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DAVALAINEN 
TIETOKONE TYKKÄÄ 

IHMISESTÄ 
Davalaiset järjestelmät ja laitteistot edustavat 

myös ergonomian suhteen tietokonealan kaik-
kein uusinta kehitystä. 

Päätteenkäyttäjälle Davalainen ergonomia 
merkitsee entistä kevyempää ja miellyttävämpää 
työskentelyä. Työn joustavaa, nopeaa sujumista. 

Voisi melkein sanoa, että Davalainen tieto-
kone - tykkää ihmisestä. 
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Tykistönkenraali 
Vilho Petter Nenonen 

Suomen puolustusvoimien operatiivisessa ja tak-
tillisessa suunnittelussa on tykistön käytöllä mer-
kittävä osuus. Voimakkaalla nopeasti siirrettä-
vällä ja keskitettävällä raskaalla tulella voidaan 
vaikeissakin maasto-olosuhteissa luoda puolus-
tuksen tai hyökkäyksen paikalliset ja ajalliset 
painopisteet. Kenrl V P Nenosen johdolla 1920-
ja 1930-luvulla tehty tutkimus- ja kehittämistyö 
loi perustan tämän päivän ampumateknillisille ja 
-taktillisille menetelmille. 

Tali-Ihantalan raskaat torjuntataistelut kesällä 
1944 olivat kehitettyjen menetelmien ankara ja 
lahjomaton loppukatselmus. Keskitetty tykistön 
käyttö toi Suomelle sodan ehkä ratkaisevimman 
torjuntavoiton. Kenraali Nenosen johdolla luotu 
Suomen kenttätykistö oli kunnialla selvinnyt so-
dan ankarimmasta tulikokeesta ja luonut vank-
kumattoman uskon raskaan tulen voimaan nyky-
aikaisessa suurtaistelussa. 

Tänä päivänä on Tali-Ihantalan taisteluista ku-
lunut kohta 40-vuotta. Tykistön ulottuvuus on 
kasvanut, yksittäisen ammuksen vaikutus on 
joissain tapauksissa moninkertaistunut, laskimet 
mahdollistavat nopeat tulen siirrot ja sekunnin 
murto-osissa laskettavat ampuma-arvojen kor-
jaukset — raskaan tulen teho on moninkertaistu-
nut kuluneiden vuosikymmenien aikana. 

Ampumateknilliset ja -taktilliset perusteet ovat 
kuitenkin edelleen lähes samat kuin ne, joilla 
suomalainen tykistö taisteli Talvi- ja Jatkosodas-
sa. Ainutlaatuisen miehen elämäntyöllä on ollut 
mittava perspektiivi. 

Tykistönkenraali Vilho Petter Nenosen perintö 
velvoittaa tämän päivän tykistön upseereita kat-
somaan ennakkoluulottomasti tulevaisuuteen 
heidän kehittäessään tykistöämme 2000-luvun 
tarpeita varten. Voimme vain toivoa että oma su-
kupolvemme kykenee näkemään tulevaisuuteen 
samalla perspektiivillä kuin Suomen kenttätykis-
tön rakentajat 1920- ja 1930-luvuilla. 
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EVERSTI YRJÖ POHJANVIRTA 
Tykistönkenraali 
Vilho Petter Nenonen 

SATA VUOTTA 
VILHO PETTER 
NENOSEN 
SYNTYMÄSTÄ 

Maaliskuun 6. päivänä 1983 on kulunut 
100 vuotta tykistöaselajin monipuolisen ke-
hittäjän ja tykistön pitkäaikaisen tarkasta-
jan tykistönkenraali Vilho Petter Nenosen 
syntymästä. Hänen toimintansa rannikko-
tykistömiehenä on jäänyt kenttätykistön 
varjoon, mutta on varsin merkittävää var-
sinkin aselajin alkuvuosien kohdalta. Tätä 
osoittaa sekin, että Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistys kutsui tykistönkenraali Neno-
sen ensimmäiseksi kunniajäsenekseen 
23.2.1947 kohta hänen erottuaan vakinai-
sesta palveluksesta. 

Syntynyt 6.3.1883 Kuo-
piossa 

Kuopion Ruotsalainen Yh-
teiskoulu 1892—1894 
Haminan Kadettikoulu 
1894—1901 
Mihailovin Tykistökoulu 
1901—1903 
28. Kenttätykistöprikaati 
Kovnossa 1903—1904 
73. Kevyt Kenttätykistö-
prikaati 1904—1906 
4. Itä-Siperialainen Tarkka-
ampujatykistöprikaati (va-
kanssi) 1906 
Mihailovin Tykistö-
akatemia 1906—1909 
2. Maalinnoitustykistö-
rykmentti 1909—1910 
Pääpolygon 1910—1913 
2. Maalinnoitustykistö-
rykmentti 1913—1914 
Pietari Suuren Meri-
linnoitus 1914—1917 
1. Kevyt Kenttätykistö-
prikaati 1917 
Oslossa hankintatehtävissä 
1917 

Suomen puolustusvoimat 

Oulun suojeluskuntapiirin 
päällikkö 1918 
Pietarsaaren Tykistökoulun 
johtaja 1918 
Päämajan tykistön tarkas-
taja 1918 
Rannikkotykistön tehtä-
vissä 1918 
Sotaministeriön taisteluväli-
neosaston kokeilu- ja tar-
kastustoimiston päällikkö 
1918 
Rannikkotykistön vt. pääl-
likkö 1919 
Tykistön tarkastajan toi-
mistossa 1919—1920 
Tykistön tarkastajana 
1920—1937 
Asesuunnittelukunnan 
päällikkö 1937—1940 
Tykistön tarkastaja 
1940—1947 

Kuoli 17.2.1960 Kulosaaren 
kodissaan, jonka Suomen 
tykkimiehet olivat hänelle 
rakentaneet. 

10 

Lähtökohtatilanne 1918. Vallattu 305 mm rannikkopatteri. 

Vilho Petter Nenonen sai kei-
sarillisen Venäjän tykistössä 
monipuolisen teoreettisen ja 
käytännöllisen tykistökoulu-
tuksen. Mieltymys matema-
tiikkaan sai hänet anomaan 
siirtoa Haminan kadettikou-
lusta Mihailovin tykistökou-
luun Pietarissa. 

Kahden vuoden kurssin jäl-
keen seurasi kolme vuotta 
j o u k k o - o s a s t o p a l v e l u s t a 
kenttätykistössä päätyen siir-
toon Kaukoitään. Venäläis-
japanilaisen sodan rauha eh-
dittiin kuitenkin solmia ennen 
Nenosen yksikön saapumista 
rintamalle. 

Vuorossa oli kolmen vuo-
den opiskelu Mihailovin ty-
kistöakatemiassa, korkeim-
massa tykistön opetuslaitok-
sessa. 

Palveltuaan runsaan vuo-
den maalinnoitustykistössä 
Vladivostokissa Nenonen sai 
siirron matemaattisia kyky-
jään ja tutkijaluonnettaan 
vastanneeseen virkaan tykis-
tön keskuskoeampuma-ase-
malle Pietarin lähistölle. 

Parin vuoden jälkeen seu-
rasi vielä toinen vuoden pitui-

nen palvelus Vladivostokissa. 
Siihen sisältyi myös parin 
kuukauden jakso rannikkoty-
kistöpatterin päällikkönä. 

Ensimmäisen maailmanso-
dan Nenonen palveli Pietari 
Suuren merilinnoituksessa 
Tallinnassa ensin maapuolus-
tuksen tykistöhallinnossa 
osastopäällikkönä ja keväästä 
1916 lähtien 33-vuotiaana 
everstiluutnanttina 4. Tykis-
törykmentin komentajana. 

Sodan loppuvaiheessa hän 
toimi vielä pari kuukautta 
kenttätykistöpatteriston ko-
mentajana rintamalla. 

Vapaussodassa Nenonen 
osallistui Oulun valtaukseen 
ja toimi sen jälkeen 10.2.1918 
everstiksi ylennettynä pääma-
jassa tykistön tarkastajana. 

RT:n komentajana 
Alettaessa luoda itsenäisen 
Suomen rannikkopuolustusta 
eversti Nenonen määrättiin 
12.7.1918 Rannikkotykistön 
ensimmäiseksi komentajaksi. 
Komentajakausi muodostui 
lyhyeksi, mutta toistui vielä 

kahdesti vuosina 1919 ja 
1923. Ensimmäisellä komen-
tajakaudella rannikkotykistö 
organisoitiin kolme rannikko-
tykistöpatalj oonaa käsittä-
neeksi rykmentiksi, jonka esi-
kunta oli Suomenlinnassa. 
Toisen komentajakauden ai-
kana pataljoonat itsenäistyi-
vät rykmenteiksi. 

Tykistön upseereiden 
kouluttaja 
Rannikkotykistön kannalta 
erittäin merkittäväksi muo-
dostui Nenosen toiminta van-
himman rannikkotykistöup-
seeripolven kouluttajana. Va-
paussodan jälkeisen melko 
epäyhtenäisen tykistöupsee-
riston ammattitaidon kohot-
tamiseksi ja yhtenäistämiseksi 
järjestettiin Suomenlinnassa 
vuosina 1919—20 kolme pa-
rin kuukauden pituista tykis-
töupseerien täydennyskurssia 
sekä 1921 tykistöupseerien 
ampumakoulun kurssi, joista 
kullekin osallistui alun toista-
kymmentä rt-upseeria. Evers-
ti Nenonen, joka asuikin tä-
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hän aikaan Suomenlinnassa, 
toimi kurssien johta jana ja 
pääaineiden opettajana. 

Tykistön tarkastajan omi-
naisuudessa Nenonen esitti 
sotaväen päällikölle 3.8.1922 
lähettämässään kirjelmässä, 
ettei syksyllä alkavalle Tykis-
tön ampumakoulun kurssille 
ole mahdollista ottaa rannik-
kotykistöupseereita opetuk-
sen spesialisoitumisen vuoksi. 
Samalla hän pyysi toimenpi-
teitä rannikkotykistön oman 
kurssin järjestämiseksi. 

R a n n i k k o p u o l u s t u k s e n 
päällikkö kenraalimajuri K 
Kivekäs esitti puolestaan seu-
raavaa: "Eversti Nenonen on 
niin hyvin rt- kuin kt-upsee-
reiden varsinainen tykistöup-
seereiksi kasvattaja — olisi 
yhteiselle tykistöhengelle lo-
pullinen isku, jos myös rt-
upseerit eivät saisi edelleen 
nauttia eversti Nenosen tykis-
töopetusta kehityksensä jat-
kamiseksi. Esitän, että ran-
nikkotykistön tuleva ampu-
makoulu liitettäisiin eri osas-
tona kenttätykistön ampuma-
kouluun, koska suurin osa ai-
neista on yhteisiä." 

Näin ei kuitenkaan käynyt 
ja kenttätykistön ja rannikko-
tykistön upseerikoulutus oli-
vat hakeutumassa omille teil-
leen, vaikka eversti Nenonen 
vielä tiiviisti seurasikin seu-
raavan rt-upseereille järjeste-
tyn ampumakoulukurssin 
opetusta. 

"RT:ssä ei ole 
suutareita" 
Tykistönkenraali Nenosen 
kaltaisesta persoonallisuudes-
ta syntyy aina lukuisia kasku-
ja. Seuraavassa esitetään eräs 
tositapahtumaan ja samalla 
rannikkotykistöön liittyvä. 
Perkjärven ampumaleirillä oli 
räjähtämättömiin ammuksiin 
ja niiden osiin kajoaminen 

Arkistoista on vaikeata löytää 
kuva-aineistoa, joka liittyy kenrl 
Nenoseen ja rannikkotykistöön. 
Evl Jyri Paulaharju on ystävälli-
sesti auttanut toimitustamme lä-
hettämällä kolme valokuvaa, jot-
ka esittävät kenrl Nenosta tarkas-
tusmatkalla rintamalla v 1942. 
Kansikuvassa näkyvä kenraalin 
hahmo lienee kuvattu rannikolla. 
Yläkuvassa kenrl Nenonen tähys-
tää tulejohtotornista. Torni 
muistuttaa kenttälinnoitetun rt-
patterin tj-tornia. SA-kuva. 

Marsalkka ja tykistön tarkastaja 
rintamalla vuonna 1942. SA-
kuva. 
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ja sen jälkeen vänrikki siirre-
tään rannikkotykistöön, siellä 
ei ole suutareita." 

Talvisodan aikana kenraa-
liluutnantti Nenonen oli ase-
hankintakomennuksella Yh-
dysvalloissa. Syksyllä 1940 
hänet määrättiin taas tykistön 
tarkastajaksi, jota tehtävää 
hän sitten hoiti koko jatkoso-
dan ajan ja vielä sen jälkeen-
kin aina 15.2.1947 tapahtu-
neeseen palveluksesta eroami-
seensa asti. Eläkepäiviään 
hän vietti sodanajan tykki-
miesten 60-vuotislahjaksi ra-
kentamassa ja Kulosaareen 
pystytetyssä omakotitalossa. 
Täällä hänen pitkä päivätyön-
sä myös päättyi 17.2.1960. • Vieraita päämajassa Mikkelissä. Vasemmalta kenrl V P Nenonen, 

Ruotsin kruununprinssi ja marsalkka Mannerheim. SA-kuva. 

ankarasti kielletty. Ollessaan 
kesällä 1931 kerran illalla rat-
sastamassa ampumakentän 
maastossa Nenonen tapasi äs-
ken kadettikoulusta saapu-
neen KTR l :n vänrikki A:n 
kuljettamassa räjähtämätön-
tä ammusta kohti leirialuetta. 

Tapahtuma johti lyhyeen kes-
kusteluun, jonka jälkeen vän-
rikki ja hänen esimiehensä 
saivat kutsun leirin esikun-
taan. Siellä Nenonen luki te-
kijälle pitkähkön arestiran-
gaistuksen päävartiossa ja il-
moitti lisätoimenpiteenä " . . . 

"Kenraali Nenosen 
tykki" 
Tykistönkenraali Nenosen ni-
mi tulee aina säilymään Suo-
men tykistön historiassa. Tä-
män ja huomisen päivän ran-
nikkotykkimiehelle se on tut-
tu myös tykistön kilpa-am-
munnoista. Tykistönkenraali 
Nenonen lahjoitti vuonna 
1954 Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistykseltä lahjaksi 
saamansa 152/45 C-tykin pie-
noismallin kiertopalkinnoksi 
raskaiden rannikkotykistö-
pattereiden kouluammun-
noissa. Näin aselajin ensim-
mäinen komentaja halusi 
edelleen vaalia rannikkotykis-
tön pääkaliiperin korkeaa 
koulutustasoa. 
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Iso-Hirvasjärvi 
152 H 37 jaos, 
v 1980 

MAJURI EERO KURKA Käymämme sodat, varsinkin jatkosotavai-
he, osoittivat selvästi moottoroidun rannik-
kotykistön tarpeellisuuden. Kiinteän ran-
nikkotykistömme rinnalle ilmestyi liikkuvaa 
rannikkotykistöä. Kehitys oli pakon sanele-
ma. Maihinnousutekniikan alalla tapahtu-
nut edistys — puhumattakaan sodan jäl-
keen tapahtuneesta kehityksestä — edellytti 
rannikolla tapahtuvan tulen käytön tilan-
teenmukaista keskittämistä ja puuttuvan 
kiinteän rannikkotykistön korvaamista liik-
kuvalla tykistöllä. 
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Vaasan Rannikkopatteristo 
-moottoroitu rannikkotykistö -
1952-1982 
Moottoroidun rannikkotykis-
tön määrätietoinen kehitystyö 
aloitettiin sodan kokemusten 
pohjalta. Silloisen Merivoi-
mien esikunnan tykistöosasto 
aloitti tämän tehtävän. Vuon-
na 1949 aloitettiin käytännön 
kokeilutoiminta Isosaaressa 
ja vuonna 1950 muodostettiin 
Turun Rannikkotykistöryk-
menttiin moottoroitu patteri, 
joka suoritti ensimmäiset am-
muntansa merivoimien yhtei-
sellä leirillä Hankoniemellä 
kesällä 1950. Seuraavana 
vuonna patteri toimi Kuuska-
jaskarin linnakkeella. Saaren 
osoittautuessa liian pieneksi 
moottoroidun rannikkopatte-
rin harjoitusmaastona siirret-
tiin patteri 1952 Örön linnak-
keelle. 

Moottoroitu patteri osoit-
tautui heti varsin käyttökel-
poiseksi. Puolustusvoimain 
uudelleen järjestelyjen yhtey-
dessä perustettiin 1. Erillinen 
R a n n i k k o t y k i s t ö p a t t e r i s t o 
1. 12. 1952. Patteriston väli-
aikaiseksi sijoituspaikaksi 
määrättiin Suomenlinna. Ko-
keilutoimintaa suorittanut 
MtRtPtri sijoitettiin Uuden-
kaupungin Janhuan niemelle. 

Nimenmuutos ja 
organisaation kehitys 

Silloisen moottoroidun kes-
kiötykistöpatteriston sijoitus-

paikka oli kauan ratkaisemat-
ta, mutta kun periaatepäätös 
Pohjanmaan Jääkäripatal-
joonan siirtymisestä Sodan-
kylään tehtiin, l .ErRtPsto 
määrättiin sijoitettavaksi 
Vaasaan. Patteriston nimi 
muutettiin 1.1.1957 Vaasan 
Rannikkopatteristoksi. Suo-
men itsenäisyysajan historias-
sa merkittävää osaa näytellyt 
Pohjanmaa ja Vaasan kau-
punki saivat näin jälleen 
oman joukko-osaston jatka-
maan maakunnan kunniak-
kaita sotilasperinteitä. 

l .ErRtPston kokoonpa-
noksi vahvistettiin sen perus-
tamisen yhteydessä esikunta, 
esikuntapatteri, kaksi moot-
toroitua rannikkotykistöpat-
teria ja Sommarön vartiolin-
nake. Patteristo sai oman 
aliupseerikoulun 15.3.1954, 
sillä aselajin yhteinen ryh-
mänjohtajakoulutus ei sellai-
senaan soveltunut patteriston 
tarpeisiin. TurRtR:n MtRtPt-
ri lakkautettiin 1.8.1958, ja 
sinne määrätyt alokkaat as-
tuivat VaaRPston palveluk-
seen. Samalla vahvistettiin vi-
rallisesti patteristossa jo käy-
tössä ollut organisaatio: Kak-
si koulutuspatteria ja ali-
upseerikoulu. 

Käytännön antamien koke-
musten ja suoritettujen kokei-
lujen perusteella päädyttiin 
1.3.1971 virallisesti kokoon-
panoon: Esikunta, esikunta-

patteri, tiedustelupatteri, 2 
tulipatteria sekä reserviali-
upseerikoulu. Muutoksen pe-
rusteina olivat mm. toiminta-
valmiuskysymykset. Samassa 
yhteydessä Sommarön vartio-
linnake siirrettiin Vaasan So-
tilaspiirin alaisuuteen. 

Nykyisen kokoonpanonsa 
patteristo sai maavoimien 
rauhan ajan uudelleenorgani-
soinnin yhteydessä 1.10.1979. 
VaaRPston nykyinen organi-
saatio sisältää esikunnan, esi-
kuntapatterin ja 4 patteria, 
joista 4. patteri vastaa entistä 
RAUK:a. 

Teknillinen kehitys 
Moottoroidun rannikkotykis-
tön ampumateknillinen kehi-
tystyö on jatkunut vilkkaana 
perustamisesta alkaen. Liik-
kuvan rannikkotykistön edel-
täjien, linnoitustykistöpatte-
ristojen, käytössä ei vielä so-
dan aikana ollut riittävän 
käyttökelpoista laskenta- ja 
tulenjohtovälineistöä. Ampu-
mamenetelmät eivät olleet sel-
laisia, joita olisi voitu käyttää 
menestyksellisesti liikemaali-
ammunnoissa. Ampumame-
netelminä liikkuviin maalei-
hin tulivat kysymykseen sil-
loiset pikamenetelmät suoral-
la suuntauksella. Välineistön 
ja menetelmien tutkimus- ja 
kehittämistoiminta oli lähin-
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Vaasan Rannikkopatteriston lipun naulaustilaisuus Suomenlinnan Upseerikerholla 3.6.1958. Lippua nau-
laamassa ev V Karvinen. Vasemmalla patteriston komentaja evl V Vuorela. 

nä joukkoyksikkökohtaista. 
Perustan nykyisille ampuma-
menetelmille loivat evl T Pe-
sosen Saksasta tuomat ja 
edelleen Suomessa kehitetyt 
opit. 

Keskiön kehitysvaiheet 

Moottoroidun keskiön kehit-
täminen aloitettiin sijoitta-
malla se aluksi vanhaan linja-
autoon. Suoritettujen tutki-
musten perusteella tultiin tu-
lokseen, että varmimmin ja 
nopeimmin päästään pää-
määrään, jos jo käytössä ole-
va kiinteän rannikkotykistön 
keskiö otetaan sellaisenaan 
moottoroidun tarpeisiin. Lin-
ja-auton korista siirryttiin v 
1953 kolmeen kuorma-auton 
lavalle nostettavaan konttiin 
ja vihdoin samana vuonna 
kolmeen hinattavaan keskiö-
perävaunuun. 

Tykin kiertokaukoputken 

kehittäminen siten, että siihen 
voitiin asettaa suoraan suun-
taero, mahdollisti siirtymisen 
kevyeen suuntalaitteeseen. 
Tästä oli seurauksena se, että 
voitiin kokonaan luopua 
suuntalaitevaunusta kaikkien 
laitteiden tasoa lukuunotta-
matta mahtuessa yhteen perä-
vaunuun. Tasovaunu osoit-
tautui myöskin tarpeettomak-
si, sillä tasovälineistö voitiin 
sijoittaa telttaan. Näin pää-
dyttiin yhteen keskiöperävau-
nuun tulipatterissa. 

Patteristoupseerin komen-
topaikan välineistö sijoitettiin 
yhteen perävaunuun. Tämä 
kehitys yhdessä viestivälineis-
tön alalla tapahtuneen edis-
tyksen kanssa loi uudet mah-
dollisuudet hajaryhmittää ja 
maastouttaa tulipatteri. 

Keskiön varamenetelmänä 
on ollut evl O Saaren laskija-
keskiön pohjalta kehittämä 
telttaan sijoitettava ns taso-

keskiö. Tasokeskiön tutki-
mus* ja kehitystyö on tällä 
hetkellä erittäin ajankohtai-
nen. 

Automaattinen laskin 

Vaasan Rannikkopatteristo 
on päässyt rannikkotykistö-
aselajin 1970-luvun jälkipuo-
liskolla alkaneen voimakkaan 
teknillisen kehityksen piiriin. 
Tietokonepohjainen laskin, 
joka on osa rt:n RAVAL-jär-
jestelmästä, korvaa tähän 
saakka keskiön suorittaman 
laskentatoiminnan. Laskin 
laskee ampuma-arvot kaikille 
tykeille. Ampuma-arvojen lu-
keminen tykeille tapahtuu 
toistaiseksi näyttöpäätteistä 
pattereiden keskiövaunuissa. 
Laskimen käyttö on vielä ko-
keiluvaiheessa. Se ei vielä täy-
sin vastaa liikkuvan toimin-
nan asettamia vaatimuksia. 
Varamenetelmänä tulee ole-
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Sisäkuva laskinvaunusta ja osa järjestelmän laitteistosta. 

Patteristoupseerin vaunusta Lohtajalla talvella 1983. 

maan joko nykyinen keskiö 
tai parannettu tasokeskiö. 

Tykkikalusto 

Asemasotavaiheen aikana 
1942—1944 saatiin rannikko-
joukoille liikkuvan sodan 
vaatimukset täyttävää 122 K 
31-, 152 H 37- ja 76 K 36-tyk-
kikalustoa. Näiden tykkien li-
säksi otettiin myöskin 76 ItK 
31 -tykit patteristossa käyt-
töön. Uusin kalusto, 130 K 54 
-tykit, saatiin v 1972. Tällä 
hetkellä on vanhemmasta ka-
lustosta koulutuskäytössä 152 
H 37 ja 76 K 36. 

Päätykkikaluston vetäjänä 
oli aluksi White-puolitelaajo-
neuvo, vuodesta 1960 lähtien 
ATS-telatraktori ja 1973 
Kraz-merkkinen järeä maas-
tokuorma-auto. 

Tulenjohto- ja mittaus 

Tulenjohto- ja mittausväli-
neinä suunnin ja sisäkanta-
mittari alkavat olla historiaa. 
Tilalle ovat tulleet tai tulossa 
tulenjohtotutka ja lasersuun-
nin valonvahvistinlaitteella 
varustettuna. Nämä yhdessä 
ammunnan laskimen ja mo-
dernin tiedonsiirtovälineistön 
kanssa takaavat ampumatoi-
minnan tehon. Paikan- ja 
suunnan määritys perustuu 
hyrräsuuntakehän hyväksi-
käyttöön, tarkkoihin topo-
grafikarttoihin sekä hyväksi 
koettuihin mittausmenetel-
miin. 

Koulutus 
Väliaikainen sijoituspaikka 
Suomenlinnassa ei suosinut 
koulutusta eikä sen kehittä-
mistä. Toiminta oli sidottu 
saareen ja siirtyminen tarkoi-
tuksenmukaiseen harjoitus-
maastoon vaati aina meri- ja 
maakuljetuksen. 

Teoreettinen koulutus, pe-
rus- ja erikoiskoulutuksen pe-
rusteet annettiin Suomenlin-
nassa kasarmin ympäristössä. 
Samoin siellä voitiin suorittaa 
kehysharjoittelu. Tilanteen-
mukaiset harjoitukset oli to-
teutettava Malmilla ja Santa-
haminassa sekä myöhemmin 
Porkkalassa. 

Maastoharjoitukset saat-
toivat kestää päivästä aina 
kuukauteen. Työaikalainsää-
däntö ja virkaehtosopimukset 
eivät tuolloin olleet pahem-
min rajoittamassa kantahen-
kilökunnan käyttöä. Työpäi-

vät kotiinkuljetuksineen saat-
toivat venähtää 12-tuntisiksi. 

Lähialueet 

Patteriston siirtyessä Vaasaan 
elokuussa 1964 paranivat 
koulutusolosuhteet. Toiveet 
toteutuivat vain osittain, sillä 
varsinaista omaa harjoitus-
aluetta tai -alueita ei Vaasan 
ympäristössä toistaiseksi ole. 
Pieni n. 7 ha:n Gerbyn ranta-
palsta mahdollistaa vain 
joukkue- tai jaosharjoitukset. 
Vuosien mittaan ovat tietyt 
yhteisöjen tai yksityisten 
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Tykkikalustoa omistamat alueet 5—20 km:n 
säteellä varuskunnasta muo-
dostuneet vakioharjoituspai-
koiksi. Omistussuhteet asetta-
vat omat rajoituksensa niiden 
käytölle. 

Hankaluuksista huolimatta 
moottoroitu joukko oli nyt 
tukevasti mantereella, ympä-
rillään sotaväkeen myöntei-
sesti suhtautuva väestö. Ajo-
neuvokaluston lisääntyessä 
päästiin jo 70-luvulla kiinni 
normaaliin koulutusrytmiin. 
Kasarmialueen sijainti keskel-
lä kaupunkia ei varusmies-
koulutusta ajatellen ole paras 
mahdollinen, mutta mitalilla 
on myös toinen puolensa. 

Leiri- ja sotaharjoitukset 

Oleellisen osan moottoroidun 
rt:n koulutuksesta muodosta-
vat leiri- ja sotaharjoitukset. 
Moottoroitu rannikkotykistö 
suoritti ensimmäiset kovapa-
nosammuntansa Hangon alu-
eella v 1950 kuten edellä on 
mainittu. TurRtR:n MtRPtri 
osallistui ensimmäisen kerran 
Rovajärven tykistöleiriin v 
1951. l .ErRtPsto aloitti leiri-
ammunnat v 1953, jolloin se 
kävi myös Rovajärvellä. 
Osallistumiskertoja Rovajär-
ven leiriin on patteristolle ker-
tynyt tähän mennessä 15. 
MtRtPtri osallistui pston lei-
reihin v:sta 1953 alkaen. Lei-
ritoiminta oli alunalkaen vil-
kasta. Patteristolla oli ensim-
mäisen 10-vuotiskautensa ai-
kana lähes 50 eriasteista am-
pumaleiriä. Leirialueina käy-
tettiin pääasiassa Santahami-
naa, Isosaarta, Porkkalaa ja 
tietenkin Rovajärveä. Patte-
riston omien ajo- ja leirihar-
ioitusten lisäksi mainittakoon 
joukko-osastojen yhteiset ty-
kistölliset ampumaleirit sekä 
divisioonien ja varuskuntien 
sotaharjoitukset. 

Vaasaan muuton jälkeen 

152 H 37. 

130 K 54 ja Kraz-vetäjä. 

Uskollinen harjoitustykki 76 ItK 31 
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Leiriharjoitukset ovat moottoroidun rannikkotykistön arkipäivää ja 
joskus myös juhlaa. Tärkeimpiä ampuma- ja leirialueita ovat Lohtaja 
ja Rovajärvi. Ylik Jokiaho tj-paikalla Lohtajalla joskus 1960-luvulla. 

Patteriston komentaja evl M Vähäjärvi ja kapt E Kurka Rovajärvellä 
kesällä 1974. 

järjestettiin ampumaleirit 
aluksi Raippaluodon Som-
marössä, 60-luvun puolivälin 
jälkeen Pyhärannan Reilassa 
ja Lohtajan Vattajanniemellä 
ja nykyisin pääasiassa tarkoi-
tukseen erinomaisesti soveltu-
valla Lohtajan harjoitusalu-
eella. 

Perustamisesta alkaen on 
patteristolla ollut "menevän 
patteriston" maine. Lukuisat 
ovat ne paikkakunnat, joissa 
psto on vieraillut. Paikan- tai 
paikkakunnan nimet kuten 
Hamina — Utö — Raippa-
luoto — Hailuoto — Savu-
koski — Kajaani — Heinola 
olkoot tästä esimerkkeinä. 

Patteristo on menestynyt 
hyvin ampumataitoa mittaa-
vissa kilpailuissa. Tämä pätee 
sekä aselajin sisäisessä kilpai-
lutoiminnassa että myös mit-
telöissä naapuriaselajin kans-
sa Lapin kairoilla. 

VaaRPsto palvelus-
paikkana, tulevai-
suuden näkymiä 
Varusmiesaines on koostunut 
lähinnä rannikkosotilaspii-
reistä Kotkan ja Tornion vä-
liltä, nykyään kuitenkin suu-
rimman ryhmän muodostavat 
Pohjanmaan asevelvolliset. 
Viime vuosina on sotilaspii-
rien lukumäärä vain lisäänty-
nyt. Syksyllä 1982 astui palve-
lukseen alokkaita 16 sotilas-
piiristä. Suhteellisen pitkät 
kotimatkat ovat olleet omi-
aan vähentämään halukkuut-
ta palvella VaaRPstossa. Toi-
saalta kasarmialueen sijainti 
käytännössä keskellä Vaasaa 
ja Suomenlinnan edullinen si-
jainti ovat olleet houkuttimia 
tuleville varusmiehille. Ns 
keskitason varusmies on 
yleensä viihtynyt patteristossa 
— mikäli varusmiehen koh-

dalla voidaan viihtymisestä 
puhua. 

Puolustusvoimille tyypilli-
nen henkilökierto oli havait-
tavissa VaaRPstossa varsin-
kin patteriston Vaasaan siir-
tymisen aikoihin. Tämä oli 
onneksi tilapäinen ilmiö, sillä 
sen jälkeen henkilöstöä on 
siirtynyt vain joko eläkkeelle 
tai Vaasassa oleviin alue-esi-
kuntiin. Upseerien kohdalla 

vaihtuvuus on luonnollisesti 
ollut suurempi. Jo yksistään 
urakehitys on vaatinut tä-
män. Poikkeukset tässäkin 
asiassa vahvistavat sääntöä. 
VaaRPston työ ja tehtävä, 
joukko-osastopalvelus, on 
ensisijaisesti sekä varusmies-
ten että kantahenkilökunnan 
kouluttamista pystyviksi 
moottoroidun rannikkotykis-
tön tykkimiehiksi ja johtajik-

"irM 
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si. Lisääntyvät kertausharjoi-
tusvelvoitteet vaativat yhä 
suuremman osan työpanok-
sesta. 

Varmuudella voidaan tode-
ta, että työtä ja uurastusta tu-
lee henkilökunnalle riittä-
mään ennen kuin käynnistetty 
voimakas kehittämis- ja ko-
keiluprosessi on suoritettu 
loppuun. Lopputuloksena tu-
lisi olla tehokas, kenttäkel-
poinen ja riittävän taistelu-
kestävyyden omaava joukko, 
jonka toiminta ei keskeydy 
yhden järjestelmän tilapäi-
seen vioittumiseen. 

Moottoroitu rannikkoty-
kistöpatteristo on erittäin 
käyttökelpoinen tuliyksikkö, 
joka pystyy aloittamaan vi-
hollisen kuluttamisen kaukaa 
mereltä ja ja tkamaan tehtä-
väänsä tarkoituksenmukai-
simmalla tavalla tilanteesta 
riippuen. • 

Rannikko-
tykistö 
kouluttaa 
alansa ammatti-
miehiä 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

R A N N I K K O M M E 
P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

A. AHLSTRÖM OSAKEYHTIÖ 

FARMOS-YHTYMÄ OY 

FERD. ALFTHAN OY 
RIISLA OY 

OY FORCIT AB 

HANGON KAUPUNKI 

HANGON LIIKENNE 

KOTKAN KAUPUNKI 

KRISTIINANKAUPUNKI 

OY LAIVATEOLLISUUS AB 

NAANTALIN KAUPUNKI 

ORION-YHTYMÄ OY 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OKO 

RAISION TEHTAAT OY 

OY ROHTO AB 

SUOMEN MERIVAKUUTUS-
YHDISTYS 

TALOUS-OSAKEKAUPPA 

TAMMISAAREN KAUPUNKI — 
EKENÄS STAD 

OY WIIK & HÖGLUND AB 
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^ V E R T A 

ei saa apteekista 

H eikä sitä voi tehtaassa valmistaa 

auta siis Sinäkin omalta osaltasi, 

ettei Veripalvelun kaapit tyhjene milloinkaan. 

SUOMEN PUNAISEN RISTIN VERIPALVELU 

© Lipsanen 
Muovieristeiset johdot ja kaapelit S a t J k u n n ^ a t u ^ 

28130 Pori 13 
Puh. (939) 19321 

Kaapeliteollisuus Oy 
Oulu Hailuodontie 5 
Puh. vaihde 225344 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

RANNIKKOPATTERISTO 

Vapaana lainehtiva meri on 
ollut talven 82/83 leimallisin 
piirre. Leuto sää ei estänyt 
harjoittelemasta talvitoimin-
taa Kirkonmaan ja Rankin 
linnakkeilla tammikuun 3:11a 
viikolla. KSSl:n komentaja 
kenrmaj S Annala kävi seu-
raamassa harjoitusta. Kevät-
talven hiihtokoitoksiin val-
mistautuminen koki vaikeuk-
sia lumen vähäisyydestä joh-
tuen. Latuja ei tarvinnut erik-
seen merkitä, kun ei ollut 
kuin latu. Alokkaiden tulo 
työllisti Kirkonmaan ja Ran-
kin linnakkeet taistelijan pe-
ruskurssin koulutukseen. 

Kevään tärkein koulutuk-
sellinen tapahtuma on koulu-
tuspäällikön koulutustarkas-
tus patteristossa toukokuun 
alkupuolella. 

Patteristomme komentaja 
evl Teuvo Rönkkönen täytti 
50 vuotta 22.2. Onnittelumme 
vielä jälkikäteen uutteralle 
esimiehellemme. 

Henkilöasiat 

Eläkkeelle 

yliv J Lautala 1.2. 
yliv E Mörsky 1.2. 

Siirrot patteristosta 

yliv K Pietilä AseV 
vääp H Levänen AseK 
vääp B-E Green PO 

Ylennykset 

yliluutnantiksi 
ltn J Leppänen 1.2. 

luutnantiksi 
sotmest O Hägg 1.2. 

sotilasmestariksi 
yliv M K Skippari 1.2. 

ylivääpeliksi 
vääp S Ristola 1.2. 
vääp R Virtanen 1.2. 

vääpeliksi 
ylik R Mannersuo 1.2. 

ylikersantiksi 
kers J Innanen 1.2. 

Patteristoon 

kers A Kuittinen 10.1. 
kers M Taskinen 1.2. 
kers J Kirjavainen 1.2. • 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Airisto sai jääpeitteensä hel-
mikuun alun pakkasissa, 
mutta ulkosaaristossa avovesi 
pärskii edelleen laivat jäiseen 
asuunsa. 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentissä on aina osattu 
antaa arvoa sotilaskotitoi-
minnalle. Erityisen kiitoksen 
haluamme osoittaa niille ran-
nikon sisarille, jotka ovat 
työssä ulkosaariston sotilas-, 
kodeissa tai työskentelevät 
vapaaehtoisina leiri-, lomitus-
ym tehtävissä. 

RSKY:n Turun paikallis-
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 
osaston vuosikokouksessa 
rykmentin komentaja, eversti 
Jukka Karvinen, jakoi Turun 
Rannikkotykistöristit seuraa-
ville sisarille 
Elsa Kantonen, Utön sotilas-

kodin hoitaja 
Mirjam Takala, Turun sai-

raalajaoston vetäjä 
Maija Vainio, Pansion yh-

teyshenkilö ja leirisisar 
Talvikauden merkittävim-

pänä tapahtumana voidaan 
mainita, että Örön linnak-
keen ehkä tärkein rakennus, 
sotilaskoti, on pitkän odotuk-
sen jälkeen korjattu täydelli-
sesti uuteen uskoon ja otettu 
maaliskuussa virallisesti käyt-
töön asiaankuuluvin juhlalli-
sin seremonioin. 

Hankkeen käynnistämiseen 
vaikutti suuresti RSKY:n Tu-
run paikallisosaston puheen-
johtajan, rouva Toini Peltta-
rin, erityinen aktiivisuus. Kii-
tos Toini! 

Esitämme parhaat kiitok-
semme rakennusmestari Onni 
Kupiaiselle ja hänen taitaville 
alaisilleen nopeasta ja hyvästä 
työstä. 

Ylennykset ja nimitykset 

ylik Reima Tapio Raitio vää-
peliksi 1.8.82 

v-alik Matti Armas Valkonen 
kersantiksi 16.8.82 

ylil Kauko Antero Peltonen 
kapteeniksi 1.9.82 

v-kers Tapio Juhani Kamila 
e r i ko i s ammat t im ieheks i 
1.9.82 

kapt Lauri Aleksi Poromaa 
majuriksi 6.12.82 

insltn Hannu Esa Ensio Ka-
rinsalo insinööriyliluutnan-
tiksi 6.12.82 

teknltn Esko Juhani Kytökari 
t e k n i k k o y l i l u u t n a n t i k s i 
6.12.82 

tstoapul Irja-Riitta Häkkinen 
apulaiskanslistiksi 1.1.83 

kers Jaakko Johannes Laak-
so ylikersantiksi 28.1.83 
Öröön 

kers Lassi-Pekka Lahti yliker-
santiksi 1.2.83 Utöön 

asent Seppo Ilmari Kiela van-
hemmaksi asentajaksi. 

Eläkkeelle 

Värvätty alikersantti Matti 
Armas Valkonen 16.8.82 
Gyltöstä 

Konekirjoittaja Paula Annik-
ki Rahunen 31.10.82 Tu-
rusta 

Asentaja Reino Lennart Pe-
täjä 30.3.83 Gyltöstä 
Turun Rannikkotykistö-

rykmentti esittää parhaimmat 
kiitoksensa uutterille ja tun-
nollisille rannikon puolusta-
jille pitkäaikaisesta työstä 
isänmaan hyväksi. 

Erot 

Pastori Mikko Kuusniemi 
1.9.82 Kuuskajaskarista 

Ruokala-apulainen Hellevi 
Katriina Vainio 1.10.82 Tu-
rusta 

Työnjohtaja Jalo Olavi Ny-
berg 1.3.83 Gyltöstä 

Ruokala-apulainen Ritva An-
neli Väärikkälä 1.2.83 
Utöstä 

Tehtäviin määräämiset 

Sotilasmestari Raimo Rastas 
1.8.82 Utön Ikeen vääpe-
liksi 

Ruokala-apulainen Birgit Es-
ter Lindström 1.8.82 Örön 
lkeelle 

Vänrikki Jukka Antero Leh-
tinen 1.8.82 Örön lkeelle 

Kersantti Jouko Kalervo Poh-
jansalo 9.8.82 Örön lkeelle 

Varastomies Liisa Kristiina 
Heinoja 16.8.82 Gyltön 
lkeelle 

Luutnantti Anssi Hannu Räty 
1.9.82 Gyltön lkeelle 

Kersantti Jarkko Heikki Jo-
hannes Lehtinen 1.9.82 vär-
vätyksi erikoismieheksi Ka-
tanpään lkeelle 

Luutnantti Seppo Antero Sa-
lonen 1.9.82 Kuuskajaska-
rin lkeelle 

Kersantti Juha Tapani Lehto-
nen 1.9.82 Gyltön lkeelle 

Ruokala-apulainen Eeva:Lii-
sa Nummisto 1.9.82 Örön 
lkeelle 

Kersantti Markku Sakari Vii-
tala 15.9.82 Kuuskajaska-
rin lkeelle 

Vääpeli Timo Markku Olavi 
Renberg 1.10.82 Eptriin 

Kersantti Lauri Tapio Lam-
mes 10.1.83 Gyltön lkeelle 

Viestittäjä Merja Hannele 
Sjölund 1.2.83 mv-ak.een 

Viestittäjä Tarja Birgitta Nur-
mi mv-ak:een nimitettynä 
erikoismieheksi 

Toimistoapulainen Anneli 
Liise-Maria Pomren TurRt 
RE:aan 

Asentaja Hemmo Ilari Wester 
1.3.83 työnjohtajaksi Gyl 
Kmoon 

Yliluutnantti Vesa Väinö Ta-
pani Ranki 1.4.83 koulu-
tus- ja järjestelytoimistoon 
TurRtRE:aan Utön lkeelta 

Kapteeni Timo Robert Ylö-
nen 1.5.83 patteristoupsee-
riksi E/II /TurRtR:aan 
Kuuskajaskarin lkeelta 

Kapteeni Urpo Henrik Lippo-
nen 1.5.83 koulutus-ja jär-
jestelytoimistoon TurRt 
RE:aan E/II /TurRtR:sta 

Kapteeni Jukka Sakari Sa-
vonheimo 1.5.83 Örön 
Ikeen päälliköksi TurRt 
RE:sta • 



MIHIN IKINÄ RADIOPU-
HELINTA TARVITSET 
— MOBIRALTA SAAT. 

NYT JA VASTAKIN. 

< § A 1 0 B I R k 
PL 86 
24101 SALO 10 
p. 924-6101 

Valmistamme hydrokoptereita 
y.m. metallialan erikoistuotteita 

KONEPAJA 

N E NILS ERIKSSON 
T U R K U L1ELAX Puhelin 921 -748086 

^/H-annailteitn-miisao 
Kalliolinnantie 14 - Kaivopuisto 

Helsinki - Puhelin 635 443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kel lo 9 - 1 5 . 

Auk i sunnuntaisin kel lo 11 — 16. 
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LAADUN 
MERKKI 

4 5 2 0 0 K O U V O L A 2 0 
2 3 5 0 0 U U S I K A U P U N K I 

P U H . 9 5 1 - 1 2 3 0 0 1 

MIEHISTÖN JA MATKUSTAJIEN 
TURVAKSI JA VI IHTYVYYDEKSI 
VARUSTAMME ALUKSET 
MEIDÄN PALAMATTOMILLA 
KALUSTEILLAMME 

Oy Stockfors Ab 
PI 117 , 0 7 9 0 1 LOVI ISA 

TIISKERI 

HEIN LAHDEN 
VEISTÄMÖ 

W 
Valmistaia |a yks inmyy jä 
HEINLAHDEN VEISTÄMÖ 
4 9 2 0 0 HEINLAHTI 
PUHELIN 9 5 2 - 2 0 1 2 4 4 

19 
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RANNIKKOPATTERISTO 

RtK:ssa opiskeleva 
upseerioppilas Jyri 
Pentti Hagman vas-
taanotti AuK:n suo-
ritettuaan Rannik-
kotykistösäätiön 
priimuskiikarin tun-
nustuksena oivalli-
sesta menestymisestä 
kurssilla. Opiskelu 
ei kuitenkaan su-
mentanut havain-
nointikykyä. Ohei-
nen kirjoitus sisältää 
monta toteamusta, 
joiden sisältöä on 
syytä pohtia koulu-
tusta suunnitel-
taessa. 

Rannikkotykistön AuK 
-erikoisalan pikakurssi 

Ennen kurssin alkua tulevat 
aliupseerioppilaat ihmetteli-
vät kurssin alkamisajankoh-
dan aikaisuutta ja kurssin pi-
tuutta. Kahdeksan viikon 
aliupseerikurssi heti kahdek-
san viikon peruskoulutuskau-
den jälkeen ei ollut suinkaan 
sitä, mitä ennen palvelukseen 
astumista saatu tiedotusmate-
riaali antoi odottaa. Alkoi 
tuntua siltä, että rannikkoty-
kistö on todella erikoisaselaji, 
jossa peruskoulutusten jälkei-
sen erikoiskoulutusvaiheen 
on oltava pitkä. 

Kurssi alkoi varsin kiivas-
tahtisesta Johtamistaidon 
teoriaosuus ja ohjesääntöjen 
tuntemus saatiin alta pois 
noin viikon päästä kurssin al-
kamisesta ja yleinen RT-kou-
lutuskin oli ohi jo kahdessa 
viikossa. Näin nopea tahti pi-
tää yllä hyvää omaksumisvi-
reyttä, joka helposti häviää, 
jos uutta asiaa ei tulisi tasai-
sesti vaan jossain vaiheessa 
jäätäisiin kertailemaan. Lä-
hes koko loppuosa kurssista 
uhrattiin eriytyvään erikois-
koulutukseen sekä leireihin. 
Yleisestä RT-koulutuksesta 
olisi kuitenkin toivonut ker-
tausjaksoa kurssin loppuosas-
sa. Nyt jäivät tiedot muiden 
linjojen toiminnasta melko 

hataralle teoriapohjalle lu-
kuunottamatta tykkitoimin-
taa, johon kaikkien linjojen 
oppilaat perehtyivät ampu-
maleirillä 100 56 TK koulu-
tuksen yhteydessä. Myös tu-
lenjohdon ja keskiön seuraa-
minen käytännössä auttaisi 
RT:n tulitoiminnan hahmot-
tamisessa. 

Erikoiskoulutuksen rinnal-
la opetettiin jatkuvasti johta-
mista ja kouluttamista aseen-
käsittelyharjoituksissa sekä 
j oka-aamuisissa sulkeishar-
joituksissa. Näissä opittiin lä-
hinnä rutiininomaista, mää-
rättyihin muotoihin sidottua 
opettamista ja komentamista. 
Sen sijaan oppilasjohtajana, 
-vääpelinä, päivystäjänä tms. 
toimiminen antoi jonkinlaista 
käsitystä varsinaisesta johta-
misesta päätöksentekoineen, 
käskemisineen jne. 

Tässä mielessä tehokkain-
ta koulutusta olivat leirit 
(taisteluharjoituskin, ampu-
maleiri), joissa pulmatilantei-
ta sattuu eteen paljon useam-
min kuin kasarmiolosuhteis-
sa, missä ryhmänjohtaja sel-
viää päivästä toiseen suunnil-
leen samanlaisilla käskyillä. 
Kurssilla johtaminen ei vielä 
anna kuvaa siitä, mitä se on 
myöhemmin. Oppilaiden suh-
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Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 
julkaisee 50-vuotisjuhlakirjansa marras-joulukuussa 1983. 
Sekä sisällöltään että ulkoasultaan arvokkaan kirjan ennak-
kotilaushinta on 90,00 markkaa. 

Kirjan voi tilata osoitteella 
Evl Ahti Tukiainen 
03150 HUHMARI 

Maksu: RTUY:n postisiirtotilille nro 410635-3 

tautuminen kurssitovereihin-
sa on lähes varauksetta posi-
tiivista, mikä ei suinkaan ole 
enää itsestään selvää ryhmän-
johtajana kurssin jälkeen toi-
miessa. 

Kun lyhyt kurssi on käyty, 
on edessä sitäkin pidempi 
käytännön vaihe. Kurssilla 
saadut opit ovatkin loppujen 
lopuksi hyviä neuvoja ja oh-
jeita, joiden avulla voi tark-
kailla omaa, toivottavasti 
luontevaa ja persoonallista 
johtamistapaa, jonka muut-
tamiseen joksikin toiseksi ei 
varmaankaan riittäisi kah-
deksan viikon asemesta kah-
deksan kuukauttakaan. Vaik-
ka koulutus tähtää ensisijassa 
sotilasjohtamiseen voi johta-
mistaidon teoriaosuuden vie-
dä mukaan siviilimaailmaan, 
jonne voi aliupseerikurssilta 
ottaa matkamuistona myös 
mukaansa hyvän fyysisen ja 
henkisen ryhdin, joka näkyy 
niin siistissä pukeutumisessa 
kuin selkeässä puhetavassa-
kin. 

Jyri Pentti Hagman 
• 

OVE ENQVIST 

"Isosaari ja Kuivasaari" 
Yliluutnantti Ove Enqvistin kirjoittamaa Isosaaren 
historiikkia voi tilata Linnake-lehden toimituksesta 
osoitteesta: 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 
Linnake-lehti 
PL 5 
00861 Helsinki 86 

Julkaisun hinta on mk 10,— ja tuotto käytetään 
SlRtR:n julkaisutoiminnan tukemiseen. 

Kirjoittaja ottaa mielellään vastaan historiikkia kos-
kevia arvosteluita, huomautuksia ja Isosaaren linna-
ketta koskevia asiatietoja. Niitä voi lähettää osoittee-
seen: 

Ove Enqvist 
Suomenlinna C 57 B 3 
00190 Helsinki 19 
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Turun Rannikkotykistökilta 
20 vuotta 20.11.1982 

Turun Rannikko-
tykistökilta vietti 
20-vuotisjuhliaan 
viime marraskuun 
20. päivänä arvok-
kain menoin, joiden 
kohokohdaksi muo-
dostui killan oman 
lipun naulaus- ja 
vihkimistilaisuus Tu-
run upseerikerholla. 

Päiväjuhlassa puhui Maan-
puolustuskillat ry:n puheen-
johtaja , pää johta ja E r k k i 
T u u l i , joka totesi, ettei 
rauhanmarssijoita ole tiettä-
västi käytetty missään taiste-
levien joukkojen hillitsemi-
seen. "Niin kauan kuin koko 
maailma ei ole hyväksynyt 
rauhaa ja rauhallisen rinnak-
kaiselon vaatimuksia, tulee 
rauhaa kiihkeästikin kannat-
tavien kansojen olla valmiit 
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Lipun naulaus tapahtui evl Heikki Luostarisen johdolla. Häntä avusti 
Itn Jorma Ake. Naulausvuorossa on alikersantti Pär-Johan Holm-
berg. 

puolustamaan itsenäisyyttään 
kaikin keinoin, asevoimin-
k in" , sanoi Tuuli. Hänen 
mielestään suomalaiset eivät 
voi kannattaa sellaisia rau-
hanliikkeitä, jotka heikentä-
vät kansamme moraalia ja it-
senäisyystahtoa, kiihottavat 
kansalaisia kieltäytymään la-
kien ja velvollisuuksien täyt-
tämisestä, heikentävät yh-

teenkuuluvaisuuttamme ja 
kieltävät yhteisen isänmaam-
me. 

Juhlivan killan puheenjoh-
taja eversti A a r r e K u r -
k i kertoi tervehdyspuhees-
saan killan perustamisvaiheis-
ta ja kuluneiden vuosien toi-
minnasta erilaisine tilaisuuk-
sineen, juhlineen ja retkeilyi-
neen sekä erityisesti varusmie-

hiin kohdistuneista palkitse-
misista. Hän korosti kiltatoi-
minnan tähtäävän hyvän 
maanpuolustushengen luomi-
seen sekä oman jäsenkuntan-
sa että koko reservin keskuu-
dessa. "Killat ovat myös vete-
raanien maanpuolustushenki-
sen perinnön saajia. Toivotta-
vasti killat ovat kyllin voi-
makkaita vastaanottamaan 
tämän perinnön ja sitä vaali-
maan, kun veteraanit poistu-
vat tästä ajasta", sanoi Kurki. 

Turun Rannikkotykistökil-
lan uuden lipun naulauspu-
heessaan eversti Aarre Kurki 
selvitteli lipun hankkimiseen 
liittyneitä yksityiskohtia, ja 
toivoi uuden lipun luovan yh-
teenkuuluvuutta sekä killassa 
hyvää kiltahenkeä, joka sitten 
kehittyy edelleen aselaji- ja 
kiltarajat ylittäväksi yhteisek-
si maanpuolustushengeksi. 

Runsaat kaksi viikkoa 
myöhemmin kuin Rt-killoista 
ensimmäisenä Helsingin Ran-
nikkotykistökilta ry sai oman 
lipun 3.11., oli vuorossa tur-
kulainen veljesyhdistys. Poh-
jaltaan sininen Turun Rt-kil-
lan lippu on samanlainen 
kuin helsinkiläisten. Keskellä 
on rannikkotykistöä kuvaava 
suljettu bastionimurtoviiva, 
jonka sisällä ovat ristikkäin 
olevat tykinputket ja meren-
pintaa kuvaava aaltoviiva se-
kä lipputangon kärjessä kilto-
jen tunnuksenaan käyttämä 
tornikuvio. Lipun tangon-
puoleisessa yläkulmassa on 
Turun kaupungin vaakuna-
kuvio. Lipun naulaus tapah-
tui everstiluutnantti H e i k -
k i L u o s t a r i s e n joh-
dolla. Lipun vihki kenttäro-
vasti O l a v i O j a l a . 

Juhlapäivänä, jolloin eri ti-
laisuuksiin osallistui runsaasti 
kutsuvieraita ja killan omaa 
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RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

väkeä, muistettiin myös toi-
minnassa ansioituneita jäse-
niä. Maanpuolustuskiltojen 
Kilta-ansiomitalin saivat pit-
käaikaisesta ja uhrautuvasta 
työstä A l b e r t H e i n o , 
A a r r e K u r k i ja K a i -
j a S o k a j ä r v i , joista 
viimemainittu on samalla en-
simmäisenä naisena koko 
Suomessa tämän arvokkaan 
tunnustuksen saanut henkilö. 
Itsenäisyydenkiven pienois-
patsaan sai Jorma Aro, Ran-
nikon Puolustajainkilta ry:n 
hopeisen ansiolevykkeen 
Matti Ahlroos, Thomas-Eric 
Blom, Martti Lertola, Mauri 
Luukanen, Elsa Karasti, Mai-
ja Mäkinen, Heikki Peltonen 
ja Ulla-Maija Wahlberg sekä 
pronssisen ansiolevykkeen 
Olli Lehtilä, Pentti Ravanko, 
Kaino Takala, Esko Toivo-
nen, Toivo Suvanto, Erkki 
Vilppu, Helga Wilkman ja 
Jan-Pekka Wessman. — 
TuRTR:n ristin saivat Pentti 
Laine, Raoul Migert ja Han-
nu Valtanen sekä killan pöy-
tästandaarin mm. Jorma Ale, 
Valle Kaski, Kauko Peltonen 
ja Heikki Luostarinen. — L. 

• 

Killan puheenjohtaja ev Aarre Kurki otti vastaan onnitteluja Turun 
upseerikerholla. 

LSSl:n tervehdyksen toi esikuntapäällikkö ev Veikko Vesterinen. 
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SUOMALAISTA 
E L I N K E I N O E L Ä M Ä Ä 
PALVELEMASSA 

H A M I N A N SATAMASSA 

HAMINAN LAIVAUS OY 
PL 16, 49401 H A M I N A 

puh. 54600 

Dronningholm hillot suurkeittiöille 
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Lauri Nikkiselle priimusmiekka 
Päällystöopiston 65-
vuotisjuhlakurssi val-
mistui 28.1.83. PO I 41 
E:n rannikkotykistölin-
jan valmistumista juh-
listi Rannikkotykistö-
säätiön ensimmäistä 
kertaa toimiupseerikurs-
sin parhaalle jakama 
priimusmiekka. 

Kurssin johtajan, kapteeni 
Heikki Kivirannan kertoman 
mukaan valmistui rt-linjalta 
seitsemän ylikersanttia. Kurs-
si oli hyvää keskitasoa ja ase-
lajikauden monipuolinen 
opetusohjelma voitiin viedä 
rutinoiduin voimin läpi. Van-
kan asiantuntemuksen koulu-
tuksessa takasivat kouluttajat 
kapteeni Keijo Mälkki ja 
luutnantti Timo Kulmala, 
joille hengähdystaukoa ei jää-
nyt — olihan jo PO II:n eri-
koisjakso käynnissä. 

Monipuolisuuden ongelma 

"Kurssin ohjelman rikkaus 
on sen monipuolisuudessa," 
kertoo kapt Kiviranta, "mut-
ta siinä on myös sen heik-
kous." "Liian moneen — to-
sin linnakeolosuhteissa tar-
peelliseen — aiheeseen ha-
jaantuva opetus estää kyllä 
syventymisen mielestäni oleel-
liseen, patterin ampumatoi-
minnan hallitsemiseen", huo-
kaa Kiviranta. "Ongelma on 
kyllä aselajin johdon tiedos-
sa, joten luotan siihen, että 
kehitystä tapahtuu." 

Lopettaj aisj u liiallisuudet 

Ennen kurssin yhteisiä päät-
täjäisiä Lappeenrannassa, 
vietettiin Santahaminan Toi-
miupseerikerholla rt-linjan 
omaa lukukauden päätöshet-
keä päiväkahvien merkeissä. 
Tilaisuudessa luovutettiin to-
distuksia ja Rt-säätiön prii-
musstipendiä lukuunottamat-
ta muut ansaitut opintokan-
nusteet. Tässä tilaisuudessa 
ojennettiin kurssin priimuk-
selle, Lauri Nikkiselle Ran-
nikkotykistösäätiön toimiup-
seeripriimusmiekka "numero 
yksi". Miekan ojensi säätiön 
hallituksen varapuheenjohta-
ja eversti evp Olavi Lyytinen 
syystäkin tyytyväisenä tämän 
uuden perinteen käynnistymi-
sestä. 

Parhaat esittelyyn 

Valmistuneista ylikersanteista 
haastattelimme priimusta 
Lauri Nikkistä (22) ja Jari In-
nasta (23). Molemmat ovat 
vielä naimattomia ja koulu-
pohja on molemmilla ylioppi-
lastutkinto. Lauri on tätä 
luettaessa aloittanut opetus-
upseerien tehtävissä SlRtR:n 
EPtrilla ja Jari — Maanpuo-
lustuksen Tukisäätiön stipen-
din saaja — puolestaan 
KotRPston Kirkonmaan lin-
nakkeella. 

Kysymykseen: "Miksi va-
litsit sotilasammatin?", mai-
nitsivat molemmat työn mo-
nipuolisuuden, palkallisen 
opiskelun ja mahdollisuudet 
itsensä edelleenkehittämiseen. 
Laurin mielessä väikkyy täl-

löin teknillinen koulutus ja 
Jaria kiinnostaa merenkulku-
ala. Arvoa annettiin lisäksi 
työpaikan varmuudelle ja al-
haiselle eläkeiälle. 

Toiveet sotilasammatin 
suhteen? 
— Lauri: "Varma toimeentu-
lo, mielenkiintoinen ja vaihte-
leva työ, etenemismahdolli-
suudet uralla". 
— Jari: "Saan kehittää itseä-
ni eri kursseilla ja hankin näin 
pätevyyttä eri tehtäviin". 

Entä sotilasammatin varjo-
puolet? 
— Molempia askarrutti alan 
vähäinen arvostus ja palk-
kauksen pienuus, mihin Lauri 
lisää joskus esiintyvät hanka-
lat työajat. 

Tehtäviin 

Rannikkotykkiväki onnittelee 
vastavalmistuneita ja odottaa 
uusien voimien työpanoksen 
näkyvän joukoissa. 

Rannikkotykistösäätiö toi-
voo nyt aloitetun priimus-
miekkaperinteen tehostavan 
osaltaan Päällystöopiston 
rannikkotykistölinjalla am-
mattiinsa valmistautuvien 
opiskelua. 

Toimiupseerin ammatin ar-
vostuksen kannalta on epäile-
mättä hankitulla ja tehtävissä 
osoitetulla ammattitaidolla 
avainasema. Toivomme prii-
musmiekan velvoittavan niin 
saajansa kuin hänen kurssito-
verinsa määrätietoiseen opis-
keluun ja itsensä kehittämi-
seen päämääränä korkea am-
mattitaito valitulla — toivot-
tavasti antoisalla — uralla. • 
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Pääesikunnan 
rannikkotykistö-
toimisto 
Vuosi 1983 on alkanut ja jat-
kuu saman kiivaan työrytmin 
merkeissä kuin päättynyt 
vuosi. Merivalvonnan ja ran-
nikkopuolustuksen tilausval 
tuus jo aiemmin tilatun sekä 
hankitun kaluston ja välineis-
tön lisäksi työllistää toimis-
toamme siinä määrin, että 
toisinaan tuntuu, että meitä 
voisi olla toinen mokoma li-
sää. 

Tämä edellä kerrottu on 
tietysti vain osa toimistomme 
työsarkaa. Ohjesääntö- ja or-
ganisaatiotyö kaikkine niihin 
kuuluvine asioineen, eri hen-
kilöstöryhmien sekä reservi-
läisten koulutus monien mui-
den tässä mainitsemattomien 
asioiden lisäksi ovat jokapäi-
väisiä tehtäviämme. Onhan 
toimistomme pääesikunnan 
koulutusesikunnan yksi asela-
jitoimistoista. Koulutusrinta-
malla ovat tällä hetkellä ajan-
kohtaisina asioina vuoden 
1984 koulutus, vuosien 

1985—1990 kts ja pts siitäkin 
eteenpäin. 

Aselajimme moninaisia toi-
mintoja johtaa suoraan kou-
lutuspäällikön alaisena ran-
nikkotykistön tarkastaja, 
eversti Pentti Aulaskari. Hä-
nen työelimenään olevassa 
rannikkotykistötoimistossa 
työskentelee 8 upseeria, toi-
mistoinsinööri, geologi ja 2 
kanslistia. Tämän lisäksi on 
aselajimme hankintoihin liit-
tyen palkattu tilausvaltuusva-
roin pääesikunnan eri osas-
toille (lähinnä sähkö- ja ase-
teknilliselle) 4 diplomi-insi-
nööriä, 4 insinööriä, 4 teknik-
koa ja 1 asentaja. 

Toimistossamme palvelevat 
seuraavat henkilöt: 
— everstiluutnantti Olavi Si-

mola, toimistopäällikkö, 
— majuri Markku Oila, ase-

ala, 
— majuri Harri Grönberg, 

projektisihteeri, 
— majuri Jukka Vaaja, ye-

toimiala, 
— majuri Heikki Niska, me-

rivalvonta, 
— kapteeni Pentti Mustonen, 

koulutus, 

— kapteeni Alssi Niskanen, 
viesti- ja sähköteknillinen 
ala, 

— kapteeni Reino Koivusaa-
ri, merivalvonta, 

— tekniikan lisensiaatti Jo-
han Henriksson, toimisto-
insinööri, 

— filosofian maisteri Jouko 
Nuorteva, geologi, 

— rouva Eila Nylund, toimis-
ton kanslisti ja 

— rouva Aune Jänönen, pro-
jektin kanslisti 

Ylläolevaan luetteloon on 
pyritty kuvaamaan kunkin 
henkilön toimiala, mutta yh-
dellä sanalla tätä on kuitenkin 
vaikea sanoa. Näinollen toi-
mialasana on käsitettävä laa-
jasti. 

Me täällä rannikkotykistö-
toimistossa pyrimme teke-
mään parhaamme koko asela-
jin hyväksi. 

Kunhan vielä opimme kä-
sittelemään automaattisia ku-
lunvalvonta- ja työajanlas-
kentalaitteita työpaikalle 
päästäksemme, niin eiköhän 
se tästä suju. 

11/83 PM 
• 



IN MEMORIAM 

Karl Hjalmar 
Koski 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen pe-
rustajajäsenten rivit harvenevat. Eversti-
luutnantti Karl (Kalle) Hjalmar Koski 
poistui keskuudestamme 19.11.1982. 

Kalle Koski oli syntynyt 9.2.1906 ja tuii 
ylioppilaaksi 1926 syntymäkaupunkinsa 
Viipurin suomalaisesta lyseosta. Aktiivi-
upseeriksi hän valmistui 1929 Kadettikou-
lun 1. rt-kurssilta kurssinsa kadettivääpe-
linä. Palveltuaan pari vuotta nuorempana 
upseerina entisessä rykmentissään RT 
2:ssa ja toimistoupseerina MerivE:ssa 
Kalle Koski siirrettiin Laatokalle RT 3:en, 

f f F . , ' . » 

Majuri Kalle Koski jakamassa palkintoja ryk-
menttinsä ampumamestaruuskilpailuissa Sout-
järvellä huhtikuussa 1943. 

jossa hän palveli aina sotavuosiin asti pä-
tevöityen välillä Sotakorkeakoulussa. 

Talvisodassa Kalle Koski toimi Laato-
kalla Jaakkiman lohkon komentajana. 
Jatkosodan alussa hänen komentamansa 
linnoituspatteristo osallistui Tyrjän anka-
riin läpimurtotaisteluihin ja eteni sittem-
min Äänislinnaan asti. Täällä siitä muo-
dostettiin eteläisen Äänisjärven puolus-
tuksen runko. Kalle Koski toimi Rannik-
kotykistörykmentti 4:n eli "Vepsänran-
nan rykmentin" komentajana 1942—43. 

Kun sotien jälkeen perustettiin ensim-
mäinen moottoroitu rannikkotykistö-
joukko-osasto, nykyinen VaaRPsto, niin 
oli itsestään selvää, että Kalle Koski mää-
rättiin johtamaan perustamista ja patte-
riston ensimmäiseksi komentajaksi. Tätä 
tehtävää hän hoiti aina 1957 tapahtunee-
seen palveluksesta eroamiseen asti. Tä-
män jälkeen hän toimi Kalamiesten kes-
kusliiton toiminnanjohtajana ja Kala-
mies-lehden päätoimittajana vuoteen 
1968. 

Kalle Koski oli nuorempana aktiivinen 
urheilija, mm mestariluokan miekkailija 
ja armeijan mestari 1932 B-sarjassa asela-
jillemme verraten vieraassa lajissa nykyai-
kaisessa 5-ottelussa. Eränkäynti eri muo-
doissaan oli hänen mieliharrastuksensa 
viime vuosiin asti. 

Aseveljet, palvelustoverit ja entiset 
alaiset tekevät kunniaa rehdin ja pidetyn 
komentajan muistolle. YP 
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IN MEMORIAM 

Tuomas Näräkkä 

Kapteeni Tuomas (Tommi) Näräkkä kuo-
li 7.12.82 pitkällisen sairauden jälkeen. 
Suruviesti merkitsi samalla sitä, että vii-
meinen sotia edeltäneen ajan legendaari-
sista tykkimestareista, jotka lähinnä vas-
tasivat päälinnakkeidemme tykkikoulu-
tuksesta ja paljolta muustakin palveluk-
sesta, oli poistunut keskuudestamme. 

Tommi Näräkkä syntyi 3.7.1899 Kir-
vussa. Hän osallistui vapaaehtoisena va-
paussotaan ja suoritti sen jälkeen asevel-
vollisuutensa Rannikkotykistörykmentti 
2:ssa. Hän jatkoi kapitulanttina saman 
rykmentin Saarenpään linnakkeella Talvi-
sotaan asti viimeiset vuodet tykkimestari-
na. Talvisodassa Tommi Näräkkä upsee-
riksi ylennettynä toimi järeän tykin johta-
jana ja sodan loppuvaiheessa patterin 
päällikkönä Säkkijärvellä. Jatkosotaan 
Tommi Näräkkä lähti linnoitustykistössä 
yleten Maaselän suunnalla kapteeniksi. 
Mieli teki kuitenkin rakkaaseen Saaren-
päähän, jonne hän saikin siirron raskaan 
patterin päälliköksi. Viipurinlahden ras-
kaissa torjuntataisteluissa hän toimi 
komppanian päällikkönä haavoittuen vai-
keasti Melansaaressa. Erottuaan pitkän 
toipumisvaiheen jälkeen täysinpalvelleena 
Suomenlinnasta hän toimi vielä väestön-
suojelupäällikkönä Orimattilassa. 

Tommi Näräkkä tunnettiin rauhan 
aikana tiukkana ja vaativana, mutta oi-
keudenmukaisena ja kunnioitettuna tyk-
kimestarina. Sodan vuosina hän sai sekä 
alaistensa että esimiestensä ehdottoman 
luottamuksen rauhallisuutensa, rohkeu-
tensa ja asiallisuutensa takia. Hän oli 
kuin valettu sotilaaksi, jonka asetakin al-
la sykki kuitenkin lämmin ja inhimillinen 

sydän. Lempinimi " i s ä " kuvaa hyvin hä-
nen ja alaisten välistä suhdetta niin rau-
han kuin sodan oloissa. 

Vapaussoturit ja aseveljet Viipurin loh-
kolta ja "Keltaisesta rykmentistä" olivat 
saattamassa Tommi Näräkkää Orimatti-
lan kirkkomaan multiin. YP 



Kivaksi tavaksi KIWAX 
Kivvax-kiillokevahakko sisältää 
aitoa, kiinteää vahaa. 

Värit: 

musta 
väritön 
keskiruskea 
tummanruskea 

VALKOINEN RISTI 

Kiwaxon kätevä ja siisti tapa pi-
tää kengät kunnossa. Levitys-
sieni on erillään vahasta: sieni 
ei kuivu eikä vaha lopu yllättäen. 

KUNTOILIJA! 
Alkoholin nauttiminen alentaa veren 
sokeripitoisuutta. Humalavaiheessa sokerin 
puute on suurimmillaan. Verensokerin 
laskun johdosta edellytykset vaativiin 
urheilusuorituksiin heikkenevät. Tämä 
pätee myös krapulaan, vaikka alkoholi ^^m 
olisi jo poistunut elimistöstä. Voimakas 
fyysinen rasitus, esimerkiksi rasittava lenkki ^^m 
lievänkin humalatilan aikana tai krapulassa ^^^ 
voi olla haitallista, jopa vaarallista. ä ä A 

Liikunta luo pohjan henkiselle ja ^pP 
fyysiselle vireydelle, elämän laadulle. 
Älä anna alkoholin häiritä sitä. 

KUNTOILE HARKITEN. 
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Sailor RT US 
Sailor-laatu luo turvallisuutta 

VHF 
radiopuhelin 
uutuus 
• 55 kanavaa 
• teho 25 W 
• digitaalinen 

syntetisaattori 
• erillinen ohjaus-

yksikkö sopii 
pieneen tilaan 

ja muita 
liikan tuotteitamme. 

HEDENGREN 
Ammattielektroniikkaosasto 

Lauttasaarentie 50, 00200 Helsinki 20 
Puhelin 90-670 211 



Sar io Ilmo 
Bulevardi, 20 
10900 HANKO 

Hyvä pankkisuhde 
on arvokasta 

pääomaa. 
säästöpankit skop 


