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— Eversti evp R Aaltonen — 

Vapaussodan jälkeen joutui haltuumme runsas rannikkotykistö. Aselaji oli kuitenkin täy-
sin vieras kaikille muille paitsi eräille harvoille Venäjän rannikkotykistössä palvelleille suoma-
laisille upseereille. Nimekkäimmät heistä olivat kenraali Nenonen ja eversti Almqvist. Lukui-
san aselajiin siirtyneen päällystön ja alipäällystön perehdyttäminen rannikkotykistön tehtä-
viin ja toimintaan oli näille harvoille upseereille raskas ja jälkeenpäin arvioiden ylivoimainen 
urakka jo senkin takia, että heidän toimintansa rannikkotykistössä jäi lyhytaikaiseksi. Niin-
pä Nenonen siirtyi vuonna 1920 tykistön tarkastajaksi ollen sen jälkeen vain ajoittain muiden 
toimiensa ohella rannikkotykistön johdossa. Almqvist vetäytyi jo vuonna 1925 eläkkeelle. 

Ensimmäisen vuosikymmenen aikana oli aselajikoulutuksessa todettavissa epävarmuutta, ha-
parointia ja virheitäkin. Kuvaavana esimerkkinä ensi vuosina vallinneista olosuhteista ja kou-
lutuksesta on silloisen sotaväen päällikön, kenraali Vilkaman lausunto vuosina 1920 ja 1921 
Hangon edustan pattereille tekemiensä tarkastusten jälkeen, että miehistön sotilaallinen kou-
lutus oli kuormastojoukkojen tasoa. Yhtenä syynä oli patteriston johdon (IV/RT 1) liian pitkä 
etäisyys yksiköistään, joista läntisimmät olivat Utössä ja Lypertössä. Vasta tiukalla käskyllä 
saatiin Hangon patteriston komentaja esikuntineen siirtymään Suomenlinnan Kirkkosaarelta 
örön linnakkeelle. Se, että patteriston komentaja velvoitettiin henkilökohtaisesti ilmoittamaan 
rannikkopuolustuksen esikuntaan siirron edistymisestä matkan varrella osoittaa, että viimeksi 
mainitussa esikunnassa epäiltiin käskyn noudattamatta jättämistä. — Alkeelliset kasarmiolot, 
huono ruoka ja varustus sekä suomalaiselle käsittämätön ankara kuri aiheuttivat lukuisasti 
karkaamisia ensimmäisinä vuosina. 

A. Vakinaisen väen upseerien koulutus tuotti vaikeimman pulman rannikkotykistössä sen 
alkuvaiheissa. Ensimmäiset upseerinsa rannikkotykistö sai Pietarsaaren ja Lappeenrannan ty-
kistökursseilta. Olipa Kuivasaaressa kesällä 1918 saksalaisten johdolla meritykistökurssi, jonka 
käyneitä upseereita jäi kuitenkin vain muutama vakinaiseen palvelukseen aselajiimme. Myös 
Markovillan jalkaväkiupseerikurssin v 1918 suorittaneita siirtyi rannikkotykistöön. Vieraista 
aselajeista siirtyneiden oli jonkin aikaa aselajissa palveltuaan suoritettava tutkinto. Siinä epä-
onnistuneet siirrettiin takaisin alkuperäisiin aselajeihinsa. 

Aktiiviupseerikoulutuksessa päästiin säännöllisiin oloihin jo v 1919, jolloin Kadettikoulu 
perustettiin. Koulutus oli kuitenkin yleissotilaallinen, joten perehtyminen aselajeihin tapahtui 
vasta joukko-osastopalveluksessa ja aselajien erikoiskursseilla. Eräiden kadettikurssien kade-
tit komennettiin toiseksi kesäkaudeksi joukko-osastoihin valitsemiinsa aselajeihin tutustumista 
varten. Kesäharjoittelun päätteeksi heidän oli tutkinnossa osoitettava taitonsa, minkä jälkeen 
joukko-osaston komentaja antoi kadetista joko myönteisen tai hylkäävän lausuntonsa Kadetti-
koulun johdolle. Muistettakoon, että Kadettikoulun pääsyvaatimuksen sotilaallisena ehtona 
ensimmäisinä vuosina oli vain kuuden kuukauden varusmiespalvelu, koska useimmat ensimmäis-
ten kurssien kadeteista olivat jo miehistöasteessa osallistuneet vapaussotaamme. Verrattain 
pian tyrehtyi kuitenkin tällaisten hakijoiden määrä ja useamman osalta sotilaallinen alkeis-
koulutus supistui muutamiin kesäkuukausiin, jotka jäivät oppikoulun keväisen päättymisen 
ja Kadettikoulun syksyisen alkamisen väliin. Niinpä oli lopulta pakko lisätä sotilaallisia vaa-
timuksia ja syksyllä 1924 alkaneelle VII kadettikurssille oli pääsyvaatimuksena suoritettu re-
serviupseeritutkinto ja 15 kuukauden varusmiespalvelu. Virkaikä VI ja VII kadettikurssien 



S U O M E N L I N N A N A L I U P S E E R I K E R H O 4 5 - V U O T I A S 

Maan vanhin aliupseerikerho, Suomenlin-
nan Aliupseerikerho, vietti 45-vuotis juhlaansa 
4. 6. 1965. 

Juhlapäivänä kerholla järjestetyssä iltajuh-
lassa oli runsaasti kerhon jäseniä paikalla sekä 
joukko arvovaltaisia kutsuvieraita, joista mai-
nittakoon SlRtR:n komentaja eversti V K a r -
v i n e n , Aliupseeriliiton puheenjohtaja sotilas-
mestari Helge S t r ö m , kerhon kunniajäsen 
yliv evp A U L e h t o n e n , Suomenlinnan 
Alipäällystön Naisten puheenjohtaja rva K o -
p o n e n , paikallisten joukko-osastojen komen-
tajia, Helsingin Reservin aliupseerien edustajat 
sekä edustajia muista rannikkotykistön ali-
upseerikerhoista. 

Tilaisuuden aluksi kerhon oma kuoro esitti 
Aliupseeriliiton marssin, jonka jälkeen kerhon 
varapuheenjohtaja yliv T L i n n a piti terveh-
dyspuheen, jossa hän lyhyesti tarkasteli ker-
hon historiaa ja eri toimintamuotoja. Hän to-
tesi, että kerho on perustettu helmikuun 24. 
pnä 1920 RT l:n Aliupseeriklubi nimisenä. 
Ajan vaatimusten mukana on kerhon nimi 
muuttunut useita kertoja, samoin on kerhon 
vuosipäivää vietetty ensin toukokuun 12 pnä, 
sitten helmikuun 24 pnä ja nyt käytännön 
syistä päädytty tähän perinteistä rikkaaseen 
kesäkuun 4 pvään. Aluksi kerho perustettiin 
lähinnä oman yhteisen ruokailupaikan saami-
seksi poikamiesaliupseereille, mutta aikojen 
kuluessa on toiminta saanut uusia ja laajem-
pia muotoja. Toiminnan päämääränä on tällä 
hetkellä jäsenistön niin henkisen kuin fyysi-
senkin kunnon kaikinpuolinen ylläpitäminen. 
Monipuolinen urheilutoiminta kuuluu kerhon 
toimintaohjelmaan ja henkisen kunnon kehit-
tämiseksi kerho järjestää erilaisia opinto-, esi-
telmä- ja kurssitilaisuuksia. Myöskin sosiaa-
linen toiminta kuuluu kerhon ohjelmaan. 

Välillä kuultujen musikkiesitysten jälkeen 
piti kerhon puheenjohtaja sotilasmestari M 
T i i r i k k a l a juhlapuheen, jossa hän totesi 
mm, että kerhon toiminnan kulmakivet ovat 

tänä päivänä samat, kuin ne sääntöjen koh-
dat, joissa kerhon perustajat sen tarkoitus-
perät määrittivät: •— kehittää ja ylläpitää jä-
senissään sotapalveluksen vaatimuksia ja hen-
keä vastaavaa toveruutta, yhteenkuuluvuutta 
ja oikeata isänmaallista henkeä: — edistää jä-
seniensä yleistä ja sotilaallista kehitystä; •— 
tarjota tilaisuus mieluisaan ja hyödylliseen 
kanssakäymiseen ja järjestää mahdollisuus 
ruokailuun kerholla. Tänään voimme todeta, 
että nämä kerhomme tarkoitusperät ovat meil-
le tämän päivän aliupseereille yhtä paljon 
puhuvia kuin ne olivat 45 vuotta sitten. Van-
himman kerhon "titteli" velvoittaa nykypäivän 
jäsenistöä määrätyllä tavalla. Vaikka aliup-
seerikunnan järjestöllinen asema onkin van-
kalla perustalla, emme silti saa tuudittautua 
siihen uskoon, että Aliupseeriliitto voi hoitaa 
yhteiset asiamme ilman kerhojen tukea. Ja 
aivan samoin kuin liitto tarvitsee jokaista 
kerhoa, samoin tarvitsee kerho jokaisen jäse-
nensä työpanosta, voidakseen toimia todella 
tehokkaasti. Vaikka me suuresti kunnloitam-
mekin perinteitä, on meidän kuitenkin aina 
muistettava, että kerhotyö on jokaisena toi-
mintavuonna yhtä kuin sen jäsenistön aikaan-
saannos. 

Aliupseeriliiton puheenjohtaja ojensi yh-
dessä kerhon puheenjohtajan kanssa tilaisuu-
dessa liiton hallituksen myöntämät ansiomer-
kit ja levykkeet seuraaville kerhon jäsenille: 
hopeinen ansiomerkki yliv Toivo L i n n a ; 
pronssinen ansiomerkki sotmest Veikko K o-
s u n e n, yliv Aarne P e l t o m a a , vääp Toivo 
P e l t o n e n ; levyke sotmest Ilmari K o uk o-
n e n , yliv Mikko B u n d a, vääpelit Viljo 
M a r k k a n e n ja Erkki K u j a n p ä ä . 

Vapaan sanan aikana sai juhliva kerho vas-
taanottaa lukuisasti tervehdyksiä ja onnen-
toivotuksia. 

Juhlaillan muusta ohjelmasta huolehtivat 
kerhon laulukuoro dir mus Vilho V i i k a r i n 
johdolla ja herra H o n k a n e n esittämällä 
yksinlaulua. 

kesken ratkaistiin yhtä yksinkertaisesti ja suoraviivaisesti kuin aikoinaan avattiin Gordionin 
solmu. VI kadettikurssin upseerin virkaikä määrättiin alkaneeksi 30.3.1923, jolloin useimmat 
vielä istuivat koulupoikina oppikoulujen seitsemännellä tai viimeisellä luokalla, mutta siten 
taattiin VI kadettikurssilta valmistuneiden upseerien virkaikävanhemmuus. 

Kadettikouluun oli vuodesta 1922 alkaen kuulunut myös verrattain itsenäisesti toiminut me-
rikadettiosasto. Ensimmäiset kolmivuotisen kurssin suorittaneet merikadetit valmistuivat up-
seereiksi vuonna 1925. Vuonna 1927 tämä osasto laajennettiin rannikkotykistö- ja laivastolinjat 
käsittäväksi meripuolustusosastoksi, josta syksyllä 1929 rannikkotykistö sai ensimmäiset ase-
lajin peruskoulutuksen saaneet upseerinsa. Lisättäköön tähän vielä, että vuosina 1926—28, 
siis VIII ja IX kadettikursseilla opetus toisena lukuvuotena jakaantui jalkaväki- ja kenttä-
tykistölinjoihin, jolloin rannikkotykistön aselajikseen valinneet kadetit suorittivat opintonsa 
kenttätykistölinjalla. Kun vain lauantaiset maasto- ja taisteluharjoitukset olivat linjoilla yh-
teiset, voitaneen näitä kursseja pitää Lappeenrannan ja nykyisen Tykistökoulun välivaiheena. 

(jatkuu n:o 3/65) 
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Vanhat historiikit ovat usein hyvin mielen-
kiintoista luettavaa ja erittäin arvokkaita, kos-
ka niistä helposti löydämme tiivistettynä asioi-
ta, joiden penkominen arkistosta olisi suuren 
työn ja vaivan takana. Allekirjoittanutkin 
tuntee erityisesti juuri nyt suurta kiitollisuutta 
kerhomme "historioitsijoita" kohtaan, joudut-
tuani saamani tehtävän mukaisesti kertomaan 
kerhomme 45-vuotistaipaleesta. Heti alkuun on 
todettava, että vanhempi sukupolvi on ollut 
historian tallettajana paljon tunnollisempi 
kuin nykyinen, sillä kerhostamme on olemassa 
kolme eri historiikkia, nimittäin "Kertomus 
R T l:n Aliupseeriklubin 5-vuotiselta toimin-
takaudelta 1920—1925", "RT l :n Aliupseeri-
kerho 1920—1930" ja "RT l:n Aliupseerikerho 
vv. 1920—1945". Nuorin niistä siis 20 vuoden 
takaa. Mutta annetaanpa näiden historiikkien 
itsensä kertoa. Ensimmäinen kertoo alkuajois-
ta seuraavasti: "Jo syystalvella 1919 heräsi 
muutamien R T l:n aliupseerien kesken Suo-
menlinnassa ajatus jonkun keskinäisen yhty-
män aikaansaamisesta, joka, — samalla kun se 
yhteenliittäisi aliupseeristoa, vahvistaisi ja li-
säisi toverillisuutta heidän keskuudessaan, — 
olisi heille myöskin jonkunlaisena kodonta-
paisena eli kokoontumispaikkana, jossa aliup-
seerit voisivat vapaat iltansa kuluttaa ja yh-
teisiä ajatuksia vaihtaa. Suurimpana ja har-
taimpana toivomuksena oli kuitenkin, että 
saataisiin ruokailupaikka, jossa voitaisiin tar-
jota erittäinkin naimattomille aliupseereille 
vaihtelevia aterioita kohtuullista maksua vas-
taan". Näin oli aate itämässä ja helmikuussa 
1920 kutsuttiin koolle yleinen kokous, jossa 
valittiin toimikunta asiaa edelleen kehittä-
mään. Helmikuun 24 pnä 1920 toimikunta sit-
ten kutsui koolle uuden kokouksen, jossa pää-
tettiin perustaa R T l:n Aliupseeriklubi. Min-
kälaisia vaikeuksia tällä uudella yhdistyksellä 
alussa oli, siitä kertoo mainittu historiikki: 
"Klubin kuntoonpanossa tarvittavien varojen 
hankkimiseksi lähetettiin silloisen rykmentin 
komentajan, eversti Almqvisfin luvalla ke-
räyslista Helsingin liikkeille. Tällä listalla ker-
tyikin yhteensä Smk 10145:—, mistä suurin 
osa käteistä. Suurinta tarmoa osoittaen tämän 
keräystyön toimitti vääpeli Lauri Salomaa, 
joka yksin sai hankituksi kokoon noin Smk 
8 000:—. 

9 pnä toukokuuta 1920 vietti klubi vihkiäis-
juhlaansa huoneistossaan rakennuksessa C IV 
119, jonka Sotasaaliskonttori oli tarkoitukseen 
luovuttanut" . 

Kerhon perustamisen päätarkoitus, oman 
ruokailupaikan aikaansaaminen oli nyt toteu-
tunut ja millä tavoin tämä ruokailu sitten jär-
jestettiin, siitä kertoo 10-vuotishistori'ikki seu-
raavaa: 

"Ruokailumaksut olivatkin aluksi sangen 
alhaiset, mutta sittemmin nousseet rinnan elin-

tarpeiden hintojen nousun ja jäsenten ruuan-
laatua koskevien vaatimusten kanssa. 1. 3. -21 
—1. 5. -22 välisenä aikana luovuttivat ruokai-
lijat rykmentin varastosta saamansa ruoka-
aineet kerholle suorittaen valmistuskustannus-
ten peittämiseksi Smk 20:— kuukaudessa, saa-
den tähän maksuun myös aamukahvin heinä 
—elokuussa 1921, mikä maksu koroitettiin 1. 
5. -22 Smk:aan 30:— kuukaudessa. Koska ko-
kemus kuitenkin oli osoittanut, että erinäisiä 
ruoka-aineita saadaan tarpeettoman paljon, 
eikä niiden myyntiä elintarvepulan päätyttyä 
voitu järjestää kyllin edullisesti, niin päätet-
tiin kesäkuussa 1922, että jäsenet ottavat val-
tiolta muonaetunsa rahassa, jollainen oikeus 
silloin juuri oli myönnetty, sekä että kerho 
hankkii elintarpeet hinnoista riippuen joko 
rykmentin varastosta tai yksityisiltä liikkeiltä. 
Tällöin määrättiin jäsenten ruokallumaksuksi 
Smk 275:— kuukaudessa." Ruokailumaksut 
tietenkin vähitellen nousivat, mutta kaikesta 
huolimatta kerhon johto silloin, kuten nykyi-
sinkin pyrki pitämään ne mahdollisimman 
kohtuullisina. 

Rakennus, jossa kerhohuoneisto aluksi si-
jaitsi, oli historiikin kertoman mukaan jonkun 
yksityisen venäläisen vuosikymmeniä sitten ra-
kentama hökkeli, joka jatkuvista korjauksista 
huolimatta rappeutui niin, että esim talvella 
1924 vain yhtä huonetta voitiin käyttää. Huo-
neistokysymys oli siten jatkuvana huolen ai-
heena. 13. 11. 1926 sitten kuitenkin saatettiin 
viettää tupaantuliaisia uudessa kerhohuoneis-
tossa, jossa kerho edelleenkin toimii. Uuden 
kerhohuoneiston mukana kerho sai haltuunsa 
myös huomattavan maa-alueen, joka kylläkin 
oli vähämultaista karua kalliota, mutta se 
kunnostettiin viljelyskelpoiseksi ajamalla 
alueelle noin 1 000 kuormaa multaa. 10-vuo-
tishistoriikki kertoo, että sitä myös viljeltiin: 
"Kylvettiin perunaa ja muita juurikasveja 
sekä kurkkuja ja tämän toimenpiteen ansiosta 
on kerho voinut olla osittaisessa omavarais-
taloudessa, mikä tietenkin huomattavasti pie-
nentää menoja." 

Mutta taloudenhoitajan mielestä asiat eivät 
sittenkään olleet niin hyvin kuin voisivat olla. 
Juurikasveista nimittäin jäi paljon jätteitä, 
joita ei voitu kyllin edullisesti jäsenten hy-
väksi käyttää. Onneksi taloudenhoitaja tunsi 
sen verran teknillisiäkin asioita, että hänelle 
tuli muuntaja mieleen. Hän siis päätti muun-
taa kasviksien, samoin kuin muutkin jätteet 
ihmisravinnoksi ja koska sika oli kuin luotu 
tällaiseksi muuntajaksi niin hankki hän sian. 
Tai oikeammin useampia sikoja, sillä tällaiset 
muuntajathan ovat, kuten tunnettua, verrat-
tain lyhytikäisiä". 

Kuten edellisestä käy selville, on ravinto-
lanpito ollut eräs kerhon toimintamuodoista 
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alusta alkaen ja on sitä edelleen. Mutta muun-
kinlainen toiminta sai alkunsa jo hyvin aikai-
sin. Jo perustamisvuonna 1920 kerho järjesti 
joitakin jäsentenvälisiä urheilukilpailuja ja 
urheilutoiminta onkin ollut ja on edelleen eräs 
kerhon näkyvimmistä ja vilkkaimmista toi-
mintamuodoista. 

Myös sosiaalinen toiminta sai alkunsa en-
simmäisellä 10-vuotiskaudella. 1929 tehtiin 
vuosikokouksessa päätös keskinäisestä hautaus-
avustuksesta jäsenen tai jonkun jäsenen per-
heenjäsenen kuolemantapauksessa. Samassa 
kokouksessa tehtiin päätös majoitushuoneen 
järjestämisestä ulkosaarissa palveleville, hei-
dän jostakin syystä joutuessaan yöpymään 
Suomenlinnassa. Majoitushuoneen kalusto ja 
vuodevaatteet hankittiin perimällä jäseniltä 
mk 50,— avustus (5 kuukausierää ä 10,—). 
1941 otti kerho kolme sotaorpoa kummilap-
sikseen, suorittaen heille määräsuuruista avus-
tusta siksi kunnes he täyttivät 16 vuotta. Ny-
kyisin kerho suorittaa matkakustannukset 
VL:n tai AUL:n lomakodeissa ilmaisen loman 
saaneille äideille. 

Valistus- ja opintotoiminnan voidaan katsoa 
alkaneen siitä, kun kerho 1922 perusti oman 
lainakirjaston. Tämän toiminnan muodot ovat 
jatkuvasti vaihdelleet, sillä on pyritty löytä-
mään sellaisia työmuotoja, jotka kulloinkin 
ovat tuntuneet tarkoituksenmukaisilta. Jäse-
nistön viihdytystoiminta on myös ollut ohjel-
massa alusta saakka. Perinteellisiä tämän toi-
minnan muotoja ovat kerhon vuosijuhla, eläk-

keelle siirtyneiden jäsenten erojaistilaisuudet 
ja pikkujoulujuhlat. Lisäksi tietenkin erilaisia 
muita illanviettoja. Kerhon tilaisuuksille on 
oman arvokkaan lisänsä antanut 1949 pe-
rustettu kerhon laulukuoro. 

1933 perustivat aliupseerien rouvat kapalo-
ompeluseuran, joka myöhemmin hyväksyttiin 
kerhon naisosastoksi. Nykyisin naisosasto toi-
mii itsenäisenä yhdistyksenä. Koko sen toi-
minta-ajan kerho on saanut mieluisaa ja ar-
vokasta apua tältä sisaryhdistykseltään. 

Kerhon jäsenistön muodostaa SlRtR:n Meri-
SK:n, RtOs/TykK:n, RtKoeAs:n, KSääAs:n ja 
eräät yksityiset muissa joukko-osastoissa pal-
velevat aliupseerit. Vuodesta 1956 lähtien on 
täysinpalvelleena eläkkeelle siirtynyt jäsenet 
kutsuttu kerhon ainaisjäseniksi ja on heitä 
nyt noin 60. Elossaolevia kunniajäseniä on 
kerholla 2, nimittäin sotmest Paavo S u o -
m i n e n ja yliv A U L e h t o n e n . 

Kuten voidaan todeta ovat kerhon toimin-
nan suuntaviivat olleet alusta alkaen varsin 
selväpiirteiset. Mitään uutta ja mullistavaa 
emme me nuoremmat ole pystyneet kehittä-
mään, mutta olemme kuitenkin parhaan ky-
kymme ja taitomme mukaan pyrkineet kul-
kemaan edeltäjiemme viitoittamaa tietä ja ole-
maan yhtenä pienenä renkaana siinä kerhojen 
ketjussa, joista Aliupseeriliitto muodostuu ja 
siten osaltamme tukemassa yhteisiä pyrkimyk-
siä ammattikuntamme tarkoitusperien ja pää-
määrien saavuttamiseksi. 

L Hakala 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N P Ä I V Ä N V I E T T O 
T U R U S S A 15/8-1965. 

saapuminen Turkuun, Turunmaan Killan edustajat ovat vastassa 
myöhemmin sovittavassa paikassa 
Lounas Heikkilän kasarmilla 
Päiväjuhla Heikkilän kasarmilla 
Kahvitarjoilu „ „ 
Tutustuminen Turun linnaan ja kaupunkiin 

Ennakkoilmoittautumiset Kiltaosastottain siht Karlsson Turunmaan Kilta, 
puh 20 355 tai os Puolalanpuisto 1 A 12. Ilmoittautumiset pyydetään ystävälli-
sesti 9. 8. -65 mennessä. 

Osanottomaksu on 3,— hengeltä sisältyen siihen lounas ja kahvitarjoilu. 
Toivomme runsasta osanottoa, kiltaveljiä perheineen saapumaan Turkuun 

viettämään yhteistä maanpuolustusjuhlaa. 

Tervetuloa! 

Rannikon Puolustajain Kilta r.y.n Turunmaan osaston siht Olavi Karlsson. 
Rannikon Puolustajain päivän ohjelmatoimikunta on: Pj J F Veranto puh 

16 202 Hakapellonk 4 B T:ku. Siht Olavi Karlsson puh 20 355 Puolalanpuisto 
1 A 12. 

Klo 11.30 

„ 12.00 
„ 13.00 
„ 14.30 
„ 15.30 
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IN MEMORIAM 

Toukokuun 2. päivänä kuoli Lahdessa an-
sioitunut rannikkotykistöupseeri, ye-eversti 
John Adolf K i v e l i ö 63. ikävuodellaan. 
Eversti Kiveliö oli syntynyt 28. 11. 1902 Hel-
singissä ja tuli ylioppilaaksi Vaasan lyseosta 
v. 1921. Asevelvollisuuden suorituksen jälkeen 
hän antautui sotilasuralle, kävi 1922—24 Ka-
dettikoulun, jonka jälkeen palveli RT 3:ssa 
Laatokalla n 12 vuotta nuorempana upseerina 
ja patterin päällikkönä. Sotakorkeakoulun Me-
risotalinjan oppilaana hän oli vuosina 1935— 
37 ja hänet nimitettiin yleisesikuntaupseeriksi 
v 1939. Sotakorkeakoulun jälkeen hän palveli 
RT l:ssä ja MeVE:ssa tstopäällikkönä ja ye-
upseerina talvisodan alkuun saakka. Talvi-
sotaan eversti Kiveliö osallistui esikuntapääl-
likkönä Helsingin rannikkolohkolla ja Os Ki-
veliön komentajana Viipurinlahdella. Jatko-
sodassa 1941—44 hän toimi mm 4. RPr:n esi-
kuntapäällikkönä, lohkon komentajana Han-
gon rintamalla sekä 1942—44 ÄänRPr:n esi-
kuntapäällikkönä Äänisjärvellä sekä toimisto-
päällikkönä Päämajassa. Sotien jälkeen hän 
palveli toimisto- ja osastopäällikkönä useita 
vuosia Pääesikunnassa ja Merivoimien esikun-
nassa aina vuoteen 1953, jolloin hänelle uskot-
tiin Merisotakoulun johtajan vaativa tehtävä. 
Viimeksimainitusta virasta hän siirtyi eläkkeel-
le v 1955. Hän oli ansioistaan saanut lukuisia 
kunniamerkkejä. Hänet ylennettiin vänrikiksi 
1924, luutnantiksi 1926, kapteeniksi 1930, ma-
juriksi 1939, everstiluutnantiksi 1942 ja evers-
tiksi 1949. 

Ev Kiveliö oli Rannikkotykistön upseeriyh-
distyksen ja Kadettikunnan useita luottamus-
tehtäviä hoitanut jäsen. Hänen kirjallisista 
harrastuksistaan mainittakoon v 1948 julkaistu 
Maihinnousutoimi ja sen torjunta sekä useat 
kirjoitukset Sotilasaikakauslehteen ja Rannik-
kotykistön vuosikirjaan. 

Hänet palkittiin kirjallisesta työstään ken-
raali Hannes Ignatiuksen säätiön palkinnolla 
1949. 

Oikeusneuvosmies, everstiluutnantti evp 
Lauri Kustaa R a n n i s t o kuoli toukokuun 
3 pnä. Hän oli syntynyt 6. 6. 1897 Tampereella, 
missä hän kävi keskikoulun v 1913 ja antautui 
aluksi liikealalle, mutta siirtyi kolme vuotta 
myöhemmin valtionrautateitten palvelukseen 
ja palveli virkamiestutkinnon suoritettuaan eri 
asemilla virkamiehenä. Osallistuttuaan vapaus-
sotaan ja suoritettuaan asevelvollisuutensa hän 
palveli Tampereen asemalla junanlähettäjänä, 
mistä toimesta hän v 1921 siirtyi puolustuslai-
toksen palvelukseen. Virkansa ohella hän suo-
ritti ylioppilastutkinnon v 1927 ja alemman 
oikeustutkinnon v 1930. Suoritettuaan 1931— 
32 kadettikoulun kurssin hänet nimitettiin 
puolustuslaitoksen upseerin virkaan määrät ty-
nä merivoimien apulaisintendentiksi ja sittem-
min toimistopäälliköksi. Suoritettuaan 1933— 
34 sotilashallinnollisen koulun täydellisen 
kurssin ja v 1940 ylemmän oikeustutkinnon 
hänet nimitettiin samana vuonna I luokan 
toimistopäällikön virkaan määrättynä pää-
esikunnan hallinnollisen toimiston päälli-
köksi ja ylennettynä everstiluutnantiksi v 
1944. Pääesikunnan hallinnollisen osaston pääl-
liköksi hänet nimitettiin v 1945. Varatuomarin 
arvon hän sai v 1947. Jouduttuaan säädetyn 
eroamisiän perusteella eroamaan puolustusvoi-
mien palveluksesta hänet valittiin Helsingin 
raastuvanoikeuden nuoremman oikeusneuvcs-
miehen virkaan. Talvisodan aikana hän toimi 
merivoimien esikunnassa ja jatkosodan aikana 
Päämajassa toimistopäällikkönä. 

"Oi Suomi synnyinmaa, 

suo helmahas sun poikas 

onnellisna nukahtaa". 
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M E R K K I P A I V I A 

70 v 

Taavi Kainulainen Emil Brynolf Liusvaara 

70 vuotta täytt i 1.5. toimitusjohtaja, ye-
majur i evp Emil Brynolf L i u s v a a r a Hel-
singissä. Hän on syntynyt Kotkassa ja tul lut 
ylioppii Sortavalan lyseosta 1922. Suoritet-
tuaan Nikolain Ratsuväenopiston Pietarissa 
hän osallistui maailmansotaan Karpaateil la ju 
Romaniassa 1914—17. Vapaussodassa hän oli 
Lappajärven Rakuunoiden eskadroonan pääl-
likkönä ja jv patal joonan komentajana. Pal-
veltuaan Laatokalla RT3:n patteriston komen-
ta jana ja teknillisen toimiston päällikkönä 
1920—36 hänet määrät t i in 1. ITP:n päälliköksi 
Helsinkiin. Majur i Liusvaara on suorit tanut 
Sotakorkeakoulun sotatekn l injan Teknillisessä 
korkeakoulussa ja Sotakorkeakoulussa 1923— 
27. Yleisesikuntaupseerin arvonimen hän sai 
1939. Hän osallistui molempiin sotiimme ja 
toimi talvisodassa Kotij E:n it tston päällik-
könä ja III /JR67 komentajana Laatokan poh-
joispuolella ja Kar ja lan kannaksella. Siirretty-
nä takaisin Merivoimiin hän toimi jatkosodan 
aikana Hangon r intaman i tkomentajana ja 
Säkkijärven rannikkolohkon komenta jana Vii-
purinlahdella. Hän erosi armeijasta 1944. Ol-
tuaan sen jälkeen Helsingin Veroviraston pal-
veluksessa 1944—51 ja toimien samalla usean 
vuoden a jan Valtiovarainministeriön kiinteis-
töjen arvioimistoimikunnan sihteerinä hän siir-
tyi yksityiseksi liikemieheksi perustaessaan 
oman kiinteistöliikkeen. Nykyään hän kuuluu 
useiden taloyhtiöiden hallintoelimiin. Majur i 
Liusvaara on hoitanut useita yhteiskunnallisia 
luottamustehtäviä. Sortavalassa hän oli kau-
punginvaltuuston jäsen ja monen urheilu- ja 
l i ikuntakasvatusseuran johtohenkilö. Helsingis-
sä hän on ollut kaupungin kiinteän omaisuu-
den tarkastuslautakunnan, verolautakunnan ja 
nykyään väestönsuojelulautakunnan jäsenenä. 
Aktiiviurheili jana Liusvaara (ent. Liljeberg) 
on nuoruudessaan saavuttanut yleisurheilussa 
yhdeksän Suomen mestaruut ta sekä edustanut 
maatamme naapurimaissa useissa kilpailuissa. 
Mm baltialaisissa kisoissa Malmössä 1914 hän 
voitti pi tuushypyn. Puolustuslaitoksessa pal-
vellessaan hän saavutti viisi a rmei jan mesta-

Ye-eversti evp Taavi K a i n u l a i n e n 
täytt i 70 vuotta 25. 4. Turussa. Hän on syn-
tynyt Johanneksessa, tullut ylioppilaaksi v 
1917 sekä suorit tanut Suomen tykistökou-
lun v 1918, eräitä erikoiskursseja ja Ruot-
sin kuninkaallisen merisotakoulun 1925—27. 
Osallistuttuaan vapaussotaan hän palveli 
eri tehtävissä KTR I:ssä, v 1922 suojelus-
kuntain ylesikunnan tykistöosaston koulu-
tusosaston päällikkönä, 1927—28 Meripuolus-
tuksen esikunnassa sotatoimi- ja koulutustoi-
miston päällikkönä, 1929—39 patteriston ko-
menta jana RT 3:ssa ja RT 2:ssa sekä 2. Erilli-
sessä Rannikkotykistöpatteristossa. Talvisodas-
sa hän toimi Kotkan lohkon komentajana, v 
1940 Lounais-Suomen meripuolustuksen esi-
kuntapääll ikkönä, 1940—41 RT 5:n komenta-
jana, 1941—42 7. Rannikkoprikaatin komenta-
jana, 1942—45 merivoimien esikunnassa ase-
osaston päällikkönä ja vuodesta 1945 RT 2:n 
komentajana säädettyyn eroamisikäänsä saak-
ka. Everstiksi hänet ylennettiin v 1941. Eversti 
Kainulainen on toiminut lisäksi luottamusteh-
tävissä monissa ampumaseuroissa ja Haminun 
Sotilaskotiyhdistyksen johtokunnan jäsenenä 
1934—40. Ev Kainulainen on aina tuntenut 
lämmintä myötätuntoa moottoriveneurheilua ja 
saaristoretkeilyä kohtaan. Hänen harrastuspii-
riinsä kuuluu myös valokuvaus ja kirjall isuus 

ruut ta . Helsingin Kisa-Veikkojen jäsen hän on 
ollut v:sta 1912, samalla kunniajäsen. Hän on 
kuulunut Sortavalan Mieslaulajiin ja Helsin-
gissä Viipurin Lauluveikkoihin. Hän on myös 
Bridge-55:n perustaja- ja kunniajäsen. Nykyi-
sin hän kuuluu Rannikon Puolustajain Helsin-
gin Killan johtokuntaan ja on Killan varapu-
heenjohtaja . 

Merkkipäiväsankaria kävivät onnittelemassa 
mm Rannikon Puolustajain Killan lähetystönä 
sen puheenjohta ja Salovaara sekä eversti evp 
Lyytinen ja everst i luutnantt i Simonen ojen-
taen hänelle Killan plaketin n:o 4. 
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I Kiltakuulumisia 

KILLAN PAIKALLISOSASTOJEN 
TOIMINTAOHJE VAHVISTETTU 

1. Killan jäsenet voivat johtokunnan suostu-
muksella muodostaa paikallisosastoja Killan jä-
senten keskinäistä yhteydenpitoa ja Killan tar-
koitusperiä edistämään. Osastojen pääasialli-
sena tehtävänä on alueellaan asuvien jäsenten 
kokoaminen yhteisiin tilaisuuksiin sekä ranni-
kon väestön, rannikkotykistön joukko-osasto-
jen ja rannikon puolustajien lähentäminen toi-
siinsa. Osastot ovat rekisteröimättömiä. 

2. Osastoon kuuluvat kaikki sen alueella asu-
vat Killan jäsenet. Helmikuussa pidettävässä 
osaston vuosikokouksessa vali taan osaston pu-
heenjohtaja, johtokunta ja toimihenkilöt nou-
dattaen killan sääntöjen 9 §:n määräyksiä. 

3. Osaston johtokunta johtaa toimintaa ja 
pitää yhteyt tä Killan johtoon johtokunnassa 
olevien jäseniensä sekä toimihenkilöidensä vä-
lityksellä. Osasto on velvollinen pi tämään jä-
senkortistoa sekä tilejä. 

4. Osasto jär jes tää jäsenilleen juhla-, ko-
kous- ym tilaisuuksia sekä retkeilyjä, joihin 
Killan johtokunta tarvittaessa hankkii esitel-
möitsijöitä ja muita ohjelman suorittajia. 

5. Osaston tehtävänä on huolehtia Rannikon 
puolustajain levykkeen jakamisesta varusmie-
hille paikallisissa rannikkotykistön joukko-
osastoissa levykkeen sääntöjen mukaisesti. 

6. Osasto on velvollinen suorit tamaan alueel-
laan jäsenhankintaa ja keräämään jäseniltään 
jäsenmaksut. Jäsenmaksuista jää Killan vuosi-
kokouksen erikseen määräämä osa suoraan 
osaston käytettäväksi, muu osa on til i tettävä 
Killalle. Mikäli osaston jäsenet suorittavat 
maksunsa Killan postisiirtotilille tai pankki-
tilille, palauttaa Killan rahastonhoitaja vuosit-
tain osastolle kuuluvan osuuden. Killan johto-
kunta voi myöntää osastolle myös määräosan 
osaston Killalle hankkimista tuloista. 

7. Osaston on vuosittain lähetet tävä Killan 
johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä 
toimintakertomus, tilikertomus, vuosikokouk-
sen pöytäkir ja ja hyväksytty toimintasuunni-
telma. 

Killan johtokunta lähettää osastolle Killan 
ja sen johtokunnan päätökset, hyväksytyn toi-
mintasuunnitelman ja vuosittain tarkistet ta-
vaksi voimassa olevat jäsenluettelot. 

8. Osaston on lähetet tävä Rannikon Puolus-
ta jaan tarkoitetut kir joi tukset suoraan lehden 
toimitukselle erikseen ilmoitettavina aikoina. 
Paikallisen tiedotustoiminnan saa osasto suo-
rit taa itsenäisesti. 

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN 
PALKINTOLEVYKKEEN SÄÄNNÖT 

1. Rannikon Puolustajain Kilta ry jakaa pe-
rustamaansa ansioituneen tykkimiehen palkin-

tolevykettä rannikkotykistön joukko-osastojen 
niille varusmiehille, jotka kotiutuvat kahden-
sadannel jänkymmenen (240) päivän palvelus-
a jan jälkeen. Levyke on pronssipatinoitu, ym-
pyränmuotoinen ja halkaisijaltaan 55 mm. Sen 
etupuoli kuvaa miehitettyä, tulitoiminnassa 
olevaa rannikkokanuunaa. Yläkentässä on lin-
noitusta symbolisoiva bastlonikuvio ja alaken-
tässä viittä joukko-osastoa kuvaavat heraldiset 
putket. Bastionikuvion yläpuolella on teksti 
RANNIKON PUOLUSTAJA reunan mukaan 
kaiverret tuna. 

2. Levykettä jaetaan yksi kappale perusyk-
sikköä kohti kerral laan ja se annetaan kunkin 
1. kohdassa tarkoitetun kotiuttamiserän par-
haaksi katsotulle tykkimiehelle tunnustuksena 
hyvin suoritetusta palveluksesta. 

3. Ehdotuksen levykkeen saajasta tekee 
joukko-osasto Killan paikallisosaston johtokun-
nalle. Perusteluina on otettava ensi kädessä 
huomioon levykkeen saajan palvelussaavutuk-
set, hänen osoittamansa palvelusalttius ja käy-
tös. 

4. Levykkeet jaetaan kunkin edellä 1. ja 2. 
kohdassa tarkoitetun kotiuttamiseränkotiutta-
mistilaisuudessa siten, että jaon toimittavat 

SlRtR:ssä Helsingin Kilta, 
KotRPstossa Kymenlaakson Kilta, 
HanRPstossa Hankoniemen Kilta, 
TurRtR:ssä Turunmaan ja Rauman Killat ja 
VaaRPstossa Vaasan Kilta. 

KUNNIAMERKKIEN JA KILTAMERKKIEN 
KÄYTÖSTÄ 

Kunniamerkkien käytössä Kiltojen jär jes tä-
missä tilaisuuksissa on todettu esiintyneen hor-
juvuutta . Epätietoisuuden hälventämiseksi tie-
dotetaan Killoille, että niitä suositellaan käy-
tettäväksi mm eri maanpuolustusjärjestöjen, 
yhdistysten ja kurssien vuosijuhlissa sekä kun-
niakäynneillä. Niinikään kannetaan kunnia-
merkke jä sotilas- ja muissa virkapuvuissa, mil-
loin paraati- tai juhlapuku on määrät ty käy-
tettäväksi. Kunniamerkkien käyttö edellyttää 
aina tilaisuuden tiettyä juhlavuutta. 

Tämän mukaisesti ja yhdenmukaisuuden 
saavuttamiseksi suositellaan myös Killoille 
kunniamerkkien käyttämistä siViilipuvussa Kil-
tojen järjestämissä ohjelmallisissa, luonteel-
taan juhlavissa tilaisuuksissa, jolloin käytössä 
on tumma puku. Päällysvaatteissa voidaan 
kunniamerkkejä käyt tää vain milloin niin on 
käsket ty osastona esiinnyttäessä. 

Kunniamerkkien käytöstä on aina oltava 
merkintä juhlakutsussa. 

Kil tamerkin käyttö on luonnollisesti paikal-
laan sekä killan omissa että muiden maanpuo-
lustus j är jestöj en tilaisuuksissa. 
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"VAASAN KILTA" PERUSTETTU 

Rannikon Puolustajain Vaasan Killan perustamiskokous pidettiin Vaasan va-
ruskunnan Upseerikerholla 10.5.1965. Tilaisuuteen oli saapunut useita kymme-
niä itse asiasta ja ev evp Lyytisen esitelmästä "Jatkosodan taistelut neuvos-
toliittolaisen historiateoksen mukaan" kiinnostuneita henkilöitä. 

Tilaisuuden avasi VaaRPston komentaja, evl E Herttua, joka tervetuliais-
sanojensa jälkeen kutsui ylil res R Vierroksen kokouksen puheenjohtajaksi. 
Evl evp N Simosen selvitettyä Killan tarkoitusperiä rutiininomaisella tyylil-
lään todettiin, että joskin rannikon puolustajia on Vaasassa ja sen lähiympäris-
tössä asukaslukuun nähden vähän, on killan perustaminen tarpeen nuoremman 
polvenkin kannalta. Edelleen todettiin, että nykyisistä rannikon puolustajista ja 
ympäristön asukkaista valtaosa on ruotsinkielisiä, joten Vaasan Kilta päätettiin 
perustaa kaksikieliseksi. 

Kuten tunnettua, muodostavat palvelusasiat yksityiselle- ja yhteisötoiminnalle 
usein voittamattomia esteitä. Tilaisuuden järjestäjien oltua ampumaleirillä 8.5. 
saakka, ei perustettavalle killalle voitu ennakolta asettaa virkailijaehdokkaita, 
joten 10.5. perustettiin toimikunta tehtävänään kutsua entiset ja nykyiset ran-
nikonpuolustajat kokoon toiminnan alkamiseksi. 

VaaRPston 15.10.1964 saap erän kotiuttamistilaisuudessa luovutti kiltaveli R 
Vierros Killan plaketit korpraaleille A St ark (N:o 106), P Täyränen (N:o 
107) ja S Nurminen (N:o 108). 

KILTAVELJESILTA 8. 5.1965 
Rannikon Puolustajain Helsingin Kilta järjesti ohjelmaltaan vaihtelevan kilta-

veljesillan Katajanokan upseerikerholla 8. 5.1965. Alun kuudettakymmentä killan 
jäsentä oli saapunut tilaisuuteen — mukana mm kenr V Valve. Helsingin kil-
lan puheenjohtaja evl N Simonen lausui jäsenet tervetulleiksi. Ohjelmarun-
gon muodosti eversti A E Lyytisen pitämä erittäin mielenkiintoinen esitelmä, 
joka käsitteli jatkosodan taisteluja neuvostoliittolaisen historiankirjoittajan ku-
vaamana. Lisäksi nähtiin merivoimia kuvaava filmiesitys ja yhteisen iltapalan 
aikana saatiin seurata Isosaaren AUK:n oppilaitten järjestämää ohjelmaa. Tilai-
suus todettiin onnistuneeksi — onkin havaittavissa, että näistä tilaisuuksista on 
muodostumassa erittäin täysipainoinen Killan toimintamuoto. 

HELSINGIN KILLAN JOHTOKUNTA 
Rannikon Puolustajain Helsingin Killan 

vuosikokouksessa, joka pidettiin 26.3.1965, 
valittiin johtokuntaan toimintavuodeksi 1965 
seuraavat henkilöt: 

Puheenjohtaja Norman Simonen 
I varapj Brynolf Liu s v a ar a 

II varapj Timo Putkonen 
jäsenet Booti Hess, Olavi Nissinen, Ilari 

Siimes, Pentti S il v a s t, Edvin Sund-
ström, Tauno Sademies, Sulo V ärt ö ja 
Martti Koski. 

KATSAUKSIA 

Johtokunta pyytää kaikkia killan jäseniä 
miettimään ehdotuksia killan toiminnan kehit-
tämiseksi. Lähetä ehdotuksesi sihteerille, joka 
toimittaa ne edelleen johtokunnan tutkitta-
vaksi. Kaikki tämä auttaa meitä voimistamaan 
Kiltaa, saamaan siihen uusia jäseniä sekä pi-
tämään toiminta mielenkiintoisena ja vireänä. 

KILTATERVEISIN 
Puheenjohtaja N Simonen 
Sihteeri M Koski 

osoite: Kapteeninkatu 1 E 48, Helsinki, puhelin 
637 802. 

KILTAVELI 
Killan jäsenien toivotaan mahdollisuuksiensa mukaan osallistuvan oman ran-

nikkotykistömuseon kokoelmien kartuttamiseen. Vaatimattomatkin esinelähjoi-
tukset voivat olla vastaiselle tutkimukselle ensiarvoisia lähteitä. 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

Kevät on ollut rykmentissä monella tavalla 
vilkkaan toiminnan aikaa. Siihen ovat omalta 
osaltaan vaikuttaneet varusmiesten lomautus-
lain perusteella tapahtuneet lomauttamiset. 

Helmikuun saapumiserän sotilasvala oli täl-
lä kertaa vuorostaan Raumalla 8. 4. 

Lähes samanaikaisesti tapahtui kokelaiden, 
ryhmänjohtajien ja erikoismiesten lomauttami-
nen. Kokelaille oli järjestetty kotiuttamisti-
laisuus Linnankasarmin upseerikerholle. Turun 
Reserviupseerikerhon tykistöosaston ja Ranni-
konpuolustajain Killan Turunmaan alaosaston 
edustajina luovuttivat J V e r a n t o ja A 
C a j a n d e r kokelas Harri V e i s t i s e l l e 
Reserviupseeriliiton plaketin ja kokelas Tuomo 
E l o l l e kiltaosaston viirin. Muille lomaute-
tuille oli järjestetty yksiköitten sotilaskoteihin 
lähtökahvit. 

Rykmentin kesäleiri pidettiin tykistöleirinä 
Utössä. Viime lokakuun saapumiserä sai osoit-
taa ovatko he tykkimiehen arvon ansainneita. 
Suoritetut ammunnat näyttivät, että koulutus 
oli hyvin omaksuttu, tuli oli nopeaa ja tark-
kaa. 

Divisioonamme uusi komentaja kenraaliluut-
nantti O K o r h o n e n seurasi leiriä ja oli 
samalla ensi kertaa käymässä Utössä. Kevään 
kuluessa on hän käynyt myös muualla ryk-
mentin alueella. 

Kadettikoulun 50. kadettikurssi piti maasto-
harjoituksensa I patteriston alueella Korp-
poossa ja Nauvossa toukokuussa. 

Ml Ruotsinsalmi kuljetti kaikki kadetit tu-
tustumaan Itämeren äärellä olevaan Utöseen. 
Mielenkiinto paikkaan ja olosuhteisiin siellä oli 
suuri. 

Kaatuneitten muistopäivän johdosta järjes-
tetyissä tilaisuuksissa eri paikkakunnilla ovat 
rykmentin yksiköt osallistuneet kunnianosoi-
tuksiin sankarihaudoilla. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksen Turun pai-
kallisosasto järjesti 8. 5. Utössä lokakuun saa-
pumiserälle äitienpäivän ja kotiuttamisjuhlan. 
Se pidettiin Utön kotiseututalossa. Sali oli tä-
pötäynnä ja ohjelma hyvää. Sotilaskotisisar 
T a r a s t i n liikuntakoulun tytöt esittivät 
tanssinumeroita, taiteilija V i i t a n e n soitti 
hanuria ja sotilaskotisisar I r ja L a p p a l a i -
n e n huolehti huumoripitoisesti kuulutukses-
ta. Kahvin ja pullan jälkeen oli tullut parhait-
ten palkitsemisen aika. RP:n Killan plaketin 
luovutti ev H a s s i n e n korpr Arto V i r -
r a l l e ja "Sotilaskodin lautasen" antoi pai-
kallisosaston varapuheenjohtaja sotilaskotisi-
sar Irmeli S i m o n e n korpr Rauno A a l -
l o l l e . Molemmat tunnustuksen saaneet ovat 
kotoisin Turusta. 

Rykmentin venemieskurssi, johon tällä ker-
taa osallistui miehiä myös VaaRPstosta päättyi 
22. 5. Kurssin parhaana sai EPtrin tkm Heikki 
S a l o n e n Porvoosta nimensä "priimustau-
luun". 

Kyproksella on olot rauhoittuneet ja merk-
kinä siitä on rykmentin viestiupseeri kapt 
V N u r m i palannut takaisin rykmenttiin. 

Merkkipäiviä 
Rykmentin monivuotinen entinen komentaja 

ev T K a i n u l a i n e n on täyttänyt 70 vuotta. 
Ylivääpeli Toivo V a r j u s täytti 50 v Jan-

hualla. 
Selkämeren alipäällystökerho vietti 15. 5. 

toimintansa 10 v juhlaa Uudessakaupungissa. 
Mm rykmentin komentaja ev Ha s s i n e n 
kunnioitti juhlaa läsnäolollaan. 

Henkilötietoja 
Rykmentin komentaja on ylentänyt: 
korpraaleiksi KoulPtrin tykkimiehet Timo 

V i r t a s e n ja Kari V u o r i o n sekä 1. Ptrin 
tykkimiehet Hannu L ö v g r e n i n , Arto V i r -
r a n ja Rauno A a l l o n . 

alikersanteiksi KoulPtrista korpr Pekka 
P a a s i k i v e n ja Jukka S a r i n i n, 1. 
Ptrista korpr Ilkka R ä 11 ä r i n sekä 2. 
Ptrista korpr Reino V i r k k a l a n . 

kersanteiksi alikersantit Kauko Y 1 i - A n-
t o l a n ja Lasse H e i k k o s e n 1. Ptrista. 

ylikersantiksi EPtrin kers Erkki U i t o n , 
vääpeliksi ylik Aarne H a a h d e n, joka sa-

malla on siirretty 2. Ptrista I Pston esikuntaan 
Korppooseen. 

Ylil Heikki K a v e 1 a rykmentin esikunnas-
sa on nimitetty kapteenin virkaan. 

Kapt Mauri L u u k a n e n on siirretty 
PsPr:sta rykmentin esikunnan huoltotoimiston 
toimistoupseeriksi. 

Kadettikoulun suorittaneina on ltn Ilmari 
S y r j ä s u o määrätty 2.Ptriin Kuuskajaskariin 
ja ltn Ilmari H e i n o n e n l.Ptriin Utöseen. 

Va vänrikkeinä on otettu palvelukseen vänr 
Urpo L i p p o n e n Laitilasta 30. 4. sekä vänr 
Pekka M ä k i n e n Harjavallasta 1. 6. ja mää-
rätty opetusupseereiksi Utöseen. 

Va kersantteina on otettu palvelukseen alik 
Seppo P a t r a k k a Hinnerjoelta, Pert t i M a t -
t i l a Lappi Tl ja Risto K o i v i s t o Kokkolas-
ta kaikki I Patteristoon. 

Kanta-aliupseerien peruskurssi 24:n I jak-
son ovat suorittaneet kersantit Jorma A k e, 
Matti A r o l a , Heikki H a a p a r a n t a , Martti 
L a t v a s a l o , Esko K a n t e l o ja Crister af 
U r s i n . 

Kersantit Toivo L a i h o ja Armas S u o r o 
ovat suorittaneet peruskurssin II jakson viesti-
jä merenkulkulinj an. Kers Laiholle on ryk-
mentin komentaja antanut tunnustuksen päi-
väkäskyssä kurssin kiitettävästä suorituksesta. 



VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteristo koki olemassaolonsa kolmannen 
komentajan vaihdon ev V V u o r e l a n siirryt-
tyä Helsinkiin Pääesikunnan tykistöosaston 
päälliköksi ja evl E H e r t t u a n palattua ta-
kaisin aselajiimme ja VaaRPston komenta-
jaksi. 

Patteriston kotiuduttua Vaasaan on sen elä-
mä varsinaisen työn ohessa ollut verraten vil-
kasta, koska se varuskunnan ainoana joukko-
na osallistuu mahdollisimman moneen tilai-
suuteen. Tärkeimmistä VaaRPston järjestämis-
tä tilaisuuksista mainittakoon Jääkäriliikkeen 
50-vuotisjuhla 25.2. useine kunniavieraineen, 
talvisodan 25-vuotisjuhla sekä tykistön juhla-
ammunnat kevätleirillä. Ammuntoja seuraa-
maan kutsutut n 80 vierasta ja T y k K n kapt-
kurssilaiset saattoivat todeta rt-leirille har-
vinaisen kauniin ja tyynen sään sekä ammun-
tojen verraten hyvin saavutetut tulokset. To-
sin jouduttiin valittaen toteamaan, että Raip-
paluodon minkit eivät pitäneet tykkien pauk-
keesta, koska monet emot ovat säikähdyksis-
sään surmanneet poikasensa. Tutkimusten tu-
lokset saataneen lukea aikanaan päivälehdistä 
PIM:n vastattua ao eduskuntakyselyyn. 

Henkilötietoja 
Patteriston kantahenkilökunnassa on komen-

tajien vaihtumisen lisäksi tapahtunut seuraa-
via muutoksia: Kapteenit E R a s k ja A M e t-
s o muuttivat takaisin perheittensä pariin Hel-
sinkiin, jolloin edellisen toimipaikaksi tuli 
TykK ja jälkimmäisen SIRtR. Sottekn S i n i-
r a n t a siirtyi R U K u u n odottamaan parempaa 
vakanssia ja sotmest N P i l s a r i pääsi eläk-
keelle. Ylil J V e h m a s palasi takaisin patte-
ristoon. Lisäksi on joukko-osastoomme otettu 
palvelukseen kersantit J o k i a h o , H a r j u , 
K e v a r i , R a n n e , R a u t i a i n e n ja S a l o -
n i e m i . 

TurRtR jatk 
RUK:n kurssille Tykistökouluun on komen-

nettu kersantit Reino K o i v u s a a r i ja Risto 
S i p p o n e n sekä Haminaan Markku K o i -
v i s t o i n e n . 

Eroja 
Rykmentin esikunnan huoltotoimiston yli-

vääpelille Sakari J a l o s e l l e on myönnetty 
ero 4.6. täysillä eläkevuosilla. 

Va kersantit Olavi F o r s b e r g ja Klaus 
G ö r a n s s o n ovat pitäneet siviilitoimia pa-
rempina ja saaneet eron. 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston ampumaleiri vietettiin örössä 
toukokuun lopulla mitä ihanimman sään val-
litessa. Ammunnat onnistuivat tyydyttävästi. 

23.5. vieraili Hangossa Helsingin Reservin-
aliupseerit r.y:n rannikkopuolustusosasto. Ret-
keen osallistui myös Rannikon Puolusta jäin 
Killan ja Helsingin Reservinupseeripiirin edus-
tajia. Retken johtajana toimi retken järjestä-
neen osaston varapuheenjohtaja Yrjö E l o -
r a n t a . Yhteensä oli vieraita n 90. 

Heti vieraiden saavuttua oli ohjelmassa 
käynti Russarössä, jossa patteriston komentaja 
evl K u r k i toivotti vieraat tervetulleiksi. Pat-
terin päällikkö ylil P K a r v i n e n esitti tä-
män jälkeen Russarön historiikin. Sen jälkeen 
seurasi tutustuminen saareen. Russaröstä pa-
luun jälkeen suoritettiin kaupungilla kierto-
ajelu. Illalla oli järjestetty iltajuhla molem-
milla kerhoilla, jonka aikana vieraileva reser-
vinaliupseerikerho lahjoitti haarikan upseeri-
ja aliupseerikerhojen väliseksi kiertopalkin-
noksi ammunnassa. Kerhojen puolesta evl 
Kurki vastaanotti kauniin palkinnon ja kiitti 
luovuttajia. 

Tanssin lomassa kersantti evp V ä l i l ä esit-
ti humoreskejä. Pitkän kotimatkan vuoksi 
lähtivät vieraat kotimatkalleen jo klo 22.00. 

Kantahenkilökunta sekä Hangossa olevat 
evp aliupseerit samoin kuin Hangon Lions-
Klubi ovat lahjoittaneet vääpeli V Lundellille 
rahalahjan tukeakseen taloudellisesti vaikeas-
ti sairastunutta patteriston palveluksessa ole-
vaa aliupseeria. Vääpeli Lundell haluaa esittää 
tämän lehden välityksellä parhaimmat kiitok-
sensa lahjoittajille kummastakin lahjasta. 

Henkilötietoja 
Ylennykset, nimitykset, siirrot, erot ja pal-

velukseen otot: 
Vääpeli O J o k e l a on nimitetty 1.3. yli-

vääpelin toimeen. 
Kersantti R H y p p ö n e n on 1.3. ja ker-

santti M P e l t o m a a sekä kersantti P S ä r -
k e l ä 1.4. nimitetty kersantti yp:n toimeen. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä n:o 
5/12.3. 1965 on puolustuslaitoksen alemman 
palkkausluokan luutnantin virkaan nimitetty 
ja määrätty Hangon Rannikkopatteristoon 
luutnantti Pentti Kalevi R i n n e . 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä n:o 
7/14.4. 1965 on luutnantti Aarne Ilmari V a i t -
t i n e n ylennetty yliluutnantiksi. 

Tasavallan Presidentin sotilaskäskyllä n:o 
8/3.5.1965 on luutnantti Urho Matti Kalevi 
M y l l y n i e m i ylennetty yliluutnantiksi. 

Vääpeli H O O j a 1 a on 15. 4. ylennetty yli-
vääpeliksi. 
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TEIT ISÄIN ASTUMAAN 

Yksi aselajimme suuria vaikeuksia lienee 
tällä hetkellä yhä paheneva upseeri- ja aliup-
seeripula. Vajaus on jo päässyt niin suureksi, 
että se ei ole ilman erikoistoimenpiteitä kor-
jattavissa. Monikaan mantereen oloissa elänyt 
ei tunne vetoa saaristoon, ei ainakaan ulkosaa-
riin. Varusmiesaika tuntuu vain vahvistavan 
tätä. Onkin sanottu, että rannikkotykistö ei 
saisi verenlisää muista kuin aselajin palveluk-
sessa olevien ja olleiden pojista. 

Mäkiluodon linnakkeella se tällä hetkellä pi-
tää harvinaisen hyvin palkkansa. Palveleehan 
täällä jopa yksi "paljasjalkainenkin" mäki-
luotolainen, vänrikki J -P C e d e r b e r g . Yh-
teensä meitä toisen polven rannikkotykistöläi-
siä on neljä; kaikki kolme upseeria ja yksi ali-
upseeri, mikä tekee noin 30 % kantahenkilö-
kunnasta. 

Patterin päällikön sijainen luutnantti M 
S u o m i n e n syntyi 1939 Raumalla, mistä 
heti sodan jälkeen, 1946, muutti Turkuun isän-
sä siirtyessä TurRtR:n korjauspajalle, jossa 
palvelee tällä hetkellä sotilasmestarina. Varus-
miespalveluksensa ltn Suominen suoritti 
TurRtR:ssä. 32:n rannikkotykistökadettikurs-
sin suoritettuaan hän astui palvelukseen Mäki-
luodossa -62. 

Vänrikki J -P Cederberg on syntynyt Mäki-
luodossa 1945, mutta muutti jo puolen vuoden 
kuluttua Hankoon, mistä samoin puolen vuo-
den kuluttua Korppooseen. Korppoossa hän 
asui 8 vuotta isänsä, Paul Cederbergin, toi-

HanRPsto jatk 

Ylikersantit U L H u t t u n e n ja M E N i s -
k a n e n on 15.4. ylennetty vääpeleiksi. 

Ylikersantti E H N o u s i a i n e n on 16.5. 
nimitetty vääpelin toimeen. 

Ylikersantti A V M ä k i on 1.4. siirretty 
patteristoon Reserviupseerikoulusta. 

Kapteeni H V i i t a n e n on siirretty 10.4. 
öröstä Patteriston esikuntaan ja kapteeni M 
P i e n s o h o öröön. 

Luutnantti A K i l p i n e n on 10. 5. siirretty 
Russaröstä öröön. 

Palvelukseen on otettu 
Alikersantti Olli Tapani S a l m i 1.3. va 

alemman palkkausluokan kersantin toimeen ja 
alikersantti Vilho P e r i a h o 26.4. 

V kersantti K H ä r k ö n e n on saanut eron 
31.3. ja V korpr V T a l i k k a 20.5. 

Emäntä A V i l a m a a l l e on myönnetty ero 
16. 4. säädetyn eroamisiän perusteella. 

Ylivääpeli K K a r i l l e on myönnetty ero 
omasta pyynnöstään 4. 4. 

Vääpeli P L a i h o n e n on saanut siirron SS 
2:een 15.5. 

Patteristo kiittää kaikkia edellä mainittuja 
heidän patteriston hyväksi suorittamastaan 
työstä. 

miessa I/TurRtR:n komentajana. Isän siirtyes-
sä II/Pston komentajaksi perhe muutti 
Uuteenkaupunkiin, jonne se kotiutui evl P 
Cederbergin siirryttyä eläkkeelle. Varusmies-
palveluksensa vänr Cederberg suoritti TurRt-
R:ssä, ja vakinaiseen palvelukseen tullessaan 
hän siirtyi SlRtR:iin Mäkiluotoon. 

Kersantti L i n d s t r ö m on syntynyt 1946 
Jungfruskärissä. Vuoden kuluttua perhe muut-
ti Raumalle runsaaksi seitsemäksi vuodeksi, 
Harald Lindströmin siirtyessä Kuuskaj as-
karin etappiin. Neljän viikon oleskelun jälkeen 
Korppoossa muutti perhe ensin muutamaksi 
vuodeksi Turkuun ja sieltä sitten edelleen 
Karjaalle isän siirryttyä Dragsvikiin, missä 
tällä hetkellä toimii sotilasmestarina. Kers 
Lindström suoritti varusmiespalvelunsa HanR-
Pstossa ja tuli palvelukseen Mäkiluotoon ku-
luvan vuoden tammikuussa. 

Itse olen syntynyt 1942 Korppoossa, missä 
asuin 11 vuotta. Käytyäni vuoden koulua Hel-
singissä muutimme Turkuun; isäni G R e h n-
b ä c k, toimii siellä yhä TurRtR:n aseteknik-
kona. Varusmiespalveluni suoritin TurRtR:ssä 
ja olin myös puoli vuotta vänrikkinä Utössä. 
49 kadettikurssin päätyttyä tämän vuoden 
maaliskuussa tulin palvelukseen Mäkiluotoon. 

Sen lisäksi, että olemme kaikki rannikkoty-
kistöläisten poikia, olemme myös kaikki 
oikeastaan saman rykmentin kasvatteja. Ase-
lajihengen pitäisi meihin ainakin olla syvään 
juurtunut. 

Lopuksi mainittakoon, että patterin vakinai-
nen päällikkö ylil T S a r i o, joka tällä het-
kellä on kapteenikurssilla TykK:ssa, on edes-
menneen rannikkotykistöupseerin, kenraali 
Niilo Sarion poika. 

Y K Rehnbäck 

J O H T O R E N K A A N K U U L U M I S I A 
Mennyt kevätkausi sujui todella harvinaisen 

vilkkaan toiminnan merkeissä. 

Urheilu- ja kilpailutoiminta 
Merikilpailujoukkueemme ovat harjoitelleet 

varsin tiiviisti tulevan kesän koitoksia silmällä 
pitäen vänr E r a v u o n johdolla. Sekä kuiva-
että "autopurjehduksia" on pidetty joka toinen 
viikko. Samalla on luennoitu mm. navigee-
rauksesta ja viestityksestä. — Pohjakuntoa on 
pidetty vireillä hiihtäen ja kävellen Helsingin 
lähimaastossa. Pirteä herrasmieskilpailu pidet-
tiin Suomenlinnassa 27. 4. Kolmen kerhon am-
pumaottelussa kilvoittelimme 24—25/5 kapt 
A von Pfalerin kiertopalkinnosta Viikissä. 

Esitelmät ja illanvietot 
Kevätkokouksessa, 17/3 Suomenlinnassa, esi-

telmöi evl L a a k s o n e n puolustusmäärära-
hoista. Osallistuimme myös Helsingin Ranni-
kon Puolustajain Killan 8/5 järjestämään il-
lanviettoon, jossa kuulimme ev A E L y y t i -
s e n mielenkiintoisen esitelmän. 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

SlRtR:n vuosipäiväj uhlallisuudet vietettiin 
12. 5. Isosaaressa. Paraatin otti vastaan ev V 
K a r v i n e n . Kutsuvieraista mainittakoon 
kenrm Y K e i n o n e n sekä reserviupseerien 
ja -aliupseerien edustajat. Il tajuhlat pidettiin 
tavanomaisesti Suomenlinnan upseeri- ja ali-
päällystökerhoilla. 

Kouluammuntatilaisuudet saatiin suorittaa 
erittäin hyvien säiden aikana touko- ja kesä-
kuun alkupäivinä. Kaluston toimiessa moit-
teettomasti onnistuivat ammunnat kohtalaisen 
hyvin. Mainittakoon, että sekä raskaan että 
kevyen ammunnoissa alitettiin normaalirytmi. 

Rykmenttiin on siirretty: 
— majuri Aarno Ensio H u k a r i 1. 4. 1965 

RannJP:sta, 
— kapteeni Aarne Olavi M e t s o 10. 4. 1965 

VaaRPstosta ja 
— kersantti Raimo Kalevi K i i s k i n e n 1. 

5. 1965 HelLAs:lta. 

Palvelukseen ovat astuneet: 
— vänrikki Martti Caius H o l m a 15. 5. 

1965 ja 
— vänrikki Jorma Reino L i l j a 15. 5. 1965 

RtKoeAs:lle sekä 
— vänrikki Veikko Juha R a i p p a l i n n a 

SlRtR:i'in, 
— alik Pauli Antero P a r t a n e n 1. 5. 1965 
— alik Reino Kalevi H ä k k ä n e n 1. 5. 

1965, 
— kers Pentti Aukusti H y v ö n e n 1. 6. 

1965. 

Palveluksesta ovat eronneet: 
— everstiluutnantti Esko Matti Olavi 

L a a k s o n e n 14. 5. 1965 
— ylivääpeli Toivo N i e m i 5. 4. 1965. 

Johtorengas jatk 

Retket ja tutustumiskäynnit 
Harvinaisen antoisiksi osoittautuivat Exkur-

siomme Suomen Kaapelitehtaalle 12/4 sekä 
Piirin järjestämä retki Korialle 16/5. Edelli-
sellä tutustuimme nykyaikaisiin tietokoneisiin 
sekä uuden uutukaiseen kenttäviestikalustoon, 
jälkimmäisellä Pioneerirykmentin sulutus-, 
raivaus- ja ylimenotoimintaan. Omaksutun pe-
rinteemme mukaisesti ojensimme kromatun ty-
kinhylsyn 117. Tykistökoulun Ru-kurssin par-
haalle oppilaalle sekä kävimme informoimassa 
nykyistä Miessaaressa. 

T Y K I S T Ö K O U L U 

Kesäkausi on alkanut. Tykistökoulun Rt-
osasto on siirtymässä linnakekoulutukseen, jol-
loin aluksi suoritetaan ammuntoja kranaatin-
heittimillä ja jalkaväkiaseilla. 5. 7 alkaa varsi-
nainen tykistöammuntavaihe, johon koko osasto 
yhdessä osallistuu. 118. upseerikurssi päättyy 
23. 7, kapteenikurssin ja kanta-aliupseerien pe-
ruskurssin jäädessä jatkamaan opintojaan. 

Henkilötietoja 
Kapteeni E R a s k ilmoittautui 20. 4 Tykistö-

kouluun. 
Ylil J V e h m a s siirtyi VaaRPston. 

Ylennykset ja nimitykset: 
— everstiluutnantti evp Esko Matti Olavi 

L a a k s o n e n everstiksi 4. 6.1965, 
— majur i Jouko Kaarlo Tuomas H a n n u l a 

nimitys everstiluutnantin virkaan 15. 5. 
1965, ylennys everstiluutnantiksi 4. 6. 
1965, 

— luutnantti Markku Juhani P e l t o m a a 
ylennys yliluutnantiksi 3. 5. 1965, 

— luutnantti Jukka Sakari K n u u t t i l a 
nimitys yliluutnantin virkaan 17. 5. 1965, 

— luutnantti Harri Juhani G r ö n b e r g ni-
mitys ylemmän palkkausluokan luutnan-
tin virkaan 17. 5. 1965, 

— luutnantti Yrjö Kalervo R e h n b ä e k ni-
mitys ylemmän palkkausluokan luutnan-
tin virkaan 14. 4. 1965, 

— ylikersantti Mauri Olavi A h o n e n ylen-
netty ja nimitetty vääpelin toimeen 1. 4. 
1965, 

— kersantti Martti R o i k o n e n ylennetty 
ja nimitetty ylikersantin toimeen 1. 4. 
1965, 

— vääpeli Tarmo Kosti Ylermi K o k k o l a 
ylennetty ja nimitetty ylivääpelin toi-
meen 1. 5. 1965, 

— ylikersantti Antero Henrik S a a r i ylen-
netty ja nimitetty vääpelin toimeen 1. 5. 
1965, 

— kersantti Kauko Aatos L i s t o ylennetty 
ja nimitetty ylikersantin toimeen 1. 5. 
1965, 

— kersantti Heikki Kalevi Johannes M i e t -
t i n e n ylennetty ja nimitetty ylikersan-
tin toimeen 1. 5. 1965, 

— kersantti Raimo Heikki H a l o n e n ni-
mitys ylemmän palkkausluokan kersantin 
toimeen 16. 5. 1965, 

— kersantti Raimo Kalevi K i i s k i n e n ni-
mitys ylemmän palkkausluokan kersantin 
toimeen 16. 5. 1965, 

— alikersantit Reino Kalevi H ä k k ä n e n , 
Erkki Olavi O r a v a ja Pauli Antero 
P a r t a n e n ylennetty kersantiksi 21. 5. 
1965. 
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OPPILASKUN TA RIENTOJA 
Otteita erään 

Kun minut perustavassa kokouksessa valit-
tiin tähän toimeen kuvittelin tehtävääni todel-
la hieman erilaiseksi. Edellisen kurssin jään-
nösten valistuksen ansiosta käsitin, että oppi-
laskunta järjestää kurssille a) kurssijuhlan, b) 
kurssijulkaisun, c) kurssipuukot ja d) mah-
dollisesti jotakin muuta. Todellisuus on kuiten-
kin raskaalla kädellä vetänyt punaisen viivan 
viimeisen kohdan alle. Urheilijat halusivat heti 
alunalkaen pelata lentopalloa, koripalloa, jal-
kapalloa, pesäpalloa ja vaikka mitä, ja kukapa 
ottelut järjestäisi ellei oppilskunnan urheilul-
lisesti innostunut hallitus. 

Joka viikonloppu jää saareen lähes puolet 
kurssista muiden suunnatessa kohti haaveiden 
Helsinkiä. Tämä osa kaipaa edellä mainitun 
liikunnan lisäksi jotakin henkisesti kohotta-
vaa: on todennäköistä, että vaikka osa kuulija-
kunnasta lähteekin tuolejaan kolistellen sota-
pesään ohjelmatoimikunnan jäsenten esittäessä 
modernia runoutta tämä kulttuuripitoinen lin-
ja ajanmittaan osoittautuu kestävimmäksi. Is-
kelmälaulukilpailut ovat kovin suosittuja ker-
ran, vielä toisenkin, mutta ajanoloon luulisin 
silti tämäntapaisen hengenravinnon osoittavan 
vetisyytensä myös nuorimmille. Arveluni näyt-
tää saavan ammattilaistukea erään teatterin-
johtajan taholta, jonka mukaan vierailevat 
kurssilaiset ovat olleet hänen kiitollisinta ylei-
söään aikoihin. Useimmathan täällä ovat vas-
taanottavaisimmassa iässään: kurssilta saadut 
herätteet voivat olla monenkin ensimmäiset — 
ja viimeiset — useilta elämän aloilta. Pahinta 
tässä on kuitenkin kultaisen keskitien löytä-
minen; en oikein pysty uskomaan kulttuurin 
pakkosyöttämisen siunauksellisuuteen. 

Hallituksessa keskusteltiin eilen ohjelmatoi-
minnan organisoimisesta. Ilmat ovat jatkuvasti 
parantuneet, ja Isosaaren rantareitit kutsuvat 
tehokkaammin kuin voimistelusali — esitet-
tiinpä siellä sitten matinea tai koripalloa. 
Olimme suunnitelleet sarjan keskusteluja ja 
esityksiä alkoholista aina iskelmämusiikin 
luonteeseen saakka, mutta se saa kyllä odot-
taa pysyvän korkeapaineselänteen väistymistä. 
Olemme juuri selvinneet puolikurssin koeryö-
pystä, enkä tosissani usko, että suuri enem-
mistö vähään aikaan kaipaa lisää sulateltavaa. 
Luulen, että ensi viikolla tulee ohjelmatoimin-
nan kohokohtia olemaan viikottainen suositus 
hyvistä televisio-ohjelmista . . . 

Oppilaskunta järjesti äskettäin marssilaulu-
harjoituksen voimistelusalissa. Toimenpide al-
koi todella olla tarpeen vaatima: reippaat sä-
velemme ovat välistä sitä luokkaa, että ainoas-
taan karjalainen itkijänainen voisi tuntea jo-
takin sukulaissieluisuutta. Toisaalta: mistä löy-
tää lauluja, jotka saisivat muutaman kuukau-
den takaiset beatles-pojat innostumaan mu-
kaan, lauluja, jotka olisivat sekä iloisia että 
reippaita, mutta ilman liiallisen "hurttihuumo-

cacan |>ciiwcil«irjastca 
rin" painolastia? Kun lisäksi kentästä nouseva 
pöly tällä hetkellä on omiaan kutistamaan itse 
Isotalon Antin laulajan kurkkuun . . . 

Harjoitus on tosin tilapäisesti parantanut 
menon yhteisyyttä, mutta entä ajan mittaan? 

Kurssijulkaisua tehdään jo kovalla vauhdil-
la. Kuvista tulee "ehdottomat" ja artikkelit 
ovat parhaat miesmuistiin. Kuinkahan moni 
julkaisutoimittaja on vuosien kuluessa vanno-
nut samaa? Kuitenkin: kurssipuukon käyttö-
mahdollisuudet vähenevät jatkuvasti, harvapa 
sillä puhdetöitä tekee tai muutenkaan suurem-
pia tehtäviä suorittaa, kurssimerkin käyttö-
mahdollisuudet siviilissä ovat perin rajoitetut; 
näkyvin muisto kurssilta tulee olemaan kurs-
sijulkaisu, ja sen perusteella monessa kodissa 
tehdään johtopäätökset kurssista. 

Instituutio, joka monessa suhteessa on kehit-
tynyt itsetarkoitukseksi on kurssikronikka. On 
totta, että muistikuvien haalistuessa on kuva 
ja pari riviä leikillistä tekstiä useimpien ainoa 
yhdysside "hurjaan ja reippaaseen nuoruu-
teen", aukkiin ja siihen hyvien tovereiden pii-
riin, johon kerran niin saumattomasti kuului. 
Mutta toisaalta kronikoille on alkanut vakiin-
tua oma kaavansa, josta näyttää olevan vaikea 
murtautua. Joka tuvasta löytyy "pinko", 
"lintsari", lomillakävijä jne. 

Joskus kaipaa todella radikaalia otetta, isoa 
riepua, jolla pyyhkiä pahimmat pölyt kroni-
koiden yltä. Lopulta on kuitenkin niin, ettei 
siinä ajassa mikä kronikoitsijalle jää, ole suur-
takaan mahdollisuutta tutustua perusteellisesti 
suureenkaan osaan oppilaskunnasta. Ja joka 
tuvastahan löytyy todella pinko, lintsari ja 
lomil lakävi jä . . . 

Kurssi on ohittanut puolivälin rajan, aika 
on todella mennyt santsarini lupaaman mukai-
sesti ennen näkemätöntä vauhtia. Joukkomme 
on homogenisoitunut, ei enää paljoakaan kuule 
puhuttavan "hanerpeestolaisista" tai kirkon-
maalaisista, vaan kokonaisuuden leimaa "Ison 
aukki". Saavutus on sinänsä kunnioitettava, 
sillä muiden erojen lisäksi saapumiserämme 
korostettu aineksellinen kirjavuus on omiaan 
lisäämään epäyhtenäisyyttä. Rivissä on rinnan 
valmiita perheellisiä miehiä ja vastikään kou-
lusta päässeitä nuoria poikia. Sopeutuminen on 
kuitenkin ollut hyvä, ja sen mahdollisen edun, 
minkä pitemmälle vienyt koulutus on antanut 
toisille on usein täysin tasannut toisten suu-
rempi näppäryys tai parempi fyysinen kunto. 
Äänetön, mutta sitä tehokkaampi yhteistoimin-
ta ja avunanto, joka on kehittynyt kurssilla, 
puhuu puolestaan. Mene tiedä, ehkä se on par-
haita asioita, mitä yleensä voimme saada. To-
dennäköistä on kuitenkin, että tämä yhteisyy-
den tunne — joskus ehkä vaihdetuista terä-
vistä repliikeistä huolimatta — on se yleis-
sävy, mikä meille kurssilta tulee jäämään mie-
leen. (Opp Teemu Aalto 

AuK/SIRtR Isosaari) 
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K A T S A U K S I A 
R U O T S I N M E R I V O I M I E N UUSI E S I K U N T A 
Maj T Egerstad. Kustartilleriet 4/1964) 

Seurauksena puolustusesikunnan organisaatiomuutoksesta 1961 ja silloin 
suoritetuista muutoksista tehtävien jakaantumisessa keskusesikuntien välillä 
tuli esille vaatimus muuttaa myös puolustushaarojen esikuntien organisaatiota. 
Uuteen organisaatioon siirryttiin 1. 10. 1964. Armeijan ja ilmavoimien esi-
kunnissa on tapahtunut suhteellisen pieniä muutoksia, mutta merivoimien 
esikunnassa lienee tapahtunut suurimmat muutokset sen 80-vuotisen historian 
aikana. 

Merivoimien esikunta on nyt merivoimien komentajan ainoa varsinainen 
esikuntaorgaani. Rannikkotykistön tarkastaja (IKA) ja merivoimien aliupseeri-
kunnan päällikkö (CUM) eivät ole enää erillisiä toimia ja heidän esikuntansa 
on yhdistetty merivoimien esikuntaan. Esikunta on jaattu suunnitteluosastoon 
(planeringsavdelning), neljään jaostoon (sektion) ja komentotoimistoon 
(chefsexpedition). Edelleen kuuluu merivoimien ylilääkäri merivoimien esi-
kuntapäällikön alaisuuteen. 

Jaostot III ja IV käsittelevät laivaston ja rannikkotykistön erikoisasiat ja 
ovat miehitetyt yksinomaan asianomaisen aselajin henkilöstöllä. Muut osastot 
ja jaostot käsittelevät merivoimien yhteisiä asioita ja ovat miehitetyt aselajiin 
katsomatta. 

S u u n n i t t e l u o s a s t o vastaa kuten tähänkin asti määrärahojen jaon 
ja erityisesti materiaali määrärahojen pitkän tähtäyksen suunnittelusta. Tietyt 
lisätehtävät rannikkotykistöpuolella ovat perusteena rannikkotykistöupseerin 
lisäykselle. Uuden ja yhä enemmän tärkeän tehtävän antaa ADB-toiminta 
(automattinen tietojen käsittely). 

J a o s t o I on säilyttänyt pääpiirtein e.itisen organisaationsa ja tehtävänsä. 
Operaatio-osastoa kutsutaan nyt keskusosastoksi (centralavdelning). Se 
käsittelee mm sa-organisaatioasiat, taktilliset asiat ja harjoitukset, linnoitus-
ja rakennusasiat, huoltoasiat sekä liikekannallepanoasiat. Muille osastoille 
siirretyistä tehtävistä voidaan mainita laivaston alusten varustaminen ja siihen 
liittyvät asiat, jotka nyt käsittelee laivaston organisaatio-osasto. 

Tiedusteluosastoon (underrättelseavdelning) on lisätty turvallisuuspalvelu, 
joka aikaisemmin oli itsenäisenä suoraan merivoimien komentajan alaisena. 
Merivoimien tiedotuspalvelu taas on irroitettu osastosta ja se muodostaa nyt 
oman osastonsa jaosto II:ssa. Muuten osasto on säilyttänyt kuten myös viesti-

yhteysosasto (signaltjänsteavdelning) ja merenkulkuosasto (sjöfartsavdeP 
ning) entiset tehtävänsä pääpiirtein muuttumattomina. 

J a o s t o II:n yleinen osasto (allmänna avdelning) käsittelee pääasiassa 
asioita, jotka koskevat ra-organisaatiota mukaanluettuna palkkaus- ja har-
joitusasiat. vapaaehtoisasiat, yleiset ohjesäännöt, oikeusneuvonnan jne. Li-
säksi jaostoon kuuluu henkilö- ja koulutusosasto (personal- och utbildnings-
avdelning), tiedotusosasto (pressavdelning) ja kirjasto (bibliotek). 

J a o s t o III laivaston jaosto, joka on muodostettu siirtämällä pois osia 
aikaisemmista organisaatio-, henkilö- ja koulu tus jaostoista ja sisällyttämällä 
siihen osaksi paivelushaaratarkastajat ja osaksi CUM. Tällä tavoin on muo-
dostettu viisi esikuntayksikköä, nimittäin laivaston organisaatio-osasto 
(flottans organisationsavdelning), laivaston koulutusosasto (flottans ut-
bildingsavdelning), aselajijaosto (vapentjänsteavdelning), johon aikaisemmin 
kuuluivat palvelushaaratarkastajat, laivaston komento-osasto (flottans per-
sonalavdelning), johon kuuluu suurimmat osat aikaisemmasta CUM-organi-
saatiosta sekä laivaston sa-järjestelyosasto (flottans krigsplaceringsavdelning), 
joka aikaisemmin kuului CUM:iin. 

J a o s t o IV on rannikkotykistön jaosto, joka on pääasiassa organisoitu 
kuten aikaisempi rt:n tarkastajan esikunta, jolloin kuitenkin esikuntapäällikkö 
on kadonnut. Tässä jaostossa on siis rt:n henkilö- ja organisaatio-osasto 
(KA personal- och organisationsavdelning), rt:n koulutusosasto (KA utbild-
ningsavdelning), taisteluväline- ja linnoitusosasto (material- och befästnings-
avdelning) sekä rt:n sa-järjestelyosasto (KA krigsorganisationsavdelning). 

Lisäksi voidaan mainita muutamia olennaisia muutoksia. Jaosto III:n pääl-
likkö on laivaston henkilöstön henkilöpäällikkö (personalkårchef) ja jaosto 
IV:n päällikkö on rannikkotvkistön henkilöpäällikkö (ennen CM, CUM ja 
IKA). 

Merivoimien esikunta on uudessa kokoonpanossaan monipuolisesti ko-
koonpantu ja paremmin tasapainoitettu kuin aikaisempi. Se voi sen vuoksi 
käsitellä suuremmassa määrin kuin aikaisemmin merivoimien probleemeja 
aselajista riippumatta. 

Uusi organisaatio ei varmaankaan merkitse lopullista esikunnan kokoon-
panoa. Merivoimien henkilö-, organisaatio- ja koulutusasiat esimerkiksi käsi-
tellään kolmessa erillisessä esikuntayksikössä. Ilmeisesti aika ei ole vielä kypsä 
vähempään jakaantumiseen esikuntatyössä. Odotettaessa seuraavaa edistys-
askelta voi merivoimien esikunta nykyisessä muodossaan hyvin täyttää teh-
tävänsä — auttaa merivoimien komentajaa tämän virkatehtävissä. 

M A R I N S T A B E N S F R E D S O R G A N I S A T I O N 

10 1 4 

Ruots in R a n n i k k o t y k i s t ö 
1 9 6 5 - 1 9 7 0 

Liittyen edellisen numeron katsaukseen 
(Ruotsin merivoimien vuosikirjan "Vär Marin 
1965" kirjoitukseen maailman parhaasta puo-
lustusmaastosta) lienee aiheellista tutustua sa-
massa kirjassa olevaan eversti Bo Vareniuk-
sen kirjoitukseen "Svenskt Kustartilleri 1965— 
1970". 

Kirjoituksensa alussa ev Varenius toteaa 
rannikkopuolustuksen historiallisen merkityk-
sen Ruotsille. Jo varhain linnoitettiin ranni-
koilla sijaitsevat kaupan ja merenkulun sata-
mat, jotka silloin kuten nykyäänkin olivat 
tärkeitä asutus- ja hallinnollisia keskuksia. 
Maihinnoususotatoimien muuttuneen luonteen 
vuoksi ovat alkujaan pistemäiset rannikkolin-
nakkeet kasvaneet laajoiksi puolustusjärjestel-
miksi. Eräillä alueilla on teknillisesti kehitty-
neen puolustusjärjestelmän tarve niin suuri, 
että rannikkotykistö on saanut erityisen suu-
ren voiman ja laajuuden. Myös muualla on 
kiinteitä tai liikkuvia rannikkotykistöyksi-
köitä. 

Maihinnousun torjuntaan tarvitaan eri ase-
lajien yhteistoimintaa. Rannikolla suoritetta-
vissa sotatoimissa rannikkotykistön ja armei-
jan yksiköt kantavat lähinnä päävastuun. Or-
ganisatorisesti kuuluvat eri puolustushaarojen 
yksiköt samaan alueelliseen puolustusjärjestel-
mään. Siellä missä rannikkotykistö muodostaa 
päävoiman tai missä yhteistoiminta laivaston 
kanssa on erityisen tarpeellista, on alueellisen 
puolustuksen joukkojen johdossa rannikkoty-
kistökomentaja, joka silloin on puolustusalueen 
komentaja tai vastuussa vastaavasta alueesta. 
Toisilla rannikon alueilla alistetaan rannikko-
tykistöyksiköt sota-aikana armeijan komenta-
jille. 

Rannikkotykistön tehtävänä nyt ja tulevai-
suudessa on kirjoittajan mielestä maihinnousu-
jen torjuminen sekä saariston ja satamien puo-
lustus. Erityisesti saariston puolustus on tär-
keätä, koska ruotsalaiset laivastoyksiköt tu-
keutuvat suuressa määrin siihen. 

Rannikkotykistöyksiköt (prikaatit, pataljoo-
nat ja komppaniat) muodostavat kolmen eri 
asejärjestelmän komponenteista. Perustekijöitä 
ovat tykistö- ja ohjusyksiköt, miinayksiköt ja 
rannikko jääkärit. Tämän lisäksi on tietysti tu-
kevia yksiköitä, kuten huolto-, tiedustelu-, 
kuljetusyksiköt jne., jotka kaikki ovat välttä-
mättömiä pääyksiköiden toiminnalle ja taiste-
lulle. 

Kysymys liikkuvuudesta on vaikeasti rat-
kaistavissa. Liikkuvat yksiköt mahdollistavat 
ryhmitysmuutokset ja painopisteen muodosta-
misen taistelujen aikana. Kiinteät yksiköt voi-
vat ylläpitää suurempaa valmiutta sodan ja 
rauhan aikana. Ne voidaan suojata linnoitteil-
la. Täten saavutetaan liikkuviin yksikköihin 
verrattuna erittäin paljon parempi taistelun-
kestävyys. Käytännössä tämä johtaa siihen, 
että alueilla, missä halutaan joka olosuhteessa 

kestävää puolustusta ja suurta valmiutta tai 
missä maasto on liikkuville yksiköille vähem-
män sopivaa, käytetään kiinteitä yksiköitä. 
Minne näitä yksiköitä sitten ryhmitetäänkin 
ne on tehtävä niin vahvoiksi ja niiden kokoon-
panon on oltava sellainen, että vihollisen kan-
nalta katsoen tarvitaan kohtuutonta voiman-
käyttöä puolustajan lyömiseksi tai pakotetaan 
vihollinen valitsemaan epäedullisempi maihin-
noususuunta. 

Siellä missä sotilaspoliittisen tilanteen muut-
tumiset voivat aiheuttaa painopisteiden muut-
tamista käytetään liikkuvia yksiköitä. Eikä 
yksin siellä, vaan myös alueilla, joissa puolus-
tuksen ytimenä ovat kiinteät yksiköt, luodaan 
helposti liikkuvilla yksiköillä puolustukseen 
syvyyttä ja joustavuutta. 

Rannikkotykistön välineistöä on hankittu 
vaihtelevissa olosuhteissa. Siitä johtuu, että 
kalusto ei ole niin yhtenäistä kuin sen pitäisi 
olla. Viimeaikaiset päätökset hankinnoista ovat 
tuoneet mukanaan pitkän tähtäyksen suunnit-
telua ja varoja rannikkotykistön kaluston 
uusimiseksi. 75 mmm Bofors-tornitykki tulee 
kv ptrin vakiokalustoksi ja patterin linnoitus-
teknillinen suojaus tulee olemaan erittäin suu-
ri (myös ydinräjähteitä vastaan). Patterilla on 
suuri tulivoima nopeisiin merimaaleihin pi-
meän ja huonon näkyvyyden vallitessa ja 360° 
ampumasektori luo edellytykset tulituen anta-
miselle omille joukoille. Rannikko-ohjukset, 
joilla on suuri kantama, suovat edellytykset 
hallita laajoja rannikkoalueita tai ulottaa tuli 
kauemmaksi merelle kuin tähän asti. Kokei-
luja tällä alalla jatketaan. Lopullista päätöstä 
raskaan tulen aseesta ei vielä olla tehty, ts 
tullaanko siihen käyttämään kiinteätä tai liik-
kuvaa tykkiä tai ohjuksia tai kaikkia. Väylä-
ja satamatorjuntaan sisältyy aluksiin kohdis-
tuvina taisteluvälineinä tykit ja miinat. Ran-
nikkotykistön miinat ovat kaikki maista lau-
kaistavaa tyyppiä ja kehitystyön alla on tällä 
hetkellä miinojen tehon kasvattaminen sekä 
niiden käsittelyn kaikinpuolinen yksinkertais-
taminen. Tehtävään sopivien uusien miina-
alusten kehittämistyö on käynnissä. 

Liikkuvien torjuntayksiköiden kehittämisek-
si on tehty runsaasti työtä. Pyrkimyksenä on 
saada yksikkö, joka voi toimia sekä saaristossa 
että avoimella rannalla. Sen on pystyttävä sa-
mantapaiseen taisteluun kuin kiinteä rannik-
kotykistö ja sen tulee olla helposti tämän tais-
telu johto järjestelmään liitettävissä. Liikkuvaa 
tykistö-, ohjus- ja miinoitusaseistusta on ko-
keiltu, kuten myös kannettavia tutkia ja tais-
telun johtovälineistöä sekä erilaisia kulkuneu-
voja. Erityisen hyvät ovat ollet kokemukset 
uivien autojen käytöstä keveiden tykkien ve-
täjinä. Tämän alan jatkuva kehitystyö tulee 
olemaan lähivuosien tärkeänä tehtävänä. 

Rannikko jääkäriyksiköt edustavat saaristo-



taistelun iskujoukkoa, jonka tulee kyetä suo-
rittamaan vastahyökkäyksiä. Komppaniaan 
kuuluu jääkärijoukkueita sekä tukijoukkue 
raskaine kranaatinheittimineen. Kuljetusväli-
neinä yksiköillä on isoja ja pieniä maihinnou-
sualuksia sekä kanootteja. Tarvittaessa käyte-
tään myös laivaston helikoptereita. Taistelu-
maaston luonne antaa rannikko jääkäriyksiköil-
le erikoisleimansa, kuten tiedusteluyksikköön 
kuuluvien taistelusukeltajien olemassaolo. Saa-
tujen kokemusten perusteella on rannikkojää-
kärikoulutus ja organisaatio kiinteytynyt, 

vaikkakin kehittämistä tälläkin alalla tullaan 
iatkamaan. Uusia aseita kokeillaan ja todennä-
köisenä pidetään, että nykyinen pienempi mai-
hinnousualus tulee saamaan nopeamman seu-
raajan. 

Kirjoituksen perusteella voi todeta, että 
Ruotsin rannikkotykistö on joustavasti osannut 
ottaa oppia omista ja ehkä muualtakin saa-
mistaan kokemuksista ja pyrkii määrätietoises-
ti seuraamaan aikaansa luodakseen tehokkaan 
rannikonpuolustus j är j estelmän. 

J A Niska 

Kesän Kiltajuhlat 
Tänä kesänä vietetään valtakunnallista maanpuolustusjuhlaa Parolassa heinä-

kuun 18. päivänä ja Rannikon Puolustajain päivää Turussa elokuun 15. päivänä. 
OHJELMA PAROLASSA on seuraava 
09.00 Kokoontuminen Panssarimuistomerkille 
09.30 Joukkojen katselmus 
11.00 Kenttälounas 

Kiltaesittely 
Tutustuminen panssarimuseoon 

13.30 Kiltajuhla päävartion kentällä, juhlapuheen pitää maaherra Jorma Tuomi-
nen 

15.00 Taistelunäytös lentokentällä 
Katselmuksessa rannikon puolustajat ryhmittyvät oman nimikilpensä taakse. 

Ohimarssin ajaksi kaikki killat siirtyvät ohjauksen mukaan vastaanottopaikalle 
seuraamaan Panssariprikaatin ohimarssia. Kunniamerkkejä ei juhlassa kanneta, 
mutta siviilipuvussa käytetään ao killan merkkiä. Kiltojen mukana olevat sotilaat 
ovat palveluspuvussa. 
OHJELMA TURUSSA on seuraava 
11.30 Saapuminen Turkuun ja kokoontuminen Heikkilän kasarmilla 
12.00 Kenttälounas 
13.00 Päiväjuhla sotilaskodissa, esitelmät Turusta ja sen saaristosta 
14.30 Kahvitarjoilu 
15.30 Tutustuminen Turun linnaan ja lyhyt kiertoretki Turussa 

Kustannukset Turussa ovat 3,— henkilöltä. Helsingistä järjestetään halpa 
yhteiskuljetus, josta ilmoitetaan päivälehtien kiltapalstalla. 

Kiltamerkki siis elokuussa rintaan ja retkelle Turkuun. 

T O I M I T U K S E N T I E D O T U K S I A 

Rannikkotykistön Vuosikirjan XI kirjoitukset 

Vielä mahtuu kirjoituksia seuraavaan Ran-
nikkotykistön Vuosikirjaan. Kynäniekat otta-
kaapa yhteys päätoimittajaan ev Vuorelaan, 
PEtyk-os. Erityisesti toivotaan kirjoituksia ali-
päällystöpiiristä. 

Arv tilaajat, muistakaa ilmoittaa osoitteen-
muutoksista, joko Killan tai sen paikallisosas-
tojen sihteereille, rannikkotykistön joukko-
osastoissa oleville yhteysupseereille tai suoraan 
ltn P Uskille os Suomenlinna TykK (MeriSK). 

HELSINGIN RESERVIN 
R a n n i k k o p u o l u s t u s o s a s t o n 

aliupseerit ry:n tiedotus 
"Tuntemattoman sotilaan" esitykseen li-

pun lunastaneille tiedotetaan, että lähtö on 
elokuun 8. päivänä klo 8.00 Aleksis Kiven pat-
saalta. 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
RtUY:n ja Rannikon Puolustajain Kiilan 

tiedotuslehti n:o 2/B5 

P ä ä t o i m i t t a j a ev V V u o r e l a , Helsinki, PE 
T o i m i t t a j a t : m a j M L a p p a l a i n e n , Helsinki, P1M 

ylil J N i s k a , Helsinki , PE 
ylil P U s k i , Suomen l inna , TykK 
(MeriSK) 

Levikki : n 1200 k p l . 

Hels inki 1958. M a a l a i s k u n t i e n Li i ton K i r j a p a i n o . 
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