
RANNIKON PUOLUSTAJA 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen ja Rannikon Puolustajain Killan 

julkaisema tiedotuslehti 

7. Vuosikerta N:o 4/64 Joulukuu 1964 

R t U Y : n V U O S I K O K O U S K U U L U M I S I A 

Yhdistyksemme 31. vuosikokous pidettiin 29. 11. 1964 Kyminlinnassa, jossa viimeksi oli 
kokoonnuttu syksyllä 1969. Monista pikkujoulukiireistä huolimatta täyttyi iso linja-auto miltei 
viimeistä sijaa myöten Helsingistä itään matkaavista jäsenistä. Myös Hangosta ja Turusta oli 
järjestetty autokuljetukset tähän pääkuljetukseen liittyen. Valitettavasti VaaRPston edustus 
jäi nyt pois pitkän ja hankalan matkan takia. 

Jo ennen vuosikokouksen osanottajien saapumista Kyminlinnaan oli KotRPston komentaja 
evl P Jokisalo käynyt laskemassa yhdistyksen seppeleet Haminan Salmenvirralla rannik-
kojoukkojen kentälle jääneitten sankarivainajien muistoristille sekä Haminan Keskuspuistossa 
olevalle rannikkotaistelujen muistomerkille. Nämähän ovat aselajimme läheisimmät ja kalleim-
mat sodanajan muistomerkit. 

Kyminlinnan viihtyisässä ruokasalissa nautitun maukkaan lounaan jälkeen alkoi juhlasalis-
sa varsinainen vuosikokous, jossa kutsuvieraina olivat mukana Kotkan Reserviupseerikerhon 
puheenjohtaja ja rannikkotykistön harras ystävä ylil P Immonen, Rannikko s otilaskotiyh-
distyksen puheenjohtaja neiti S L Hintikka, paikallisosaston puheenjohtaja rouva T H int-
tula ja Kyminlinnan Alipäällystökerhon yliv T Torkkeli. Tervetuliaissanojen yhteydessä 
oli allekirjoittaneella kunnia luovuttaa yhdistyksen tyylitelty Canet-tykki ansioituneelle aselaji-
veteraanille ma j E B Liu s v a ar ali e hänen arvokkaasta panoksestaan rannikkotykistön hy-
väksi sekä rauhan että sodan aikana. Maj Liusvaara kiitti lämpimin sanoin hänelle osoitetusta 
huomaavaisuudesta. 

Vuosikokouksen kohokohdaksi muodostui ylil T S ar i o n esitelmä rannikkotykistön uudesta 
aseesta johdinohjus SS ll:sta. Raina- ja elokuvien elävöittämää esitystä seurattiin herpaantu-
mattomalla mielenkiinnolla ja samalla tunnettiin suurta tyydytystä siitä, että rannikkotykistö 
on tämän uuden aseen käyttöön ja koulutukseen ottamisen "etulinjassa". Vuosikokouksen mu-
siikkipuolesta vastasi tunnetidla taidollaan Haminan varuskunnan soittokunta. Tervehdyksen-



E l ä m ä n m e r i 

Yllä aallon vaahtopäisen, 
vilskehessä veden jäisen, 
lainehilla liplattain, 
uinun unta ulappain. 

Uinun päällä Ahdin aitan, 
vuotehessa Vellamoisen, 
levolle jo varhain laitan, 
uuvuttava ompi taival inehmoisen. 

Mutta viimein venho parhain, 
alle vaipuu veden katon, 
haipuu valhe aistiharhain, 
elämä on — lakkaamaton. 

Lakkaamaton lapsen myötä, 
joka syntyi seimeen kerran, 
hyväll tahdoll itses vyötä 
seuraan liity valon Herran. 

E K K 

sä olivat vuosikokoukselle lähettäneet mm kunniajäsenemme kenrl V V alv e ja 3. Divisioonan 
komentaja kenrl J Järventaus. 

RSKY:n tarjoamien torttukahvien jälkeen alkoi vaalikokous. Se sujui evl Jokisalon rutinee-
ratulla puheenjohdolla säädetyssä ajassa. Tärkein asia oli kenrm N S arion muistorahaston 
sääntöjen hyväksyminen. Näin on yhdistyksellemme saatu palkitsemisrahasto ja monivuotiset 
suunnitelmat rannikkotykistösäätiöstä ovat toteutuneet kunnioitetun rannikkotykistömiehen 
nimeä kantavana muistorahastona, mikä ilmeisesti on säätiötä joustavampi ja käyttökelpoi-
sempi rahastomuoto. Miinuspuolen asiana oli ansiokkaan vuosikirjamme X/64 huono markki-
nointi. Tätä vuosikirjaa on edelleen myymättä 438 kpl. Monia puheenvuoroja käytettiin tämän 
ikävän asiantilan korjaamiseksi. Henkilökohtainen ajatukseni olisi se, että jokainen RtUY:n 
jäsen nyt lähestyvänä jouluna antaisi pari kolme vuosikirjaa sellaisille ystävilleen ja tuttavil-
leen, joilla sitä vielä ei ole. Silloinhan vuosikirjan menekki olisi taattu. 

Yhdistyksen johtokunta jäi entiselleen lukuunottamatta ev V Vuorelaa, joka nykyisen 
palveluspaikkansa johdosta sai pyynnöstä "eron". Hänen tilalleen valittiin VaaRPston edusta-
jana kapt A Tukiainen. Lisäksi Pääesikuntaan siirtyneen jäsenen ylil J Niskan tilalle 
valittiin TykK:n edustajana ylil Y Iivonen. HanRPsto sai lisää varajäsenen paikan, johon 
valittiin ylil P Karvinen. 

Toveripäivälliset Kyminlinnan jälleen uusitulla upseerikerholla sujuivat reippaan ja luot-
tavaisen mielialan vallitessa. Rannikkotykistön asiaa oli kaikista vaikeuksista huolimatta il-
meisesti pystytty viemään eteenpäin. Toivotan kaikille RtUY:n jäsenille Haminan ja Vaasan 
välillä hyvää joulua ja entistä onnekkaampaa uutta vuotta 1965. Älkää unohtako vuosikir-
jaamme joululahjapaketeistanne! 
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IM M ii M ORIA M 
Ylik Teuvo Kalervo Tuuna 

Korpr Jori Kaarlo Tapio Pönni 

Tkm Pentti Juhani Haltsonen 

Syksyinen meri vaati 8. 12. 64 uhrikseen palvelustehtäväänsä suorittamassa olleen 
Turun Rannikkotykistörykmentin aluksen K 8:n koko miehistön yhdessä matkustajina 
olleiden 25 nuoren naisen kanssa. Vain 13 veneessä mukana olleista onnistuttiin pelas-
tamaan jäätävästä vedestä. Tapaus kuuluu suurimpiin rauhanaikaisista merionnetto-
muuksista maassamme, ja sen kohtalonomaisuutta lisää se, että onnettomuus sattui sata-
ma-alueella, vain puolentoistasadan metrin päässä laiturista. 

Koko kansaamme ja erityisesti Rauman ympäristössä olevia surukoteja järkyttänyt 
onnettomuus tunnetaan rykmentin keskuudessa raskaana iskuna ja muistutuksena ase-
lajimme vaaranalaisesta elämästä myöskin rauhan aikana. Samalla kun lausumme 
syvän osanottomme kaikille menetyksen kohtaamille omaisille, haluamme erityisesti Ran-
nikon Puolustajan palstoilla tuoda esiin kunnioituksemme tehtävänsä traagilliseen lop-
puun saakka suorittaneille palvelustove reille: 

ylik Teuvo Kalervo Tuuna, syntynyt 2. 4. 1937 Hinnerjoella. Suoritet-
tuaan varusmiespalveluksensa TurRtR:ssä tuli 1. 9. 58 kersanttina vakinai-
seen palvelukseen ja oli kurssien sekä muun palveluksen lisäksi toiminut 
veneen päällikkönä neljättä vuotta. Lähinnä surevat Kuuskajaskarissa 
perustettu perhe, vaimo ja kaksi lasta. 

korpr Jori Kaarlo Tapio Pönni, syntynyt 10. 7. 1944 Uudessakaupungissa. 
Astunut suorittamaan varusmiespalvelustaan 15. 2. 64. Oli venemieskurs-
sinsa ainoa korpraali ja toiminut itsenäisenä Y-veneen kuljettajana. Ainoan 
lapsensa menetystä jäi suremaan isä. 

tkm Pentti Juhani Haltsonen, syntynyt 8. 5. 1944 Koivistolla. Astunut 
suorittamaan varusmiespalvelustaan 15. 2. 64. Suorittanut venemieskurssin 
ja toiminut veneenkuljettajana. Äidin ja isän kanssa jäivät kaipaamaan 
veljet ja sisaret. 
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RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERI-
YHDISTYS ry:n TOIMINTASUUN-

NITELMA VUODELLE 1965 

1. Jatkuvan yhteistoiminnan ylläpitäminen Rannikon Puolustajain Kiltaan ja 
muihin aselajia lähellä oleviin yhdistyksiin ja yhteisöihin. 

2. Vuosikirjan XI/66 mahdollinen julkaiseminen. 

3. Tiedotuslehden "Rannikon Puolustaja" julkaiseminen yhteistoimin Rannikon 
Puolustajain Killan kanssa. 

4. Kenraalimajuri Niilo Sarion muistorahasto. 
5. Yhdistyksen julkaisujen myynnin tehostaminen. 
6. Hautausapurenkaan toiminnan tehostaminen. 
7. Yhdistyksen taloudellisen aseman parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. 

Kenraalimajuri Niilo Sarion muistorahaston 

S Ä Ä N N Ö T 

l §. 
Rahaston nimi on Kenraalimajuri Niilo Sa-

rion muistorahasto ja on se annettu RtUY:lle 
erillisenä rahastona hoidettavaksi. 

2 §. 
Rahaston tarkoituksena on palkita rt-upsee-

reita, -kadetteja ja -upseerioppilaita RtUY:n 
vuosipäivinä, kurssien päättyessä ja muulloin-
kin silloin kun rahaston johtokunta katsoo sen 
aiheelliseksi. 

Upseerien palkitsemisperusteena on ansiokas 
kirjoitus, tutkielma tai julkaisu rt-aselajista 
taikka sitä sivuavasta aiheesta. 

Kadettien palkitsemisperusteena on joko 
kadettikoulun ansiokas suoritus, sen aikana to-
dettu erityinen kunnostautuminen tai osoitettu 
rehti ja reilu toveruus. 

Upseerioppilaiden palkitsemisperusteena on 
joko upseerikoulun ansiokas suoritus, sen ai-
kana todettu erityinen kunnostautuminen tai 
osoitettu rehti ja reilu toveruus. 

Palkintoina annetaan lahjapalkkioita, matka-
apurahoja, esineitä tai kunniakirjoja. 

3 §. 
Rahastoa hoitaa ja sen asioista vastaa sen 

johtokuntana RtUY:n johtokunta, jonka on 
rahastoa koskevista päätöksistään pidettävä 
erillistä pöytäkirjaa. 

Rahaston varat on pidettävä erillään RtUY:n 
muista varoista kuitenkin siten, että sen tilit 
saadaan päättää yhdistyksen taseissa. 

Rahaston tilivuosi on sama kuin yhdistyksen 
tilivuosi. 

Rahaston tilit tarkastavat RtUY:n tilintar-
kastajat, joiden on lausunnossaan todettava 
rahaston asioiden hoito. 

RtUY:n vuosikokouksen asiana on vahvistaa 
rahaston tilinpäätös ja päättää tili- ja vastuu-
vapauden myöntämisestä rahaston asioissa. 

5 §. 
Rahaston varoja on hoidettava huolella ja 

säilytettävä rahalaitoksessa tai pörssinoteera-
tuissa arvopapereissa taikka muuten turvaa-
valla ja tuottavalla tavalla. 

Rahaston peruspääoma on kolmetuhatta 
(3000) markkaa, joka on säilytettävä koske-
mattomana ja kirjat tava omalle pääomatilil-
leen. Johtokunta on oikeutettu rahaston tar-
koitusperien toteuttamiseksi käyttämään rahas-
ton muita varoja harkintansa mukaan. 

Rahaston johtokunta on oikeutettu vastaan-
ottamaan rahastolle tehtyjä lahjoituksia ja tes-
tamentteja mikäli niihin ei sisälly RtUY:n 
tarkoitusperien vastaisia ehtoja. 

6 §. 
Rahaston johtokunnan jäsenille ei suoriteta 

kokouksista minkäänlaista rahapalkkaa. 
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OTTEITA RtUYrn V U O S I K O K O U K S E N PÖYTÄKIRJASTA 

i §• 
Yhdistyksen puheenjohtaja ev V Karvinen 

avasi kokouksen ja kehoitti valitsemaan sille 
puheenjohtajan, joksi tuli evl P Jokisalo, joka 
edelleen kutsui kokouksen sihteeriksi ltn M 
Haapasen. 

4 §. 
Vuosikokous todettiin sääntöjen määräämäl-

lä tavalla kokoonkutsutuksi ja päätösvaltai-
seksi. Läsnä oli 39 yhdistyksen jäsentä ja li-
säksi oli valtakirjalla edustettuna 18. 

5 §. 
Ltn M Peltomaa yhdistyksen sihteerinä luki 

vuoden 1964 toimintakertomuksen. 

6 §. 
Yhdistyksen tilikertomuksen vuodelta 1964 

esitti rahastonhoitaja maj K Aronen ja tilin-
tarkastajien kertomuksen luki pj:n esityksestä 
kapt P Lahdenranta; molemmat kertomukset 
hyväksyttiin. 

7 §• 
Yhdistyksen puheenjohtajalle ja johtokun-

nalle päätettiin myöntää tili- ja vastuuvapaus, 
kuten maj L Tikka puheenvuorossaan ehdot-
tikin. 

8 §. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin yksi-

mielisesti uudelleen ev V Karvinen evl N Si-
mosen esityksestä. 

9 §. 
Johtokunnan varsinaisista erovuoroisista jä-

senistä valittiin uudelleen maj A Hukari ja 
kapt J Simonen sekä ev Karvisen esityksestä 

7 §. 
Rahaston nimen kirjoittamisesta on voimassa 

samat määräykset kuin RtUY:n nimenkirjoit-
tamisesta on sen säännöissä määrätty. 

8 §. 
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää 

RtUY:n vuosikokous rahaston johtokunnan esi-
tyksestä. Ennen esityksen tekemistä on johto-
kunnan hankittava kenraalimajuri Sario-vaina-
jan omaisten lausunto. 

Vuosikokouksessa on muutosehdotus hyväk-
syttävä samassa järjestyksessä kuin yhdistyk-
sen sääntöjen muuttamisesta on säädetty. 

9 §. 
Jos RtUY lopettaa toimintansa tai se lak-

kautetaan, on rahaston varat, sitten kun mah-
dolliset velat on suoritettu, käytettävä RtUY:n 
viimeisen kokouksen päättämällä tavalla rt-
aselajin hyväksi. 

ev Vuorelan tilalle kapt A Tukiainen ja ylil 
Y Iivonen, joten johtokunnan varsinaisia jä-
seniä ovat: evl N Simonen, maj T Veriö, maj 
K Aronen, maj A Hukari, kapt K Ignatius, 
kapt A Tukiainen, kapt J Simonen ja ylil 
Y Iivonen. 

Varajäseniksi valittiin uudelleen maj A Ka-
jaani, kapt L Rannisto, ltn M Peltomaa ja 
uudeksi ylil P Karvinen. 

10 §. 
Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen evl 

J Soini ja maj E Tirronen samoin heidän va-
ramiehensä valittiin uudelleen ev L Uski ja 
maj V Lappinen. 

11 §. 
Ltn M Peltomaa luki 1965 :n toimintasuun-

nitelman. 
Ev V Karvinen esitti toimintasuunnitelfnan 

4. kohdaksi kenraalimajuri Niilo S a r i o n 
muistorahasto. Edellisen johdosta kapt K 
Ignatius luki laatimansa sääntöesityksen, joka 
hyväksyttiin sen jälkeen kun ev Karvinen oli 
selvittänyt lähemmin muistorahasto-ajatuksen 
syntyä ja sen edelleen kehittämistä. 

12 §. 
Jäsenmaksuna päätettiin pitää edelleen 7 

mk. 
13 §. 

Ltn M Peltomaa luki vuoden 1965 tulo- ja 
menoarvion, mihin maj K Aronen esitti pe-
rustelut niiden laadinnasta. 

Ehdotus hyväksyttiin. 

14 §. 
Maj K Aronen esitti kertomuksen Rannikko-

tykistön hautausapurenkaan toiminnasta ja 
sen tilikertomuksen. 

Tilikertomus ja kertomus hautausapuren-
kaan toiminnasta hyväksyttiin. 

15 §. 
Ev V Karvisen esityksestä päätettiin lähet-

tää tervehdyssähkeet kokouksesta seuraaville 
henkilöille 

Puolustusministeri 
Puolustusvoimain Komentaja 
Rva Tony Järvinen 
Rva Anna-Liisa Sario 

16 §. 
Evl N Simonen kiitti kokouksen puheenjoh-

tajaa evl P Jokisaloa sen joustavasta läpivien-
nistä ja kokous päättyi klo 16.45. 
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H E L S I N G I N RESERVI N A L I U P S E E R I T ry:n 
R A N N I K K O P U O L U S T U S O S A S T O N T O I M I N T A A 

S A U N A I L T A R A S T I L A S S A 
Keskiviikkona mar raskuun 11 päivänä oli 

Rannikkopuolustusosasto kutsunut Suomenlin-
nan Rannikkotykistörykmentistä 9 varusmies-
aliupseeria ja oppilasta aliupseerikoulusta vie-
raakseen. Vieraat noudetti in autolla Suomen-
linnan lautan luota. Osaston puheenjohta jan 
ylik Yr jö Heinosen ollessa estyneenä saapu-
masta mukaan virkatehtävänsä vuoksi toimi il-
lan isäntänä huvitoimikunnan puheenjohta ja 
kers Yr jö Eloranta. 

Peril lä oli saapuvia vastaanottamassa Rasti-
lan ulkoi lumajan alueenvalvoja, yhdistyksem-
me jäsen sotmest Sulo Kärki, joka selosti 
aluetta ja esitteli ma jaa kaikille 22:lle muka-
na olleelle. Yhdistyksen varapuheenjohta ja 
ylik Onni Heimo kertoi yhdistyksen toimin-
nasta aina sen alkuvaiheista lähtien. 

Lämmin sauna odotti retkeläisiä ja kuuma 
löyly sai hien nousemaan jokaisen pinnasta. 
Kiukaalla kuumenneet saunalenkit ja kylmä 
olut maistuivat pukuhuoneessa samalla kun 
henkevä keskustelu virisi yli 30 vuotta sitten 
palveluksensa suorittaneiden ja nyt palveluk-
sessa olevien kesken. 

Saunan jälkeen siirryttiin takaisin majaan , 
missä sotmest Kärk i kertoili pitkästä Ameri -
kan matkastaan. Kers Eloranta selvitteli osas-
tonsa toimintaa ja tarkoitusta sen eri puolilta 
sekä kehoitti varusmiehiä viemään läsnäolijoi-
den terveiset joukko-osastoonsa. 

Vieraiden puolesta esitti alik Pelkonen hei-
dän kiitoksensa sekä lupasi usean läsnäolleen 
mukana liittyä osaston jäseneksi vapautues-
saan tammikuussa varusmiespalveluksesta. 

Hyvissä ajoin ennen puolta yötä palatt i in 
autolla takaisin Helsinkiin puhtaina ja tyyty-
väisinä rattoisasti vietettyyn iltaan. 

P E R H E M A T K A H A M P U R I I N 
Maanpuolustusjär jestöjen jäsenille ja heidän 

tuttavilleen perheineen jär jes te tään SEURA-
MATKA HAMPURIIN, joka kestää 6 vuoro-
kautta. Matka alkaa heinäkuun 8. päivänä. 
Menomatka suoritetaan Ruotsin ja Tanskan 
kautta. Kööpenhaminassa vietetään 1 vuoro-
kausi. 

MATKAOHJELMA: 
1. matkapäivä. 

Torstaina 8 pnä heinäkuuta kokoontuminen 
Turun satamassa klo 10,30 (Hgissä klo 7,30 

A Kiven patsaalla, josta bussikuljetus Tur-
kuun) . Klo 11,10 lähtevällä lautalla saaristorik-
kaan Ahvenanmeren kaut ta Norrtäll jeen, josta 
bussilla Tukholmaan. Klo 23,30 junalla jat-
kuu matka II lk makuuvaunussa kohti Mal-
mötä. 

2. matkapäivä 
Per jan ta ina 9 pnä heinäkuuta si irrymme 

aamulla Malmöstä lautalla Tanskan pääkau-
punkiin Kööpenhaminaan, jota kutsutaan 
"POHJOLAN PARIISIKSI". Kiertoajelulla 
saamme tutustua mm satamaan, Nyhavniin, 
Amalienborgin linnaan, kuuluisaan Merennei-
topatsaaseen, Tanskan akvaarioon, Fredr iks-
borgin l innaan ja raatihuoneeseen. 

3. matkapäivä 
Lauantaina 10 pnä heinäkuuta ja tkamme 

Kööpenhaminasta bussilla kohti Rödbyhavnia, 
josta lautta vie meidät Saksan puolelle Put t -
gardeniin. Passien tarkastuksen jälkeen jat-
kamme bussilla Pioniin kaut ta Hampuriin. 

4. matkapäivä 
Sunnuntaina 11 pnä heinäkuuta alkaa tutus-

tuminen Hampuriin. Ensimmäiseksi nousemme 
hissillä 132 m korkean St Mikaelin kirkon tor-
niin, josta saamme ihailla kaupunkia, sitten 
kiertoajelu bussilla, joka päät tyy Hagenbeckin 
eläintarhaan, joka on Euroopan suurimpia. 

5. matkapäivä 
Maanantaina 12 pnä heinäkuuta tutustumme 

Hampur in valtavaan satamaan moottorivene-
kierroksella sekä METROON. Il tapäivän vie-
tämme Planten und Blumen valtavassa kukka-
puistossa. 

6. ja viimeinen matkapäivä 
Tiistaina 13 pnä heinäkuuta tu tus tumme ta-

varataloihin, joissa on tilaisuus tehdä edulli-
sia ostoksia. Iltapäivällä si irrymme Hampurin 
lentoasemalle, jossa voimme ostaa loput tuliai-
set. Lentokentällä voimme sanoa näkemiin 
Hampuri , sillä aloitamme Super Caravel-ko-
neella kotimatkan. Noin 2 tunnin lentomatkan 
jälkeen olemmekin Helsingin lentoasemalla, 
missä voimme ha jaantua tyytyväisin mielin 
kukin omalle tahollemme. 

Edellä selostetun lisäksi on majoi tus 2—6 
hengen huoneissa, kahviaamiainen, päivälli-
nen i lman pöytäjuomia, pääsymaksut nähtä-
vyyksiin ja kielitaitoinen opas seurueelle. 

Entä mitä tämä maksaa? — Kustannukset 
ovat henkeä kohden 330.—, johon sisältyy 
kaikki mitä ohjelmassa on mainit tu. Hinta on 
tosin kalliimpi mitä syksyllä 64 laskimme, sil-
lä korotus johtuu hintojen noususta kaut ta 
l injan. 
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Sitovat paikkavaraukset olisi hyvä saada 
31. 3. mennessä. Ne voi kätevämmin tehdä 
suorittamalla Helsingin Rese rv ia l iupsee r i t 
ry:n Rannikkopuolustusosaston postisiirtotilille 
n:o 135161, 50 markkaa. Osoite Jousenkaari 
11 A 17 Tapiola. Maksuosoituksessa on mai-
ni t tava 

— Osanottajan nimi 
— Osoite ja mahdollinen puh no 
— Osallistuuko seuruepassiin, sillä Saksaan 

vaaditaan voimassa oleva passi. Seuruepassista 
on kustannuksia 5.—• hengeltä. Tietoja mat-
kasta saa puh. 780397/Eloranta iltaisin ja sun-
nuntaiaamup. ja 462865/Siimes iltaisin. Osan-
ot ta jamäärä on rajoitet tu, paikoista osa on 
vara t tu — p i t ä k ä ä k i i r e t t ä j a v a r -
m i s t a k a a p ä ä s y n n e m a t k a l l e . 

K U N T O M A R S S I 
Oli herätys marraskuun alkupäivinä. Aamu-

toimet suoritettiiin normaaliin tapaan. Mutta 
s i t t e n . . . Valtava huhu jen ja kuulopuheiden 
ryöppy täytt i ilman. Huhuil t i im valtavista taa-
koista pelätyn kuntomarssin aattona. Täyspak-
kaus, juoksua koko matka, mantteli! Voi tai-
vas mikä piina. Mutta onneksi tuo osoittautui 
vain kuulopuheeksi. 

Leudon sään vallitessa marssi koko pat ter i 
sitten erään hyväkuntoisen rajayl ikersant in 
johdolla pitkin ö rön Bulevardeja ja matkaksi 
ilmoitettiin 15 km, mut ta mielialat ja jalko-
jen kankeus seuraavana aamuna paljastivat, 
että muuten hyvissä merkeissä sujunut marssi 
olikin yli sen. 

Jaokseni lähti varustuksenaan työpuku ja 
kivääri matkaan. Olin melko hyvässä vireessä 
niin henkisesti kuin fyysillisestikin, pääasiassa 
siksi, että olin siihen valmistautunut. Mutta 
tyrmäys tuli heti: vauhti oli yl lät tävän kova. 
Pian jalat tottuivat siihen, mut ta kaikki eivät 
olleet yhtä onnellisia. Edestä ja takaa kuului 
ähkimiistä ja puhkinaa yhtä mittaa. Toiset oli-
vat vähän allapäin, kun taas toiset reippaina 
suorittivat osuutensa. Liioittelijoitakin oli tie-
tysti joukossa. Rinta pystyssä, ohitellen toisia, 
nenä taivasta kohden he marssivat koht i omaa 
voittoaan. J a jotta kaikki olisi normaalia, huo-
masivat jotkut itseltään vielä puut tuvan kun-
toa. Eivät edes marssin tauot, jotka toisille 
tuntuivat keitailta erämaassa, elvyttäneet heitä 
kunnolla. 

Hyvine ja huonoine puolineen oli lopputulos 
juuri se, mitä odotettiinkin: pat ter i suoritti 
kunnialla kuntomarssin. 

Tkm I l k k a N i v a (HanRPsto) 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kulunut syksy on mennyt tavanomaisen 
koulutuksen merkeissä. Patteristossa ei ole 
tapahtunut mitään mainittavaa. 

Henkilötietoja 
Alik Pekka Juhani L a h t i n e n on mää-

rä t ty va:na 16. 11. hoitamaan kers ap:n tointa. 

Kersanti t R H y p p i n e n , P S ä r k e l ä , 
M A a l t o n e n , M P e l t o m a a , J G r ö n -
l u n d , K L y y t i n e n ja O H a i k o l a on 
komennettu kanta-aliupseerien peruskurssi 
24:lle kanta-aliupseerikouluun 4. 10. 

Kapteeni Erkki Antero S a r a m o on siir-
ret ty TurRtR:stä HanRPstoon, nimitetty ma ju -
rin v i rkaan ja määrät ty patteristoupseeriksi 
7. 12. 

6. 12. on patteriston komenta ja suorittanut 
seuraavat ylennykset 

—- sotilasmestariksi yliv J P a r t a n e n 
— vääpeliksi ylik V N i e m i 
— vääpeliksi ylik P L a i h o n e n 
— ylikersantiksi kers T T i s s a r i 
— ylikersantiksi kers P K ä r k i 
— ylikersantiksi kers A Ö s t e r l u n d 
— kersantiksi alik P S ä r k e l ä 
—• kersantiksi alik M P e l t o m a a 

ja nimittänyt 

— vääpeli K K a r i n ylivääpelin toimeen 
sekä 
— ylikersantti A P i h l'in vääpelin toimeen. 

Tasavallan presidentti on 6. 12. myöntänyt 
eron puolustuslaitoksen majur in virasta ma-
jur i Onni I n k i s e l l e . Patteristo kiittää ma-
jur i Inkistä hänen suorit tamastaan työstä pat-
teriston hyväksi. 

RANNIKKOPUOL USTUSOSASTON 
vuosikokous pidetään torstaina, 21 päivänä tammikuuta 1965 klo 19,00 Svenska sek-
tionin kerhohuoneessa Erottajankatu 5 C 3. (kellarikerros pihan perällä) 

— käsitellään osaston sääntöjen 6 §:ssä mainitut asiat ja osaston sääntöjen 
muutosesitys. 

Kaikki rannikkojoukoissa palvelleet aliupseerit — tulkaa joukolla päättämään 
oman aselajiosastonne toiminnasta ja valitsemaan toimihenkilöitä alkaneelle vuodelle. 

Johtokunta 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

2. Divisioonan komentaja kenrl A E h r n -
r o o t h suoritti jäähyväiskäynnin 27. 11. 64 
Isosaaressa ja 28. 11. 64 Mäkiluodossa. 

2—3. 12. 64 pidettiin tuulisen sään vallitessa 
rskrh:n ampumaleiri Mäkiluodossa. Vaikeista 
sääolosuhteista huolimatta tuli oli tarkkaa. 

5. 12. 64 vannoivat rykmenttimme alokkaat 
valan Isosaaressa. Muuten rykmenttimme 
elää loppuvuoden aiheuttamissa normaalia 
vilkkaimmissa työn merkeissä. 

SIRtR toivottaa kaikille rannikon puolusta-
jille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 

Henkilötietoja: 
Ylil I P o i k k e u s ylennetty 6. 12. 64 kap-

teeniluutnantiksi. 
Ylil T S a r i o 27. 11. 64 nimitys kapteenin 

virkaan. 
Kers U S a l m e l a i n e n ylennetty 1. 12. 

64 ylikersantiksi. 

Kers yp:n toimeen nimitetty 1. 12. 64 kers 
K V i i t a m ä k i ja 16. 12. 64 kers R M ä ä t -
t ä n e n . 

Palveluksesta eronnut 15. 12. 64 kers E 
G r u e n e w a l d t . 

116. upseerikurssin TykK:ssa suoritti 21. 8. 
—27. 11. 64 vääp T K o k k o l a . 

T y k k i m i e s M A U R I K O T I L A 
(SIRtR) 

V a i k u t e l m i a alokasajalta 

Katse suuntautui väkisin maahan. Ilma tun-
tui kostealta ja kolkolta. Edessä oli uusi aika, 
"harmaa" tulevaisuus; siviilielämä oli vaihdet-
tava armeijaan: uudet ystävät, esimiehet, 
a see t . . . kaikki aivan uutta. Mieli oli mata-
lalla, mutta oli myös hiven jännityksen tun-
tua. 

Laiva narahti laiturin kylkeen. Joukko nuo-
ria miehiä purkautui laivasta. He pälyilivät 
ympärilleen hienoinen pelon väre silmäkul-

massa. Rannalla oli vastassa joukko varusmie-
hiä ja joukossa oli kersanttikin. Kersantti 
huusi kiinteällä ja terävällä äänellään kaikki 
kokoon, ja matka alkoi. 

Monien koettelemusten jälkeen suuntautui 
tiemme varusvarastoon, jossa saimme toiset 
vaatteet, jotka tietysti olivat varustetut 
"SA Int"-leimalla. Oli pidettävä kiirettä — 
ulkona odotti pitkä jono. Housut olivat men-
nä väärinpäin ja saappaat pyörivät jaloissa. 
Kaikki tuntuivat sopimattomilta ja kankeilta. 

Kasarmilla saimme muut varusteemme. 
Hiestä märkinä ja läähättäen kantoi kukin ison 
nyyttinsä omaan tupaansa. Nyytissä oli niin 
paljon tavaraa, että tuntui mahdottomalta saa-
da ne sopimaan kaappiinsa, sillä se näytti hy-
vin pieneltä; mutta kyllä ne sinnekin aika-
naan saatiin. 

Valkeni ensimmäinen aamu. "Patterilla he-
rätyyyys!" kaikui käytävällä päivystäjän ääni. 
Kello näytti vasta kuutta, mutta heti alkoi 
syntyä liikettä. Toiset olivat pirteitä, toiset taas 
hieroskelivat silmiään ja olivat enemmän tai 
vähemmän unenpöpperössä. Tuvassa alkoi ai-
kamoinen hyörinä. Kukaan ei tietänyt mitä 
olisi pitänyt tehdä ja jokainen kuitenkin yritti 
tehdä jotakin. — Kaikki kuitenkin järjestyi 
ja palveluspuku saatiin vihdoin ja viimein 
päälle. Tästä alkoivat tapahtumat vieriä. 

Kaikki oli aivan toisenlaista kuin siviilissä. 
Nyt minä olin vain alokas, aivan tavallinen 
"mölli", joka ei tietänyt mistään mitään ja 
kaikki, mitä luuli tietävänsä, oli aivan väärin. 

Aika kului. Esimiehet kiristivät otettaan päi-
vä päivältä. Nyt olimme armeijassa. 

Useana päivänä kävelimme käytävällä ja 
tervehdimme ryhmänjohtajaamme, välillä kä-
dellä välillä taas päätä kääntämällä. Jos suo-
ritus ei tyydyttänyt esimiestämme, teimme 
sen aina uudelleen, niin kauan kunnes se alkoi 
mennä. —Joskus taas harjoittelimme aseiden 
purkamista ja kokoamista. Samoin oh asei-
den puhdistamisen laita. Vaikka olisimme puh-
distaneet ne kuinka huolellisesti tahansa, siel-
lä oh aina törkyä jossakin kolossa. 

Täytyy sanoa, että vähitellen aloimme kui-
tenkin tottua jollakin tavalla uusiin oloihin. 
Kaikkein vaikeimpia asioita oli alussa esi-
miesten puhutteleminen. Aina täytyi muistaa 
sanoa: "Herra alikersantti, herra kersant t i . . . " , 
ja siitä edelleen asiat määrätyssä järjestyk-
sessä. 

"Olalle vie!" — "Taakse poistu!" — "Ojen-
nus!" — Monenlaiset komentohuudot kuului-
vat sulkeiskentältä. Siellä me juoksimme ja 
kävelimme monet kerrat, uudestaan ja jälleen 
uudestaan. Välillä oli kova hiki ja jalatkaan 
eivät tahtoneet aina kantaa. Tuli joskus kom-
puroituakm. 

Monesti tällaisissa harjoituksissa muistui 
mieleen aika ennen armeijaa. Nyt huomasi 
hyvin selvästi eron, joka vallitsi näiden välil-
lä. — Suurin ero entiseen verrattuna oli oman 
vapauden ja päättämisvallan väheneminen. 
Mutta oli hyviäkin puolia. 

Alokasajan lähestyessä loppuaan ymmärsi 
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jo paremmin esimiehiä. Kaikki näytti jo luon-
nolliselta. Aamutoimetkaan eivät tuntuneet 
niin raskailta ja kaikki harjoituksetkin meni-
vät jo melko mukavasti, vaikka paljon oli vie-
läkin korjattavaa. Mutta jotenkin olo tuntui 
jo helpommalta. Osasi jo ottaa asiat oikealta 
kantilta, oikealla tavalla. 

Viimeinen päivä alokkaana ja sitten seurasi 
se suuri ja odotettu valapäivä. Olimme jo 
huomattavan pirteällä tuulella, sillä meitä 
odotti suuri ylennys, meidäthän piti nimitet-
tämän tykkimiehiksi. 

Seurasi valapäivä. Silloin vannoimme ole-
vamme isänmaallemme kuuliaisia ja uskolli-
sia. Lupasimme seurata ja suojata lippuamme 
niin kauan kuin meissä on henkeä ja verta. 
— Me lupasimme paljon ja jokaisen meidän 
tehtävänä on pitää antamamme lupaus. Meis-
tä tuli sotilaita ja meiltä alettiin vaatia sitä, 
mitä sotilaalta tulee vaatia. Sotilaita, joiden 
tehtävänä on puolustaa isänmaata ja laillista 
yhteiskuntajärjestystä. 

Nämä pienet katkelmat ja ajatukset olen 
kertonut omalta alokasajaltani. Se aika on 
mennyt hyvin nopeasti, enkä, muistele sitä 
katkeruudella, sillä se on jännittävä kokemus 
sinänsä. — On huomattava, että tällaisenkin 
joukon pitämisessä vaaditaan ehdotonta kuria: 
määräysten ja käskyjen järkähtämätöntä 
noudattamista, joka meidän on ymmärrettävä. 

Minun täytyy kuitenkin myöntää, että mon-
ta kertaa tämän alokaskauden aikana muiste-
lin siviiliaikaa, sen suomaa vapautta, kotia ja 
ystäviä. 

Nyt on kulunut vasta pieni aika: alle kaksi 
kuukautta. Paljon on vielä edessä, mutta tä-
hänkin on tottunut, kuten jo aikaisemminkin 
olen sanonut, ainakin osittain. Enhän ole enää 
alokas, olen tykkimies. Nyt toimet ovat tykki-
miehen toimia. Joka päivä tuo aina uutta tul-
lessaan. On kummallista, että joka kerta, kun 
pääsen täältä lomalle, on se aina uusi koke-
mus. Siihen ei voi tottua, uskon niin. 

Luonnollisesti odotan sitä aikaa ja sitä het-
keä, joka vielä on hyvin kaukana, mutta jol-
loin saan astua laivaan, joka vie minut sata-
maan, siviiliin. Silloin minulla on jälleen uusi 
'elämä ja silloin saan totuttautua jälleen uusiin 
olosuhteisiin, sikäli kuin siihen totuttautumista 
tarvitaan. 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

VaaRPsto vietti 1. 12. 1964 vuosipäiväänsä 
ensimmäisen kerran Vaasassa. Vuosipäivän oh-
jelma oli tiivis ja monipuolinen: Aamulla klo 
9.30 vannoivat 15. 10. 64 saapumiserän alok-
kaat sotilasvalan Vaasan kirkossa, klo 11.00 
juhlalounas ruokalassa, klo 13.00 kasarmi-
alueella paraati ja raskaalla kalustolla ohi-
marssi, minkä otti vastaan 1. D:n komentaja 
kenrl T K o p r a , klo 14.00 päiväjuhla ruoka-
salissa arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnä-
ollessa sekä iltajuhlat klo 19.00 aliupseeriker-
holla ja klo 20.00 upseerikerholla. 

Ohimarssissa oli mukana mm 12 raskasta 
vetäjää ja raskasta haupitsia. Päiväjuhlassa 
sai patteristo vastaanottaa Seinäjoen kaupun-
gin viirin sekä Isonkyrön, Vähäkyrön ja Lai-
hian kunnan vaakunat ja Vaasan reserviali-
upseerikerhojen lahjoittaman kauniin pokaa-
lin perusyksikköjen väliseksi kiertopalkinnok-
si. Edellisenä päivänä kävi Vaasan läänin maa-
herra K G R A h l b ä c k yhdessä Vaasan 
Suomalaisen Säästöpankin johtajan kanssa 
luovuttamassa patteristolle kiertopalkinnoksi 
komean haarikan ja Vaasan Puuvilla (Fin-
layson—Forssa) lahjoitti 100 m verhokangasta 
ruokasalin 20 ikkunaan. Mainittakoon lisäksi, 
että Valio lahjoitti patteriston varusmiehille 
jäätelöannoksen itsenäisyyspäivänä. Kaikki tä-
mä todistaa Etelä-Pohjanmaan väestön elävää 
ja harrasta maanpuolustustahtoa ja lämmintä 
mielenkiintoa Puolustuslaitosta ja sen edus-
tajaa, VaaRPstoa kohtaan. 

Itsenäisyyspäivää vietettiin Vaasassa monin 
juhlallisuuksin. Varuskunnan joukkojen ohi-
marssin otti vastaan VaaRPston komentaja 
eversti V V u o r e l a . 

Patteriston talvileiri pidetään tammikuussa 
Vaasan edustalla Raippaluodossa. Leiriin osal-
listuu VaaRPston oman henkilökunnan lisäksi 
6 rt kadettia ja 31 kt kadettia. 

Sotilasmestari O L a n k i n e n siirtyi eläk-
keelle 6. 12. 64. 

Ylivääpeli N P i l s a r i ylennettiin sotilas-
mestariksi ja vääpeli H L e h t o r a n t a yli-
vääpeliksi 7. 12. 64. 

Ylikersantti M K u r k i siirtyi VaaSpE:sta 
VaaRPstoon esikuntavääpeliksi 7. 12. 64. 

RANNIKON PUOLUSTAJAT! 
Tammi—helmikuun vaihteessa 1965 järjestää Helsingin osasto Katajanokan Upsee-

rikerholla yhteisen illan, jonka ohjelma on tarkoitus tehdä huippuhienoksi. Tarkoi-
tuksemme on saada kuulla ja keskustella meitä kaikkia koskevista aiheista, katsella 
filmejä, viettää lopuksi yhteinen makkarailta ym. 

Tiedämme tilaisuuden kiinnostavan kaikkia Killan jäseniä, mutta sen lisäksi toi-
vomme Teidän tiedottavan ko. tilaisuudesta mahdollisimman monelle tulevalle 
jäsenelle, päivämäärä tullaan ilmoittamaan Teille myöhemmin kirjeitse, alus-
tavasti on suunniteltu kokousillaksi 2. 2. -64. Merkitkää jo nyt muistikirjaanne tä-
mä tilaisuus —• uskomme saavamme aikaan jotain todella erikoista ... 

Rannikon Puolustajain Kilta Helsingin osasto 
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A U OPPILAS J HYPPÖLÄN PUHE VaaRPston AuK:n 

LOPPUJUHLASSA 27. 11. 1964 

Herra Eversti, hyvät kouluttajat ja oppilas-
toverit sekä arvoisat seuralaisemme, jotka olet-
te saapuneet läsnäolollanne juhlistamaan tätä 
Vaasan Rannikkopatteriston 27:nnen aliupsee-
rikurssin päättymistä. Tunnen tavallaan suur-
ta iloa saadessani oppilaskunnan puolesta toi-
vottaa Teidät tervetulleiksi tähän loppujuh-
laamme, joka kruunaa lähes neljän kuukau-
den aherruksen, vaivat ja ilot. Tämän 
neljän kuukauden aikana olemme kasvaneet 
yhdeksi kokonaisuudeksi, perheeksi. Olemme 
kuin Kiven Seitsemän veljestä. Meidän jou-
kossamme on useita Juhaneja, Aapoja ja Eero-
ja. Olemme oppineet auttamaan toisiamme, ja-
kamaan ilot ja surut —• sekä kiistelemään, kui-
tenkin kaikessa ystävyydessä. Toisin sanoen 
tiedämme nyt konkreettisesti, mitä toveruus 
merkitsee. Se merkitsee ylimääräistä reppua 
harteilla, jaettua vesitilkkaa raskaalla mars-
silla ja sitä, että kahdeksan tonnin painoinen 
haupitsi liikkuu kahdeksan miehen ponnistel-
lessa. Se merkitsee kaikkea sitä, mitä siviilissä 
ei osannut oikein arvostaa. Voimme tosiaankin 
olla kiitollisia siitä, että olemme olleet oppi-
laina aliupseerikurssilla, jolla meidän keski-
näinen suhteemme on koulun pienuuden ta-
kia ollut näin kiinteä. Samoin myös suhteem-
me koulun johtajaan, vääpeliin ja koulutta-
jiin ovat olleet eheät. Ei ole ollut mitään 
"Hei, te oppilas siellä"-tapauksia. Me olemme 
tunteneet toisemme, mistä johtuen koulutuk-
sestakin on meille jokaiselle ollut todella hyö-
tyä. Me olemme nyt ryhmänjohtajia, meidän 
vastuumme rupeaa jo olemaan suuri, ja siksi 
toivoisinkin, että jokainen veisi mukanaan sen 
hengen, joka tällä kurssilla on vallinnut. 

Oppilastoverit, vai sanoisinko arvoisat ryh-
mänjohtajat . Meidän tiemme eroavat nyt. Siir-
rymme eri pattereihin ja toiset lähtevät edel-
leen Tykistökouluun. Useat laskevat hartaina 
aamujaan ja odottavat siviiliin pääsyä. Toiset 
taas aikovat jäädä vakinaiseen palvelukseen 
tämän varusmiesajan päätyttyäkin. Joka ta-

pauksessa meitä yhdistää tämä jo mainitse-
mani toveruus. Se on tekijä, joka maamme 
historian aikana on yhdistänyt koko kansaam-
me. Puhutaan, että suomalainen on yleensä 
erakkotyyppi, mutta kuitenkin tämän on his-
toria osoittanut vääräksi, sillä erakot eivät 50 
vuotta sitten lähteneet Saksaan Pfadfindereik-
si ja 27:nteen Kuninkaalliseen Jääkäripatal-
joonaan. Ei, he olivat nuoria miehiä, jotka 
tunsivat vastuun maansa ja kansansa kohta-
losta. He lyöttäytyivät yhteen, koska pakko ja 
vastuuntunto sen saneli. He lähtivät maanpe-
tossyytteen uhalla vieraaseen maahan, jotta 
heidän lapsensa voisivat elää vapaassa maassa. 

Talvisodan suomalaista taistelijaa kunnioi-
tetaan ympäri maailmaa, mutta kuitenkin us-
kon, että juuri se yhteenkuuluvaisuuden hen-
ki ja vastuu, joka neljännesvuosisataa aikai-
semmin sai isoisämme taistelemaan tämän 
maan vapauttamiseksi, taas kerran hädän het-
kellä syttyessään sai koko kansamme yhtenä 
miehenä puolustamaan sitä, mitä me pidämme 
kalliina ja arvokkaana. Pienet hiekkajyväset 
eivät tee patoa, ei myöskään suurempi määrä 
santaakaan. Tarvitaan myös sementtiä, jotta 
siitä tulisi kestävä. Samoin jokainen meistä 
voi olla vaikka kuinka hyvä taistelija, mutta 
jollei meillä ole toveruutta, uskoa isänmaa-
han, ei meidän panoksemmekaan tuntuisi mis-
sään. Vastuu on pian meidän. 

Melko lyhyen historiansa aikana on Suomi 
käynyt yhteensä 28 sotaa. Toivomme vas-
taisuudessa saavamme elää turvatuissa olois-
sa tätä rakasta maatamme kehittäen. Teh-
tävämme ei ole helppo, myönnän sen. Pu-
huttuna se voi nimittäin kuulostaa siltä, 
mutta käytännössä se on muuta. Meidän on 
luotava alaisiimme oikea rakentava henki. 
Meidän kunkin on osaltaan vastuu siitä, 
että meidänkin lapsemme ovat vapaan maan 
vapaita kansalaisia. Isänmaa on pian käsis-
sämme. 

S I E L L Ä KAIKILLA O L I N I I N M U K A V A A . . . 

Silloin kun eversti V Karvisen seurueen pöytään alkoi saapua eri arvonnoista voitettuja 
esineitä, kun herkullinen kinkkuateria oli syöty ja kahvit juotu, kun orkesteri muunsi tutut 
joululaulut nykytahdeiksi, kun yhteislaulussa oli siirrytty melkein pöytienväliseen kilpa-
laulantaan asti, kun J Salonoja oli ilahduttanut meitä kitaransoitollaan, lauluillaan ja ju-
tuillaan (jotkut pitivät niitä hieman rohkeina!) kun obligatoriset puheet ja vastineet oli pi-
detty ja filmiesitykset katsottu — silloin olikin jo aika lähteä pois! — Miksi? Siellä oli kaikilla 
niin mukavaa ... 

Tällaista oli Rannikon Puolustajain Killan Helsingin osaston pikkujoulujuhlassa Suomen-
linnan upseerikerholla 28. 11. 64. Oli hauska nähdä koolla 70 Rannikon Puolustajaa, oli 
hauska nähdä, että he kaikki viihtyivät yhdessä. 

Tämänvuotinen juhla antoi viitteen siitä, että tästä on muodostumassa perinne. Me tar-
vitsemme tällaisia tilaisuuksia — siitä ovat varmaankin kaikki tilaisuuteen osallistuneet 
yhtä mieltä. 
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TĴ Ĵ TURUN RANNIKKO-
R 1JT TYKISTÖ RYKMENTTI 

TurRtR:n valatilaisuus järjestettiin 10. 12. 64 
ensimmäisen kerran varuskuntapaikkojen ul-
kopuolella Laitilassa kunnanisien nimenomai-
sesta toivomuksesta. Tilaisuus sai erityisen 
juhlalliset puitteet sentähden, että 2.D:n eroa-
va komentaja kenrl A E h r n r o o t h suoritti 
viimeisen katselmuksensa TurRtR:ssä. 

Jumalanpalvelus alkoi virrellä "Oi kunin-
gasten kuningas". Liturgeina toimivat Laiti-
lan kirkkoherra, rovasti Antti M a r v o l a ja 
EPtrin upskok pastori Juhani F o r s b e r g . 
Saarnan piti sotpast Olavi O j a l a tekstinään 
Luukkaan evankeliumin 12. luvun sanat "Ol-
koon teidän kupeenne vyötetyt, lamput pala-
massa ja valvokaa". Hän mainitsi Laitilan 500 
vuotisessa kirkossa annettavan valan olevan 
yhteydenottoa ja tutustumista erääseen merkit-
tävään rannikkopitäjän seurakuntaan. 

Valan otti vastaan sotatuomari Eino L e h -
t i n e n , minkä jälkeen rykmentin komentaja, 
ev Veikko H a s s i n e n lausui kehoitussanan-
sa. Hän laski myös jumalanpalveluksen jäl-
keen seppeleen sankarihaudalle yhdessä laiti-
lalaisen tkm Lasse L a v i 1 a n kanssa. 

Ohimarssin otti vastaan kenrl A Ehrnrooth 
seurassaan ev Veikko Hassinen. 

Tämän jälkeen kokoontuivat äsken valan 
vannoneet ja valansa antamisen jälkeen tykki-
miehiksi nimitetyt varusmiehet omaisineen 
kahvitilaisuuteen Urheilutaloon, missä kenrl 
A Ehrnrooth lausui jäähyväisensä rykmentin 
kantahenkilökunnalle ja "pojilleen", jota ni-
mitystä hän on aina käyttänyt varusmiehistä. 
Hän mainitsi puheessaan mm seuraavaa: 
"—• Kun katselen yli 40 vuotista sotilastaipalet-
tani taaksepäin, haluan antaa kokemuksieni 
perusteella teille perinnön: Pääasia on Suo-
men itsenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden 
turvaaminen ja kansallinen riippumattomuu-
temme." Hän kehoitti myös nuoria esimiehiä 
kohtelemaan alaisiaan oikeudenmukaisesti 
omantunnon käskemällä tavalla. "Älkää kos-
kaan käyttäkö sellaista menettelytapaa, joka 
on ristiriidassa omantuntonne kanssa tai jota 
ette voisi käyttää myöskin omia lapsianne 
kohtaan. Henki on usein konetta ja asetta tär-
keämpi". 

Ev Veikko Hassinen puhui tämän jälkeen 
maamme noudattamasta puolueettomuuspolitii-

J O H T O R E N G A S 
Ev R Aaltosen esitelmä "Maihinnousukalus-

ton kehityksen vaikutus rannikkopuolustuk-
seen" Upseerikerholla 18. marraskuuta oli ke-
rännyt täyden salin. Eikä yksinomaan "omaa 
väkeä", vaan nimenomaan ilahduttavan run-
saasti aktiiviupseereita. Esitys antoi paljon 
enemmän, mitä otsikko sisälsi. Ainakin re-
serviupseerien tietopiiriä se avarsi huomatta-
vasti. Esitelmöitsijän joviaali, huumoripitoinen 
esitystapa oli omalta osaltaan luomassa onnis-
tunutta iltaa. Lämpimät kiitokset vielä kerran 
ev Aaltoselle. 

Viime lehdessä tuli mainittua, että RtUY:n 
vuosikokous Kyminlinnassa kuuluu ohjel-
maamme. Ja kyllähän siellä iskuryhmä olikin 
mukana. Siitä ei kuitenkaan sen enempää, 
koska muualla tässä lehdessä on täydelliset 
tiedot kokouksesta. 

Joulukuun 9. kylvettiin yhdessä rtresali-
upseerien kanssa Suomenlinnan saunassa. 
Pahimmilta taisi nahka lähteä. Loppuilta istut-
tiin kerholla rhakkaran, oluen ja herrasmies-
mäisten kilpailujen merkeissä. 

Vuoden 1964 toimintaa lopeteltiin joulukuun 
17. Suomenlinnan kerholla missäs muualla 
— viettämällä pikkujoulua ja jakamalla pal-
kinnot vuoden aikana pidetyistä kilpailuista. 

Vuosi on ollut Johtorenkaalle vilkas ja an-
toisa, mihin on ollut vaikuttamassa huomatta-
vasti ymmärtämys ja ystävät, joita meillä on 
rannikkotykistöväen keskuudessa. Teille kai-
kille pyydämme saada lausua tässä parhaat 
kiitokset ja samalla toivottaa rauhallista jou-
lua ja hyvää tulevaa vuotta. 

kasta sekä oikeasta isänmaallisuudesta. Hän 
kohdisti lopuksi sanansa eroavalle divisioonan 
komentajalle, joka on aina tuntenut ymmär-
tämystä laajalle alueelle sijoitetun rykmentin 
vaikeuksia kohtaan ja tehnyt monissa laajois-
sa ja tärkeissä kysymyksissä rykmentille 
myönteisiä ratkaisuja. Hän ojensi kenrl Ehrn-
roothille rykmentin pienoislipun, jonka tanko 
on istutettu Utön linnakkeelta peräisin ole-
vaan, meren sileäksi hiomaan rantakiveen. 

Kunnanjohtaja Eero H o n k i n e n kiitti Lai-
tilan kunnan puolesta rykmentin komentajaa 
ja rykmenttiä siitä, että valatilaisuus järjes-
tettiin Laitilaan. Hän vakuutti kuntalaisten 
antavan arvoa tilaisuudelle, jota voidaan sa-
noa puolustuslaitoksen kädenojennukseksi 
maakunnalle. 

Laitilalaiset olivat saapuneet tilaisuuteen 
runsaslukuisina. Erikoisuutena mainittakoon, 
että koululaisilla oli vapaapäivä ja kaupat oli-
vat kiinni ohimarssin aikana. 

Myöhemmin samana päivänä järjestetyssä 
tilaisuudessa ojensivat Laitilan ja Uudenkau-
pungin edustajat kenrl Ehrnroothille kuntien-
sa pienoisviirit. 
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LASERIN JA M I K R O A A L T O T U T K A N 
V E R T A I L U A 

Tämän vuoden ruotsinmaalaisen "Tidskrift 
för kustarti l leriet" toisessa numerossa tarkas-
teltiin neljännesvuosisadan ikään ehtinyttä tut-
kaa ja viiden vuoden vanhaa laseria r innan 
ominaisuuksiensa puolesta "tutkallisissa" teh-
tävissä. Koska käytännöllisiä sovellutuksiakin 
on jo ulkomailla sotilaskäytössä, lienee aihetta 
tutustua laboraattori S Hasselrotin mielipitei-
siin. 

Tutkan kaltaisissa tehtävissä laser, jonka 
tutkimuksiin ulkomailla on uhrat tu runsaasti 
varoja, toimii saman periaatteen ja saman-
tyyppiseen sähkömagneettiseen säteilyyn pe-
rustuen kuin mikroaaltotutkakin. Lasertutkan 
lähetin on pulssitutkalla yleensä kidelaser ja 
jatkuva-aaltoisella kaasulaser. Vastaanottimen 
muodostaa valoherkkä, joskus 10—20 Å (1 Ä = 
10-10 m) kaistanleveyden omaavan optisen 
suotimen edeltämä fotokertoja, fotodiodi tai 
jopa supervastaanotin, jossa paikallisvärähteli-
jänä on laser. Ratkaiseva ero mikroaal totut-
kan ja lasertutkan välillä onkin oikeastaan 
aallonpituudesta johtuva, sillä lasertutkan aal-
lonpituus on noin 100.000 kertaa lyhyempi kuin 
tavallisilla tutkilla. Näin ollen kaikki aallon-
pituudesta johtuvat seurannaisilmiöt myös 
poikkeavat toisistaan. Täten keilan leveys sa-
mansuuruisil la heijastinrakenteil la olisi laser-
tutkalla 1/1000 piirua verra t tuna 1-—5° taval-
lisilla tutkilla. Käytännössä tyydytään kuiten-
kin 0,2—2 piirun keilan leveyksiin, jolloin hei-
jastimen halkaisija voi olla pieni ja erottelu-
kyky ja suunnanmittauksen tarkkuus ovat kui-
tenkin tavallista tu tkaa paremmat. Samaten 
ovat antennin vahvistus ja doppler-tutkana no-
peuden mit taustarkkuus (0,025 m m / s ) parem-
mat. Mahdollisuus käyt tää hyvin lyhyitä puls-
sipituuksia (10—100 nanosekuntia) sallii sa-
malla erittäin hyvän etäisyyserottelukyvyn 
verra t tuna tavallisen tu tkan 1 mikrosekunnin 
pulssipituuksiin. Suuret pulssienergiat sekä 
pieni rakenteell inen koko kuuluvat edelleen 
laser tutkan etuihin. Tava1 lisen tu tkan etuihin 
kuuluvat sensijaan huomattavasti pienempi il-
makehän aiheuttama vaimennus ja hyvä maa-
linetsintäkyky, joka johtuu leveämmästä kei-
lasta ja huomattavan paljon suuremmasta tois-
totaajuudesta, jolloin samassa ajassa saadaan 
tutki t tua suuri avaruustila. 

Käyttöaloja ajatel len onkin ki r jo i t ta ja tullut 
siihen tulokseen, että lasertutka tulee oikeuk-
siinsa suurta erottelukykyä ja mit taus tark-
kuut ta vaativissa tehtävissä, mut ta ei sovellu 
valvontatehtäviin, joissa vaaditaan laajaa val-
vonta-aluetta ja suurta informaatiotiheyttä. 
Sensijaan löytynee kehitysnäkymiä siihen 
suuntaan, että mikroaal totutkaa täydennetään 
lasertutkalla, jolloin saavutetaan molempien 
tutkatyyppien edut samassa pakkauksessa. 
Parhai ten lasertutka sopii tulenjohtoon ja mit -
taustoimintaan k i r jo i t ta jan mielestä, mut ta en-
nustaa, että johtuen poikkeuksellisen suurista 
lasertekniikan kehittämiseen suunnatuista uh-
rauksista, joita tällä hetkellä tehdään, kehi-
tyksen vauhti tulee olemaan tavanmukaista 
nopeampaa. J A N 

TYKISTÖKOULU 
Tykistökoulussa on jälleen saatettu reservi-

upseerikurssi päätökseen. Lopettajaisia vietet-
tiin arvokkaalla juhlatilaisuudella 27. 11. 1964 
Merisotakoulun juhlasalissa. Kutsuvieraina oli-
vat läsnä tykistön tarkas ta ja kenrl H i r v a, 
PE-tykospääll ev R A a l t o n e n , SIRtR :n ko-
menta ja ev V K a r v i n e n , Johtorenkaan 
edustajana oli ylil N i s s i n e n ja Reservi-
upseeriliiton edusta jana l tn U L e p i s t ö . 

Kurssin priimukseksi selviytyi upskok H 
S a l o n i e m i tuliasemalinjalta. Hän sai sekä 
Reserviupseeriliiton plaketin että "Johtoren-
kaan" hylsyn parhaana rannikkotykistöai-
neissa. 

Tulenjohtol injan priimukseksi selviytyi ups-
kok R K a u k o n e n . 

Ev Karvinen lahjoit t i Rannikkotykistön Up-
seeriyhdistyksen puolesta molemmille l injojen 
parhaille Rannikkotykistön Historia-teoksen 
hyvistä suorituksista kurssilla. 

Tällä hetkellä kamppailevat koulussa opinto-
jen parissa kapteenikurssi ja kadettikurssi. 

14. 12. asui sisään 117. maavoimien upseeri-
kurssi. 

HENKILÖTIETOJA 
RtOs:n uusi johta ja evl E l o m a a on otta-

nut vastaan tehtävänsä. 
Maj O A s p i n j a a k k o siirtyy VaaRPstoon 

lähiaikoina. 
Tykistökoulu toivottaa kaikille Hyvää Jou-

lua ja Antoisaa Uutta Vuotta. 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEKASTA VUOTTA 
1965 

kaikille "Rannikon Puolusta jan" lukijoille ja 
ystäville. Toimitus 

RANNIKON PUOLUSTAJA 

R t U Y : n ja Rannikon Puolustajain Killan 

tiedotuslehti n :o 4 / 6 4 

Pää to imi t t a ja : ev V V u o r e l a , Vaasa, 

VaaRPs to 

To imi t t a j a t : kapt M L a p p a l a i n e n , Hel-

sinki, P1M ja ltn P U s k i , Suomen-

linna, T y k K , (Mer iSK) 

Levikki: n 1200 kpl 

Helsinki 1958. Maala iskunt ien Liiton Ki r j apa ino . 
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