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V U O S I V A I H T U U — 
L E H T I K Ä Ä N T Y Y 

Jo kolmannentoista vuosikertansa aloittava RANNIKON PUOLUSTA1A on 
tarkoitettu julkaisijainsa Rannikon Puolustajain Kilta ry.n ja Rannikkotykistön 
Upseeriyhöistys ry.n yhteiseksi tiedotuslehdeksi. Kun molempien yhdistysten 
jäsenistö asuu hajallaan pitkin rannikkoa, osittain sisämaassakin, jää keskinäi-
nen kanssakäyminen monien kohdalta vähäiseksi ja sattumanvaraiseksi. Tä-
män takia onkin lehden ehkä tärkeimpänä tehtävänä kuluneina vuosina ollut 
jäsenistön yhteysvälineenä toimiminen. 

Neljästi vuodessa on RANNIKON PUOLUSTAJA välittänyt julkaisijayh-
distysten tiedotukset ja ilmoitukset, paikalliskiltojen ja rannikkotykistöjoukko-
osastojen kuulumiset ja merkkitapahtumat ja joskus muutakin tietoutta. Leh-
temme viimeksi ilmestynyt numero on pudonnut jo lähes I 600 postiluukusta. 
Viime vuoden alkaessa esiintyneet taloudelliset vaikeudet on, kiitos lehtemme 
aktiivisten tukijoiden, kyetty voittamaan niin, että meneillään oleva vuosi voi-
tiin aloittaa vakavaraisena ja tulevaisuuteen toiveikkaasti suhtautuen. 

Julkaisijayhdistysten johtokunnat ovat hyväksyneet RANNIKON PUOLUS-
TAJALLE vuodeksi /970 toimitussuunnitelman, jonka mukaan lehden sisältöä 
ja levikkiä pyritään taloudellisten mahdollisuuksien rajoissa kehittämään niin, 
että 
—• kaikkien rannikon puolustuksesta kiinnostuneiden keskinäinen tuntemus 
ja yhteenkuuluvaisuuden tunne entisestäänkin lisääntyisivät ja 
— yleinen tietämys ja kiinnostus rannikon puolustuksesta, sen merkityksestä 
ja tarpeista nykyisestään lisääntyisivät. 

Asetettuihin päämääriin tullaan pyrkimään siten, että lehden kullekin nu-
merolle tulee ajankohtaisesti kiinnostava ja julkaisijayhdistysten pyrkimyksiä 
edistävä teema. Tällä toimenpiteellä toivotaan lehden sisällön ja ulkoasun ke-
hittyvän entistä laajempaa lukijakuntaa kiinnostavaksi. Samalla pyritään pai-
nosmääriä pitämään niin suurina, että lehden jokaista numeroa voidaan jakaa 
vakinaisen tilaajapiirin ulkopuolelle kulloisenkin teeman huomioonottaen tar-
koituksenmukaisimmalla tavalla. 

Tämän numeron teemana on Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikko-
tykistön Upseeriyhdistyksen toiminta. Alkaneen vuoden toinen numero tulee 
esittelemään rannikkotykistön viimeaikaista teknistä kehitystä. Kolmannen ja 
neljännen numeron teemat ovat vielä avoinna ja nyt odotellaankin lukijoilta 
hyviä ideoita. 

Tässä yhteydessä onkin hyvä muistaa, että RANNIKON PUOLUSTAJAN 
toiminnalle asetettu päämäärä velvoittaa myös lukijoita. Toivoa sopii, että lu-
kijoista yhtä hyvin reserviläisistä, varusmiehistä, kantahenkilökunnasta kuin 
naispuolisista "rannikonpuolustajistakin" löytyy vapaaehtoisia kirjoittajia, va-
lokuvaajia tai ideanikkareita. Ehkä meistä kaikista löytyvät virikkeet yhdessä 
riittävät tekemään RANNIKON PUOLUSTAJASTA nykyistä moninverroin suu-
rempaa rannikonpuolustajain joukkoa yhdistävän ja aktivoivan julkaisun, oi-
kean rannikonpuolustuskunnon puntarin. 
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RtUY:n puheenjohtaja, 
everstiluutnantti 
O. Lyytinen: 

R t U Y K A T S E E T E E N - P Ä I N 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n tar-
koituksena on lyhyesti ilmaistuna yhdistää jä-
senensä lujaksi ja yhtenäiseksi upseerikunnaksi 
kehittämällä sen keskuudessa isänmaallisuutta, 
uskollisuutta ja muita sotilashyveitä sekä toi-
mia jäsentensä yhdyssiteenä; vaalia ja edistää 
meripuolustuksen ja erityisesti rannikkotykis-
tön kehittämistä asemaan, mikä sille merirajo-
jemme puolustuksessa kuuluu. 

Kuluneiden 36 :n toimintavuoden aikana pää-
määrän saavuttamiseksi on ponnisteltu ja tu-
lokset ovat olleet varsin mittavia monella ta-
valla jäsenten ja oikeaan osuneiden henkilöva-
lintojen yhteisenä tuloksena. 

Erityisen merkityksellistä on ollut julkaisu-
toiminta. Tällä kentällä uusia suuntauksia esil-
letuovana on ollut ja on RtUY:n aloitteesta ja 
alunperin toimesta vuodesta 1958 alkaen jul-
kaistu Rannikon Puolustaja-lehti. Se on pyrki-
nyt sulkemaan piiriinsä koko rannikkotykistö-
aselajin, alkuvaiheessa palveluksessa olevan 
henkilökunnan kokonaisuudessaan sotilasar-
voon tai tehtävään katsomatta. 

Kiltatoiminnan alettua ja erityisesti Ranni-
kon Puolustajien Killan järjestäydyttyä alaosas-
toineen Rannikon Puolustaja-lehteen on sisäl-
lytetty tai ainakin pyritty sisällyttämään kaik-

kia rannikon puolustajia kiinnostavia asioita. 
Lehden kehittämisen suuntaviivoja on valotettu 
tämän numeron pääkirjoituksessa. 

Edellä on jo ilmennyt, että RtUY ei ole tyy-
tynyt missään vaiheessa lepäämään saavutusten 
loisteessa, vaan on pyrkinyt suuntaamaan kat-
seensa tulevaisuuteen. 

Aselajimme, rannikkotykistö elää selvää nou-
sukautta. Tämä ei merkitse riveistä poistunei-
den väheksyntää — päinvastoin heidän työnsä 
tuo nyt tuloksia. Katse on suunnattava eteen-
päin. 

Samoin RtUY suuntaa katseensa eteenpäin. 
Sen toimintakenttä on saanut uusia muotoja, 
sen puheenjohtajana ei ole tänään rykmentin 
komentaja, sen puheenjohtaja ei ole vakinai-
sessa palveluksessa oleva upseeri. Näiden, osin 
ennalta arvaamattomien ratkaisujen tavoitteena 
ei ole vanhan romuttaminen tai epäterveen ra-
dikalismin toteuttaminen. 

Päämääränä on alussa mainitun tarkoituksen 
saavuttaminen entistä laajemmassa mitassa ke-
hittyvässä yhteiskunnassa. 

Näillä ajatuksilla toivotan kaikille rannikon 
puolustajille entistä parempaa menestystä alka-
neelle vuodelle 1970. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö N U P S E E R I Y H D I S T Y K S E N 
U U D E T K U N N I A J Ä S E N E T 

Eversti 
Veikko Vuorela 

Everstiluutnantti 
N. A. Simonen 



R A N N I K K O T Y K I S T Ö N UPSEERIYHDISTYS RY: N 
V U O S I K O K O U S TURUSSA 28,-29. 11. 1969 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n vuosi-
kokous pidettiin 28. 11. 1969 tällä kertaa Tu-
run Upseerikerhon viihtyisissä tiloissa. Kokouk-
sessa oli läsnä 54 yhdistyksen jäsentä saapunee-
na rannikkomme eri osista. Osaanottajien jou-
kossa nähtiin mm kenrm V Karvinen, ev V 
Vuorela, ev E Veranen, ev H Seppälä ja ev Y 
Pohjanvirta. Kokouksen puheenjohtajana toimi 
isäntäjoukko-osaston komentaja eversti Y Poh-
janvirta. 

Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi evl O Lyytinen. Yhdistyksen johtokun-
taan valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle evl 
P Elomaa, maj res K Rydman, kapt res P Vähä-
kallio, maj J Perkki ja ylil H Grönberg. Vara-
jäseniksi johtokuntaan tulivat valituiksi maj P 
Aulaskari, kapt J Savonheimo, ltn M Mäki ja 
ltn J Saarniala. Tilintarkastajina toimivat tule-
valla toimintakaudella evl J Soini ja maj A Tu-
kiainen sekä heidän varamiehinään ev L Uski 
ja evl V Lappinen. Tilintarkastajat valtuutet-
tiin tarkastamaan myös Rannikon Puolustaja 
lehden tilit. Yhdistyksen jäsenmäärä oli kulu-
neena toimintavuonna 295. Riveistä poistui kuo-
leman kautta maj C-Ä Blom. 

Kuluneen 36:nen toimintavuoden aikana pyr-
ki yhdistys toteuttamaan edellisen vuosikokouk-
sen hyväksymää toimintasuunnitelmaa. Johto-
kunta kokoontui yhdeksän kertaa Suomenlin-
nassa. Yhteistoiminta Rannikon Puolustajain 
Killan kanssa oli edelleen kiinteää. Yhteistoi-
minta Helsingin Reserviupseeripiirin Rannikko-
tykistökerho Johtorenkaan kanssa jatkui enti-
seen tapaan, mm jokavuotiset herrasmieskilpai-
lut käytiin nytkin Suomenlinnassa. Rannikko-
tykistön piirissä toimivien yhdistysten yhteinen 
suurtilaisuus Rannikon Puolustajain päivä vie-
tettiin 15. 5. Raumalla. Yhdistys jakoi tunnus-
tuspalkintojaan entisten periaatteiden mukai-
sesti. Ns kadettipalkinnon, upseerimiekan va-
rusteineen, luovutti yhdistyksen puheenjohtaja, 
eversti H V Seppälä kad alik S T Vehmakselle. 
Tyylitelty Canet pienoistykki luovutettiin ev K 
Mikolalle, evl P Elomaalle, evl P Jokisalolle ja 
maj J Perkille sekä Rannikkotykistökoululle 
sen perustamispäivänä 1. 9. 1969. Yhdistyksen 
kultainen jäsenmerkki luovutettiin evl O Lyyti-
selle. 

Kun kuluneen vuoden toiminta- ja tilikerto-
mukset oli esitetty ja johtokunnan vaali suori-
tettu esitti ev H V Seppälä kiitoksensa evl N 
Simoselle hänen monivuotisesta toiminnastaan 
yhdistyksen hyväksi ja ehdotti häntä yhdistyk-
sen kunniajäseneksi, joka ehdotus yksimielisesti 
hyväksyttiin. 

Yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle 
1970 hyväksyttiin seuraava: 
1. Yhteistoiminnan jatkaminen ja kehittämi-

nen Rt-kerho Johtorenkaan sekä Rannikon 
Puolustajain Killan ja kaikkien samalla lin-
jalla toimivien yhdistysten ja järjestöjen 
kanssa. 

2. Tiedotuslehti Rannikon Puolustajan julkai-
seminen yhteistoiminnassa Rannikon Puo-
lustajain Killan kanssa. 

3. Raranikkiatykisitökoulun kapteeni-, kadatti-
ja upseerikurssien parhaiden oppilaiden pal-
kitseminen. 

4. Hautausapurenkaan jäsenmäärän lisäämi-
seen tähtäävät toimenpiteet. 

5. Esitelmätilaisuuksien, retkien ym vastaa-
vien järjestäminen. 

6. Taloudellisen aseman parantamiseen täh-
täävät toimenpiteet. 

7. Julkaisutoiminnan jatkaminen vasta sen jäl-
keen kun talous on saatu tasapainoon sekä 
sellaisen julkaisun suunnittelu, joka on si-
sällöltään sellainen, että sitä on mahdolli-
suus markkinoida laajempiin piireihin kuin 
aiemmin. Lisäksi pyritään myymään varas-
tossa olevat julkaisut. 

Erityisesti toimintasuunnitelman viimeisestä 
kohdasta virinneen vilkkaan keskustelun aika-
na tulivat esille mm kansantajuisen rannikko-
tykistökäsikirjan, "Rannikkotykkimies", julkai-
seminen sekä adressien ja erilaisin tekstein va-
rustettujen pienoiskorttien painattaminen, jotka 
asiat jätettiin evästyksinä tulevalle johtokun-
nalle. 

Tulo- ja menoarvion käsittelyssä tuli erityi-
sesti esille Suomenlinna teoksen markkinoinnin 
välttämättömyys yhdistyksen taloudellisen ti-
lanteen tasapainottamiseksi. Jäsenmaksuksi hy-
väksyttiin 10 mk vuodessa. Jäsenmaksun sään-
nöllinen maksaminen tavalla, josta sihteeri saa 
selvästi maksajan nimen tietoonsa, todettiin jä-
senistön perusvelvoitteisiin kuuluvaksi. Ko-
kouksen päätteeksi ennen puheenjohtajan pää-
tössanoja esitti kenrm V Karvinen kenrl V Val-
veen tervehdyksen vuosikokoukselle ja yhdis-
tyksen sihteeri kapt M Peltomaa luki kokouk-
selle ev A E Lyytiseltä, ev K J Mikolalta sekä 
Rannikkosotilaskotiyhdistykseltä saapuneet 
tervehdyssähkeet. 

Kokouksen jälkeen nautittiin kerholla toveri-
illallinen. Viihtyisät tilat ja ylenpalttinen, vaa-
tivimmankin kulinaristin toiveet täyttävä tar-
joilu virittivät viihtyisän tunnelman, joka jat-
kui seurustelun merkeissä aina pikkutunneille 
saakka. Seuraavana päivänä, 29. 11. suoritettiin 

4 

kokouksen toisena osana matka Gyltö'öön. Läh-
tö tapahtui aamuvarhaisella autoilla Korppoon 
kirkolle, jonka muistotauluille ev H V Seppälä 
laski yhdistyksen seppeleen. Tämän jälkeen ro-
vasti Stenbäck esitteli vanhaa kirkkoa kertoil-
len mielenkiintoisella tavalla sen historiasta. 

Korppoosta matka jatkui Gyltö'öön, jossa en-
sin nautittiin kenttälounas ja sen jälkeen tutus-
tuttiin evl E Herttuan ja muiden paikallisasian-
tuntijoiden opastuksella uudisrakenteisiin. 

Kiertokäynnin jälkeen siirryttiin sotilaskotiin, 
jossa Rannikkosotilaskotiyhdistyksen tarjoamia 
juhlakahveja nauttien kuultiin ev Y Pohjanvir-
ran mielenkiintoinen esitys Saaristomeren 
alueen sotilaallisista vaiheista aikojen saatossa. 
"Kuivasta" historiasta tässä ei todellakaan ollut 
kysymys! 

Kun vielä tutustuttiin uuteen asuntoalueeseen 
saatettiinkin aloittaa kotimatka antoisan ja vir-
kistävän kokoontumisen päätteeksi. 

Rt U Y : n T I E D O T U K S I A 
RANNIKKOTYKISTÖN HAUTAUSAPU-
RENGAS — YSTÄVIEN TUKI 
Mikä hautausapurengas on, miten se toimii? 

Rannikkotykistön hautausapurengas on ase-
lajissa palvelevien keskinäinen avustusjärjestö, 
johon voivat liittyä kaikki alle 45-vuotiaat ran-
nikkotykistössä palvelevat viran- ja toimenhal-
tijat. Jäsenistön muodostaa tällä hetkellä 225 
päällystöön, 235 alipäällystöön ja 66 siviilitoi-
menhaltij öihin kuuluvaa. 

Jäsenen kuollessa maksetaan hänen määrää-
mälleen edunsaajalle tuhat markkaa. Jäsenil-
tä kerätään kolme markkaa tapausta kohti. 

Hautausapu suoritetaan jäsenistön keräämänä 
avustuksena joko yhteysupseerin tai asianomai-
sen itsensä tekemän ilmoituksen perusteella he-
ti, eikä sen saaminen vaadi aikaavievää sel-
vitystä, kuten esim vakuutuksen kyseessä ollen. 

Jäseneksi liittyminen tapahtuu lähettämällä 
hautausapurenkaan sitoumus RtUY:n johto-
kunnalle, sekä maksamalla liittymismaksu. Tar-
kempia tietoja sekä sitoumuskaavakkeita saa 
RtUY:n yhteysupseereilta joukko-osastoissa. 

UUDET TILINUMEROT 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys 4106 35 — 3 
Rannikkotykistön 
Hautausapurengas 4106 10 — 4 
Kenrm Sarion muistorahasto 4454 56 — 8 
Rannikon Puolustaja lehti 4641 38 — 4 
RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYK-
SEN PAINOTUOTTEIDEN MYYNTIHINNAT 
Suomenlinna teos 15.00 
Rannikkotykistön vuosikirja IX 1962 5.00 
Rannikkotykistön vuosikirja X 1964 . . . . 5.00 
Rannikkotykistön vuosikirja XI 1966 . . 5.00 
Rannikkotykistö taistelee 1.00 
Tyyntä ja Myrskyä 1.50 
Maihinnoususotatoimi 0.50 
Ahvenanmaan linnoittaminen 0.50 
Suomen rannikkotykistö 1918—1958 
(nahkaselk) 20.00 
Suomen rannikkotykistö 1918 — 1958 
(kiluuttik) 16.00 
RtUY:n adressit (onnittelu ja suru) . . 2.00 
Adressin kuori 0.50 
TK - kuvat 0.20 
Joulukortit kuorineen 0.25 
RtUYin rintamerkki 5.00 

Em myyntiartikkeleita saatte RtUY:n yhteys-
upseereilta, sihteereiltä ja taloudenhoitajalta. 

M I E L I P I T E I T Ä 
Tammikuun aikana suorittivat eri rannikko-

tykistöjoukko-osastoissa olevat yhteysupseerit 
suppean haastattelun toiminta-alueensa kanta-
henkilökunnan, reserviläisten ja varusmiesten 
piirissä koskien Rannikkotykistön Upseeriyh-
distyksen ja Rannikon Puolustajain Killan tun-
temusta ja näiden yhdistysten toimintaan koh-
distuvia toiveita. 

Erittäin pieni otos ja haastateltujen satun-
naisvalinta eivät oikeuta tekemään tuloksissa 
kovinkaan luotettavia johtopäätöksiä, tarkoi-
tuksena olikin vain "pikaluodata" vallitseva ti-
lanne ja täten saada eräitä suuntaviivoja tule-
van toiminnan kehittämiselle. 

Yhdistettäessä saadut vastaukset voitiin to-
deta mm. seuraavaa: 

RtUY:n osalta 
— toiminnasta ja tarkoitusperistä saatua infor-

maatiota ei yleensä pidetty riittävänä, epä-
tietoisuus oli suurin nuorempien kohdalla, 

— tavallisten jäsenten toiminnan katsottiin su-
pistuvan osallistumiseen vuosikokoukseen, 
niiden välistä aikaa toivottiin aktivoitavan, 

— sopivina toimintamuotoina nähtiin esim vä-
likokouksst, tutustumiskäynnit liike- tai 
teollisuuslaitoksiin yms, 

— suurin osa oli valmis osallistumaan edellä 
mainitunlaisten tilaisuuksien aiheuttamiin 
järjestelytöihin ja 

— RtUY:n toivottiin yleisesti ottavan kantaa ja 
— toimivan aselajin sosiaalisten olojen paran-

tamiseksi 
Rannikon Puolustajain Killan osalta 

— varusmiehille sekä reserviläisille oli yleensä 
epäselvää mitä Kilta tekee ja mitä se on 
saanut aikaan, jonkinlaisia kokouksia arvel-
tiin pidettävän ehkä kuukausittain, 

— varusmiehet ilmoittivat yleensä olevansa 
kiinnostuneita Killasta toivoen siitä infor-
maatiota ennen kotiuttamistilaisuutta, 

— toimintamuodoiksi esitettiin retkiä, keskus-
telu- ja esitelmäiltoja, viihdetilaisuuksia ja 
kuntourheilua, 

— yllättävän suuri osa varusmiehistä ilmoitti 
olevansa halukkaita liittymään Kiltaan, mi-
käli monipuolista toimintaa tarjotaan, 

— informaation saamista rannikkotykistön ke-
hittymisestä toivottiin yleisesti varusmies-
palveluksen jälkeen. Eräänä kanavana voisi 
olla Rannikon Puolustaja lehti, toisaalta tuli 
myös esille rannikkotykistöä käsittelevän 
kansantajuisen kirjasen tarve. 
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R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N K I L T A 

Mitä Kilta on 
(otteita säännöistä) 

Yhdistyksen nimi on Rannikon Puolustajain 
Kilta r.y., sen kotipaikka on Helsingin kaupun-
ki ja toiminta-alue Suomen valtakunnan alue. 

Killan tarkoituksena on maanpuolustushen-
gan kehittäminen ja ylläpitäminen, rannikkoty-
kistön ja rannikko jalkaväen joukko-osastojen 
sekä rannikon väestön lähentäminen toisiinsa, 
toiminta jäsentensä keskeisenä yhdyssiteenä, 
rannikon puolustuksen piiriin kuuluvien histo-
riallisten perinteiden ja yhteisten muistojen 
vaaliminen, rannikkotykistössä ja rannikkojal-
kaväessä palvelevien varusmiesten palvelusalt-
tiuden kannustaminen, yhteishengen edistämi-
nen sekä vaikeuksiin joutuneiden sotaveteraa-
nien tukeminen. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Kilta kerää 
perinneaineistoa, julkaisee rannikkopuolustusta 
käsitteleviä painotuotteita, elävöittää historialli-
sia muistoja sekä järjestää juhla-, kokous-, kes-
kustelu-, retkeily-, tutustumis- ym. samantapai-
sia tilaisuuksia, mikäli mahdollista yhteistoi-
minnassa muiden samaan päämäärään pyrki-
vien yhdistysten ja järjestöjen kanssa. 

Toimintansa tukemiseksi Kilta voi asianomai-
sen luvan saatuaan harjoittaa ravintola-, elo-
kuva- ja kustannustoimintaa, toimeenpanna ar-
pajaisia ja keräyksiä sekä maksullisia tilaisuuk-
sia. Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia, jälkisää-
döksiä ja testamentteja sekä omistaa kiinteää ja 
irtainta omaisuutta. 

Killan varsinaiseksi jäseneksi päässe jokai-
nen rannikkotykistössä tai rannikkojalkaväessä 
tahi niille läheiseksi katsottavassa puolustus-
voimain joukko-osastossa palvellut tai palveleva 
miespuolinen Suomen kansalainen, vakinaista 
palvelusta suorittavia asevelvollisia kuitenkaan 
lukuun ottamatta. Jäsenet hyväksyy Killan joh-
tokunta. 

Killan kokouksissa on äänioikeus vain varsi-
naisilla jäsenillä. 

Killan naisjäseneksi pääsee rannikkotykistön 
tai rannikkoj aika väen joukko-osastossa palvel-
lut tai palveleva naispuolinen toimenhaltija, so-
tilaskoti- tai vastaavissa tehtävissä toiminut tai 
toimiva henkilö sekä Killan varsinaisen jäsenen 
naispuolinen omainen. Jäseneksi hyväksyminen 
tapahtuu samoin kuin edellä on varsinaisesta 

jäsenestä sanottu. Naisjäsenet voivat muodos-
taa rekisteröimättömiä naisosastoja. 

Killan kannattavaksi jäseneksi johtokunta voi 
hyväksyä vuosikokouksen määräämän kerta-
kaikkisen tai vuosittaisen jäsenmaksun suorit-
taneen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön. 

Killan kumniaj äseneksi voi Killan vuosiko-
kous johtokunnan esityksestä hyväksyä henki-
lön, joka ansiokkaasti on toiminut Killan pää-
määrien hyväksi. 

Killan jäsenten on, kunniajäseniä lukuun ot-
tamatta, suoritettava jäsenmaksu, jonka suu-
ruudesta ja maksuajasta päätetään vuosiko-
kouksessa. 

Vuosittaisen jäsenmaksun sijasta Killan var-
sinainen jäsen ja naisjäsen voi suorittaa ainais-
jäsenmaksun, jonka suuruudesta päätetään vuo-
sikokouksessa. 

Killan jäsenet voivat johtokunnan suostu-
muksella muodostaa epäitsenäisiä, rekisteröi-
mättömiä paikallisosastoja Killan jäsenten kes-
kinäistä yhteydenpitoa ja Killan tarkoitusperiä 
edistämään. 

Miten Kilta toimii 
Killan toimintaa johtaa ja koordinoi Keskus-

killan johtokunta. Killan puheenjohtajana on 
tällä hetkellä pääjohtaja, majuri Erkki Tuuli, 
varapuheenjohtajana e vi evp Norman Simonen, 
sihteerinä kapt Timo Sario, taloudenhoitajana 
sotm Toivo Linna ja toiminnanjohtajana ev evp 
Arvo Lyytinen. 

Killan alueellisina alaorganisaatioina toimi-
vat paikalliskillat, joita nykyisin ovat: 
Helsingin Kilta (phj evl evp Norman Simonen, 
siht Jouko Kokkonen, puh toimeen Helsinki 
12 121. Rautakonttori) 
Turunmaan Kilta (phj pankinjohtaja, maj evp 
Harry Ignatius, siht O Karlsson os. Puolalan-
puisto 1. A. 12 Turku, puh 19 752) 
Kymenlaakson Kilta (phj kultaseppä Pentti 
Brunila os Kirkkokatu 10 Kotka, puh 15 550, 
siht Reino Virtanen) 
Rauman Kilta (phj opettaja U E Piiroinen os. 
Hirsikatu 6. A. Rauma, puh. 14 131, siht ltn Sep-
po Ruohonen os. Kuuskajaskari) 
Vaasan Kilta (phj radashoit Reino Vierros os 
Vaasanpuistikko 6. B. 14 Vaasa, puh 15 393) 
Hangon Kilta (phj kapt evp R Niemi) 
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Toimintamuotoja ovat mm yhteiset, ohjelmal-
liset kiltaveli-illat, joissa on mahdollisuus tava-
ta eri ikäluokkien edustajia, vaihtaa kuulumi-
sia ja muistella yhteisiä asioita näin esimerkik-
si ylläpitäen varusmiesaikana syntyneitä siteitä. 
Tutustumiskäyntejä paikalliskillat järjestävät 
esim rannikkolinnakkeille sekä liike- ja teolli-
suuslaitoksiin. Vuosittaisia merkkitapauksia 
ovat Rannikon Puolustajain päivä, jolloin kil-
taveljet maan eri osista kokoontuvat yhteen ta-
paamaan toisiaan ja tutustumaan aselajinsa ke-
hitykseen sekä paikalliskiltojen pikkujoulu- ja 
vastaavat juhlat. Toimintaa ei kuitenkaan ole 
sidottu mihinkään kaavaan, vaan kunkin jäse-
nen toivotaan esittävän omia ideoitaan ja aja-
tuksiaan toiminnan kehittämiseksi. Automaat-
tisesti Killan jäsenille lähetettävä Rannikon 
"°uolustaja-lehti kertoo viimeisimmät kuulumi-
set rannikkotykistön piiristä. 

Koska sekä Keskuskillan että paikalliskilto-
jen vuosikokoukset pidetään vasta lehden tä-
män numeron ilmestyttyä, julkaistaan toimin-
tasuunnitelmat tulevaksi toimintakaudeksi leh-
temme seuraavassa numerossa vuosikokous-
kuulumisten yhteydessä. Samassa yhteydessä 
julkaistaan toimihenkilöiden tarkat osoitteet. 

Esimerkkinä paikalliskiltojen toiminnasta 
esitetään seuraavassa Rannikon Puolustajain 
Helsingin Killan alustava toimintasuunnitelma 
vuodelle 1970: 
— 9. 2. tutustuminen Nokia Elektroniikkaan, 

jossa yhteydessä esitellään mm rannikkoty-

kistön ampumatoiminnan automatisointiin 
liittyviä laitteita, 

— kiltaveljesilta ja tutustuminen Vakuutusyh-
tiö Pohjolan uusiin toimintatiloihin, 

— Keskuskillan ja Helsingin Killan vuosiko-
koukset maaliskuussa, 

— Rannikon Puolustajain Päivän järjestäminen 
ja vietto todennäköisesti Santahaminassa 
toukokuussa, 

— syyskuussa kiltaveljesilta, jossa ajankohtais-
p aneli, 

— marraskuussa tutustumiskäynti jossain teol-
lisuuslaitoksessa tai suurliikelaitoksessa ja 

— marras- joulukuun vaihteessa pikkujoulu-
juhla. 

Miten liittyä Kiltaan 
Kiltaan voi liittyä joko kotiuttamistilaisuu-

delsisa tai koska tahansa ottamalla yhteyttä 
asianomaisen paikalliskillan sihteeriin tai mui-
hin toimihenkilöihin kirjeitse tai puhelimitse. 
Vaikka ei olisi vielä liittynytkään Kiltaan, voi 
aina saadessaan lehdistöstä tai ystäviltään tie-
tää Killan järjestävän jotain kiinnostavaa toi-
mintaa, mennä tervetulleena mukaan joukkoon. 
Näin voi saada tietää ja kokea, mitä Killan pii-
rissä tapahtuu ja katsoa vastaako se odotuksia 
ja toivomuksia. 

Vuosittaisena jäsenmaksuna, johon sisältyy 
Rannikon Puolustaja-lehden tilausmaksu, on ol-
lut 5 mk. 

R A N N I K O N P U O L U S T A J A I N KILTA ry:n 

VUOSIKOKOUS pidetään tiistaina maaliskuun 24 päivänä alkaen 

kio 19.00 Helsingissä ravintola Mercurin tiloissa, osoite Ruusulan-

katu 5. Vuosikokousesitelmän pitää rannikkotykistön tarkastaja, 

eversti Eero Veranen aiheesta "Rannikkopuolustuksen kehitty-

misnäkymiä 1970 luvulla". 

HELSINGIN KILLAN VUOSIKOKOUS pidetään samassa paikassa 

24. 3. alkaen klo 18.00. Tilaisuuksiin toivotaan runsasta osaan-

ottoa. 

KILTAVELJET — TAPAAMIIN HELSINGISSÄ 
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M E R K K I P Ä I V I Ä 

60 VUOTTA 
EVERSTI 
VEIKKO VUORELA 

60 vuotta täyttää Helsingissä 10. 3. 1970 edel-
linen rannikkotykistön tarkastaja, eversti evp 
Veikko Vuorela. Eversti Vuorelan monipuolista 
elämäntyötä rannikkotykistöaselajin piirissä on 
selostettu lehtemme viime numerossa hänen 
erotessaan vakinaisesta palveluksesta 10. 11. 
1969. 

Aktiivisena osallistujana ja toiminnan miehe-
nä tunnettu eversti Veikko Vuorela jatkaa si-
viilielämään siirryttyäänkin toimintaansa yh-
teiskunnallisessa elämässä mm seuraavien edus-
kuntavaalien kansanedustaj aehdokkaana. 

50 VUOTTA 
EVERSTILUUTNANTTI 
V J TORVINEN 

50 vuotta täytti 7. 2. 1970 everstiluutnantti evp 
Verner Johannes Torvinen Helsingissä. 

Evl Torvinen palveli valmistuttuaan upsee-
riksi v. 1943 XV Merikadettikurssilta rannikko-
tykistössä mm UudRPr:ssa, SRLstossa ja 
VaaRPstossa. Lisäksi hän toimi mm 1. DE:ssa 
ja Sisäasiainministeriön väestönsuojeluasiain 
osastossa. SKK:n MeSL 5:n hän suoritti vv 1951 
—52. Siviilielämän palvelukseen hän siirtyi 
vuonna 1965. 

50 VUOTTA 
DIPLOMI-INSINÖÖRI, KAPTEENI 
PENTTI VÄHÄKALLIO 

50 'vuotta täyitltää 27. 2. 1970 diplomi-insinööri, 
kiapteeni res Bror Pentti Oarl Vähäkallio Hel-
singissä. 

Onnittelemme! 

T A L V I L E I R I E N A I K A A N 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Päättymässä olevana vuonna 1969 on patte-
ristossa saavutettu tunnustettua menestystä 
meille kuuluvien tehtävien suorittamisessa ja 
samalla ilahduttavaa kehitystä erityisesti moot-
toroidun rannikkotykistön henkilöstön koulut-
tamisessa maassamme, myös Reilanniemen 
uuden harjoitusalueen käyttöön saamisen joh-
dosta. Kiitän kaikkia patteristossa palvelleita 
hyvin suoritetusta työstä (ote VaaRPston päi-
väkäskystä n:o 12/69) 

Loppuvuosi sujui tavanomaisen aherruksen 
merkeissä koulutustason nostamiseksi lähinnä 
tulevaa talvileiriä silmälläpitäen ja maanpuo-
lustushengen luomiseksi ja vahventamiseksi va-
rusmiesten keskuudessa. 

Tuleva talvileiri pidetään tällä kertaa Lohta-
jan Vattajanniemellä. Patteriston komentajana 
tulee toimimiaan normaalista poiketen ra-pslton 
huoltopäällikkö, johtuen kapteeniportaan opis-
keluista Sotakorkeakoulun sisäänpääsytutkin-
toa varten. Kapt Sinkkonen aloitti opinnot tam-
mikuun alussa teknillisen linjan valmennus-
kursseilla Helsingissä ja kapteenit Kurka ja Sa-
vonheimo siirtyvät opintolomille helmikuun 
alussa. 

Patteristo täytti 2. 12. 17 vuotta saavuttaen 
eräässä mielessä juridisen täysi-ikäisyyden. Päi-
vän juhlallisuuksiin otti osaa runsas kutsuvie-
raiden joukko lähinnä siviilimaailman piiristä, 
osoittaen hyvän yhteishengen vallitsevan patte-
riston ja kaupungin välillä. Päivä päättyi up-
seerikerholla vietettyyn iltajuhlaan. 

Kulunutta loppuvuotta ovat sävyttäneet mm 
kenttäpiispa Y Massan suorittama tarkastus se-
kä RtK:n peruskurssin ja kadettikurssin suo-
rittamat opintomatkat VaaRPstoon. 

Edessämme on uusi toiminnan vuosi. Sen ai-
kana saavutettavat tulokset riippuvat mitä suu-
rimmassa määrin meistä jokaisesta itsestämme. 
Hyvä lähtökohta sekä patteristossa vallitseva 
velvollisuudentuntoinen ja rehti henki oikeut-
tavat uskomaan, että asetettavista tehtävistä 
suoriudutaan hyvin, (ote VaaRPston päiväkäs-
kystä n:o 12/69) 

HENKILÖTIETOJA 
Ylennetty kersantiksi 1. 12. 
— Ehnrot Ulf Erik Matias, Leukumavaara Erk-

ki Antero, Lilleberg Teuvo Eemeli, Neva-
lainen Martti Antero, Puumalainen Mika 
Arima, Sarin Pauli Tapio 

— nimitetty puolustuslaitoksen ylemmän palk-
kausluokan kersantin toimeen 22. 12. ker-
santti Lehtinen Seppo Ilmari, Mäkinen Mau-
ri Heikki Johannes, Vähänen Matti Juhani, 
Holma Pentti Juhani 

— määrätty 6. 10. Vaasan sotaoikeuden viralli-
seksi syyttäjäksi Yrjö Alfons Järvi 

Suomen eteläisin jouikko-osastokin on taas 
saanut kokea, mitä ankara talvi merkitsee ran-
nikon asukkaille. 

Patteristomme kannalta merkittävin tapah-
tuma oli puolustusvoimain komentajan vierailu 
joukko-osastossamme 14. 1. 1970. 

Vierailu sujui mielestämme erittäin hyvin. 
Erityistä huomiota kiinnitettiin patteriston ta-
holta niin linnakkeilla kuin mantereellakin val-
litsevaan todella huutavaan asuntopulaan. Tä-
män epäkohdan poistamiseksi luvattiin ryhtyä 
tehokkaisiin toimenpiteisiin. 

Talvileiri pidettiin jälleen kerran Jussarössä. 
Painopiste oli saaristosissitoiminnassa. Aihe ja 
vallitsevat sääolosuhteet tekivät leiristä rasit-
tavan ja opettavaisen. Muusta toiminnasta mai-
nittakoon osallistuminen UudPr:n järjestämiin 
erilaisiin harjoituksiin. Näin ollen tulee varsin-
kin nuorempi päällystömme saamaan erittäin 
tarpeellista jatkokoulutusta. 

HENKILÖTIETOJA: 
Palvelukseen tulleet: 
konemestariksi Matti Veli Rantanen 5. 1. 1970 
alkaen 
sairaanhoitajaksi Thelma Ingeborg Isaksson 1. 
1. 1970 alkaen 
Aliupseerien peruskurssilta palvelukseen tulleet 
21. 12. 1969: 
RtK:sta 
kers Seppo Juhani Teljosuo 
kers Veijo Matti Kalmari 
kers Erkki Antero Liljeroos 
kers Jorma Juhani Mäenpää 
PionK:sta 
kers Kaarlo Valdemar Lundberg 
kers Kari Erik Antero Liimatta 
ItK:sta 
kers Erkki Olavi Niskanen 
ViestiK:sta 
kers Raimo Olavi Retsu 
AseK:sta 
kers Heikki Juhani Lindfors 
Pstosta komennettu peruskurssi 29:n II jaksolle 
AuK:un 7. 1. 1970 
kers Hannu Olavi Vasiljev 
kers Pentti Juhani Mäntyala 
kers Markku Kalevi Vänni 
kers Simo Eetu Hämäläinen 

(VaaRPsto jatkoa) 
— tulenjohto- ja viestipatterin päälliköksi 22. 

12. Risto Eino Eevertti Kurtto 
— komennettu pysyvästi Vaasan Sotilaspiirin 

Esikuntaan 22. 12. kapteeni Jukka Sakari 
Savonheimo 
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KOTKAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

12. 1. 70 patteristosta kotiutettiin 12 vänrik-
kiä. "Peruskalliomme maanpuolustus"-plaketin 
sai parhaaksi kokelaaksi arvosteltu vänr Matti 
Saarela. Reservialiupseeriliiton edustajat luo-
vuttivat palkinnon parhaalle ryhmänjohtajalle, 
kers Alpo Martikaiselle. Parhaana venemiehenä 
palkittiin korpr Jouko Pajusaari ja autonkul-
jet tajana Pertti Kuivala. 

Suomenlahdella pitkin rannikkoa tiukkaan 
puristunut sohjo vyö on melkoisesti vaikeutta-
nut huoltokuljetuksia. "Sota-alus Pyhtää" on 
kuitenkin pystynyt huoltamaan linnakesaaret, 
Kirkonmaan ja Rankin, vaikka ajoittain matka 
näihin saariin on kestänyt useita tunteja. Heli-
kopterikuljetuksiin ei ole tarvinnut paria ker-
taa lukuunottamatta turvautua. Parastaikaa 
odotellaan jäätien avaamista linnakkeille. 

Tätä kirjoitettaessa valmistaudutaan talvilei-
riin, joka pidetään tammi—helmikuun vaihtees-
sa Kirkonmaan—Rankin alueella. Ammunnat 
sekä kevyellä että raskaalla krh:lla muodosta-
vat leirin päätapahtumat samoinkuin helikop-
terein maahanlaskettujen sissien takaa-ajo. 

HENKILÖTIETOJA 
Pastori Seppo Laaksi on eronnut patteriston 

palveluksesta ja siirtynyt sairaalapapiksi Hel-
sinkiin. Patteristo kiittää pastori Laaksia mo-
nivuotisesta patteriston hyväksi tehdystä työstä 
ja toivottaa menestystä uudessa tehtävässä. 

Sotilaspapin tehtäviä on 1. 1. 70 ryhtynyt hoi-
tamaan pastori Jorma Taipale. 

Kapt P Huhtanen on 3. 1. 70 palannut patte-
ristoon ja ryhtynyt hoitamaan koulutus- ja jär-
jestelytoimiston päällikön tehtäviä oltuaan puo-
litoista vuotta YK: n tarkkailutehtävissä 
Suezilla. 

Peruskurssin suorittaneena on patteristoon il-
moittautunut 
kers V Hanhinen 
kerts I Turunen 
kers P Eerola ja 
kers H Halvorsen. 

MUISTAKAA OMAA, 
YSTÄVÄNNE JA 
LÄHIMMÄISENNE 
TERVEYTTÄ — 

OSALLISTUKAA KERÄYKSEEN 
ELÄMÄN PUOLESTA SYÖPÄÄ 
VASTAAN 

SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS JA 
SYOPÄSÄÄTIO 

Postisiirtotili 19 560 
(Lahjoitettu ilmoitus) 

TURUN RANNIKKO-

TYKISTÖRYKMENTTI 

Rykmentin päällystön jatko-opetustilaisuus 
pidettiin Turussa 3. — 4. 12. ja kantahenkilö-
kunnan Gyltössä 9. — 13. 12., jossa harrastettiin 
mm suunnistusta, käsiaseammuntoja ja tykistö-
ammuntoja. Talvileiri pidettiin Utön alueella 
27. 1. — 31. 1. 1970. 

HENKILÖTIETOJA 
Ylennykset 

8. 12. ylennetty kersantiksi alikersantit Ta-
kala, Aulis Antero, Tukia, Esko, Koskinen, Ta-
pio Viljami, Kodisoja, Eino Juhani ja Mustonen 
Erkki Hannu Sakari. 

Kurssit 
peruskurssit 

kersantit Pentti Kalevi Kilpiö, Paavo Pertti 
Koli, Kaj Reino Lindegren, Mauri Ilmari Mutta, 
Raimo Severi Mäkinen, Martti Allan Peltonen, 
Asko Aleksi Rinne, Matti Sakari Susi, Pentti 
Kalevi Venninen, Heikki Sakari Pehkonen ja 
Risto Aarne Markus Piilinen sekä Gustaf Mau-
rits Kouhia. 

Siirrot 
Rykmentin esikuntaan ylikersantti Pertti Hei-

no Kalevi Laurila tutkamestariksi, yliluutnantti 
Kyösti Juhani Lakio koulutustoimistoon ja örön 
vartiolinnakkeelle luutnantti Urpo Henrik Lip-
ponen vartiopäälliköksi sekä luutnantti Pertti 
Juhani Siivonen Utön linnakkeen päälliköksi 
ja luutnantti Aarno Voitto Järvinen Aliupseeri-
kouluun. 

Palkitsemiset 
Rannikon Puolustajain Killan viirillä palkit-

tiin 12. 1. 1970 vänr E P Eriksson ja Reserviup-
seeriliiton kuntokilvellä vänr P V Hirvonsalo. 

emmmmmmxam 
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HENKILÖTIETOJA 

SUOMENLINNAN 

RANNIKKOTYKISTÖ-

RYKMENTTI 

Rt-komentajien neuvottelupäivät pidettiin 20 
—21. 11. 69 Suomenlinnassa, jonne oli saapu-
nut n 40 osanottajaa eri rt-joukko-osastoista. 
Samassa yhteydessä pidettiin rt- tarkastajan ev 
V Vuorelan läksiäistilaisuus, jossa hänelle luo-
vutettiin rt-joukko-osastojen muistolahja. 

Vuodan 1969 toinen kertausharjoitus rykmen-
tissä toimeenpantiin 8.—19. 12. Suomenlinnassa. 
Tähän rannikkoalueen esikunnan kertaushar-
joitukseen osallistui kolmisenkymmentä reser-
viläistä. Harjoitus osoitti, että siviilimaailmassa 
seurataan varsin tiiviisti tapahtumia puolustus-
laitoksen piirissä. Kouluttajat yllättyivät reser-
viläisten innokkaasta ja nopeasta omaksumis-
kyvystä. Harjoituksessa nähtiin paljon ansiok-
kaita suorituksia. 

Rykmentin talvileiri pidettiin patteristokoh-
taisena 27.—31. 1. 70. Rykmentistä osallistui 
myöskin 2 maatjuetta 3.—5. 2. 70 talvisotahar-
joitukseen, jossa oli mukana Helsingin alueen 
joukkoja. 

Liikenne Isosaareen ja Mäkiluotoon on tähän 
saakka sujunut suuremmitta vaikeuksitta. Jäi-
den vahvistuttua riittävästi tullaan Isosaaren 
liikenne hoitamaan Bandvang'illa ja lumikiitä-
jällä Isosaaresta Kotkan väylälle. Mäkiluodon 
liikenne tullaan hoitamaan lumikiitäjällä ja 
Skii-Doolla. Hydrokopterin trimmaus ja virit-
täminen on parasfaikaa käynnissä. Talviliiken-
teen järjestelyssä rykmentti on siirtynyt luot-
tavaisena uudelle vuosikymmenelle. Toivotam-
me kaikille lähi- ja kauemmille naapureille li-
havia vuosia 70-luvulla. 

I Patteriston komentaja evl O Lyytinen siir-
tyi siviilielämän palvelukseen 5. 2. luovuttaen 
patteriston komentajan tehtävät maj L Tikalle. 

Rykmentin komentaja ev H V Seppälä luo-
vutti 16. 6. -69 sotmest Aarre Kankaalle ryk-
mentin pienoislipun tunnustuksena ja kiitok-
sena pitkästä palveluksesta rykmentissä. 

YLENNYKSIÄ 
Sotilasmestariksi on ylennetty yliv J V Mäki-
vaara 17. 12. 1969 
Ylivääpeliksi on ylennetty vääp A H Saari 17. 
12. 1969. 
Ylivääpeliksi on ylennetty vääpeli M O Ahonen 
5. 9. 1969. 
Vääpeliksi on ylennetty ylikersantti K A Listo 
5. 9. 1969. 
Vääpeliksi on ylennetty ylikersantti H K J 
Miettinen 17. 12. 1969. 
Ylikersantiksi on ylennetty kersantti M J Elo 
10. 9. 1969. 
Ylikersantiksi on ylennetty kersantti P J Pölk-
ky 17. 12. 1969. 

Kersantit M Mikkonen, K Nurmi ja J Vir-
tanen ovat palanneet rykmenttiin RtK:sta, Ryk-
mentti onnittelee heitä aliupseerikurssin suo-
rittamisesta. 

KOTIUTUMISET 
1/69 saapumiserä kotiutui 12. 1. 70. Hyvän 

varusmiespalveluksen perusteella palkittiin 
seuraavat reserviin siirtyvät. 
Rannikon puolustajien plaketit: 
N:o 298 kersantti Kauko Teodor Suominen, I I / 
SIRtR 
N:o 299 korpraali Hannu Olavi Syrjälä, EPtr i / 
SIRtR 
N:o 300 vänrikki Kauko Juhani Ollanketo, I I / 
SIRtR 
Johtorenkaan plaketti: 
Vänrikki Markku Juhani Salmi, I/SlRtR 
Helsingin reservial iupseerien plaketti: 
Kersantti Keijo Alpo Sulevi Kovalainen 

Hohtavat hanget, kiiltävä jää, mieli on reipas 
jos hyvä on sää. Leirillä ja sotaharjoituksissa 
rannikkotykistömiehet liikkuvat tottuneesti ti-
lapäisvälineinkin, mutta mm. jokapäiväisiin 
huoltokuljetuksiin ja kelirikkoaikoihin olisi ol-
tava nykyaikaista kuljetuskalustoa. 



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

Aliupseerien peruskurssi 28. III jakson ran-
nikko tykistölinj a päättyi RtK:ssa 20. 12. 1969, 
jolloin rannikkotykistön tarkastaja eversti Eero 
Veranen vastaanotti kahdenkymmenen aselajin 
nuoren aliupseerin virkavalan. Kurssin prii-
mukseksi selviytyi kiitettävällä yleisarvosanalla 
kersantti M J Mikkonen saaden Maanpuolustuk-
sen kannatussäätiön stipendin. Stipendillä pal-
kittiin myös kurssilla parhaiten kirinyt ja lop-
puarvostelussa toiseksi selviytynyt kersantti J 
M Mäenpää. 

Päättyneen peruskurssin myötä ei koulumme 
sentään kokonaan tyhjentynyt oppilaista. Re-
serviupseerikurssi 132. rt-linja on päässyt opin-

noissaan yli puolen välin ja kuusi kadettia pon-
nistelee kurssinsa loppusuoralla ennen maalis-
kuussa tapahtuvaa siirtymistään joukko-osas-
toihin. 

RtK:n tykkihalli on harjassaan ja ru-kurssin 
kasarmirakennuksen korjaustyöt edistyvät hy-
vin. Keväällä on ru-kurssilla odotettavissa 
muutto MeriSK:n tiloista Santahaminaan ja 
huhtikuussa opintonsa aloittava Ru-kurssi 133. 
pääsee uusittuihin ja nykyistä ajanmukaisem-
piin tiloihin. Em siirto tulee olemaan RtK:lle 
merkityksellinen keskitettyä koulutustoimintaa 
ajatellen. 

Kuvassa opintonsa päättänyt peruskurssi 28. rt-linja kouluttajilleen. Edellä kouluttajat (vas) Itn 
V-H Niska, kurssin johtaja kapt M Suominen ja vääp K Mälkki. Keskellä (vas) kersantit S I Leh-
tinen, V M Kalmari, R S Mäkinen, M H J Mäkinen, P K Kilpiö, P K Venninen, M S Susi, S J 
Teljosuo, M A Peltonen, V J Holma, H S Halvorsen, J M Mäenpää ja J A Liljeroos. Takana (vas) 
P P Koli. R J O Virtanen, A A Rinne, M J Vähänen, M I Mutta, T Pihlaja, K K Nurmi ja M J 
Mikkonen. 
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Sotilasmestari 
Toivo Linna: 

M A A N V A N H I N A L I U P S E E R I K E R H O , 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 T Ä Y T T Ä Ä 50 V U O T T A 

Helmikuun 24 päivänä 1970 tulee kuluneeksi 
50 vuotta Suomenlinnan Aliupseerikerhon pe-
rustamisesta. Tavoitteena oli silloin oman ja 
yhteisen ruokailupaikan saaminen poikamies-
aliupseereille. Tästä suppeasta ja materialisti-
sesta tavoitteesta on kerhon tarkoitus ja pää-
määrä ratkaisevasti muuttunut ja laajentunut 
noudattaen niin yleistä kuin yhdistystoiminnal-
listakin kehitystä. Toiminnan painopiste on täl-
lä hetkellä jäsenkunnan niin henkisen kuin fyy-
sisenkin kunnon ylläpitämisessä ja kehittämi-
sessä. Nykyajalle ominainen ammattiyhdistys-
toiminta aliupseerien osalta lähtee myös perus-
järjestöstä, kerhosta, vaikka varsinainen näky-
vä työ tapahtuu Aliupseeriliiton ja edelleen Vir-
kamiesliiton puitteissa. 

Lyhyessä artikkelissa ei ole mahdollista ana-
lysoida kerhon toimintaa viiden vuosikymme-
nen ajalta, vaan on tyydyttävä muutaman haja-
naisen kuvan piirtämiseen kerhotoiminnasta en-
nen ja nyt. 

Kerhon nimi oli aluksi RT l :n Aliupseeri-
klubi silloisen käytännön mukaisesti. Myöhem-
min on nimi muuttunut ensin RT l:n Aliupsee-
rikerhoksi, sitten RT l:n Alipäällystökerhoksi 
ja viimeksi v 1959 nykyiseksi Suomenlinnan 
Aliupseerikerhoksi. Nimen muutokset ovat kul-
loinkin vallitsevien olosuhteiden ja käytäininön 
sanelemia; perinteet ovat kuitenkin pysyneet 
samana. 

Fyysisen kunnon ylläpitämiseksi on kerho-
toiminnassa kehittynyt jo alkuvuosista lähtien 
monipuolinen urheilutoiminta, joka niin harras-
tajien määrään kuin siihen käytettäviin varoi-
hinkin nähden on ylivoimaisesti johtavin toi-
mintamuoto. Suosituin urheilulaji on ammunta, 
jossa kerhon jäsenet ovat yltäneet jopa Suomen 
Puolustusvoimain ja liiton mestaruuksiin ja ol-
leet maan edustajina vaativissa kansainvälisissä 
edustustehtävissä aina Olympiakisoja myöten. 
Muista lajeista ovat suunnistus ja hiihto mai-
nitsemisen arvoisia, mutta niitten harrastami-
selle asettavat olosuhteet usein rajoituksia. Vii-
me vuosina on urheilutoiminnassa oltu kiin-
teässä yhteistyössä lähiseudun kerhojen ja re-
servin aliupseerijärjestön kanssa. Vuosittain 
käydään "Komentajan Kannu" kilpailuammun-
nassa Suomenlinnan Upseerikerhon kanssa. 

Henkisen kunnon ylläpitämiseksi on eri ai-
koina järjestetty opintokerhoja, esitelmätilai-
suuksia jne tavoitteena jäsenten yleissivistyk-
sen ja yhdistystoiminnallisen tiedon kehittämi-
nen. Kerhotoiminnassa jatkuvasti esiintuleva 
järjestötoiminnallinen koulutus on merkittävä. 

Myös hengellisen ravinnon tarve on otettu huo-
mioon järjestämällä yhteistoiminnassa seura-
kunnan ja sotilaspapiston kanssa hartaus- ja 
keskustelutilaisuuksia. 

Jäsenten viihdytys- ja huvitoiminnan järjes-
täminen ovat luonnollisesti aina kuuluneet toi-
mintamuotoihin. Vuosittain järjestetään perin-
teellinen vuosijuhla, eläkkeelle siirtyneille ero-
juhla sekä vappu-, joulu- ja uudenvuodenjuh-
lat. Näiden lisäksi on keskimäärin kerran kuu-
kaudessa illanvietto yhteistoiminnassa naisjär-
jestön kanssa. 

Arvokkaan lisän monien tilaisuuksien ohjel-
miin on antanut v 1949 perustettu laulukuoro. 
Tämä toiminta niin säännöllisenä kuin se or> 
jatkunut, viime vuosina tosin laimeana, lienee 
harvinaista aliupseerikerhojen piirissä. 

Kiinteästi kerhotoimintaan on v:sta 1933 liit-
tynyt naisosasto, nykyisin Suomenlinnan Ali-
päällystön Naiset-nimisenä yhdistyksenä. Naiset 
ovat aina merkittävällä tavalla tukeneet ja aut-
taneet kerhotoimintaa erityisesti juhla- ja viih-
detilaisuuksien järjestämisessä. Monet ovat 
myös ne parannukset, joita he ovat kerhohuo-
neuston sisustuksen ja näin viihtyisyyden li-
säämiseksi tehneet. 

Edellämainitut ja tässä mainitsemattomat toi-
mintamuodot vaativat, paitsi paljon epäitsekäs-
tä työtä, myös luonnollisesti rahaa. Alkuperäi-
sestä ruokailupaikasta on kehittynyt nykyisin 
kirjanpidollisesti erillisenä yksikkönä toimiva 
kerhoravintola, jonka tuotolla tasoitetaan ker-
hotoiminnan vaatimat kustannukset. 

Arvioitaessa viiden vuosikymmenen työn tu-
loksia on aina pakko ottaa huomioon ne erikois-
olosuhteet, joissa kerho toimii. Toisaalta kau-
pungin läheisyys, joka monine mahdollisuuksi-
neen tekee kerhon tarpeettomaksi ja toisaalta 
jäsenistön sijainti hajallaan kaukaisilla linnak-
keilla tekee usein aktiivisen osallistumisen ker-
hotoimintaan mahdottomaksi. Tästä syystä on 
kerhon alaosastoja ollut eri aikoina Miessaares-
sa, Mäkiluodossa ja Isosaaressa. Tällä hetkellä 
on Isosaaressa erittäin virkeästi toimiva ala-
osasto, jonka toimesta mm useimmat kerhon 
ampuma- ja urheilutilaisuudet järjestetään. 

Kerhon toimintaa johtaa 10-miehinen johto-
kunta apunaan erilliset urheilutoimintaa ja hu-
vitoimintaa hoitavat toimikunnat. Johtokunnan 
puheenjohtajana on yliv V Markkanen, vara-
puheenjohtajana sotmest T Linna, sihteerinä 
ylik K Ikonen, kerhomestarina vääp T Saarinen, 
urheilujohtajana yliv E Viitanen ja huvimesta-
rina vääp K Mäkinen. 
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Y K R A P O R T O I 
SUOMEN PUOLUSTUSMENOT YK:N 
TILASTON MUKAAN 

Viime Rannikon Puolustaja lehden numerossa 
julkaistussa eversti Veikko Vuorelan Kirjoituk-
sessa esitettiin osia YK:n pääsihteerin ydinase-
raportista vuodelta 1967. 

Koska kirjoitus on herättänyt yleistä mie-
lenkiintoa ja toimitukselle on saapunut useita 
tiedusteluja ko raportista, julkaisemme oheisena 
kokonaisuudessaan taulukon, jossa on verrattu 
eri maiden puolustus-, opetus- ja terveyden-
hoitomenoja vuonna 1934 Yhdysvaltojen dolla-
reissa toisiinsa. 

1 9 6 7 / 
/ 1 9 6 4 

P u o l u s t u s 
milj. Maa 

1 54 514 Yhdysvallat 
2 14 765 Neuvostoliitto 
3 5 615 Isio-Britannia 
4 4 016 Länsi-Saksa 
5 3 891 Ranska 
6 1 702 Intia 
7 1 568 Kanada 
8 1467 Italia 
9 924 Puola 

10 774 R u o t s i 
11 734 H o l l a n t i 
12 539 Australia 
13 496 B e l g i a 
14 443 Jugoslavia 
15 427 Japani 
16 369 Espanja (1963) 
17 340 S v e i t s i 
18 320 Turkki 
19 314 Brasilia (1963) 
20 302 Argentiina 
21 267 Egypti 
22 250,5 I s r a e l 
23 241 Pakistan 
24 235 T a n s k a 
25 220 Bulgaria (1962) 
26 208 N o r j a 
27 193 Persia 
28 188 Kreikka 
29 176,3 Portugal 
30 165 Indonesia 
31 160 Etelä-Afrikka 
32 144 Venezuela 
33 132 I t ä v a l t a 
34 130 Meksikko 
35 130 S u o m i 
36 94,1 Thaimaa 
37 78,5 Chile 
38 78,2 Peru 
39 77 Uusi Seelanti 
40 76 Filippiinit 
41 53,3 Nigeria (1963) 

Opetus 
milj. Maa 

35 528 Yhdysvallat 
16 106 Neuvostoliitto 
4 346 Iso-Britannia 
2 250 Länsi-Saksa 
2 003 Italia 
1 820 Kanada 
1 033 Japani 
1 008 H o l l a n t i 
1 002 Puola 

736 B e l g i a 
582 Intia 
572 R u o t s i 
468 Australia 
373 Brasilia (1963) 
301,5 Meksikko 
273 S u o m i 
262 Argentiina 
243 T a n s k a 
221 Bulgaria (1963) 
319 Turkki 
217 I t ä v a l t a 
205 Espanja (1963) 
174 Venezuela 
164 N o r j a 
149 Filippiinit 
140 Egypti 
115 Uusi Seelanti 
115 Peru 
110 Chile 
107 Jugoslavia 
105 Thaimaa 

94,6 I s r a e 1 
89 Nigeria (1963) 
75,1 Etelä-Afrikka 
70 Pakistan 
42,3 Portugal 
41,1 S v e i t s i 
14 Indonesia 

Terveys 
milj. Maa 

40 836 Yhdysvallat 
20 339 Neuvostoliitto 

3 231 Länsi-Saksa 
3 138 Iso-Britannia 
1 207 Australia 

838 Puola 
415 Kanada 
245 Intia 
183 T a n s k a 
173 R u o t s i 
172 Venezuela 
165 Brasilia (1963) 
163 Uusi-Seelanti 
136 Argentiina 
128 Bulgaria (1963) 
107 S u o m i 
73 Jugoslavia 
64 Meksikko 
60,6 Turkki 
53,8 Peru 
50,8 Egypti 
47,5 Etelä-Afrikka 
42 B e l g i a 
38,6 I s r a e l 
37,9 N o r j a 
36 H o l l a n t i 
35,7 Nigeria (1983) 
26 Pakistan 
21,2 Thaimaa 
14,1 Portugal 
11,1 I t ä v a l t a 
6,0 Indonesia 
3,7 S v e i t s i 
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H I K K I H A P P O O Y Hotelli PALACE, Hotel 

Helsinki 

PARAISTEN KALKKI Oy 
LAPUAN P A T R U U N A T E H D A S 

Lapua 

V A A L I K E R Ä Y S 
I N V A L I I D E I L L E 

Kansanedustajain vaalit ovat maa-
liskuun 15. ja 16. päivinä. Tällöin 
on jokaisen äänivaltaisen kansalai-
sien riennettävä äänestyspaikalle, 
sillä äänioikeus oin kaosainivalllfeaim-
me perustekijöitä, eikä sitä saa jät-
tää käyttämättä. 

Äänestyspaikalla j Okainen voi lan-
taa tukensa myös Suoimein Siviili- ja 
Asevelvollisuusiinvalidien Liiton 
harjoittamalle laajamittaiselle vam-
maisten kuntoutukselle ja huolMlfe. 
Liitto on näet siaamult sisäasiainmi-
nisteriöltä ainoana luvan varain-
keräykseen vaalipiaikioiilila ja toivOoi, 
että jokainen äänestäjä muistaa tä-
män keräyksen ja antaa apunsa in-
valideille. 

E ^ H A N K K U A 
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NESTE OY 

Sotainvaliidien Veljesliiton 
O P A S K O I R A K O U L U 

kouluttaa maan kaikille 
sokeille opaskoiria 

OPASKOIRAKOULU kasvattaa opaskoiriksi tarvittavat koirat suurimmaksi 
osaksi itse. 

OPASKOIRIEN kehitykselle olisi muutaman kuukauden kestävä KOTI-
HOITO, ennen varsinaisen koulutuksen alkua, suureksi avuksi. 

Uskomme Teitä kiinnostavan opaskoirakoulutuksen. 
Yhteyden saatte osoitteellamme. Kiitoksia. 

O P A S K O I R A K O U L U 
Pitäjänmäki — Puh. 516 474 

Hels ink i 1969. Kunna l l i spa ino 
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