakoranta 

Tämä improvisoitu moottorointi pelasi myös 
melko hyvin hyökkäysvaiheen aikana. Olipa sii-
tä etuakin sikäli, että pston esikunnan minimaa-
lisen huoltoportaan taakka helpottui 

Syksyllä 1941 nämä ltpstojen patterit sijoitet-
tiin uusiin asemiin uusien vesistöjen rannoille ja 
siellä alkoi niiden edelleen kehittäminen liikku-
vien meri- ja jäämaalien ampumiseen. Maa-am-
munnassa olikin saatu hyvä koulutus hyökkäys-
vaiheen aikana. Vetäytymisvaiheessa I tä -Kar ja -
lasta muodostettiin ÄÄnRPr:n tykistöstä liikku-
va tykistörykmentti (RTR4), jossa oli yksi moot-
toroitu ja kaksi hevosvetoista patteristoa. Silloin 
oli jo moottoriajoneuvoja käytettävissä enemmän. 

Rauhan tultua katsottiin sotakokemusten osoitta-
neen, että jo rauhan aikana rannikkojemme puo-
lustuksessa tarvitaan moottoroitu rannikkotykis-
tö joukko-osasto koulutuksen ja teknillisen edel-
leen kehittämisen vuoksi. Niinpä sitten 1. 12. 1952 
annettiin käsky moottoroidulla tykistökalustolla 
varustettavan 1. ErRTPston perustamisesta. Li-
säksi muodostettiin Turun Rannikkotykistöryk-
menttiin yksi moottoroitu patteri sijoituspaikka-
na Uusikaupunki. Tykistökalustoksi tulivat 152H/ 
37 tykit ja kevyen tykistön koulutusta varten 
76K/36 tykit. Tykin vetäjiksi saatiin liittoutu-
neitten ylijäämävarastosta ostettuja White-tykin-
vetäjiä. Omia kuorma-autoja oli vähän, mutta 
maastoharjoituksiin voitiin tilata lisää Autopatal-
j oonasta. Patteriston kantahenkilöstö siirrettiin 
pääasiassa Suomenlinnan Rannikkolinnakkeistos-
ta (RT1 :stä) ja varsinkin alipäällystöä siirtyi ar-
meijan useista joukko-osastoista, useimmat ha-
kemusten perusteella. Uuden joukko-osaston pe-
rustamisessa on aina kaikenlaisia "synnytystus-
kia" — huvittaviakin, näin jälkeenpäin nähtynä. 
Tulipa mm Pääesikunnasta eräille joukko-osas-
toille käsky luovuttaa varusmiesten varusteita 
perustettavalle patteristolle. Ja varusteita tuli, 
mutta suurin osa poistokelpoista — olipa joukos-
sa mm ratsuväen soitto-oppilaitten "luuranko-
takkeja" melkoinen määrä, eikä "emäjoukko-
osasto" (RT1) jäänyt toisista jälkeen. Huoltopääl-
likkömme kapt Vilho Anttila oli kuitenkin käy-
tännön koulun käynyt huoltomies ja hän pyysi 
siirtokäskyn antaneen Pääesikunnan osastopääl-
likön tutustumaan patteriston varustetilantee-
seen. Tuloksea oli, että varusteet lähtivät meiltä 
ja varikoista tuli uudet tilalle. Niinpä "Erillisen" 
pojat kulkivat alkuvuosina paremmissa varus-
teissa kuin "emäjoukko-osaston". 

1.ErRTPston sijoituspaikaksi määrätt i in perus-
tamiskäskyssä Suomenlinna, mutta jo silloin oli 
suunnitelmissa Vaasaan siirtyminen. Kesällä 1953 
kävimme huoltopäällikkö Anttilan, asetoimiston 
päällikkö kapt Lummelan ja automestari Pilsarin 
kanssa tiedustelemassa patteriston sijoitusmah-
dollisuuksia Vaasaan. Tervetulleeksi toivotettiin 
niin paikallisen jääkäripataljoonan kuin kaupun-
ginkin puolesta. Tiivistämällä jääkäripataljoonan 
tiloja olisi sinne varusmiehet ja kalusto voitu si-
joittaakin, mutta kantahenkilöstön asuntotilan-
ne oli jo ennestään vaikea. Uusia kerrostaloja 
tarkoitukseen oli suunniteltu, mutta rakentami-
sesta ei ollut tietoa. 

Porkkalan alueen vuokrauksen loppuessa sai 

l.ErRTPsto käskyn siirtää alueelle yhden patte-
rin ja vartiohenkilöstöä. Samalla tuli esille pat-
teriston sijoittaminen Porkkalan alueelle. Viik-
kokaupalla suoritettiin siellä tiedusteluja PlM:n 
suunnittelijain kanssa ja patteriston henkilöstö 
pesi ja puhdisti erään suuren sairaalarakennuk-
senkin tulevaksi kasarmikseen. Myös oli esillä 
erään suuren tilan osto puolustuslaitokselle 
patteriston sijoitusta ajatellen, kauppakirjakin 
oli vain allekirjoitusta vailla. Suunnitelmat lie-
nevät sitten kuitenkin muuttuneet ja sijoituspai-
kaksi jäi edelleen vaikeayhteyksinen Suomen-
linna. 

Perustamisvuodesta alkaen olivat patteriston 
koulutusohjelmassa vuosittaiset kesäleirit ja me-
riammunnat Santahaminassa ja Vessölandetissa 
Porvoon eteläpuolella sekä maa-ammuntaleiri 
Rovajärvellä yhdessä kenttätykistön joukko-osas-
tojen kanssa. Kesällä 1953 aloitettiin Rovajärvel-
lä myös patteriston, leirialueen ja asuntoparak-
kien rakentaminen silloisen tvkistön tarkastaian. 
kenraali Poppiuksen suosittelemaan paikkaan 
järvikannaksille Hautavaaran eteläpuolelle. 
Maastotiedustelussa kapt Anttilan kanssa alue 
osoittautui meistä mitä sopivimmaksi rannikon 
miehille ja rakentaminen aloitettiinkin huolto-
päällikön johdolla jo ennen patteriston kesälei-
rille saapumista. Rakentaminen jatkui vv 1954— 
1955 Lappiin ihastuneitten etelän miesten suurel-
la innolla. Talvella kävi komennuskunta huolto-
päällikön johdolla kaatamassa metsähallituksel-
ta työtä vastaan ostetut puut, keväällä ne käy-
tiin sahaamassa omalla sirkkelillä ja kesällä en-
nen leiriä ja leirin aikana iltatöinä nousivat pat-
terien asuntoparakit, saunat ja sotilaskoti. Pal-
jon ovat hikeä vuodattaneet silloinen kantahen-
kilöstö ja varusmieserät leiriä rakennettaessa, 
mutta purnauksia ei kuulunut, vaan luulisin, et-
tä mieli oli "poppoilla" samantapainen kuin omaa 
kesähuvilaa olisi rakennettu. 

Ammuntatulokset leireillä osoittivat myös, et-
tä niin koulutus kuin rannikkotykistön itse ke-
hittämä, jopa rakentamakin, tuliasemalaitteisto-
keskiölaitteineen-, oli tarkoituksenmukaista ja 
tarkkoja tuloksia antavaa myös maamaaliam-
munnassa. Leirikauden lopettajaisammunnoissa 
Rovajärvellä kesällä 1953 täytyi asettaa vartio-
miehet keskiöalueelle "torjumaan" seuraamassa 
olleitten ulkolaisten sotilasasiamiesten "rynnäk-
köä" patteriasemassa, kun he olivat seuraamis-
paikaltaan nähneet "Raskaan keskiöpatteriston" 
ammunnan napakymppinä annettuun maaliin. 
Kaikilla oli esillä kysymys: "Mikä on keskiöpat-
teristo ja millainen se on"? 

Kenraali Poppiuksen kanssa oli silloin leirillä 
keskustelua upseerien vaihtokomennuksista kt:n 
ja moottoroidun rt:n kesken, mutta komennus-
määrärahojen niukkuus lienee ollut silloin es-
teenä. Olikin vähän ihmeellistä ja ehkä vanhois-
ta perinteistä liikaa kiinnipitämistä se, että ran-
nikkotykistö samoilla tykeillä ja tavallisesti vie-
lä vanhemmilla malleilla, pystyi epäsuoralla 
suuntauksella tehokkaasti ampumaan niin kiin-
teisiin kuin liikkuviinkin maaleihin, mutta kent-
tätykistö silloin tehokkaasti vain kiinteisiin maa-
leihin. Ehkäpä asia on jo korjaantunut. 
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Suomen Sokeri Osakeyhtiö Kestilän myymälät, Vaasa 

Suomenlinnasta se alkoi . . . 

Vaasan rannikkopatteristo 
20-vuotta moottoroidun 
rannikkotykistön kouluttajana 

Perustaminen 
Viimeksi käydyt sodat, varsinkin vv:en 1941— 

1944 sota maamme rantaviivan pituuden tilapäi-
sesti kasvaessa huomattavasti, osoittivat mootto-
roidun rannikkotykistön koulutuksen aloittami-
sen tarpeellisuuden. Ensimmäisten Isosaaren lin-
nakkeella tehtyjen kokeilujen ja Turun Rannik-
kotykistörykmentissä muodostetun moottoroidun 
rannikkotykistöpatterin suoritettua eri leireillä 
onnistuneita ammuntoja perustettiin puolustus-
voimain uudelleen järjestelyyn liittyen 1. 12. -52 
1. Erillinen Rannikkotykistöpatteristo. Väliaikai-
seksi sijoituspaikaksi määrättiin Suomenlinna. 

Nimen- ja paikkakunnan muutos 
Toiminnan alettua täydellä teholla Suomenlin-

nassa todettiin, että paikka ei ollut sopiva 
mtrtpstolle. Muutto Vaasaan väikkyi kaiken ai-
kaa taka-alalla. Ratkaisun kuitenkin viipyessä 
etsittiin patteristolle paikkaa mm Porkkalasta 
alueen tultua luovutetuksi takaisin Suomelle. 
Väliaikaisen sijoituspaikan aiheuttama epävar-
muus kuitenkin loppui, kun periaatepäätös Poh-
janmaan Jääkäripataljoonan siirtymisestä Sodan-
kylään tehtiin. 1. ErRtPston sijoituspaikaksi mää-

rättiin tässä yhteydessä Vaasa. Samoihin tapah-
tumiin liittyen patteriston nimi muutettiin Vaa-
san Rannikkopatteristoksi 1. 1. 1957. 

Vuoden 1964 elokuussa oli siirtyminen Vaasaan 
vihdoin tapahtunut tosiasia. 

Kokoonpanon kehitys 
1. ErRtPston kokoonpanoksi vahvistettiin esi-

kunta, esikuntapatteri, 2 moottoroitua rannikko-
tykistöpatteria ja Sommarön vartiolinnake. Kun 
todettiin, että kiinteän rt:n ryhmänjohtajakoulu-
tus ei sellaisenaan soveltunut patteristolle, pe-
rustettiin 15. 3. 1954 oma aliupseerikoulu. 

Käytännön antamien kokemusten ja suoritet-
tujen kokeilujen perusteella päädyttiin 1. 3. 1971 
virallisesti nykyiseen kokoonpanoon: esikunta, 
esikuntapatteri (EPtri), tiedustelupatteri (Tied-
Ptri), 2 tulipatteria (1. ja 2. TPtri), sekä reservi-
aliupseerikoulu RAuk), joka vastaa toimintaval-
miuskoulutuksen vaatimuksia. Samassa yhtey-
dessä siirtyi Sommarön linnake Vaasan Sotilas-
piirin alaisuuteen. 
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Kesko Oy, Vaasa Oy Scan Auto Ab, Vaasa 

Perinteet 
VaaRPston kunniamarssiksi määrättiin v. 1957 

Napuen marssi, joka muistuttaa Pohjanmaan la-
keuksilla 19. 2. 1714 käydystä raskaasta taistelus-
ta. Marssin on muodostanut professori Heikki 
Klemetti ja sotilassoittokunnalle sovittanut Art-
turi Rope. Patteriston joukko-osastolippu vahvis-
tettiin 20. 12. 1957. Vaasan kaupungin lahjoitta-
man ja kenttäpiispa Toivo Laitisen vihkimän li-
pun iuovutti patteristolle 4. 6. 1958 Tasavallan 
Presidentti Urho Kekkonen puolustusvoimain 40-
vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä. 

Lippua hallitsee heraldisen linnakkeen ympä-
röimä Vaasan vaakunan keltainen lyhde kobol-
tin sinisellä pohjalla. Lipun on piirtänyt taiteili-
ja B. Heinonen. 20-vuotiaan patteriston perinteet 
eivät ulotu pitkälle, mutta lisääntyvät päivittäin. 

Komentajat 
Patteriston perustamisen johti sen ensimmäi-

nen komentaja evl Kalle Koski. Hänen siirtyes-
sään siviilielämän palvelukseen 10.7. 1957 tuli pat-
teriston komentajaksi evl Veikko Vuorela. Hä-
nen aikanaan tapahtui patteriston siirtyminen 
Vaasaan ja sopeutuminen paikallisiin olosuhtei-
siin. Ev Vuorelan luovutettua komentajan tehtä-
vät 26. 2. 1965 evl Eino Herttualle alkoi komen-
tajarintamalla tapahtua. Evl Hertttua luovutti 
tehtävät evl Torsti Kivirannalle 29. 9. 1967, hän 
puolestaan evl Olavi Aspinjaakolle 16. 10. 1969. 
Evl Aspinjaakon ehdittyä olla komentajan tehtä-

vässä miltei tasan 2 vuotta, otti patteriston joh-
toonsa 29. 10. 1971 nykyinen komentaja evl Mat-
ti Wähäjärvi. 

Huolimatta usein lyhyeksikin jääneistä ko-
mentajakausista on jokainen heistä jättänyt ku-
kin luonteensa mukaisesti omat näkyvät jälken-
sä patteriston kehittämiseen. 

Teknillinen kehitys 
Patteriston koko olemassaoloaika on ollut ja t -

kuvaa laitteiden ja toimintamenetelmien kehit-
tämistä. 

Moottoroidun keskiön kehittäminen aloitettiin 
sijoittamalla se aluksi vanhaan linja-autoon, mi-
kä ei suinkaan ollut maastokelpoinen ratkaisu. 
Tästä siirryttiin auton lavalle nostettaviin ras-
kaisiin "keskiökoppeihin" ja vihdoin kolmeen hi-
nattavaan keskiöperävaunuun. Kehitettäessä 
kiertokaukoputkea siten, että siihen voitiin aset-
taa suoraan suuntaero mahdollisti tämä siirty-
misen kevyeen suuntalaitteeseen. Tästä oli puo-
lestaan seurauksena se, että voitiin kokonaan 
luopua suuntalaitevaunusta kaikkien laitteiden 
tasoa lukuunottamatta mahtuessa yhteen kes-
kiöperävaunuun. Kun lisäksi käytäntö on osoit-
tanut tasovaunun tarpeettomaksi tasotoiminnan 
tapahtuessa teltassa, on patterin puitteissa pääs-
ty yhteen hinattavaan keskiöperävaunuun, pat-
terin komentovaunuun. Tämä kaikki on luonut 
aivan uudet mahdollisuudet patterin naamioimi-
selle, hajaryhmittämiselle ja suojaamiselle kes-

. . . ja jatkuu. Vaa\av.a 
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Varustamo Vaasa-Umeä Keskusosuusliike Hankkija, Vaasa 

kiövaunujen välisten kaapeliyhteyksien vähen-
nyttyä ratkaisevasti. Keskiön varamenetelmänä 
on edelleen ollut käytössä ns. tasokeskiö, joka 
varsinkin maa-ammunnoissa on osoittautunut 
käyttökelpoiseksi ja nopeaksi. 

ViestiKaluston alalla on vajaan vuoden ollut 
kokeilukäytössä maj K Viikon kehittämä ns. 
keskusakkujärjestelmä, jossa keskiön kaikki 
puhelimet sekä tykillä puhelimet ja tykin valai-
su saavat voiman samasta virtalähteestä entisen 
paristojärjestelmän toimiessa varajärjestelmänä. 
Kokeilu on osoittautunut erittäin onnistuneeksi. 

Tykkikalustona ovat käytössä olleet 152 H 37 ja 
76 K 36 tykit. Tälläkin alalla on tapahtunut huo-
mattavaa kehitystä patteriston saatua lokakuun 
alussa täysin nykyaikaisen uuden tykkikaluston. 
Uusien tykkien mukana tulivat myös entisen 
kiinnityspistejärjestelmän korvaavat kollimaat-
torit, joiden meriammuntaan soveltuvuuden ko-
keilu on aloitettu. 

Moottoriajoneuvotilanteen oltua vielä vuosi 
sitten aivan aallonpohjassa on siinä viime kuu-
kausina tapahtunut aikaisempaan verrattuna 
huomattavaa paranemista patteriston saatua 
maastohenkilöautoja, radioautoja, kuorma-auto-
ja ja maastokuorma-autoja. Odotettavissa on li-
säksi lähiaikoina tykinvetokaluston uusiminen 
kokonaisuudessaan. 

Koulutus 
Patteriston väliaikainen sijoituspaikka Suomen-

linnassa ei suosinut koulutusta eikä sen kehittä-
mistä. Oltiinhan sidottuja saareen ja siirtymi-
nen harjoitusmaastoon vaati aina merikuljetusta, 
joka sinänsä kylläkin on tärkeä koulutuskohde. 

Teoreettinen koulutus- ja kehysharjoittelu 
annettiin Suomenlinnassa kasarmin lähiympä-

Vaasassa puolestaan rautatiekuljetukset . . . 

ristössä, mutta tilanteenmukaiset harjoitukset 
tapahtuivat Malmilla ja Santahaminassa sekä 
myöhemmin Porkkalassa. Maastoharjoitusjaksot 
saattoivat kestää päivästä jopa kuukauteen. Lei-
rirahakysymys ratkaistiin silloin ns mahapalk-
kamenetelmällä, joka edellytti kantahenkilö-
kunnan kuljettamista yöksi kotiin. Työpäivä 
saattoi venyä tällöin usein 12-tuntiseksi. 

Vaasaan siirtymiseen liittyi toiveita koulutus-
mahdollisuuksien parantumisesta. Osittain toi-
veet toteutuivatkin. Oltiinhan nyt sentään tu-
kevasti mantereella. 

Vaasassa ovat lähimmät, joskin pienet, Ger-
byn rantapalstan, ampumaradan ja lentokentän 
harjoitusalueet noin 6—10 km:n päässä kaupun-
gin keskustassa sijaitsevalta kasarmialueelta. 
Näillä alueilla voi TiedPtri pitää viesti- t j - ja 
mittauskoulutustaan, 1.—2. TPtri tuliasemiinajo-
harjoituksiaan sekä RAuk omaa koulutustaan. 
Suuremmat harjoitukset ja esim taisteluam-
munnat jalkaväen aseilla joudutaan suoritta-
maan Lohtajan Vattajanniemellä, joka sijait-
see 170 km Vaasasta pohjoiseen. Siirtyminen täl-
le alueelle on vaatinut viime aikoihin saakka 
rautatiekuljetuksen heikon moottoriajoneuvoti-
lanteen takia. 

VaaRPsto on perustamisestaan lähtien ollut 
siitä erikoinen, että se on saanut koulutettavat 
varusmiehensä hyvin laajalta alueelta, idässä 
Lappeenrannasta, pohjoisessa ajoittain jopa Ko-
larista saakka. Viime aikoina on kuitenkin oman 
maakunnan poikien osuus lisääntynyt voimak-
kaasti. 

Koottu sijoitus Vaasan kasarmialueella luo jo 
sellaisenaan hyvän mahdollisuuden yhtenäiselle 
koulutukselle ja hengelle. Muista rt-joukoista 
poiketen on patteristolla mahdollisuus siirtyä 
jokaisen saapumiserän joukkoharjoituskaudella 
harjoituspatteristokokoonpanoon ja todeta lei-
rillä patteriston taisteluvalmius. 
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Milloin Lohtajalla . . . 

Osallistumiset Rovajärven ampumaleireihin 
ovat jatkuneet myös Vaasasta. 

Tämä leiri on patteristolle aina suuri merk-
kitapaus. Päästyään "juonesta" kiinni on patte-
risto pystynyt kilpailemaan tasaveroisena kump-
panina kenttätykistöpatteristojen kanssa. Vaa-
sasta ovat sotaharjoitukset suuntautuneet paitsi 
lähiympäristöön Pohjanmaalla myös Utön lin-
nakkeelle etelässä ja Hailuotoon sekä Kajaanin 

Milloin Rovajärrrllä . . . 

ympäristöön pohjoisessa suunnassa. 
Sotaharjoitukset ja varsinkin leirit ovat muo-

dostuneet "tykkimieshengen" kohottajiksi ja an-
taneet patteristolle positiivisen "menevän mie-
hen meiningin." 

Mitä tulevaisuudessa 

Ilmeisesti työtä ja uurastamista tarvitaan edel-
leen moottoroidun rannikkotykistön voimakkaas-
sa nousussa olevan kehityksen jatkamiseksi. Tä-
hän meille luovat hyvän pohjan ne ylempien joh-
toportaiden myötämielisyyden osoitukset, joita 
patteristo on saanut osakseen viimeaikaisten ka-
luston parannuste n ja lisäysten muodossa. Ja 
yleensäkin: toivossa on hyvä elää. 

Leirit ja sotaharjoitukset 
Suomenlinnasta lähtien on VaaRPstolla ollut 

"camping-pston" maine. Leireily patteriston 
olemassaolon alkuaikoina suuntautui lähinnä 
Isosaareen, Santahaminaan, Porkkalaan ja tie-
tenkin Rovajärvelle. 

Retkeilyä täydensivät vielä osallistumiset so-
taharjoituksiin milloin itään Loviisan ja Kot-
kan alueille, milloin länteen Kemiöön ja Lou-
nais-Suomeen. 

Sama tendenssi jatkui Vaasassa. Täällä leirit 
suuntautuivat aluksi miltei yksinomaan Raippa-
luodon Sommaröön, jossa suoritettiin kaikki ty-
kistön kovapanosammunnat. 
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Vaasan Höyrymylly Oy Vaasan kaupunki 

Lohtaja "löydettiin" varsinaisesti v. 1966 ja 
havaittiin hyväksi leiripaikaksi. Alue suo erin-
omaiset mahdollisuudet harjoitella tuliasemien 
vaihtoja sopivan maastomuodostuksen ja maa-
perän ansiosta. 

Nykyään pidetään Lohtajalla lähinnä patte-
riston kesäleiri sekä j ä ä o s a RAuk:n ampumalei-

Milloin Reilassa . . . 

reistä ja muista tykistöllisistä harjoituksista. 
Vuonna 1969 saatiin vaihtelua leirinpitopaik-

koihin, kun käyttöön tuli Rauman eteläpuolella 
sijaitseva Pyhärannan Reilan leirialue. Alue so-
veltuu hyvin kaikkina vuodenaikoina pidettä-
viin leiriharjoituksiin. 
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Vaasa-

merestä noussut kaupunki 

Kemira Oy 

Päätoimittaja 
Ilmari Laukkonen 

Oy VVärtsilä Ab 

Samaan tapaan kuin Venus-jumalatar syntyi 
vanhan tarinan mukaan meren vaahdosta voi-
daan myös Vaasan kaupungin kuvaannollisesti 
sanoa syntyneen Merenkurkun vaahdosta. Geo-
logit ovat nimittäin osoittaneet, että 400-luvun 
lopulla eli kansainvaellusten aikana Vaasan tie-
noilla oli merenpinnan yläpuolella vain muuta-
mia saaria. 900-luvulla olivat saaret jo suuren-
tuneet, mm. Sundom, Gerby ja Iskmo olivat ko-
honneet merestä. Kun hyppäämme jälleen 400 
vuotta eteenpäin, 1400-luvulle, Mustasaari hah-

mottuu ja sen läheisyydessä pieni Korsholm. 
Vuosisatojen kuluessa pistää Klemetsön niemi 
yhä selvemmin mantereesta mereen. 

Asutuksensa Vaasan seutu sai pääasiassa sa-
maa tietä kuin muukin Etelä-Pohjanmaa eli 
Kyrönjokea pitkin. Tämä tapahtui 1300-luvulta 
lähtien. Mutta myös Ruotsista siirtyi väkeä Poh-
janmaan rannikolle ja kaupankäynnin päästyä 
alkuun asettui Euroopan mannermaalta tullei-
ta kauppiaita vakinaisesti asumaan nykyisen 
Vaasan tienoille. 

Tällaiselta näytti Vanha Vaasa ennen paloa. 
Vas. kirkko, tapuli, raatihuone ja triviaalikou- • 
lu, joiden rauniot ovat vielä jäljellä. 
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Etelä Pohjanmaan Voima Oy 

Mustasaaren pitäjä, jonka alueelle Vanha 
Vaasa syntyi, mainitaan asiakirjoissa ensimmäi-
sen kerran v. 1348. Korsholman linna, jonka val-
leja on Vanhassa Vaasassa vieläkin nähtävissä, 
vuorostaan perustettiin Ruotsin vallan tukikoh-
daksi Albrekt Mecklenburgilaisen voitettua 
maassa valtataistelun. Vaikka linnoitus oli so-
tilaallisessa mielessä vaatimaton, oli sillä hallin-
topaikkana tärkeä merkitys, sillä Pohjanmaan 
lisäksi myös Länsipohja kuului l innanherrojen 
alaisuuteen. Samalla se oli eri läänitysherrojen 
ja myöhemmin maaherrojen tyyssija. Taisteluun 
linnoitus joutui yhden ainoan kerran, v. 1396, 
jolloin saksalaiset vitali-veljekset, jotka tosi-
asiassa olivat merirosvoja, valtasivat sen tuke-
akseen Albrekt Mecklenburgilaista. 

Vaasan kaupungin perustamiselle linnan vä-
littömään läheisyyteen loi edellytykset se, että 
tuolle alueelle oli syntynyt kauppapaikka, josta 
mm. harjoitettiin talonpoikaispurjehdusta. 
Kaarle IX halusi lopettaa talonpoikien pur jeh-
dusoikeuden ja perusti sitä varten kaupunkeja, 
jotka soveltuivat paremmin tuon ajan merkan-
tilistiseen eli valtiojohtoiseen kauppajärjestel-
mään. Vaasan kaupungin perustamiskirja annet-
tiin 2. 10. 1606 ja v. 1611 se sai nykyisen nimen-
sä sekä privilegiot, jotka määrittelivät porva-
rien oikeudet ja velvollisuudet. Vaasan perusta-
misen aikoihin oli sen pohjoispuolella vain Ou-
lun kaupunki. 

Pohjanmaan lääni muodostettiin v. 1634 ja sen 
pääpaikkana oli ensin Oulu, vuodesta 1688 Vaa-
sa. Tämä laaja lääni jaettiin v. 1776 Vaasan ja 
Oulun lääneihin. Näihin aikoihin Vaasa sai myös 
hovioikeuden, jonka alkuperäinen tyyssija on 
nykyisin Mustasaaren kirkkona. 

Valio Meijerien Keskusosuusliike 

Jääkärien Vaasaan saapumisen muistoksi pysty-
tettiin Vaskiluodon sillan alkupäähän, Hovioi-
keuden puiston reunaan Lauri Leppäsen veistä-
mä jääkäripatsas. 

Kauppatori on Vaasan keskeinen paikka, jossa 
varsinkin kesällä on runsaasti niin myyntipaik-
koja kuin ostajiakin. Vasemmalla Yrjö Liipolan 
veistämä Vapaudenpatsas. 
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Hartwall Oy Panimo Bock Teräs Oy 

Kaupan merkitys oli Vaasan kehitykselle ra t -
kaiseva, joskin sitä rajoitt ivat monet säännöste-
lymääräykset. Vasta kun kaupunki sai v. 1765 
tapulikaupungin oikeudet, sen talouselämä alkoi 
kukoistaa ja vaasalaisten laivat saivat viedä ta-
varaa muuallekin kuin Turkuun ja Tukholmaan. 
Kun vielä talonpoikaispurjehdus sallittiin, vie-
tiin Vaasasta tavaraa kaukaisiinkin maihin. 
Vaasalaisista laivanvarustajista on erityisesti 
mainittava Carl Gustav Wolff, joka omisti usei-
ta kauppa-aluksia. Näitä oli esim. v. 1868 Vaa-
sassa kaikkiaan 35. 

Vientivarastoista olivat tärkeimmät terva, pi-
ki ja myöhemmin lankut, laudat, turkikset ja 
maataloustuotteet. Vaasan kuulua ruista vietiin 
Moskovaan saakka. Kaivostoiminnan alettua 
maakunnan ruukeissa vietiin jonkin verran 
myös kankirautaa, samalla kun Ruotsista tuo-
tiin vuorimalmia raudänjalostuksen raaka-ai -
neeksi. 

1600—1700-lukujen kotimaan kaupalle olivat 
tyypillisiä talonpoikien ja kauppiaiden kiinteät 
suhteet. Maakauppa oli kielletty ja siksi talon-
pojat kuljettivat pitkienkin matkojen takaa 
tuotteensa kaupunkiin, missä he vaihtoivat niil-
lä tarvitsemiaan tavaroita, rautaa, suolaa, kan-
kaita ym. Mutta kauppiaat huolehtivat myös ta-
lonpoikien veroista tuotteita vastaan. Varsin ta-
vallista oli, että tämän ns. majamies järjestelmän 
aikana talonpojat velkaantuivat kauppiaille sii-
nä määrin, että joutuivat luovuttamaan omai-
suuttaan velan maksamiseksi. 

Vanhan Vaasan kehityksen katkaisi v. 1852 
elokuussa sattunut tulipalo, joka tuhosi hovioi-
keuden ja kauppias Wasastjernan taloa lukuun-
ottamatta koko kaupungin. Niin järkyttävä kuin 
tämä onnettomuus kaupungin asukkaiden kan-
nalta olikin, merkitsi se kuitenkin pääelinkeino-
jen, kaupan ja merenkulun kannalta parempia 
olosuhteita. Kun uutta Vaasaa alettiin rakentaa 
7 kilometriä lännemmäksi Klemetsön niemelle, 
saatiin parempi satama samalla kun ruotsin-
maalainen arkkitehti C. A. Setterberg laati kau-
pungille väljän asemakaavan, jolle viisi puisto-
katua ovat tunnusomaisia. Tuhoisien tulipalojen 
estämiseksi jätettiin tonttien väliin palokatuja 
ja niidenkin varsille istutettiin puita. 

Vaasan kaupan ja merenkulun kehitystä edis-
ti rautatien saaminen v. 1883 ja Vaskiluodon sy-
väsataman valmistuminen kymmenisen vuotta 
myöhemmin. Sataman tavaraliikenne on viime 
aikoina ollut suhteellisen vaatimatonta, mutta 
sitä enemmän on laajentunut autolauttaliikenne, 
jonka vaikutus heijastuu varsinkin kesäisin ko-
ko kaupungin talouselämään. Vaasan lentokent-
tä palvelee verraten hyvin kotimaanliikennettä 
ja suoria lentoyhteyksiä on täältä myös Uuma-
jaan ja Sundsvalliin. Autoliikenteen voimakas 
kasvu on merkinnyt myös tieverkoston ja katu-
jen parantamista. 

Vaasan kaupalle ovat olleet pitkät a ja t tun-
nusomaisia monet tukkuliikkeet, joista eräillä on 
ollut ja on edelleenkin koko maa toimialuee-
naan. Kaupungin teollisuus ei toisen maailman-
sodan jälkeen ehkä ole kehittynyt niin ripeästi 
kuin kaupungin asema olisi edellyttänyt. Vaa-

sassa on joka tapauksessa toiminut jo kauan 
huomattavia teollisuuslaitoksia ja tällä hetkel-
lä teollisuus antaa työtä runsaalle kolmannek-
selle kaupungin asukkaista. Sähköteknillisen ja 
elintarviketeollisuuden ohella Vaasassa on ko-
nepaja-, tekstiili-, vaatetus-, kemian- ja graafi-
sen teollisuuden tuotantolaitoksia, joista monet 
harjoi t tavat myös vientiä. Teollisuuden työnte-
kijöistä monet asuvat Vaasan ympäristökunnis-
sa. 

Vaasa on tunnettu kulttuurikaupunki. Sen 
koululaitos periytyy 1680-luvulla perustetusta 
triviaalikoulusta, jolla oli aikanaan tärkeä mer-
kitys koko läänissä. Koululaitos, kuten kaikki 
muukin kulttuuritoiminta, oli pitkään yksin-
omaan ruotsinkielinen ja vasta v. 1880 kaupun-
ki sai ensimmäisen suomenkielisen oppikoulun, 
Vaasan Lyseon. Alkeisopetusta luonnollisesti oli 
annettu suomen kielellä aikaisemminkin. Nykyi-
sin Vaasassa on neljä suomen- ja kolme ruotsin-
kielistä oppikoulua, kaupallinen ja teknillinen 
oppilaitos, kaksi ammattikoulua, musiikkiopisto, 
kaksi työväenopistoa, talouskoulu ja eräitä pie-
nempiä yksityisiä ammattioppilaitoksia. Kesä-
yliopisto on toiminut useita vuosia. Varsin huo-
mattava tapahtuma Vaasan sivistyselämässä oli 
Kauppakorkeakoulun perustaminen v. 1968. Lä-
hitulevaisuudessa toivotaan tänne saatavan 
ruotsinkielinen opettaj akorkeakoulu. 

Vapaita sivistysharrastuksia on rikastuttanut 
Vaasan kaksikielisyys (ruotsinkielistä väestöä 
on tällä hetkellä n. 28 °/o). Kaupungissa on suo-
men- ja ruotsinkielinen teatteri, kaupunginor-
kesteri, useita kuoroja ja pienempiä soitinyh-
tyeitä. Vaasan sotilasmusiikin perinteet ovat 
vanhat ja niitä jatkaa Vaasan Varuskuntasoitto-
kunta. Valtakunnallisestikin huomattaviin saa-
vutuksiin ovat päässeet vaasalaiset kuvaamatai-
teilijat, joita kaupungissa työskentelee nykyisin-
kin useita. Pohjanmaan Museossa ja Tikanojan 
Taidekodissa ovat arvokkaat taidekokoelmat. 

Vaasan menneisyydestä puhuttaessa ei ole 
unohdettava niitä maamme kohtalonvuosia, jot-
ka ovat koetelleet myös Vaasaa. Isonvihan aika-
na marssi venäläisiä joukkoja Napuen taistelun 
jälkeen 19. helmikuuta 1714 Vaasaan, jossa ne 
olivat maaliskuun alkuun saakka. Kaupunki 
joutui tuolloin perusteellisen ryöstön kohteeksi 
ja monia rakennuksia poltettiin. Kuten muualta 
maakunnasta vietiin myös Vaasasta asukkaita 
Venäjälle. Lukuisia ihmisiä pakeni isonvihan 
vuosina Ruotsiin. 

Suomen sodan aikana 25. 6. 1808, taistelivat 
Vaasassa Demidoffin venäläisosasto ja Uuma-
jasta saapunut kapteeni Bergensträlen apuret-
kikunta toisiaan vastaan. Lukumääräisesti pal-
jon suurempaa vihollisosastoa Bergensträlen 
1 000 miehen joukko ei kuitenkaan saanut kar -
koitetuksi. 

Aktivisti- ja jääkäriliike itsenäisyyden saa-
vuttamiseksi elivät voimakkaina Etelä-Pohjan-
maalla ja myös Vaasassa. 1900-luvun alussa kiel-
täydyttiin osallistumasta laittomiin asevelvolli-
suuskutsuntoihin, kolme hovioikeudenneuvosta 
erotettiin venäläistyttämisen vastustamisen ta-
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kia ja Vaasan kautta kulki eräs jääkäriliikkeen 
etappitie Ruotsiin. Vapaussodan alkaessa tam-
misunnuntaina 28. 1. 1918 perusti kenraali Man-
nerheim päämajansa Vaasaan ja täällä myös 
toimi kolmatta kuukautta senaatti. Venäläiset 
joukot riisuttiin aseista ja eteneminen kohti 
Etelä-Suomea alkoi. Vapauden saavuttamisen 
muistoksi pystytettiin Vaasan kauppatorille v. 
1938 Yrjö Liipolan veistämä patsas. Helmikuun 
25. päivänä 1918 saapui jääkärien pääjoukko 
Vaskiluodon satamaan ja ylipäällikkö Manner-
heim tarkasti heidän rivistönsä torilla. Talviso-
dan aikana venäläisten pommit tuhosivat Vaa-
sassa parikymmentä taloa ja kovien pakkasten 
ansiosta voitiin Merenkurkun jäätietä myöten 
kuljettaa Uumajasta Vaasaan aseita ja erilaisia 
tarvikkeita. Talvi- ja jatkosodan välivaiheena 
on merkittävä saksalaisen sotaväen yllättävä 
saapuminen 30. 9. 1940 Vaasaan, mistä joukot 
jatkoivat matkaa Jäämeren rintamalle. 

Ketterät vetäjät mahdollistavat siirtymisen 
paikasta toiseen 

Vaasa on luontonsa puolesta ennen muuta me-
ren kaupunki. Sen saaristo on laaja ja sokke-
loinen, mutta sellaisena harvinainen ja kiehto-
va. Ei ihme, että vaasalaiset ovat siinä määrin 
meren kansaa, että heidän omistamiinsa venei-
siin todennäköisesti mahtuisivat yhdellä kerral-
la kaikki kaupungin asukkaat. Uskoisin, että 
tällaisessa kaupungissa myös rannikon ja ra jo-
jen vart i jat hyvin viihtyvät. Kaupungilla on pit-
kä ja monivaiheinen historia, mutta vaikka se 
kunnioittaakin perinteitään, se ennen muuta 
pyrkii eteenpäin, kehittyväksi kauppa-, teolli-
suus- ja kulttuurikaupungiksi, jossa myös asuk-
kaiden viihtyisyyttä vaalitaan. 

Vaasa on meren ja veneiden kaupunki. Kuvam-
me Hietasaaren leirintäalueen sillan tienoilta. 

Vanhoissa puitteissa oppilaasta kehittyy vähi-
tellen uusi ryhmänjohtaja 

Tykki tuliasemassa kovapanosammunnassa 
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Everstiluutnantti evp 
Pentti SILVAST 

j ^ M . jB [ Uusia näkymiä 

Toisen maailmansodan antamat kokemukset pyrittiin ot-
tamaan opiksi mahdollisimman nopeasti. Erääksi hyvin tär-
keäksi kysymykseksi nousi meillä jo 1940-luvun lopulla liik-
kuvan rannikkotykistön kehittäminen. Se johti pian oman 
erityisen joukko-osaston perustamiseen. Samaan asiakoko-
naisuuteen liittyi myös nimenomaan tätä tarkoitusta varten 
suunnitellun tykin aikaansaaminen. 

Tänään voidaan todeta, että molemmilla suunnilla on saa-
vutettu kunnioitettavia tuloksia. Koska taktiikkaa ja tekniik-
kaa sisältäviä ajatuksia harvoin yhdessä esitetään, saattavat 
oheiset rivit puoltaa paikkaansa Vaasan Rannikkopatteris-
ton täyttäessä 20 vuotta. 

Ilman maalla ja merellä tapahtuvaan yhteis-
toimintaan kouliintunutta liikkuvaa rannikkoty-
kistöä tuskin voitaisiin rannikkojemme puolus-
tamista nykyiseen tapaan ajatella. Erikoiska-
luston puute asettaa tässä rajoituksia. Jo tänään 
pitäisi rannikolla puhua maihinnousijan tapaan 
trifibio-operaatiosta. Ainakin liikkuvan tykistön 
liikkuvimmilla tulenjohto- ja mittausryhmillä 
pitäisi olla ilmakuljetuskalustoa käytettävissään. 

Eräs offensiivinen käyttöajatus 
Kiinteä rannikkotykistö puolustaa. Hyökkäyk-

senä voi pitää vain jonkin uuden, eteentyönne-
tyn puolustuskeskuksen rakentamista. Liikkuva 
rannikkotykistö sitävastoin voi myös hyökätä 
ja "vallata" rannikon ennen maihinnousijaa. 

Esimerkiksi offensiivisesta ajattelusta sopii 
venäläinen ratkaisu I ja II ms välillä. V. 1932 
ryhdyttiin sijoittamaan 305 mm tykkejä rauta-
tiealustoille. Työ valmistui vuosikymmenen lop-
pupuolella. Tykit ajettiin keväällä 1940 Baltiaan 
ja Hankoon. 

Teknillisiä näkökohtia 
Liikkuvan rannikkotykistön perustamisen ai-

kaan pohdittiin myös tekniikkaa. Ajattelutapa 
ei ole tähän mennessä paljon muuttunut. 
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Ammusvalikoima voi olla suppea. Todennä-
köisimmät maalit ovat edelleen vain heikosti 
suojattuja. Maihinnousijaa voi verrata laa jah-
kolla alueella etenevään panssarien tukemaan 
osastoon. Poikkeuksena on pidettävä, että liik-
kuva rannikkotykistö joutuisi tuli t tamaan "liha-
via" maaleja erikoisammuksilla. 

Laaja tulialue edellyttää suurta kantamaa. 
Vähimmäisvaatimukseksi tulee silloin 120—150 
mm kaliiperi. Tätä ei ole juuri ylitetty, koska 
liikkuvuus olisi silloin pienentynyt. Kaliiperin 
suurentaminen kasvattaa vetäjiä ja ammusajo-
neuvoja. Ampumaetäisyyden kasvaminen lisää 
mittaus- ja viestitoiminnan määrää neliössä. 
Toisaalta suurempi kaliiperi toisi lisää tehoa 
ammukseen ,lisää kantamaa ja vähentäisi välil-
lisesti liikkuvuusvaatimusta. 

Uusi kotimainen tykki 
Tällaiset ajatukset olivat Merivoimien Esikun-

nassa esillä, kun kotimaisen tykin kehittämiseen 
ryhdyttiin. Pääesikunnan 1950-luvulla vahvis-
tamat ylijohdon tykille asetetut vaatimukset 
ovat yhä käyttökelpoisia. 

Ne perustuivat II ms kokemuksiin, lähtökoh-
tana oli ilmeisesti 122 K 31. Uusi tykki valmis-
tui 1960-luvun alussa puolustusministeriön ja 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola Oy Strömberg Ab 

KOTIMAINEN 155 MM TYKKI 
Kotimaassa 1950- ja 1960-luvulla kehitetty tykki täyttää liikkuvan rannikko-

tykistön vaatimukset. 
Täm,ä ratkaisu soveltuu käytettäväksi 122—155 mm kaliipereilla ja myös kiin-
teällä lavetilla. 
Nykyaikaiset telit sallivat tykkien vetämisen tarvittaessa jopa 100 km/h. 
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kotimaisen aseteollisuuden yhteistyönä. Tällä 
hetkellä sen kaliiperi on vaihdettavissa 122—155 
mm välillä. Uusimman 155 mm kanuunan suori-
tusarvoja kuvaavat seuraavat luvut 

950 kg 
6800x2600x2000 mm3 — paino 

— ulottuvuudet 
— maavara säädettävissä 200—310 mm 
— kytkinsilmukan paino 900 kg 
— suurin ajonopeus 100 km/h 

— sivusuuntausalue 
kenttälavetilla 

— korkeussuuntausalue 
— tulinopeus 
— lähtönopeus 
— ampumaetäisyys 
— ammuksen paino 

4x90° 
—5° — +52° 
4 ls/min 
250—800 m/s 
4—23 km 
43—45 kg 

Tykki soveltuu asennettavaksi eri tyyppisille 
liikkuville ja kiinteille perustoille. 

Uusia näkymiä 
Vastaista kehitystä arvioitaessa on otettava 

huomioon tiestön paraneminen ja moottoriajo-
neuvojen kehittyminen. Tämä voi merkitä kalii-
perin suurenemista ja kantaman kasvua. 

Nyt ollaan todennäköisesti samassa tilanteessa 
kuin aikanaan 1950-luvulla keskiötä kehitettäes-
sä. Nykyisiä tietojen käsittely- ja siirtomahdolli-
suuksia ei uskallettu silloin tarpeeksi ennakoida. 
Milloin taloudelliset uhraukset sitten sallivat 
uusimman tekniikan täydellisen käyttämisen, on 
luonnollisesti jo toinen asia. 

Liikkuvan rannikkotykin perustyyppinä tulee 
ilmeisesti säilymään kenttälavettinen tykki. 
Osittain voidaan siirtyä telatykistöön ja lisätä 
samalla suojaa. 

Tarkoituksen mukaista saattaa olla myös an-
sainperustoille rakennettujen tykkien kuljet ta-
minen kantoautoilla tuliasemien välillä. Kanto-
autot ovat muun ajan tavanomaisissa kuljetus-
tehtävissä. Mm. Canet-tykkejä siirrettiin näin 
II ms vuosina ja hyvin nopeasti. 

Ohjuksien, mutta tuskin enää tykkien, si-
joittaminen rautatiealustoille on mahdollisuuk-
sien rajoissa. Tässä voi viitata uudelleen venä-
läiseen ajatteluun. Samantapaisia erikoissovel-
lutuksia saattavat vastaisuudessa olla myös 
tykkilautoille rakennetut liikkuvat rannikkoty-
kistöpatterit. 

Rannikkotykistön ensimmäiseksi tehtäväksi 
mainitaan satamien puolustaminen. Alun alkaen 
on silloin usein ollut kysymyksessä laivatykkien 
sijoittaminen satamaan yhtä ainutta tehtävää 
varten. Ajatusta on sitten laajennettu ryhmittä-
mällä kiinteitä pattereita tärkeimpien kapeikko-
jen ja väylien varsille. 

Merimaasto ei kuitenkaan kaikkialla ole niin 
selväpiirteistä, että mahdollisen maihinnousijan 
ajatuksenjuoksua voitaisiin vuosikausia etukä-
teen ennakoida, niinkuin linnoitettavien puolus-
tuskeskusten rakentaminen edellyttää. 

Liikkuva rannikkotykistö on meillä välttämätön 
Näin on laita avorannikoilla, joita ei kokonai-

Talvisodan päätyttyä määrättiin allekirjoitta-
nut Hangon vuokra-alueen ympärille muodoste-
tun lohkon esikuntapäälliköksi. Eversti Niilo 
Kesämaa tuli komentajaksi. Esikunta sijaitsi en-
siksi Hisinger — Jägersköldin marmoripalatsissa 
Pinjäisissä ja myöhemmin Dragsvikin kasarmi-
alueella. 

Sain määräyksen 24. 8. 1940 siirtyä Vaasaan 
Pohjanlahden Meripuolustuksen päälliköksi. 
Tämä komealta kalskahtava titteli merkitsi toi-
mintaa Siipyystä — (Kristiinan eteläpuolella) 
Tornioon (ml) saakka. Ensikertaa elämässäni 
saavuin seutukunnalle. Löysin esikunnan ka-
dunvarrelta, joka johtaa kirkolta kasarmi-alu-
eelle tyttökoulusta. Ulko-ovessa ollut nimikilpi 
osoitti, että sisään vain. Toisessa kerroksessa 
näin eräässä ovessa ohjauksen komentajan pöy-
dän ääreen. Missään ei näkynyt yhtään elävää 
olentoa. Suuressa huoneessa vaivuin mietteisiin. 
Hetken kuluttua raoitti joku varovaisesti ovea. 
Näin suuret pyöreät kasvot vahvan harmaan 
kuontalon alla. Punaisten poskien välissä oli ko-
vasti suurentavat silmälasit. Kuului "Onhan se 
sama mies, vänrikki Simonen Laatokalta". Tuli-

suudessaan voida linnoittaa. Rannikon puolus-
tusasema joudutaan "rakentamaan" taistelun 
aikana tai välittömästi ennen sitä. Puolustuksen 
tehokkaimman osan muodostaa silloin raskaiden 
aseiden tuli. 

Rannikkotykistön linnoituslaitteiden suoja 
korvataan tässä liikkuvuudella. Liikkuvan ran-
nikkotykistön merelliset tehtävät ovat samat 
kuin kiinteän, mutta toisaalta maalla samat kuin 
kenttätykistön. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, 
että liikkuvuus määräytyy "maallisten", mutta 
tulenkäyttö sekä "maallisten" että "merellisten" 
vaatimusten mukaisesti. Meriampumatekniikan 
hallitseminen ei poista vaatimusta taistella kent-
tätykistön tapaan. 

Aseteknillisesti tämä on hoidettavissa. Viesti-, 
mittaus-, tulenjohto- ja laskutoiminnalle asetet-
tavat merelliset erikoisvaatimukset sitä vastoin 
poikkeavat tavallisesta maa-ammunnasta huo-
mattavasti. 
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Everstiluutnantti evp 
Norman Simonen 

Pohjanlahden meripuolustuksen 
päällikkönä Vaasassa 
1.9.40-3.9.41 

ja oli ent. RT 3:n Merikomppanian päällikkö, 
Kaptl nyk. komentajakapteeni Hildin Enqvist — 
Vaasan Merivartioston päällikkö. Sanottu var-
tiosto kuului kokonaisuudessaan Meripuolustuk-
seen merivartio-asemineen, moottoriveneineen 
ja permanentti-yhteyksineen. 

Mainitsen joitakin tärkeimpiä apulaisiani. 
Esik. pääll. maj Gunnar Strand, vanha vaasa-
lainen, adjutantt i vänr Helge Miettunen (nyk. 
tärkeä herra Yleisradion palveluksessa, tohtori). 
Asepuolella oli kadettitoverini kapt Veikko 
Ruusuvaara. Lääkärinä oli toht Lassila. Pappina 
pastori Lindholm. Viestiupseerina oli radio-ase-
man päällikkö ltn Vierros. Käytettävissä oleva 
alus oli hinaaja "Olli". Raippaluodolla oli pari 
kolme Jumboa kuusi tuumaisia. Päällikkönä 
Sommarön ptrilla oli ltn Rainer Grönholm. Me-
renkurkussa olevalle Norrskärin saarelle oli 
rakennettava 3-tykkinen 152/45 Canet-patteri. 

Näkemäni sai minut mietteisiin, että sotilaal-
lisuus ei ollut kovin korkealla tasolla, joten sii-
hen puoleen kiinnitin erityistä huomiota. Kou-
lutuksesta mainittakoon erityisesti hiihtomarssi 
Raippaluotoon. Melkoinen hiihtotaival taittui 
verkkaisesti edeten. Komkapt Enqvist sai kul-
kea reessä, vaikka muut hiihtivät. Pureva pak-
kanen antoi sopivaa reippautta telttojen pystyt-
tämiselle ja majoittumispuuhille, keitto oli jo 
valmiina mukana seuranneessa kenttäkeittiössä. 
Ruokailu pakeista teltassa, ruoka näkyi olevan 
hyvin maittavaa. Samalla viikon kestäneellä 
retkellä suoritimme hiihtosuunnistusmarssin. 
Samoin suoritettiin taistelun mukainen harjoitus 
kovin panoksin maastossa oleviin kuviotaului-
hin, joitakin käsikranaatteja heitettiin edettäes-
sä ja vieläpä päiden yli ujelsi joitakin kenttäty-
kin kranaatteja. Kaikki olivat innolla mukana 
hommassa, olihan se näille miehille, myös esi-
miehille, vallan uusi elämys. Hiihtäen tapahtui 
myös paluu Vaasaan. Kesällä olimme jo suorit-
taneet ammunnan Jumboilla, tietenkin meri-
maaliin. 

Eräänä päivänä touko-kesäkuun vaihteessa 
1941 ilmaantui kommodori Svante Sundman esi-
kuntaani ja ilmoitti, että Vaasaan tulee joitakin 
saksalaisia kuljetusaluksia. Niitä ei saa tulittaa. 
Hänellä oli apulaisenaan näissä puuhissa kapt 
(res) Rosenqvist. Kovasti näytti näillä herroilla 

olevan puuhaa. Pian näkyi myös muutos Vaa-
san katukuvassa. Saksalaisrivistöjä ja heidän 
autokolonnejaan näkyi tuon tuostakin. Sotilas-
läänin komentajana ja varuskunnan päällikkönä 
toimi eversti Hannuksela. Hän järjesti saksalai-
sille upseereille tervetuliaispäivälliset ravintola 
"Ernsfissä. Minä olin myös tilaisuudessa läsnä. 
Samoin olin kutsuttuna kenttälounaalle, jonka 
saksalaiset järjestivät ulkosalla ravintola Hieta-
lahden edustalla. Ruokana oli vahva hernerokka 
kera piristysten, ja lopuksi kahvit. Radiosta, 
kova-äänisestä, tuli yhä uudelleen ja uudelleen 
Hitlerin puhe, sillä edellisenä päivänä oli alka-
nut suurhyökkäys itään. Ratsain liikkuva soit-
tokunta esiintyi vuorotellen marssien kentälle 
tulevan joukkueen vahvuisen tykkimieskuoron 
kanssa. Seuraavana päivänä lähti joukko-osasto 
sitten junalla pohjoiseen rintamalle. 

Pr:n Esikunnan upseerit, Vaasa 14. 7. 1941 
(oikealta alkaen kukin rivi) (ylimmäinen) 
Sarasmo, Byman, Kuuters, Wager, Nordman, 
Vierros, Hyvärinen (keskimmäinen) Lehmus, 
Miettunen, Kankaanpää, Lund, Lindholm, 
Rannisto, Malmlund, Rosenqvist, Metsola 
(alimmainen) Lassila, Ruusuvaara, Strand, 
Simonen, Enqvist, Lybeck, Välmä 
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Nykytekstiili Oy 

Opp M Järvinen 

VaaRPstossa palvelevan varusmiehen taipa-
leella alkaa uusi vaihe, kun hän varustenyyt-
tiään raahaten astuu vanhan kolmikerroksisen 
tiilirakennuksen ahtaasta ovesta ja kapuaa syn-
käntuntuiset portaat ylimpään kerrokseen. Hän 
on saapunut sadan aamun taloon, VaaRPston 
Raukkiin, joka sijaitsee vain kivenheiton päässä 
alokasaikana tutuiksi käyneiltä pattereilta. Sa-
malla peruskoulutuskauden aikaisesta hämilli-
sestä alokkaasta on tullut lyhyen tykkimiesvai-
heen jälkeen oppilas. 

Raukissa hänelle tulevat tutuiksi alokasaika-
na vilahduksenomaisesti esiintulleet rannikko-
tykistötoiminnan periaatteet ja salaperäisiltä 
tuntuneet laitteet: hänestähän koulutetaan mies-
tä RT:n aliupseerin tehtäviin ja nimenomaan 
moottoroituun RT:ön. Mutta tämän tykistölli-
sen koulutuksen ohella hän saa koulutusta teh-
tävään, joka hänestä saattaa ainakin aluksi tun-
tua kiehtovalta, nimittäin ryhmänjohtajaksi. 
Olihan kiiltävänatsainen alikessu melkoinen 
herra alokkaille ja mihinkäpä muuhunkaan oppi-

las itseään ja toimiaan vertaa kuin alokasajan 
tapahtumiin ja henkilöihin. 

Koulutuksen kaksitahoinen tavoite heijastuu 
opetuksen järjestelyissä ja organisaatiossa. Ryh-
män johtajakoulutuksen voi yleistäen sanoa kä-
sittävän kaiken sen, mikä jää erikoiskoulutuksen 
ulkopuolelle. Täten siihen kuuluvat mm. ase- ja 
ampumakoulutus, sulkeiset, tsto- ja yleissotilaal-
linen koulutus, joista jälkimmäinen tarkoittaa 
ohjesääntöpykälien viidakossa vaeltamista, siis 
tavallaan henkistä taistelukoulutusta. Myös op-
pilas johtajasysteemin voi laskea kuuluvaksi 
ryhmänjohtajakoulutukseen, sillä saahan oppi-
las vääpeli ja hänen alaisensa jo hyvin tuntu-
man (ja vatsahaavanalun) johtajan murheisiin 
ja iloihin. Johtamiskoulutuksessa kurssi toimii 
yhdessä samoin kuin yleisen rannikkotykistö-
koulutuksen oppitunneillakin, jotka ovat osa 
erikoiskoulutusta. Ko. oppiaine pohjustaa koulu-
tushaaroittain annettavaa erikoiskoulutusta ja 
siksi sen opetus onkin sijoitettu kurssin alku-
puoliskolle. Ryhmänjohtajakoulutus sen sijaan 

ollut kolme linnakkeistoa nim, Kaskisen lkeisto, 
pääll ltn Olavi Peuranheimo, Vaasan lkeisto, 
pääll kapt Olavi Pöyry, Oulun lkeisto, päällikkö-

Joukko-osaston nimi muuttui. 1.4.41 tuli ni-
meksi Vaasan Rannikkolinnakkeisto, joka jatko-
sodan sytyttyä muuttui 6. Rannikko Prikaatiksi. 
Esikunta oli muuttanut kasarmi-alueelle puna-
tiiliseen kasarmirakennukseen, sijainti ensim-
mäisenä kentän laidassa. Ja vielä toisen kerran 
Purjehdusseuran 2-kerroksiseen taloon Vaski-
luodon puolelle. 

Olin käynyt useita kertoja laivalla Norrskäris-
sä tarkastamassa linnoitustöiden edistymistä. 
Yksi Canet oli betoni-alustalla ja toista varten 
oli perusta valmiina. Muistaakseni kolmaskin 
tykki oli perillä. Kerran kävin talvella siellä 
merivartioston lentokoneella. Mutta nyt tuli 
käsky siirtää tykit takaisin maihin lähetettäväk-
si edelleen Kannakselle. 6. Ran.Prikaatissa oli 

nä reservin luutnantti, maisteri, nimi on unoh-
tunut. Molemmilla äärimmäisillä linnakkeistoilla 
oli k-tykkiptri. 

Syyskuun alkupäivinä 1941 soitti kenr Val-
ve ja käski saapua ensitilassa hänen puheilleen 
Carltoniin Helsinkiin uuteen tehtävään määrää-
mistä varten. Mukaani voisin valita sopivan joh-
toportaan. Maj Strandin kanssa lähdin ilmoit-
tautumaan kenraalille. 

Hän ilmoitti, että tulen toimimaan Armeija-
kunnan, kenr Oeschin, alaisena Kannaksella 
Erillisen Rannikkolinnakkeiston Komentajana, 
alueella Seivästö — Puumala — Ino. Samalla 
hän ilmoitti minkäverran ja millaista tykkika-
lustoa tulisin saamaan sekä tehtävät pääpiirtein. 
Strandin kanssa tulimme sitten ensimmäisenä 
Seivästölle. Perässä lappautui vähitellen väkeä 
Vaasasta ja muualtakin. Mutta sehän on jo asia 
erikseen. 
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Vaasa Oy Tam-puku Oy 

jatkuu koko kurssin a jan e-koulutuksen rinnal-
la sulkeisten ja tst-koulutuksen ollessa etusijal-
la. Eräin osin r t - ja r j - koulutus sivuavat toi-
siaan. 

Varsinainen erikoiskoulutus, joka tapahtuu 
koulutushaaroittain, annetaan l injajaon puitteis-
sa ja linjojen oppilaat määräytyvät sen mukaan, 
millä patterilla he ovat alokasaikansa viettäneet. 
Tulipattereilta tulevat tuliasemalinjan pojat ja 
he jakaantuvat vielä keskiö- ja tykkiosastolle. 
Tulenjohto- ja mittauslinjan kiintiön täyttävät 
tiedustelupatterilla majailleet oppilaat. Kurssin 
kolmannen lenkin muodostavat viestimiehet, 
joita on lukumääräisesti vähiten. Yhdessä lii-
kuttaessa t-as-l inja muodostaa I-jaoksen ja t j -
ja mittauslinja yhdessä viestilinjan kanssa II-
jaoksen. 

Oppilaasta ryhmänjohtajaksi 
Alokasaikaan verrattuna oppilaan koulutus ei 

Raukissa tapahdu niinkään jalkoja kuin päätä 
ja takamusta rasittamalla. Eivät saappaat toki 
käyttämättä jää, sillä onhan meillä sulkeiset. 
Niiden luonne on kuitenkin erilainen kuin alo-
kasaikana, sillä pääasiassa ne ovat opetus- ja 
komentoharjoittelua. Oppilaskin saa sanan vuo-
ron! Alun heiveröisten komentoyritysten jäl-
keen itseluottamus vähitellen kasvaa ja kave-
reiden virnuilu vähenee. Poskien punoituksen ja 
korvien kuumoituksen sijaan komentoääni te-
rästyy ja vaativa olemus tehostaa sen vaikutus-
ta. Samanlainen yhtäaikaisen oppimisen ja opet-
tamisen periaate on tyypillistä myös asekoulu-
tuksessa, jossa pääasiassa perehdytään jalka-
väen aseistukseen. Eikä jalkaväen toimista 
päästä eroon taistelukoulutuksessakaan, jossa 
tuleville ryhmänjohtajil le selvitetään kivääri-
ryhmän toimintaa ja sen johtamista. Osana tätä 
koulutusta ovat myös marssit, joiden myötä 
"tutustutaan" paikkakuntaan. 

Pääasiallisen tykistön tst-koulutuksen . kurssi 
saa yleensä leireillä. Nykyinen, 29. 11. koulun 
jättävä kurssi temmelsi kyseisellä leirillä Loh-
tajalla. Hiekka pölisi, mutta niinpä vaan syntyi-
vät tykkipuolen, tulenjohdon ja viestin taistelu-
ja lähipuolustusasemat Lohtajan hiekkakumpa-
reille. Samalla leirillä perehdyttiin myös sissi-
toimintaan tehtiin jotosta, harhautettiin ja jäl-
jitettiin yömyöhään. 

Erään taidon tulevat ryhmänjohtajat oppivat 
koululla varmasti. Se on toimintaa, joka kätkey-
tyy huoltokoulutus- nimisen oppiaineen taakse. 
Koulun ulkonaiset puitteet: vanha talo, vähän 
tilaa, paljon likaa, edesauttavat taidon omaksu-
mista. Liikuntakoulutuksessa päähuomio on 
suunnistuksen oppimisessa. Se onkin tarpeelli-
nen taito ryhmänjohtajalle. Kokonaisuutena lii-
kuntakoulutus on melko vähäistä ja yksipuolista, 
mutta koulun huonot peseytymistilat asettavat 
myös esteen tehokkaalle liikunnalle. 

Erikoiskoulutus — palapelikoulutus 
Erikoiskoulutuksessa asiaa tulee usein niin 

paljon ja se on sen verran vaikeaa omaksua, et-

tä oppilas joutuu pyhittämään vapaa-aikaansa-
kin opiskelulle. Itse koulutuksen järjestämises-
tä kävi jo aikaisemmin ilmi, että erikoiskoulu-
tus kokonaisuudessaan jakaantuu yleiseen r t -
koulutukseen ja linjakohtaiseen opiskeluun. 
Erikoiskoulutusta voitaisiin kokonaisuudessaan 
kuvata palapeliksi. Siinä yleinen rt-koulutus 
selvittelee pelin sääntöjä tutustuttaessaan oppi-
laat RT:n yleisin periaatteisiin ja ilmiöihin. 
Kunkin linjan oppilas saa tarvit tavat tiedot 
muiden koulutushaarojen toiminnasta. Tykki-, 
viesti-, ja keskiömiehet perehtyvät pintapuoli-
sesti tulenjohdon salaisuuksiin, t j - ja tuliasema-
linjan oppilaat viestivälineisiin jne. Näin luo-
daan tavallaan pelin kehykset. 

Kunkin linjan oppilaat häärivät oman opinto-
haaransa tehtävien kimpussa. Uusien asioiden 
oppimisen teoreettinen osa käydään läpi oppi-
tunneilla, joita kertyy kurssin aikana melkoinen 
määrä. Suurin osa e-koulutusta on kuitenkin 
käytännön harjoittelua. Koulun pihalla jököttää 
neljä kanuunaa, joiden kimpussa tykkiosaston 
pojat hyörivät. Keskiön kavereille on vedetty 
keskiövaunu koulun nurkalle ja sen viereen 
nousee aamuisin teltta. T j - ja mittauslinjan op-
pilaat puolestaan pystyttävät mittareitaan ja 
risteilevät pitkin pihaa tai lähiympäristössä 
murtoviivamittauksissaan. Oppitunneilla he an-
tavat tulikomentoja tulenjohto- eli "matolaati-
kon" toimiessa havaintovälineenä. Viestimiehet 
virittelivät laitteitaan missä milloinkin, kävivät-
pä patteriston syysleirilläkin vetämässä piuho-
jaan muiden pysyessä kotona. 

Ampumaleirit ovatkin niitä tilaisuuksia, jois-
sa palapeli kootaan tykistölliseksi toimintakoko-
naisuudeksi. Oppitunneilla ja harjoituksissa saa-
dut opit sovelletaan käytäntöön ja liitetään mui-
den koulutushaarojen toimintaan. Leirimäinen 
harjoittelu onkin tyypillistä ja samalla vält tä-
mätöntä, ollaanhan liikkuvakantaisessa VaaR-
Pstossa. Samalla uudet tykistöaliupseerit saavat 
oman tulikasteensa ennen pattereille tai Ran-
nikkotykistökouluun siirtymistään. 

Vaikka VaaRPston tykit pääasiallisesti soj ot-
tavatkin merelle, niin eipä selustaakaan aivan 
rauhaan ole jätetty. Niinpä Raukissakin "hil-
jennytään" opiskelemaan myös mantereenpuo-
leista tykistötoimintaa. Osa leirien ammunnoista 
on maa-ammuntoja. 

Tämä VaaRPston RAuk:n esittely, joka pe-
rustuu varusmiehen näkemykseen ja tietoihin, 
ei olisi täydellinen ilman epäkohtien huomioon-
ottamista. Varusmies ei kiinnitä huomiota niin-
kään sellaisiin seikkoihin kuin kalusto va jauk-
seen, aseiden vanhanaikaisuuteen tai havainto-
välineiden puutteeseen. Hänelle ovat tärkeimpiä 
asioita lomat, kasarmien viihtyvyys, koulutta-
jien suhtautumistapa ja toveripiiri. Meidän Rau-
kissamme itse koulurakennus on puutteiden pe-
sä, eivätkä edes osittaiset parannukset tunnu 
koituvan oppilaiden hyväksi. Onnettomat sosi-
aaliset tilat ja vieläkin surkeammat peseytymis-
mahdollisuudet eivät hyvällä tahdollakaan in-
nosta sanomaan taloa mukavaksi saati sitten 
viihtyisäksi. Puutteita eivät poista hyvät kou-
lut tajat eikä hyvä toverihenkikään. Ympäristössä 
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Ylivääpeli Teuvo Ikonen 

Sotilaan vaimolle 

Jo muinaisessa Kreikassa — ehkä jo muuta-
mia vuosia aikaisemminkin on maailmassa to-
dettu olleen miljoonia vakinaisessa palvelukses-
sa olevia sotilaita. Mutta mikä on niiden miljoo-
nien naisten kohtalo, jotka ovat naimisissa soti-
laan kanssa? 

Kuvitellaanpa nyt sotilaan uralle antautuneen 
miehen vaimoa. Hänen miehensä puhuu vain 
palveluksesta ja vain palveluksesta. Mies näkee 
untakin vain palveluksesta ja unissaankin pu-
huu kaikenlaista tulen johtoasemista, tykeistä, 
perussuunnista tai sen jatkokappaleista sun 
muista piuhoista, kaapeleista ja kytkennöistä 
sekä suunnanluki joista, kellomiehistä ja tai-
vaankappaleista yms. soppahommista kuten 
eväistä ja limpuista. Vapaa-aikansa hän viettää 
melko tarkkaan oalvelusasiain parissa tutkien 
ohjesääntöjä, kirjelmiä sekä mappeja ja kan-
sioita, kyhäten harjoitus- ja oppituntisuunnitel-
mia, kertomuksia, puheita tai muuta lappua ja 
listaa. Ruoka- ja kahvipöydässä hän pohtii ja 
selostaa vaimolleen seikkaperäisesti yksityis-

havaittavat puutteet vaikuttavat tietenkin kaik-
keen toimintaan. 

Meistä koulutetaan ryhmänjohtajia, mutta 
emme saa riittävää ohjausta siihen kuinka alai-
siin tulee suhtautua. Näin ollen esimiesten esi-
merkki on ainoa opinlähde ja heissähän on sekä 
hyviä että huonoja esikuvia. Sosiologin tai psy-
kologin pitämällä oppitunnilla saattaisi moni 
johtajanalku saada hyödyllisiä viitteitä ryhmä-
käyttäytymisen ja johtajuuden lainalaisuuksista. 
Ongelmathan aiheutuvat useimmiten pelkästään 
epätietoisuudesta. Ehkä siten päästäisiin vähi-
tellen irti myös välttämättömyydestä käyttää 
"herran pelkoon" perustuvaa auktoriteettia esi-
miehen ja alaisen kanssakäymisessä. 

Kaiken kaikkiaan varusmiehen Raukissa viet-
tämä aika on mielenkiintoinen kokemus. Tykis-
töllisten toimien oppiminen on usein melkoisen 
ponnistelun takana ja siinä onnistuminen antaa 
mukavan tunteen: kyllä se meiltä käy. 

kohtia myöten aikaisemmin pitämiään tai suun-
nitteilla olevia harjoituksia havainnollistaen 
esitystään kaikella pöydässä olevalla havainto-
välineiksi sopivalla kalustolla kuten veitsillä, 
lusikoilla, perunoilla yms. 

Koko palvelusajan ja vielä sen jälkeenkin lo-
juu eteisessä, komeroissa ja muissa nurkissa 
aseita, hylsyjä, patruunalaatikoita, tyhjiä ja täy-
siä. On reppua ja laukkua, pakkia ja saapasta, 
naamareita, leiripatjoja, maastopukuja, kuin 
myös kypärää, piirupusseja ynnä muuta veskaa, 
karttaa, miekkaa, pistintä ja satulaa, sapelia ja 
vesuria. Kymmeniä ohjesääntöjä, mappeja — 
tyhjiä ja täysiä, vanhoja kirjelmiä, varomää-
räyksiä, puhelinsanomia yms. 

Jokin vuosi sitten erään tuntemani intialaisen 
MP-kersantin eurooppalainen vaimo vinkui 
avioeroa perustellen anomustaan sillä, että hä-
nen miehensä oli jättänyt piikkimattonsa vuo-
teeseen ja unohtanut mainita siitä vaimolleen. 

Muuten vaimosta ja naisesta yleensä puheen-
ollen on meillä miehillä, varsinkin sotilaallisella 
taholla herännyt tiettyä kiinnostusta vastakkai-
seen sukupuoleen. Jo ensimmäinen kantaäitim-
me Eeva osoitti eräitä miellyttäviä ominaisuuk-
sia, varsinkin mitä aikaansaamiseen tulee, s u -
loisissa oloissa ei ollut aihetta tyytymättömyy-
teen. Ei näet ollut ompeluseuroja tai sukkahou-
suja eikä edes lapsiakaan hoidettavana. Oli suh-
teellisen tilava asunto ja muonaa ja oli ainoas-
taan yksi puolue, sillä silloin ei naisilla vielä ol-
lut äänioikeutta. Ja oli mies. Maailman paras 
mies — Aatami, joka ei käynyt kokouksissa ei-
kä istunut kavereitten kanssa kerholla — kal-
jalla, eikä luonut silmäyksiä sivuilleen — vierai-
siin naisiin eikä hän verrannut vaimoaan johon-
Kin muunun naiseen. Miten onnellinen sotilas 
Aatami olikaan. Söi omenia ja joi vettä. Ei kai-
vannut kerholle eikä katsellut väri tv:tä. Hänen 
ei tarvinnut odotella ikälisiä tai vakansseja. Ei 
ollut ahtaiksi käyneitä majoitustiloja eikä liioin 
ajoneuvojen tai määrärahojen puutetta tai muu-
ten kansainvälisiä kriisejä. Silloinen sotilas eli 
yksinkertaisen miehen yksinkertaista elämää. 
Hän oli terve ja onnellinen. Mutta vaimon saa-
tuaan hänen elämässään alkoivat puhaltaa uu-
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det tuulet. Häntä ryhdyttiin sivistämään opetta-
malla ruokatapoja omenan syönnin muodossa, 
joissa oli muka vitamiineja ja ties mitä. Ja niin 
sinä tohelo menit ansaan kuin jänis lankaan. 
Välittömänä seurauksena tästä sait häädön hiip-
pakunnasta ja jouduit operoimaan naapurikais-
talle. 

Nainen! Kuinka sinun esiäitisi Eevan uteliai-
suus saikaan ylösalaisin tämän maailman. Sitä 
ovat vaihtelevalla menestyksellä jatkaneet mo-
net historian lehdiltä tunnetut naiset kuten 
Kleopatra, Katarina II, Nehrun tytär Indira 
Gandhi, Golda Meir ym. Ja jos ihmiskuntaa uh-
kaa tuho miesten kehittämän atomipommin muo-
dossa ei sekään tapahdu ilman naista, sillä ato-
mipommia ei voida valmistaa ilman radiumia, 
jonka keksi nainen — Marie Curie. 

Kuka pystyy selvittämään sen, että me mie-
het jatkuvasti, sukupolvesta toiseen lankeamme 
naisen virittämiin ansoihin. Me miehet olemme 
kuulevinamme vain kuin seireenien laulua ja 
kirjoittelemme vielä aamutunneilla runoja ja sa-
tuja ollaksemme valmiit mitä nöyrimmästi sot-
keutumaan naisen pauloihin. Naisen, josta on 
kuitenkin tuleva elämäämme etikka ja pippuri. 

Joka tapauksessa mistään ei ole kirjoitettu 
tai kerrottu juttuja enemmän kuin naisesta, 
mutta mistään ei tiedetä niin vähän kuin nai-
sesta. Useimpien oppineittenkin jutut naisesta 
ovat melko takapajuisia, jopa vähätteleviäkin. 
Ja kuitenkin on niin, että naiset pystyvät kaik-
keen siihen mihin miehetkin. Ero on vain siinä, 
että naiset ovat viehättävämpiä kuin miehet. 
Tämä taas johtuu siitä, kun naista luotiin niin 
korjattiin ne virheet, jotka miestä luotaessa oli 
tehty ja näin naisesta tuli kauniimpi ja ehkä 
etevämpikin kuin mies. Tämä taas on johtanut 
siihen, että mies tekee kaiken raskaamman työn, 
ajatustyön jäädessä yhä enemmän naisen huo-
leksi. Tästä suuntauksesta on jo olemassa sel-
vät viitteet naisten siirtyessä yhä enemmän jul-
kisuuden aloille. Loistavien puhelahjojensa avul-
la nainen on kiipeämässä huimaa vauhtia yh-
teiskunnan tikapuilla ohi miespuolisen kanssa-
matkustajansa. 

Kun nyt naiset siirtyvät miesten hommiin, niin 
kuka sitten naisten? Mies tietenkin. Hän hoitaa 
lapset jne. Tästäkin on jo luonnossa hyvänä esi-
merkkinä olemassa eräs rupikonnalaji, jonka 
koiras hoitaa naaraan munimat munat siihen 
asti, kun nämä ovat kuoriutuneet. Meidän mies-
ten olisi kenties syytä tutustua lähemmin tämän 
konnan hommiin. 

Mikä sitten on miesten tulevaisuus naisten rin-
nalla tai päinvastoin? Sitä en pysty selittämään, 
enkä sitä yritäkään. Siihen näet ei ole vielä pys-
tynyt kukaan. On vain uskottava kuin joulupuk-
kiin tai haikaraan. Toisaalta vanhat muslimit 
lohduttavat itseään sanomalla: "Näin on aina 
ollut ja näin on aina oleva." 

Niin, mitä olisi elämämme ilman Sinua Nai-
nen? Tuskin sitä suuremmassa määrin olisikaan? 
Juuri siksi tahdomme kohottaa maljamme Si-
nulle Nainen ja Sinulle omistaa kauneimmat jo 
tehdyt ja vielä tekemättömät värssymme, aja-
tuksemme ja juhlailtamme. Mutta — se huomi-
nen onkin jo eri juttu. 

Lataa — huomio — ampukaa! 

Ra UK:n 

Suojainen tie tuliasemaan on tärkeä 

Vanhoissa tiloissa on vähän tilaa ja paljon likaa 



Polun varrelta 

"Lunta pakkiin ja eteenpäin," sanoi yliv K tal-
vileirillä hyökkäyksen lähtökynnyksellä. • • 

Ylik P:n ollessa K 5:n kipparina oli hänellä 
kerran ruotsinkielinen aloitteleva konemies har-
joittelemassa veneen ajoa. Kielitaitoaan näyt-
tääkseen P komensi "RAMOOT!" Vene lähti 
täydellä eteenpäin — suoraan päin edessä ole-
vaa kiveä. 

Silloin P karjaisi "Etkö sinä samperin sittiäi-
nen tajua, kun minä komennan ramoot, niin se 
meinoo pakkija". • • 

"Mikä se olj ko jysäht" sanoi yliv V, kun lei-
riparakissa yläpetiltä putosi. • • 

Voimavaunu Thamesin aikakaudella: 
Luutnantti autonkuljettajalle: "Ettekö pääse 

kovempaa?" 
Kuljettaja: "Kyllä herra luutnantti, mutta en 

viitsi jättää tätä autoa." • • 
"Kyllä ne loput saa katkaistakin, elleivät muu-

ten lähde" sanoi tykkimies parturissa. • • 
Komentaja, jolle alaisen erottaminen oli vai-

keaa, mutta se oli kuitenkin tehtävä: 
"Kersantti E, minun on mahdotonta käsittää, 

miten tulen toimeen ilman Teitä, mutta rohkea 
rokan syö, sillä minä kokeilen sitä kuitenkin he-
ti ensikuun alusta. • • 

Kersantti V kohteliaana miehenä herätteli 
kerhon nojatuoliin nukahtanutta vääpeliä ja 
tiedusteli: 

"Anteeksi herra vääpeli, vieläkö kenties mah-
dat lukea tuota lehteä, jonka päällä istut?" 

• • 
"Vaikka henki haisee, niin homma käy," sa-

noi yliv K vuosipäivän jälkeen. • • 
"Taas on suussa maku, kuin olisi nuoleskel-

lut postimerkkejä koko yön," sanoi yliv I "seu-
raavana päivänä." • • 

"Tee vekseli . . . tee vekseli," sanoi sotmest T 
kersantin ihmetellessä, miten saisi taas talven 
kulumaan. • • 

"Täss o nää mei perhee kootut teokset nahka-
kansis," sanoi yliv V perhettään esitellessään. • • 
Mittaajan marssi 

Koska meitä käsketään 
ahkerasti mittaamaan, 
ettei paalut ravistuisi, 
esimiehet hermostuisi, 
niin tään leirimme 
ahkerasti mittaamme. 
Mittaa pois, mittaa pois! 
Mittaa pois! • • 

Rovajärven leirialueen paloharjoitusten jäl-
keen: 

Palontorjuntaupseeri H: "Sauna on syttynyt 
palamaan. Miten toimitte tykkimies X?" 

"Herra sotilasteknikko . . . komennan tuli — 
seis!" • • 

Eräänä aamuna esikunnassa kellon ollessa 
08.15 luutnantti H vilkaisi kelloaan ja huokasi: 
"Eikö tämä työpäivä lopu koskaan." • • 

Ylivääpeli Teuvo IKONEN 
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Vaasan Rannikkopatteriston 
20-vuotis juhlapäivän ohjelma 

Klo 08.30 Aamukahvi patteriston ruokalassa 
09.00 Lipunnosto Kasarmintorilla 
09.00 Seppeleenlasku sankarihaudalla 
09.30 Juhlajumalanpalvelus Vaasan kirkossa 
10.45 Ohimarssi Vapaudenpatsaan luona 
11.30 Kenttälounas patteriston ruokalassa 
13.00 Päiväjuhla kaupungintalon juhlasalissa 

— Lippu saapuu 
— Keller Bela: Sotilaan elämä 
— Komentajan tervehdys 
— A Furman: lll-patteri 
— Juhlaesitelmä 
— N Saraste: Olet maamme armahin 
— Tervehdykset 

(läänin hallinto, Vaasan kaupunki, 
pston ylemmät johtoportaat) 

— Maamme 
— Lippu poistuu 

14.00— Patteriston kaluston esittely kasarmin 
16.00 kentällä 
14.30— Juhlavastaanotto upseerikerholla, ter-
16.00 vehdykset (yhteisöt ja yksityiset) 

Iltajuhlat kerhoilla 
19.30 — aliupseerikerho 
20.00 — upseerikerho 

VaaSK 
Evl M VVähäjärvi 
VaaSK 
Maj J A Niska 
VaaSK 

VaaSK ja yleisö 

Puku: Paraati- (housut m/58) tai tumma 
puku, kunniamerkit 
Illalla juhlapuku, kunniamerkit 

Vp 27. 11. puh. 961-14 361/43 tai 44 
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SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ-

RYKMENTTI 

Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti 
Syksy on kulunut rykmentissä edelleen Santa-

haminaan muuton merkeissä. Varastoilla on teh-
ty pitkiä työpäiviä ja kaikki alkaa olla vähitel-
len valmista. 

KotRPsto oli vuorossa toimia yhteisen syyslei-
rin isäntänä 29. 9. — 5. 10. Rykmentin joukot 
saapuivat Rankkiin tällä kertaa varsin leppoi-
sissa olosuhteissa suoritetun merimatkan jälkeen. 
Tykistöllinen toiminta leirillä oli varsin tuloksel-
lista ja leirin aikana nähtiin monia varsin näyt-
täviäkin ammuntoja. Rykmentti kiittää isäntiä 
varsin onnistuneesta leiristä. Leirin jälkeen Mä-
kiluodossa suoritetussa kilpailuammunnassa ei 
sen sijaan rykmentillä ollut onni myötä ja am-
munnan tulos jäikin varsin keskinkertaiseksi. 

Liikuntakoulutuksen rintamalla on henkilö-
kunnan osalta ollut varsin vilkas syksy. Kuntoa 
on testattu jo toisen kerran Cooper-testillä ja tu-
lokset ovat olleet varsin hyvät, eikä huonokun-
toisia juuri löydy. 

Nimitykset: 
— asentaja Erkki Viljam Helminen pl:n van-

hempi asentaja ap:n (A 14 pl) toimeen 1. 9. 
1972, 

Määräykset 
— kers yp:n toimeen 1. 10. 1972 alkaen va:na 

kers Alpo Juhani Suanto 
kers Juha Sakari Vähäuski 

— kers ap :n toimeen va rna 
reservin kers Raimo Olavi Vaajala 19. 9. 1972 
reservin alik Jouko Kalevi Roikonen 2. 10. 
1972, ylenn kers. 2. 10.1972 ja 
reservin alik Risto Mikael Mäkilä 20. 10. 1972, 
ylenn kers 20. 10. 1972 

— reservin vänrikki Markku Asser Ahteela 
va:na puolustuslaitoksen luutnantin virkaan 
ajaksi 9. 10. 1972 — 15. 9. 1973 komennettuna 
pysyväisesti VaaRPstoon, 

— ylil Arto Vapaavuori sijaisena hoitamaan pl:n 
kapteenin virkaan kuuluvia viestitoimiston 
päällikön tehtäviä 1. 9. 1972 alkaen. 

Siirrot ja pysyväiset komennukset: 
— osastonhoit Sointu Tellervo Virtanen 
— eriksairhoit Zida Eliina Räsänen 
— sairhoit I r ja Kyllikki Asikainen 

— sairhoit Maija-Liisa Hannola 
— sairhoit Irma Sanni Olga Maasalo 
— siiv Eine Irene Niemelä 
— siiv Reetta Marketta Toivonen 
— - siiv Elsa Hermunen 
— vääp Pentti Johannes Moilanen 
— vääp Toivo Herman Niininen 
— asentaja Yrjö Jalmari Virtanen 
— työnjoht Vihtori Nikkanen 
— varhoit Eino Armas Ensio Palojärvi 
— puuseppä Erkki Olavi Nieminen Uudenmaan 

Jääkäripataljoonasta SlRtR:in 1. 10. 1972 ja 
— yliv Vilho Armas Abraham Niiranen 
— vääp Altti Markus Kari 
— ylik Seppo Ilari Judin 
— työnjoht Veikko Aulis Tuomi 
— asentaja Åke Verner Pollari 
— tstoapul Hilda Tellervo Ratasmaa Kaartin 

Pataljoonasta SlRtR:in 1. 10. 1972, 
— talonmiesl Paavo Reino Huotari PE/EsikK:sta 

ja 
— varhoit Niilo Prähky ItK:sta SIRtRrin 1. 10. 

1972, 

SlRtR:stä MeriSK:un 1.10.1972: 
— koneenhoit Tauno Väisänen 
— talonml Toivo Olavi Haurinen 
— talonml Peter Anton Frondelius 
— talonml Risto Ilmari Miettinen 
— talonml Lauri Olavi Nordlund 
— talonml Kauko Pakarinen 
— talonml Aulis Henrikki Soronen 
— talonml Reino Tapani Tenhonen 
— talonml Kauko Johannes Väkeväinen 
— lämmitt Oiva Armas Kasari 
— lämmitt Eino Lundgren 
— lämmitt Pekka Vasarainen 
— lämmitt Vilho Tapani Åkerlund 
— satvalv Toivo Ilmari Kari 
— satvalv Auvo Ensio Pakarinen 
— satvalv Risto Johannes Kotamäki 
— siiv Eila Kyllikki Korhonen 

Komennukset: 
— ylil O Kettunen 
— ylil P Louhimies 
— ylilM Mäkinen 

RtK:sta j-os:nsa rt :n kapteenikurssi 23 :n suo-
rittaneina 15. 9. 1972, 
— ylil R Hurme 
— ylil T Kinnunen 
— ylil K Tynkkynen 
— ylil J Voipio 
— ltn A Järvinen oppilaaksi rt:n kapteenikurssi 

24:lle RtK:un 9. 10. 1972, 

Palkitut: 
111/71 saapumiserästä annettu Rannikon Puolus-
tajien Killan plaketti 
— vänr Timo Sundqvist 
— kers Martti Asikainen 
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TURUN RANNIKKO-

TYKISTÖRYKMENTTI 

HANGON RANNIKKO-

PATTERISTO 

Turun Rannikkotykistörykmentti 
Joukko-osastojen yhteinen syysleiri pidettiin 

Reilan — Rauman alueella. VaaRPsto ampui ras-
kaalla kalustolla Reilasta, HanRPsto kevyellä 
kalustolla Rihtniemestä ja TurRtR raskaalla ka-
lustolla Kuuskaj askarista. Leirille osallistui 
myöskin osia LaivLp:sta ja SmMv:sta. 

Leirillä ammuttiin yhteensä n 1 500 laukaus-
ta. Ammunnat onnistuivat hyvin ja erityisesti 
jäivät mieleen saattaja Hämeenmaan ja Kuuska-
j askarin onnistunut yhteisammunta sekä Vaa-
RPston ja HanRPston onnistuneet ammunnat, 
joista TurRtR:llä on muistona useasta maalilau-
tasta vain kappaleita. 

Varusmiehille järjestettiin leiriaikana illan-
vietto Reilan leirikentällä. Kutsuvieraina olivat 
LSS1 :n komentaja kenraalimajuri Lehti ja Rau-
man alueen kuntien edustajat ja reserviläisjär-
jestöjen edustajat. Jokaisen joukko-osaston va-
rusmiesesiintyjät suorittivat ohjelmansa hienos-
ti. Illan ohjelmassa avustivat lisäksi Rauman 
kaupungin soittokunta ja rannikkosotilaskotisi-
saret tarjoamalla juhlaan osallistuville kahvit. 

Erot 
Kersantti R J Joutt imäki 1. 11. 1972 
Sairaanhoitaja A K Lappalainen 30. 11. 1972 

Palvelukseen tulleet 
Talonm-lämmittäjä R K Sukala 
Kersantti T I Lehtola 5. 10. 1972 

Siirrot 
Kersantti P T Laponen HanRPstoon 1.11.1972. 

Johtorenkaan plaketti 
— vänr Markku Meriläinen 
Reservin aliupseerien plaketti 
— kers Risto Salo 

II/72 saapumiserästä 
— korpr Sauli Nevanpää 
— tkm Heimo Laakkonen 
— tkm Lasse Wik 

Hangon Rannikkopatteristo 
Syksy on ollut patteristossa useiden leirien aikaa. 
Syyskuun lopussa lähti patteristo TurRtR :n 
syysleirille perustaen Rihtniemeen kevyen pat-
terin. Ammunnat sujuivat hyvin ainakin rikottu-
jen maalilauttojen valossa. Samaan aikaan osal-
listui Patteristosta jääkärijoukkue UudPr:n so-
taharjoitukseen taistellen tasavertaisesti jalka-
väkimiesten kanssa. Lisäksi suoritettiin normaa-
lit TVK-leirit ammuntoineen sekä viikon kestä-
vät käsiase- ja taistelukoulutusleirit Syndalenis-
sa yksiköittäin. 

27. 10. ja 1. 11. vieraili SA-INT show Russarös-
sä ja Hästö-Busössä. Meno oli rautaista ja meteli 
kovaa. Patteristo kiittää show:n järjestäj iä ja 
ohjelman suorittajia varusmiehiä piristäneestä 
ohjelmasta, jollaista aivan liian harvoin nähdään 
linnakesaarilla. Lokakuun lopussa uusittiin ke-
säkuussa juostu Cooperin testi. Huolimatta 
myrskystä, sateesta ja sumusta tulokset olivat 
yhtä hyviä kuin kesäkuussakin, eräillä jopa pa-
rempia. Olisikohan tuloksiin vaikuttanut Hangon 
urheilukentän uusi kumiasfaltti, jolla juoksu 
tällä kertaa suoritettiin. 

Kuten jäljempänä on havaittavissa, on patte-
riston henkilökuntatilanteessa tapahtunut hie-
man kehitystä valoisampaan suuntaan. Päällys-
tön kohdalla on tapahtunut kuitenkin patteriston 
kannalta "ikäviä" siirtoja, kapt H Rinteen siirto 
Rttstoon, kapt P Karvisen lähtö esiupseerikurssil-
le marraskuussa. Toisaalta patteristo odottaa ko-
vin maj Knuuttilan tuloa marraskuun puolivä-
lissä. 

Palvelukseen otot 
21. 9. värvätty L Sommardahl 
21. 9. ruokala-apul K Heikkinen 
18. 10. kersantti P Kemppainen 

Ilmoittautumiset 
23.10. vääpeli J Hartikainen ilmoittautui Ase-
mestarikurssilta 
1. 11. kersantti S Hämäläinen palasi takaisin 
JoeSpE:stä 

Siirrot 
6. 11. kapt H Rinne PE:n rttstoon 
1. 11. kers P Loponen TurRtRstä HanRPstoon 
jääden opiskelemaan RtK:uun 
Psto odottaa maj P Knuuttilan saapumista mar-
raskuun puolivälissä. 

Erot 
31. 10. kers A Talola 
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Alokasajasta lähtien opitaan toimimaan luon-
nossa. 

Vaasan Rannikkopatteristo esittää sydämelliset 

kiitoksensa Vaasan kaupungille ja lehden sisäl-

lössä mainituille yrityksille, jotka niin kauniilla 

tavalla ovat tukeneet patteriston toimintaa sen 

20-vuotisjuhlan merkeissä. 

Lähitaisteluaseman tulee olla tukeva ja tur-
vallinen. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 
Patteriston syysleiri toimeenpantiin tällä ker-

taa Kirkonmaa — Rankki alueella kolmine ker-
tausharjoituksineen yhdessä SlRtR:n kanssa 
vieraiden miehittäessä Rankin linnakkeen. Isän-
tinä toivomme heidän viihtyneen. 

Suoritimme leirin viimeisenä päivänä kevyen 
patterin kilpailuammunnan ylik H Halvorsenin 
johtaessa tulta ja pääosin Rankin linnakkeen 
tykkimiehistön huolehtiessa siitä, että kranaatit 
putoilivat sinne, minne ne oli tarkoitettukin. 
Odotamme mielenkiinnolla tuloksia koko asela-
jin osalta. Ampumaleirin ammattitaitoiset tykki-
miehet ovat jo siviilissä, mutta työ heidän kor-
vaamisekseen on jo aloitettu yli kahdensadan 
uuden rannikon puolustajan astuttua palveluk-
seen lokakuun puolivälissä. 

Tällä hetkellä tuulet ovat jo repineet lehdet 
puista, tykkien putket ammuntojen jäljiltä jääh-
tyneet, erittäin vaiherikas vuosi on patteristom-
me osalta päättymässä ja ihmettelevät katseet 
ovat suunnatut eteenpäin seuraavaan vuoteen. 

Kiitämme kaikkia työtämme tukeneita. 

Henkilöasiat 
Nimitykset ja ylennykset 
ylil J Vaaja kapteeniksi 30. 9.1972 
yliv P Romu sotilasmestariksi 5. 10. 1972 
vääp M Kääriäinen ylivääpeliksi 5. 10. 1972 
ylik M Torkkeli vääpeliksi 5. 10. 1972 
kers J Toikka ylikersantiksi 5.10. 1972, 

Palvelukseen otot 
kers R Aura 1. 10. 1972 
kers E Kiviniemi 17. 10.1972. 

Siirrot ja komennukset 
ylil H Kiviranta Rt:n kaptk 23:lta 18.9.1972 
ylil L Vehkomäki Rt:n kaptk 23:lta 18. 9. 1972 
lt.n S Tiensuu Rt:n kaptk 24:lle 9. 10. 1972. 

Tykki on puhunut, havaintoja odotetaan. 

r 
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Seuraava keskustelu voitaisiin käydä: "Kuka 
on patteriston pelottavin mies?" 

"Tietysti pastori: kun hän tulee paikalle, 
kaikki menevät hiljaisiksi. Eikö se ole selvä 
merkki. . ." 

Vaasan Rannikkopatteriston pelottavan-mie-
hen-viran hoitajana olen saanut tässä ja näin 
kunnian kirjoitella papiston puolesta. Heti al-
kuun sanon, että kaikkeen sanomiseeni suljen 
jokaisen "ranta-pyssy-papin". Tietysti aina tulee 
tekstiin kohtia, joita emme kaikki allekirjoit-
taisi: sovitaan, että olen niistä sitten yksin vas-
tuussa. 

Jatkaisin tuota kuvan viitoittamaa teemaa. 
Papit ovat todella joskus "pelättyjä". Heihin 
on vaikea suhtautua luontevasti, "normaalisti". 
Vanha sanonta toistaa usein, että pappi on 
jalustalla. Näin on myös armeijassa. Sanotta-
koon tykistön kielellä, että papilla on koroa. 
Liikaa ehkä . . .? 

Tykistöllisiin ajatuksiin kyllä kuuluu, että 
mitä enemmän koroa, sen kauemmaksi menee! 
Kyllä se sama tietysti sopii pappiinkin. Kor-
kealta näkyy ja kuuluu. "Apinan tuntee jokai-
nen, mutta apina ei tunne ketään." Tietyssä 
mielessä koro on siis tarpeen. Mies tunnetaan, 
mies löytyy, miestä voi tarkkailla. 

Mutta tämä olisi kylliksi vain siinä tapauk-
sessa, että näihin kirkollisiin kuvioihin riittäisi 
yksisuuntaisuus. Jos siis vain pastori jakaisi ja 
ammentaisi omasta arkustaan asiaa passiivisten 
kuulijain niskaan, niin kaikki toimisi nyky-
asetelmilla. Koroa voisi vaikka vaivata lisää. 
Varsinkin palkkarattaasta. 

Näin ei kuitenkaan ole tarkoitus. Yhä selvem-

min alkavat ihmiset kaikkialla tajuta, miten 
vahvasti me tarvitsemme toisiamme. Ja näin 
pastorikin/rovastikin huomaa yhä useammin 
olevansa dialogin tarpeessa. 

Siinä on sitten se jalustan vaikeus. Kuka 
uskaltaa kiivetä luokse? Kuka ymmärtää käyt-
tää tikkaita? 

Tietysti monet ovat rohkeita. Mutta usein 
nämä rohkeat saisivat avun myös muualta. 
Koska he ovat rohkeita. Miten käy sen, joka 
tuntee huimausta jo ala-askelmilla, joka ei 
koskaan ole asettanut itselleen mitään koro-
lukemia, vain harvoin niitä sivu-korjauksiakaan. 

Tietäkää, että papit pohtivat usein kysy-
mystä: M I T E N V O I S I M M E PÄÄSTÄ LÄ-
HEMMÄKSI TÄTÄ SEURAKUNTAAMME, 
IHMISIÄ, VELJIÄ? Papeilla on usein todelli-
nen halu auttaa! Ja usein taitoakin auttaa. 

Mut ta auttaminen on aina sitä, että molem-
mat osapuolet lähestyvät toisiaan, laskeutuvat/ 
nousevat toistensa tasalle: vasta sitten alkaa 
tapahtua, vasta sitten ihminen kohtaa ihmisen. 
Siihen saakka kaikki on vain kylmää, tosiasioihin 
tai loistavaan puhetaitoon piilotettua yksisuun-
taisuutta, jolla on häviävän pienet mahdolli-
suudet muuttua eläväksi todellisuudeksi. 

Mitä pappi pyytäisi? 
Pappi pyytäisi kai sitä, ettei hän enää olisi 

patteriston pelottavin ja ettei nähtäisi koron 
veiviä lukitussa asennossa ja että elämä saisi 
otteen meistä . . . sillä "miss' ihmiset tuntevat 
tuntehin, liki liikkuvi Jumalakin . . ." 

Hän sentään liikkuu aina. Korotettu Herra. 
Silti alhaalla. 

Seppo Viitamäki. 
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AINOA HUOLITSIJA MAASSAMME, JOLLA ON OMA SAHA-
TAVARAN PAKETOINTILAITOS. HUOLINNAT JA PAKETOIMINEN 

ASIANTUNTEMUKSELLA JA HUOLELLISESTI. 

Oy Loviisa Shipping 
VALKO 

puh. 915-53 220 
TELEX 1815 

HAMINAN ja lähiseudun talouksiin . . . 

KIVIHIILTÄ - ANTRASIITTIA - POLTTOÖLJYÄ 

VI - Hi - Kl 
VIIPURIN HIILI JA KOKSI OY 

Hamina 46 109 

Eduksenne tilatkaa jo polttoaineet kuivina hyvän sään 
aikana. Nopeat toimitukset. 

25 v. 
puun painekyllästystä 

O Y I M P R E G N O A B 
H I L L O 

Puhelin 952-46 142 

ßensow Oy Ab 
Et. espl. 22 
p. 649 621 

Hj. Jousi Oy 
Turku 

Nykytekstiilin Kirjapaino 1972 

VAASAN RANNIKKOPATTERISTON 
KUNNIAMARSSI 



R A N N I K O N PUOLUSTAJA 
15. V U O S I K E R T A N:o 4/1972 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen, Rannikon 
Puolustajain Kiilan, Rannikkotykistökoulun ja 
Vaasan Rannikkopatteriston t iedotuslehti. 

To imi tusneuvosto: 

Ev E Veranen puhjoht 
Kenrm V Karvinen 

Pääjoht E Tuul i 
Evl O Lyytinen 
Prof P Vähäkall io 

Päätoimittaja Evl M Lappalainen 

Toimittajat Maj V Skyttä, kapt O Ström, 
yli l M Mäki PE, maj O Simola 
ja ylil V-H Niska RtK, to im 
R Telaranta ja Vaasan Ran-
nikkopatteristo 

Osoiteasiat Nti M Korhonen PE 
puh 625 801 

Taloudenhoi to 

Sotmest T Linna PE 

puh 625801 

I lmoitukset 
Edustik Oy 
Merimiehenkatu 29 
00150 Hki 15 puh 663156 

Kansi 

P Airaksinen 
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