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PERUSTEELLINEN SUUNNITTELU 
RANNIKKOPUOLUSTUKSEN 
RAKENTAMISEN KULMAKIVI 

Kaiken työskentelyn onnistumisen keskeinen perusedellytys on suunnittelu. Ny-
kyaikana tähän pakottaa paitsi järjel l inen ratkaisu, sinänsä myös — ja mitä suu-
rimmassa määrässä — kustannuksiltaan edull isimpaan ratkaisuun pyrkiminen ase-
tettujen tavoitteiden saavuttamiseksi taloudell isimmalla tavalla käytettävissä olevien 
voimavarojen puitteissa. 

Pitkäjänteisen harkitun suunnittelun tuloksena rannikkopuolustuksemme on en-
sisijaisesti taisteluvälinetekniikassa kokenut ikäänkuin uuden tulemisen, jolla voi-
daan odottaa olevan kestävää arvoa maamme kokonaispuolustuksen lujittamisessa. 

Tämän numeron tarkoituksena on osaltaan korostaa suunnittelun jatkuvuuden 
merkitystä ja tehdä juhlavuoden johdosta kunniaa myös sille miehelle — Augustin 
Ehrensvärdille, joka on näytellyt niin merkittävää osaa rannikkopuolustuksemme 
varhaisessa suunnittelussa. 

Tämä käsillä oleva numero on lehtemme 15-vuotiskerran täyttymisnumero. Toi-
mitus toivoo, että se kiinnostus, jota "Rannikon Puolustajaa" kohtaan on mainitun 
taipaleen aikana tunnettu, edelleen säilyisi ja voimistuisi ja että myös tälläkin ker-
taa alijäämäinen budjettimme saataisiin yhteisvoimin tasapainoon. Tässä mielessä 
toimitus haluaa kiinnittää lukijakunnan ja ystävien huomiota taloudell isen tilan pa-
rantamiseksi tässä numerossa osoitettuun vetoomukseen. 
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R A N N I K O N PUOLUSTAJA 15-VUOTIAS 

Joulukuun alkupäivinä 15 vuotta sitten näki-
vät vuosikokoustaan pitämään saapuneet ran-
nikkotykistön upseerit istuimillaan ensimmäi-
sen numeron "Rannikon Puolustajaa". 

Ajatus työmaalehden tapaisen aselaji- ja 
uutislehtisen julkaisemiseen esitettiin jo vuo-
deksi 1957 valitun johtokunnan järjestäytymis-
kokouksessa. Sellaisen julkaisun tarpeellisuus 
oli todettu yli puoli tuhatta kilometriä leveälle 
rannikon osalle siroteltujen yhdistyksen jäsen-
ten keskuudessa kuin myös "Johtorenkaan" ja 
siviiliin siirtyneiden upseereiden taholta. Se ei 
suinkaan merkinnyt sitä, etteikö tunnustettu 
yhdistyksen johdon valppaasti seuranneen ase-
lajin ja jäsentensä asioita sekä vireästi ajaneen 
näiden etuja vaan sitä, että toivottiin ajankoh-
taista tietoa aselajin kehitystä ja koulutusta 
koskevissa asioissa ja mikä oleellisinta, lähem-
pää kosketusta joukko-osastojen kesken ja yh-
teyttä niissä palveleviin tovereihin. Esimerkiksi 
henkilökuntaa koskevat asiat, palvelukseen 
otot, tehtäviin määräämiset, ylennykset, merk-
kipäivät, erot jne ovat aina olleet yleisen mie-
lenkiinnon kohteina. Lisättäköön vielä, että 
moni palveluksesta eronnut tai eläkkeelle siir-
tynyt upseeri ja aliupseeri oli valittanut yhtey-
den katkeamista aselajiinsa, joukko-osastoon ja 
tovereihin, joiden kanssa oli vuosikymmenet ja-
kanut samat kohtalot. Jo yksistään evp-upsee-
reita arvioitiin tuolloin olleen noin 150 ja en-
tisiä kanta-aliupseereita vieläkin enemmän. 

Johtokunnan kokouksessa 15. 4. 1957 todet-
tiin yksimielisesti lehtisen tarpeellisuus kanta-
henkilöstön keskeisen kosketuksen edistämisek-
si sekä yhteyden ylläpitämiseksi ja mielenkiin-
non herättämiseksi aselajin siviilipiireihin. 
Alunperin pidettiin selviönä, että lehtisen luki-
japiiri tuli kattamaan koko kantahenkilöstön, 
siis myös alipäällystön ja siviilitoimenhaltijat 
yhdistyksessä toimivan hautausapurenkaan ta-
voin. 

Vuonna 1957 oli rannikkotykistöllä ja laivas-
tolla vielä yhteinen johto ja sotakoulu. Perus-
tettavan lehden taloudellista asemaa ja sen si-
sällön monipuolistamista ajatellen otettiin yh-
teys Meriupseeriyhdistyksen silloiseen johtoon 
yhteisen meri- ja rannikkopuolustuslehden pe-
rustamiseksi. Meriupseeriyhdistys toimitti tuol-
loin "Suomi merellä"-julkaisua. Siten olisi saa-
vutettu suurempi lukijapiiri ja yhteiselle asial-
lemme enemmän huomiota. Ehdotuksemme kui-
tenkin kohteliaasti torjuttiin. 

Ei voida väittää, että lehtemme julkaisemi-
sessa olisi hätiköity. Pahimpana vaikeutena oli 
yhdistyksen taloudellinen tila, koska muutaman 

vuoden väliajoin toimitettava Rannikkotykistön 
vuosikirja vei leijonan osan noin 400.000 van-
haan markkaan nousseista vuosittaisista tulo-
ja menoarvioista. Vuonna 1957 oli yksistään 
kirjoituspalkkioina maksettu lähes 140.000 
markkaa. Suunniteltu lehtemme ei siis saanut 
rasittaa yhdistyksen taloutta ja niinpä vuodeksi 
1958 varattiin sitä varten vain 15.000 vanhaa 
markkaa. Hädin tuskin sillä pystyttiin peittä-
mään painatus- ja postikulut. Se rajoitti lehti-
sen ilmestymisen vain neljään 4—8 sivuiseen 
numeroon vuodessa. Lisäksi oli otettava huo-
mioon, että kirjoitus- ja toimituspalkkioita ei 
voitaisi lainkaan maksaa, vaan lehden sisältö 
oli saatava korvauksetta. Siksi toimitustyö 
järjestettiin siten, että päätoimittajana tuli ole-
maan yhdistyksen puheenjohtaja apunaan yh-
distyksen muista luottamustehtävistä vapautet-
tu toimitussihteeri sekä joukko-osastoissa kir-
jeenvaihtajat, joina toimivat yhdistyksen yh-
dysupseerit tai muut "sujuvan kynän" käyttä-
jät. Kussakin numerossa oli painopiste vuoron 
perään jonkun rt-joukon alueelta. 

Asiaa puolin ja toisin noin vuoden verran 
harkittuaan ja valmistettuaan sekä Pääesikun-
nalta luvan saatuaan johtokunta lopulta päätti, 
että Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ryhtyy 
julkaisemaan "Rannikon Puolustaja"-nimistä 
lehtistä. Se teki sen tietoisena tulevista vaikeuk-
sista, mutta myös siitä, että omien jäsenien li-
säksi "Johtorengas" reserviupseereineen tulisi 
kirjoitus- ym. apua antaen tuntuvasti tukemaan 
yhteistä yritystämme eikä se ole siinä erehty-
nytkään. 

Kymmenisen vuotta sitten perustivat sotave-
teraanit kiltajärjestön. Oli luonnollista, että 
Rannikon Puolustajain Killan jäsenet liittyivät 
tämän lehden toimintapiiriin. Saihan kiltaväki 
tässä lehtisessä mahdollisuuden omien asioitten-
sa ja jäsentensä kirjoitusten julkaisemiseen. 
Rannikon Puolustajain Killan osallisuus ja tu-
ki vahvistivat huomattavasti lehtisemme ase-
maa näinä lehtikuolemisten aikoina. 

Rannikon Puolustaja on vuoden 1957 vuosi-
kokouksesta lähtien ilmestynyt säännöllisesti 
neljästi vuodessa milloin laihana, vain uutisia 
ja jonkun ajankohtaisen asian sisältävänä, mil-
loin lihavampana ja sisältörikkaampana. Meillä 
vanhoilla jo siviiliin siirtyneillä samoinkuin 
nuorilla vielä asetakkia kantavilla on aihetta 
olla kiitollisia niille tovereillemme, jotka vuo-
sien varrella ovat tehneet epäitsekästä työtä 
lehtisemme hyväksi. 

(Jatkuu siv 5) 
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Evl Pentti Silvast 

A U G U S T I N E H R E N S V Ä R D I N 
K U O L E M A S T A 200 V U O T T A 

Suomenlinnan linnoituksen rakentaja Au-
gustin Ehrensvärd kuoli 4. 10. 1772 Mynämäellä 
62-vuoden ikäisenä. Tuon aikuisissa muistopu-
heissa mainitaan, että Ruotsi menetti silloin 
erään historiansa taitavimmista sotilaista. Mai-
nesanaan voi tänään yhtyä. 

Augustin Ehrensvärdin isä oli Stralsundista 
kotoisin ja nimeltään Schäffer. Hän palveli Tu-
run läänin jalkaväkirykmentissä majoitusmes-
tarina. Pultavan taistelun jälkeen isä aateloi-
tiin nimellä Ehrensvärd. Augustin Ehrensvärdin 
äiti oli syntyjään Marheim -— Mannerheim. 
Augustin nimi tuli perintönä äidin isältä. 

Nuorukainen aloitti uransa tykistössä vapaa-
ehtoisena. Hänen tavoitteenaan oli kuitenkin 
matematiikka. Ansioituneet opettajat Kristoffer 
Palhem ja Carl Cronstedt olivat tässä 
Ehrensvärdiä kannustamassa. Sotilasura vei 
kuitenkin miehen mennessään. Matematiikka ja 
fysiikka muodostuivat nuorelle tykistöupseeril-
le ja linnoittajalle tukiaineiksi. 

Lähimpänä alkuperäisiä tavoitteitaan Augus-
tin Ehrensvärd oli 1730-luvulla. Hän teki silloin 
pitkän opintomatkan Eurooppaan ja tutustui 
sen ajan uusimpiin asetehtaisiin. Kotiin palat-
tua oli "kapteeni mekanuksen" paikka odotta-
massa vasf ikään perustetussa tykistökoulussa. 
Samalla Ehrensvärd sai kunnian toimia Ruot-
sin Tiedeakatemian ensimmäisenä sihteerinä, 
puheenjohtajana oli Carl Linné. 

Ehrensvärd osallistui kolmeen eri sotaan: 
1741—43 Hattujen sotaan, 1745—46 Schleesian 
sotaan Fredrik Suuren armeijassa ja 1756—62 
Pommerin sotaan. Sotaonni ei kuitenkaan ollut 
suuri. Parhaaksi voitoksi mainitaan usein se, 
että Ehrensvärd valtasi Hat tujen sodassa venä-
läisen patterin Siltavuoren rannassa ennen Hel-
singin nummella tapahtunutta ruotsalaisten an-
tautumista. 

Fredrik Suuren joukoissa Ehrensvärd oli op-
pilaana, Pommerin sodassa ensin tykistökomen-
tajana ja sitten ylipäällikkönä. Palkkioksi hän 
sai ratsuväen kenraalin arvon ja ylennyksen 
vapaaherralliseen säätyyn. Aikalaisten arvoste-

lu Ehrensvärdistä sodan johtajana sisältää mo-
nia varauksia. Hänen henkilökohtaiset ominai-
suutensa tunnustetaan, mutta operaatioista ol-
laan eri mieltä. Yleensä Ehrensvärdin sodan-
käyntitapaa pidetään defensiivisenä. Eh-
rensvärdiä lähellä ollut Jaakko Maunu Sprengt-
porten arvelee tämän johtuneen siitä, että "ken-
raali ei ollut ennen sotaretkeä perehtynyt tar-
peeksi taktiikkaan ja manöövereihin." 

Augustin Ehrensvärdin suuruus tuli esiin ra-
kentajana. Vuosien 1746—47 valtiopäivillä hän 
osallistui puolustusdeputation työskentelyyn ja 
vei lävitse päätöksen Suomen linnoitusten vah-
ventamisesta. Kesällä 1747 suoritettiin tiedus-
telu ja lähes neljännesvuosisadan kestäneet lin-
noitustyöt pääsivät Sveaborgissa — Suomenlin-
nassa käyntiin. Tätä on kuvat tu monissa eri 
yhteyksissä. Erikseen on pantava merkille, että 
Ehrensvärd huolehti myös työnaikaisen piirus-
tus- ja kuvamateriaalin aikaansaamisesta. Suo-
menlinnan rakennustöiden sarjaan on sitävas-
toin jäänyt Ehrensvärdin toiminta Suomen tie-
ja kanavajärjestelmien kehittämiseksi. Tätä 
koskevat tiedusteluretket aloitettiin jo 1740-lu-
vun lopulla. Augustin Ehrensvärdiä voidaan 
sen vuoksi hyvällä syyllä pitää myös eräänä 
Suomen tie- ja vesirakennuslaitoksen perusta-
jana. 

Vapaaherra ja ratsuväenkenraali luopui ase-
mastaan linnoituksen rakentajana ja saaristo-
laivaston ylipäällikkönä 1770-luvun alussa. Kus-
taa III vallankaappaus elokuussa 1772 toi Au-
gustin Ehrensvärdin vielä kerran mukaan val-
tiolliseen elämään. Kustaa tarjosi hänelle Suo-
messa olevien joukkojen ylipäällikkyyttä. 
Ehrensvärd vetosi korkeaan ikäänsä sekä ter-
veydentilaansa ja kieltäytyi. Tunnustukseksi 
Kustaa III antoi hänelle kreivin arvon ja sota-
marsalkan sauvan vain muutamaa viikkoa en-
nen Augustin Ehrensvärdin kuolemaa. 

Kreivin ja sotamarsalkan ruumis tuotiin suu-
rin juhlallisuuksin Helsinkiin juhannuksena 
1773. Turunmaa-luokan uusin tykkivene Zod-
brak suoritti tämän kunniatehtävän. Eh-
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Kuva linnoituksen rakentajan arkipäivää, liioilla mukavuuksilla ei elämää rikastettu. 

rensvärdin arkkua säilytettiin Helsingin van-
hassa puukirkossa vuoteen 1783. Heinäkuun 5. 
päivänä se silloin laskettiin Suomenlinnan lin-
nanpihan keskellä olevaan hautamonumenttiin. 
Kustaa III asetti paikoilleen hautaholvin vii-
meisen marmorikiven. 

Nyt linnanpihalla oleva, kuninkaan suunnit-

telema ja Tobias Sergelin tekemä muistomerk-
ki valmistui kokonaisuudessaan 1800-luvun en-
simmäisinä vuosina, todennäköisesti vuoteen 
1804 mennessä. Viimeiset muistomerkin vala-
mista koskevat välikirjat on päivätty Tukhol-
massa 27. 8. 1802. Eurooppa eli jo uusien myrs-
kyjen kourissa. 

(Jatkoa siv 3) 
Syksyn myrskypilvien peittäessä taivaan ja 

kauniin saaristomme autioituessa alkaa eristäy-
tyneisyyden tunne kalvaa ulkolinnakkeilla ja 
rannikon syrjäseuduilla palvelevan upseerin ja 
aliupseerin mieltä. Jos tämä 15-vuotias lehti 
edes hetkeksikin on pystynyt hälventämään yk-
sinäisyyden tunnetta ja tuonut virkistystä tai 
jos se vanhoissa rannikon tykkimiehissä on he-
rättänyt mieltä lämmittäviä muistoja menneil-
tä päiviltä, on se jo sillä täyttänyt ja täyttää 
edelleen tehtävänsä. Toivotamme Rannikon 
Puolustajalle jatkuvaa menestystä. 

Eräs perustajista 

V A R A T T U 
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Kapteeni "Järjestelmät toimivat paremmin — 
U Myllyniemi jos niillä on kykyä luoda uutta ja 

jos ne pystyvät joustamaan". 
Schein, Edgar H. 

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

I Suunnittelusta 
Kokonaisvaltaiselle yhteiskuntapolitiikalle 

ominainen piirre on ollut 1960-luvulla suunnit-
telun merkityksen korostuminen. 

Suunnittelun tuloksena syntyy toimintaohjel-
mia, joita laadittaessa joudutaan tekemään mo-
nenlaisia valintoja tulevaisuutta ajatellen. "Jot-
ta valinnat voisivat olla järkiperäisiä, tulisi ai-
na olla käytettävissä tietoa ratkaisuun vaikut-
tavista tekijöistä. Päätöstä tehtäessä pitäisi olla 
käytettävissä tieto tulevaisuudesta, sen ajan 
olosuhteista ja vaikuttajista, jota päätös tarkoit-
taa. Nykyisyys on menneisyyden tuote ja tule-
vaisuus riippuu näistä molemmista. Lisäksi 
päätöksentekijä pyrkii ratkaisullaan ohjaa-
maan tulevaisuutta." 

Suunnittelun ominaisuuksia ovat 
—• tavoitteellisuus, 
— pitkäjännitteisyys ja 
— rationaalisuus. 

Suunnittelun ajallisen ulottuvuuden perus-
teella voidaan erottaa 
— pitkän tähtäyksen suunnittelu, joka pyrkii 

selvittämään asioita 10—15 vuoden perspek-
tiivillä 

— keskipitkä, eli ajallisesti 5—10 vuoden jak-
soja käsittävä tutkimus ja 

— lyhyen tähtäyksen eli alle viiden vuoden 
ajanjaksoihin pitäytyvä suunnittelu. 

Lappalainen on todennut pitkän tähtäyksen 
tutkimuksen ja suunnittelun yleisestä metodii-
kasta seuraavaa: "Maanpuolustusta koskevaa 
pitkän tähtäyksen suunnittelua palvelevan tut-
kimuksen kaksi perusanalyysiä ovat 
— uhka-analyysi ja 
— voimavara-analyysi". 
Suoritettaessa edellä mainitut analyysit rannik-
kopuolustus järjestelmän suunnitteluun liittyen 
on mielekästä käyttää tutkimusmenetelmänä 
j är j estelmäanalyysiä. 

II Rannikkopuolustusjärjestelmän suunnitte-
luun liittyvästä käsitteistöstä 

A. Järjestelmä 
Useat tutkijat ovat määritelleet käsitettä jär-

jestelmä: "Järjestelmä — ihminen yhtenä niis-
tä — on toistensa kanssa yhteistoiminnassa 

olevien osien tai osajärjestelmien muodostama 
kokonaisuus". 

"Järjestelmä on joukko objekteja, jotka omi-
naisuuksiensa perusteella ovat riippuvuussuh-
teessa toisiinsa." 

Määritelmien perusteella voidaan eritellä seu-
raavia järjestelmän ominaispiirteitä: 
1) Järjestelmä on kokonaisuus. 
2) Järjestelmä muodostuu osajärjestelmistä tai 

alkioista ja niiden välisistä suhteista. 
3) Järjestelmän osat tai osajärjestelmät ovat 

toistensa kanssa yhteistoiminnassa. 
Ihmisen suhde järjestelmään on mielenkiintoi-
nen. Ihminen sinänsä on eräs järjestelmä. Toi-
saalta ihminen on usein osa jostakin järjestel-
mästä. Ihmistä tarvitaan päätöksen tekijänä ja 
järjestelmän prosessien säätäjänä. 

B. Rannikkopuolustusjärjestelmä 
Käsitteille rannikkopuolustusjärjestelmä ja 

rannikkopuolustus ei ole valmiita määritelmiä. 
Käsitteiden meripuolustus ja alueellinen puo-
lustusjärjestelmä perusteella on kuitenkin joh-
dettavissa esimerkiksi seuraavat määritelmät: 

Rannikkopuolustus — valtakunnan alueve-
sien valvonta sekä alueloukkausten ja hyök-
käysten tor junta rannikolla ja siihen liittyvällä 
merialueella maista toimivin asejärjestelmin. 

Rannikkopuolustusjärjestelmä — valtakun-
nan rannikot käsittävä puolustusjärjestelmä, jo-
ka koostuu rannikolla sotatoimiin kykenevistä 
alueellisista yhtymistä, rannikkoalueista. 

Rannikkopuolustusj ä r j estelmämme käsittää 
— johtamisjärjestelmän, 
—- asejärjestelmät, 
— huoltojärjestelmän ja 
—• koulutusjärjestelmän. 

Kukin näistä voidaan edelleen jakaa osajär-
jestelmiin. Siten esimerkiksi merivalvontajär-
jestelmä on johtamisjärjestelmän osajärjestel-
mä. Asejärjestelmät voivat käsittää 
—- tulenjohto- ja mittausjärjestelmän, 
—• laskentajärjestelmän, 
—- varsinaiset aseet, 
— ilmatorjunta]ärjestelmän ja 
— lähipuolustus järjestelmän. 

Eri asejärjestelmillä voi lisäksi olla yhteisiä 
osajärjestelmiä. 
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C. Menetelmäntutkimus 
Aikakautemme ajattelulle on ominaista pyr-

kimys suurimpaan mahdolliseen tuotokseen 
pienimmällä mahdollisella panoksella. Monias-
teisissa ratkaisuprosesseissa pyritään jokaisen 
ratkaisun avulla saavuttamaan suotuisat lähtö-
kohdat seuraavaa ratkaisua silmälläpitäen. Pe-
rusteiden saamiseksi päätöksenteolle voidaan 
käyttää apukeinona menetelmäntutkimusta. 

Menetelmäntutkimuksesta käytetään englan-
ninkielisessä lähdekirjallisuudessa nimityksiä 
operations research, operational research ja 
operations analysis sekä ruotsinkielisessä ope-
rationsanalys. 

Lukuisat eri tutkijat ovat pyrkineet määritte-
lemään käsitettä menetelmäntutkimus: 

"Tieteellinen menetelmä, jonka avulla saa-
daan johtajien käyttöön kvantitatiivinen perus-
ta päätöksen tekoa varten." 

"Menetelmäntutkimus on tieteellisten meto-
dien hyväksikäyttöä päätöksenteon perustana." 

MSKETELMÄKUTKIMUK3EN TYÖVAIHEET 
Työnantaja Tutkimusryhmä (Team) 

Tehtävien anta-
minen johto-
esikunnasta 

Neuvottelu 

1.vaihe: Probleeman 
muokkaaminen 

2.vaihe; Vallitsevien 
olosuhteiden 
tutkiminen 

5§>| 

Ratkaisun an-
taminen joh-
tajan päätöB-
tä varten ja 
sitä seuraa-
va päätös 

5.valhe: Lähtökohtatilan-
teen kriitilli-
nen arvostelu 

4.valhe: Matemaattisen 
mallin muo-
dostaminen 

5.vaihe: Tehtävän mallin 
mukainen rat-
kaisu 

6.valhe: Ennuste (toden-
näköinen optimi) 

7.valhe: Toimeenpano ja 
toimenpiteiden 
valvonta 

8.valhe : Tulosten tarkkai-
lu 

Kuva 1 

Menetelmäntutkimus on apukeino pyrittäessä 
ongelman ratkaisuun. Esimerkki menetelmän-
tutkimuksen työvaiheista on esitetty kuvassa 1. 

Asejärjestelmien tekninen kehitys ja rauhan 
a jan puolustuskysymysten muuttuminen suu-
ressa määrin taktisista ongelmista suunnittelu-
ongelmiksi ovat muuttaneet osittain menetel-
mäntutkimuksen luonnetta. Uudentyyppistä, lä-
hinnä suunnittelu- ja johtamiskysymyksiin kes-
kittyvää menetelmäntutkimusta nimitetään jär-
j estelmänanalyysiksi. 

D. Järjestelmänanalyysi 
Järjestelmänanalyysi on hallinnollista johta-

mista, jota voidaan soveltaa sotilasjohdon kai-
killa tasoilla. Poiketen monista muista hallin-
non menettelytavoista järjestelmänanalyysi pe-
rustuu ongelman analyyttiseen ja tarkkaan 
kvantitatiiviseen lähestymistapaan ja siihen 
voidaan soveltaa joko yksinomaan loogista päät-
telyä tai matemaattista mallia. 

Järjestelmänanalyysi tutkii sotilaallisten voi-
mavarojen vaihtoehtoisia yhdistelmiä maksi-
moidakseen tehokkuuden koottujen voimavaro-
jen rajoissa. 

Järjestelmänanalyysin vaiheet on esitetty ku-
vassa 2. 

III Järjestelmänanalyysin soveltamisesta ran-
nikkopuolustusjärjestelmän suunnittelussa 

A. Probleeman määrittely eli rannikkopuolus-
tusjärjestelmälle asetettavat vaatimukset 

Probleeman määrittely on välttämätöntä, jot-
ta tavoite saavutettaisiin. Jos järjestelmälle ase-
tettavat vaatimukset ovat epämääräiset, niin 
järjestelmästä tulee epämääräinen. 

Rannikkopuolustusj är j estelmälle asetetta-
viin vaatimuksiin vaikuttavat mm tulevaisuu-
den maihinnousun kuva, solmimamme kansain-
väliset sopimukset ja puolustusvoimien kehittä-
misen tavoitteet. 

Järjestelmän rajaaminen ja suhde toisiin jär-
jestelmiin kuten maavoimien muihin asejärjes-
telmiin, merivoimien asejärjestelmiin ja ilma-
puolustusjärjestelmään on olennainen osa 
probleeman määrittelystä. 

B. Vaihtoehtoisten ratkaisujen tarkastelu ja 
optimiratkaisun valinta 

Järjestelmälle etsitään vaihtoehtoiset ratkai-
sut, joita verrataan keskenään. Vaihtoehdot 
voivat perustua olevaan järjestelmään tai olla 
kokonaan uusia. 

Vaihtoehdoista valitaan paras käyttäen apuna 
menetelmäntutkimusta ja muita kvantitatiivisia 
menetelmiä. 

C. Järjestelmänanalyysin muut vaiheet 
Järjestelmä syntetisoidaan optimiratkaisun 

mukaiseksi laatimalla järjestelmän teoreettinen 
malli. "Malli on idealisoitu kuva, siten yksin-
kertaistettu, että jotkut olennaiset piirteet tu-
levat selvästi esille." Teoreettisen mallin avulla 
saatuja suoritusarvoja käytetään hyväksi raken-
nettaessa järjestelmän fysikaalinen malli (esim. 
aseen koekappale). 
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Kuva 2. Järjestelmäanalyysin vaiheet. 

Fysikaalisen mallin avulla tarkistetaan jär-
jestelmän osien yhteisvaikutus. Tämän jälkeen 
järjestelmä testataan ja viimeistellään testitu-
losten perusteella vaatimusten mukaiseksi. Eri 
vaiheiden kesken tapahtuu suunnittelun aikana 
takaisinky tkentöj ä. 

Yhdistelmä 
Järjestelmäanalyysin soveltaminen rannikko-

puolustusjärjestelmän suunnitteluun ja kehit-
tämiseen vaatii jatkuvaa pitkäjännitteistä toi-
mintaa. Suunnitteluajanjakson kuluessa saatta-
vat mm. järjestelmälle asetettavat vaatimukset 
tarkentua, jopa muuttua. 

Suotuisan lopputuloksen saavuttaminen edel-
lyttää tasapainoista ja kokonaisvaltaista, reaa-
liset mahdollisuutemme huomioon ottavaa työs-
kentelyä. Päämäärä on hyvinkin saavutettavis-
sa kun suunnittelijoiden toiminnan takeena on 
pitkäjännitteinen, valtakunnan poliittisen joh-
don hyväksymä puolustusvoimien kehittämis-
ohjelma. Tässä mielessä voidaan noin vuosi sit-
ten julkistettua Parlamentaarisen puolustusko-
mitean mietintöä pitää hyvin tervetulleena. 

Lähteet 
Kirjallisuus 
Klaus, Georg: Wörterbuch der Kybernetik. 

Berlin 1968. 
Nieminen, Armas: Yhteiskuntasuunnittelun tar-

peellisuudesta, käsitteestä ja toimintatavoista. 
Yhteiskuntasuunnittelu II. Seinäjoki 1968. 

Schein, Edgar H.: Organisaatiopsykologia. Jy-
väskylä 1969. 

Schinners, Stanley M. Techniques of System 
Engineering. New York 1967. 

Sipponen, Kauko: Päätöksenteko kansanvallas-
sa. Helsinki 1967. 

Stoller, David S.: Operations Research: Process 
and Strategy. Berkeley and Los Angeles 1964. 

Suomen kaupunkiliitto: Kuntasuunnittelu. Lah-
ti 1968. 

Wentzel, Jelena: Operationsforschung. Eine Ein-
führung fü r Kommandeure und Stäbe. Berlin 
1966. 

Aikakauslehdet 
Kumpula, Martti: Järjestelmät — informaatio 

— ihminen. Tiede ja Ase n:o 22/1964, ss. 154 
—225. 

Lappalainen, Matti: Puolustusvalmiuden kehit-
tämistä koskevan tutkimuksen ja suunnitte-
lun yleisistä perusteista. Sotilasaikakauslehti 
n:o 1/1970, ss. 16—22. 

Schuman, Perry L.: Weapons Systems Analysis. 
Marine Corps Gazette n:o 1/1967, ss. 18—29. 

Julkaisemattomat lähteet 
Huuhka, K.: Operaatioanalyysi, sen tarpeelli-

suus ja koulutuksen järjestely meillä. Sota-
korkeakoulun moniste v 1963. 

Ivars, R.: Järjestelmäsuunnittelusta. Moniste v 
1970. 

Pernaa, V. Y.: Järjestelmäanalyysin pääpiir-
teitä. Sotakorkeakoulun moniste v 1970. 

Renauld, P.: Sotilaallinen menetelmätutkimus. 
Menetelmätutkimuksen seminaari 1960—61. 
Esitelmät. Sotakorkeakoulu. 
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VETOOMUS lukijalle 

Rannikon Puolustaja-lehti on viidentoista 
vuoden ajan pyrkinyt omalta osaltaan rakenta-
maan kiinteää yhteistyötä kaikkien rannikko-
joukoissa palvelleiden ja palvelevien kesken. 
Lehti on kehittynyt alkuajan nelisivuisesta 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen tiedotus-
lehdestä nykyiseksi, edellä mmainitun ja Ranni-
kon Puolustajain Killan yhdessä kustantamaksi, 
monipuoliseksi julkaisuksi. 

Lehden taloudesta vastasi RtUY vuoteen 
1966, jolloin lehdestä muodostettiin oma kir jan-
pitoyksikkö ja taloudellinen vastuu siirtyi mo-
lemmille julkaisijayhdistyksille. Alkuvuosina 
lehteä jaettiin RtUY:n jäsenten lisäksi myös 
yhdistyksen ulkopuolisille yhden markan ti-
lausmaksusta vuosikerralta. Killan tultua toi-
mintaan mukaan on lehti ollut ensisijaisesti 
vain julkaisijayhdistysten jäsenten jäsenetuihin 
kuuluva julkaisu, jota jaetaan myös runsaasti 
varusmiesten ja reservin kertausharjoituksissa 
olevien luettavaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että 
yhdistykset siirtävät tietyn osan keräämistään 
jäsenmaksuista lehden kustannuksiin. Lehden 
kustannukset pyritään kuitenkin mahdollisuuk-
sien mukaan peittämään ilmoitustuloilla ja ali-
jäämän täyttävät kustantajayhdistykset. 

Lehden painatus, kuljetus, postitus ym kus-
tannukset ovat nykyisin yli yhden markan jo-
kaista kappaletta kohti. Nämä kustannukset 
ovat pakollisia, sillä lehden toimittajille ja kir-
joittajille ei ole maksettu eikä ole voitu mak-
saa tähän mennessä minkäänlaista korvausta. 

Lehti on käytännöllisesti katsoen koko toi-
mintansa ajan ollut taloudellisissa vaikeuksissa 
siten, että laskut on voitu maksaa yleensä vas-
ta seuraavasta numerosta kertyneillä ilmoitus-

tuloilla tai ilmoitushankinnan usein aikaisem-
min epäonnistuessa yhdistysten taikka jopa ti-
lapäisillä lainavaroilla. Tästä epävarmasta tilan-
teesta olisi päästävä vakaalle taloudelliselle 
pohjalle niin, että laskut pystyttäisiin maksa-
maan ajoissa. 

Yhtenä monista parantamistoimenpiteistä on 
toimitusneuvosto päättänyt kääntyä lukijoitten 
puoleen uskoen, että "kansan käsi on karttui-
sa". 

Tämä VETOOMUS on tarkoitettu erityisesti 
Sinulle, joka et syystä tai toisesta ole tullut ot-
taneeksi osaa lehden kustannuksiin maksamal-
la vuosittaiset jäsenmaksusi aselajiyhdistyksel-
lesi. Olet kenties jopa ihmetellyt saatuasi leh-
den vuodesta toiseen ilmaiseksi. Syy ei ehkä 
ole Sinun vaan esim yhdistyksesi alaosaston, 
joka ei ole perinyt maksuja. Nyt Sinulla on ti-
laisuus korjata joko oma tai yhdistyksesi lai-
minlyönti maksamalla lehden vuosikerrat (4 
mk/vuosi) oheisella tilillepanokortilla. Näin 
myös varmistat lehden jatkuvan tulon, sillä en-
nen pitkää joudutaan tilanteeseen, jolloin lehti 
voidaan lähettää vain maksaneille. Muista mer-
kitä osoitteesi ja jos olet UUSI lukija, merkintä 
tästä. 

Tämä VETOOMUS on tarkoitettu myös Si-
nulle, joka kenties olet maksanut säännöllises-
ti jäsenmaksusi tai ehkä vuosia sitten esim 
Killan ainaisjäsenmaksun ja pidät tärkeänä 
turvata lehden jatkuva ilmestyminen. Oheista 
tilillepanokorttia käyttäen Sinulla on tilaisuus 
kantaa kortesi yhteiseen kekoon maksamalla 
harkitsemasi summan lehden toiminnan tuke-
miseksi. 

Toimitusneuvosto E Veranen 
V Karvinen 
O Lyytinen 
E Tuuli 
P Vähäkallio 
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I N M E M O Rl A M 

NIILO VALDEMAR KESÄMAA 
f 15. 8. 1972 

Eversti Niilo Kesämaa kuoli 15. 8. 1972 Helsingissä. Hän oli syntynyt Mäntsä-
lässä 8. 7. 1897 ja tuli ylioppilaaksi v 1918, suoritti aktiiviupseeritutkinnon Kadetti-
koulussa v 1921 ja yleisesikuntaupseerin tutkinnon Sotakorkeakoulussa v 1927. 

Palveltuaan upseeriksi valmistuttuaan aluksi kenttätykistössä siirtyi ev Kesä-
maa v 1923 rannikkotykistöön, jonka piirissä hän sitten suorittikin varsin ansiok-
kaan päivätyön. Patterin päällikön tehtävistä RT l:ssä hänet siirrettiin v 1930 
RT 3:en Laatokalle, jossa hän toimi patteriston komentajana ja ye-upseerina siir-
tyen RT 2:en patteriston komentajaksi. Sotien jälkeen Niilo Kesämaa toimi Ha-
minan Rannikkolinnakkeiston komentajana vuoteen 1949, jolloin hänet määrät-
tiin Merivoimien esikuntapäälliköksi. Eläkkeelle hän jäi v 1953 Kymen sotilas-
läänin komentajan virasta. 

Talvisodassa toimi Niilo Kesämaa Koiviston alalohkon komentajana ja jatko-
sodassa aluksi Hangon Ryhmän komentajana ja komentajan apulaisena, sittemmin 
rannikkoprikaatin ja rykmentin komentajana Itä^Karjalassa ja sodan loppuvai-
heessa Rannikkojalkaväkirykmentti l :n komentajana. 

Niilo Kesämaassa yhdistyivät syvä isänmaallisuus, tinkimätön velvollisuuden-
tunto ja lämmin inhimillisyys kokonaisuudeksi, jota hänen alaisensa, työtoverin-
sa ja ystävänsä ihailivat. Hänet muistetaan rintamakomentajana, jolla vaikeitten-
kin ratkaisujen edessä oli aikaa myös alaisilleen ja jonka tukeen alaiset aina saat-
toivat luottaa. Niilo Kesämaasta voidaan sanoa, että hän jos kukaan oli etevä so-
tilas j a suuri ihminen. 

Rannikkotykistöaselaji tekee kunniaa eversti Niilo Kesämaan muistolle. 

K U U L U M I S E T 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI SUOMENLINNASTA 
SANTAHAMINAAN 

SlRtR:n PÄIVÄKÄSKY no 7/72 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti jät-

tää tänään jäähyväiset esikuntansa ja esikunta-
patterinsa sekä niitä edeltäneiden rannikkoty-
kistöyksiköiden yli puolivuosisataiselle sijoitus-
paikalle Suomenlinnalle. 

Rykmentin ja sen edeltäjien vaiheet ovat eh-
kä kiinteämmin kuin minkään muun puolustus-
voimain joukko-osaston liittyneet niin rauhan 
kuin sodankin aikana sen sijoituspaikkaan aina 
12. 5. 1918 lähtien, jolloin Suomen leijonalippu 
itsenäisen valtakunnan tunnuksena ensi kertaa 
nostettiin salkoonsa Kustaanmiekan valleille. 
Tänään muistaa rykmentti kiitollisena ja kun-
nioittaen niitä miehiä ja naisia, jotka niin hy-
vinä kuin pahoinakin päivinä ovat sen riveissä 
tehtävänsä täyttäen palvelleet. 

Tänään kiittää rykmentti Suomenlinnan 
asukkaita siitä myönteisestä asenteesta, jolla 
suomenlinnalaiset ovat siihen aina suhtautu-
neet. Joukko-osasto on todella tuntenut vanhan 
Viaporin kodikseen. Rykmentti esittää parhaat 
kiitoksensa myös Suomenlinnan sotilaallisia pe-
rinteitä hoitamaan jäävälle Merisotakoululle 
vuosikymmeniä kestäneestä erittäin hyvästä yh-
teistoiminnasta kuin myös kaikille niille esi-
kunnille, joukko-osastoille, laitoksille, yhtei-
söille ja yksityisille henkilöille, joiden kanssa 
on ollut ilo toimia ja jotka ovat rykmenttiä 
monella tavalla tukeneet. 

Varsin mittavin työsuorituksin on rykmen-
tille luotu hyvät toimintaedellytykset sen 
uudessa sijoituspaikassa. Seisoen omalla poh-
jalla, luottamatta vieraaseen apuun, kiitollise-
na menneestä, uskoen tulevaisuuteen, jatkaa 
rykmentti toimintaansa rannikkotykistön pe-
rinteellisellä maaperällä Santahaminassa tehtä-
vänään valtakunnan tärkeimmän rannikon 
osan ja sen pääkaupungin suojaaminen. 
Rykmentin komentaja 
Eversti 
P Elomaa 

Lähtiäistilaisuus Suomenlinnassa 29. 9. 1972 
Tilaisuus alkoi aamulla 0900 rykmentin ko-

mentajan ev Elomaan laskiessa seppeleen Suo-
menlinnan kirkon sankaritaululle. Varsinainen 
luovutuskatselmus, johon ottivat osaa Me-
riSKrn ja SlRtR:n joukkoja pidettiin Kirkko-
kentällä klo 13.00. Joukkojen katselmuksen, ev 
Elomaan luovutuspuheen ja komdri Heleniuk-
sen vastaanottopuheen jälkeen ampui EPtrin 
kunnialaukauspatteri 11 kunnialaukausta. Ohi-
marssin jälkeen siirryttiin Suomenlinnan Up-
seerikerholle, jossa ev Elomaan tervehdyssano-
jen ja HelSK:n musiikkiesityksen jälkeen maj 
Rönkkönen esitteli Suomenlinnan ja rykmen-
tin vaiheita. 

Tämän mielenkiintoisen esityksen jälkeen ev 
Elomaa jakoi rykmentin pienoislipun Merisota-
koululle ja Rannikkosotilaskotiyhdistykselle 
sekä rykmentin plaketin Museoviraston Suo-
menlinnan museolle. 

Uudet tilat Santahaminassa 
Muuttaessaan Santahaminaan rykmentti sai 

hallintaansa uudet ajanmukaiset tilat esikun-
taa ja esikuntapatteria varten. Rykmentin esi-
kunnan vaatimat tilat ovat kunnostetut enti-
seen Huoltokoulun esikuntarakennukseen. Ra-
kennus on täysin peruskorjattu, eikä vanhasta 
ole muistona muuta kuin ulkonäkö. Esikunta-
patterin uuteen kasarmirakennukseen voidaan 
majoittaa 220 miestä. Majoitus- ja tarvittavien 
peseytymistilojen lisäksi rakennuksessa on tar-
vittavat luokka- ja varastotilat. Varusmiesten 
viihtyisyyden ja koulutuksen tehokkuuden 
kannalta muutos on erittäin huomattava, sillä 
olivathan patterin tilat Suomenlinnassa erittäin 
ahtaat ja huonossa kunnossa. 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI 

Syksy alkaa tehdä tuloaan etelärannikollekin 
työntäyteisen ja tapahtumarikkaan kesän jäl-
keen. 

Rykmentin kesän ohjelmaan ovat kuuluneet 
suurimpina tapahtumina rannikkopatteriston 
kertausharjoitus I Patteriston alueella ehnen 
juhannusta, lukuisat pienemmät sotaharjoituk-
set ja ampumaleirit sekä tietenkin esikunnan 
ja Esikuntapatterin siirtyminen Santahaminaan. 

(Jatkuu siv 15) 
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HANGON RANNIKKO-

PATTERISTO 

TURUN RANNIKKO-

TYKISTÖRYKMENTTI 

Ennen näkemättömän kuuman kesän kynnyk-
sellä ehti patteristo virittyä koulutuspäällikön 
koulutustarkastukseen. Tarkastuskertomusta 
odoteltaessa on t ihkunut tietoja, että hyvin 
meni. 

Raskaan patterin kilpailuammunta ammuttiin 
kesäleirillä Hästö-Busössä. PE:n ATK ilmeises-
ti arpoo aikanaan voittajan, joten jäädäänpä 
odottelemaan. 

Kesäleirin kohokohdaksi ei kuitenkaan muo-
dostunut kilpailuammunta, vaan viimeisen lei-
ripäivän Cooper-testi. Lappohjan Skogbyn ur-
heilukentällä nähtiin kilpakuntoilua parhaim-
millaan — eikä suinkaan huonoin tuloksin. 

Kesäkuun 15. pyörähti käyntiin jälleen 
"Miestenkoulun" alkeiskurssi runsaan puolen-
toistasadan alokkaan voimalla. Helleaallosta 
huolimatta voitiin koulutus viedä tiukasti läpi 
virvoittelemalla välillä kristallinkirkkaissa 
Hangon vesissä. 

Kesä—heinäkuun vaihteessa vierailivat pur-
jekoululaivat Gladan ja Falken Hangossa. Vi-
rallisten kuvioiden vastapainona oli iloista me-
noa kerholla ja paikallisissa soittoruokaloissa. 
Rahanpuute oli ainoa yhteistyötä rajoit tava te-
kijä — meikäläisten osalta. 

Syysleiristä suoriuduttiin suurin puittein ja 
pienin joukoin. Puolueettomuusvalvonta oli pop 
ja kokemukset myönteisiä. Harjoituksissa mu-
kana olleet reserviläiset saivat tarkoituksenmu-
kaista kertausta ja uutta oppia — tähän pyrit-
tiinkin. 

Takana ovat myös syyskauden leirit Rauman 
alueella, sotaharjoitus UudPr:n kanssa ja ke-
vyen patterin kilpailuammunta. 

Henkilötietoja: 
1. 5. VA kersantiksi 1. Ptrille M Tikkanen 
18. 5. Vääp T Tissari aseteknikoksi 
24. 5. Ylik O Salmi vääpeliksi 
24. 5. Kers S-E Nylund ylikersantiksi 
1. 6. Rva M-L Häkkinen r-apulaiseksi 

EPtrille 
2. 6. Vääp R Kankaristo lääkintämestarikurs-

si 2:n suorittaneena 
12. 6. V-kers T Hahtola VA kersantiksi 
1. 7. Ylik J Hartikainen siirretty KotRPstosta 

HanRPstoon ylennettynä vääpeliksi jääden op-
pilaaksi Asekouluun. 

12. 7. V-korpr K Pyykkö venemieheksi 
1. 8. Ylik E Niskanen peruskurssi 31:n III 

jaksolle (täydennyskoulutus) 
6. 8. Lääkmaj L Löytövaaralle lippukilpi n:o 

14 50-vuotispäivänä 
(Jatkuu siv 14) 

Kuluneen kesän suurtapahtumat, kertaushar-
joitukset, ovat olleet hyvin onnistuneita joka 
suhteessa. Kenraali O Ljungin vierailu kesä-
kuussa ja armeijankenraali Kulikovin vierailu 
elokuussa Gyltössä olivat esimerkkejä kiinnos-
tuksesta kehittyvää aselajiamme kohtaan. Kesä-
kuussa vieraili myöskin Uudessakaupungissa 
Kuninkaallisen Vaxholmin Rannikkotykis-
törykmentti komentajansa ev Järnebergin joh-
dolla, 2 miinalaivalla ja 3 vartioveneellä. Vie-
railut onnistuivat myöskin erinomaisesti. 

Rykmentin vuosipäivää vietettiin 10. 9. yk-
siköittäin toimipaikoilla. I l tajuhla pidettiin Tu-
run Upseerikerholla. Rykmentistä eläkkeelle 
siirtyvät maj K Aronen, sotmest P Kyntöaho 
ja reserviin siirtyvä ltn J Toiskallio vaimoineen 
viettivät hauskan illan henkilökunnan kanssa. 
Rykmentin komentaja luovutti rykmenttimme 
pienoislipun kummallekin eläkkeelle siirtyväl-
le. Rykmentin henkilöstö kiittää vielä kerran 
ahkeria, ymmärtäväisiä ja avuliaita työtoverei-
taan ja toivottaa jatkossa leppoisia eläkepäiviä. 

Tasavallan Presidentti, Suomen Valkoisen 
Ruusun ja Suomen Leijonan ri tarikunnan suur-
mestari, on myöntänyt 4. 6. 1972 maj K O Aro-
selle SL R 1 kunniamerkin. 

Palvelukseen tullut 
18. 5. sottekn P A Haapanen PorPr:sta tutka-

teknikoksi 

Siirrot 
Yliv N Leppänen 15. 6. EPtriin 
Ylik H Haaparanta 5. 10. PorPr:sta 
Emäntä T M Laurila 7. 8. SalpItPstosta 
Ylil E M Raussi 5. 8. VaaRPstosta 

Ylennykset 
10. 8. majuriksi M M M Luukanen 
5. 10. sotilasmestariksi A Haahti 
5. 10. ylivääpeliksi R Avikko 
5. 10. vääpeliksi H Haaparanta 

Erot 
5. 8. majur i K O Aronen 
4. 9. sotilasmestari P M Kyntöaho 
4. 9. luutnantti J M O Toiskallio 
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RANNIKKO-

STO 

Joulukuun 1. päivänä tulee kuluneeksi 20 
vuotta siitä kun patteriston syntysanat lausut-
tiin ja nyt valmistellaan patteristossa kaiken 
kiireen ohella kuumeisesti juhlapäivän viettoa. 
Juhlapäivän tilaisuuksista lähemmin toisaalla 
lehdessämme. Seuraava Rannikon Puolustaja 
on omistettu 20-vuotiaalle patteristolle. Mainit-
takoon kuitenkin tälläkin palstalla kaikkien en-
tisten patteristolaisten ja patteriston ystävien 
olevan tervetulleita juhlivaan patteristoon ja 
Vaasan kaupunkiin 1. 12. 

Kevät ja kesä valitettavasti tapahtumineen 
on auttamattomasti tämän vuoden osalta ohi. 
Kevätleirillä ammuttiin Lohtajalla. Mukana oli 
johtotehtävissä reservinupseereita ja -aliupsee-
reita kuten myöskin syysleirillä, joka pidettiin 
Rauman suunnalla yhdessä TurRtR:n ja 
HanRPston kanssa. 

Koulutuksellisesti mennyt kesä oli antoisaa. 
Olimme myöskin maakunnallisissa tilaisuuk-

sissa mukana kuten niin usein ennenkin. Osal-
listuimmehan Kaustisten kansanmusiikkijuhliin 
tosin vain järjestely- ja järjestystehtävissä. 
Alavuden maatalousnäyttelyssä osastomme he-
rätti ansaittua huomiota ja mielenkiintoa kalus-
toineen ja harjoituksineen. Olemmehan ainoa 
moottoroitu rannikkotykistöjoukko, joka liikku-
essaan herättää aina huomiota ympäristössään. 

Kalustoamme on täydennetty hyvin "tyydyt-
tävällä" tavalla. Saimmehan mm. lokakuun 
alussa "patteristollisen" 130 millisiä kanuunoi-
ta. Koska niiden ensiesiintyminen tapahtuu, ei 
vielä ole tietoa. Toivottavasti ainakin 1. 12. juh-
lapäivänä. Luvassa on lisääkin materiaalia, mm 
uudenmalliset vetäjät nyt saaduille tykeille se-
kä toivottavasti mahdollisimman pian kauan 
kaivattu Laser etäisyysmittari. Mikäpä muu 
voisi olla mieluisampi lahja "syntymäpäivä-
lapselle". 

Henkilötietoja: 
1. Palvelukseen otot 
— kers Risto Paavo K a r h u l a 10. 4. 72, 
— kers Raimo Juhani K u u s i n e n 15. 5. 72, 
— kers Erkki Juhani H ö 1 s ö 21.9. 72, 
— kers Pentti Ilmari P a k k a 1.10. 72. 

2. Määräykset 
— ylil Eero Juhani L i n n a v e s i 28. 4. 72 

patteriston huoltopäälliköksi, 
— ylil Matti Johannes P ä ä k k ö n e n . Tiedus-

telupatterin päälliköksi 15. 10. 72. 

3. Tunnustukset 
— SVR M 1 kr yliv Unto Armas O i n a s , 
— upskok Esa Oskari K a u s t i n e n 1. sija 

139. upseerikurssilla RtK:ssa. 

4. Siirrot 
— ylil Eero Matti R a u s s i TurRtR:in 27. 7. 

72. 

5. Komennukset 
— ylik V J M ä l ä s k ä peruskurssi 31:n III 

jaksolle TykKrun 1. 8. 72, 
— kers I V K a i v o n e n peruskurssi 31:n III 

jaksolle Viestikouluun 1. 8. 72, 
— kers K J N y r h i n e n peruskurssi 31 :n III 

jaksolle Asekouluun 1. 8. 72, 
— kers K J L a h t i peruskurssi 31:n III jak-

solle Pioneerikouluun 1. 8. 72, 
(Edellämainitut komennukset ovat täyden-
nyskoulutusta) 

— ltn A P T N i s k a n e n sotilaselektroniik-
kakurssi 8:lle Sähköteknilliseen Kouluun 7. 
8. 72, 

— kers:t P M T a m p s i ja H T H i e t a l a 
peruskurssi 32:n I jaksolle Aliupseerikou-
luun 4. 8. 72, 

— ylil Matti Johannes P ä ä k k ö n e n takaisin 
j-os:nsa rt:n kapteenikurssi 23 suorittaneena 
16. 9. 72. 

V A R A T T U 

Kuljetusliike LA IVUORI 
MUUTTO- YM. KULJETUKSIA 

perävaunul l i s i l la k u o r m a - a u t o i l l a 
Säkylä puh. 938-70144 ja 70 402 
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KOTKAN RANNIKKO-

PATTERISTO 

Patteriston kesäleiri toimeenpantiin touko— 
kesäkuun vaihteessa Haapasaariston alueella. 
Leiri huipentui pienten säävaikeuksien jälkeen 
raskaan patterin kilpailuammuntaan. Odotam-
me mielenkiinnolla löytyykö tuloksen ylittäjää 
muualta. 

Kesäkuun saapumiserän alokkaille samoin 
kuin muillekin patteriston varusmiehille tarjot-
tiin 9. 7. vuosipäivän yhteydessä mahdollisuus 
esitellä omaisilleen palveluolosuhteitaan Ran-
kin linnakkeella. Päivään sisältyi sotilaallista 
toimintaa aina paraateista korviahuumaavaan 
tykinjyskeeseen "tykkimiesten" esittäessä taito-
jaan omaisille. 

Vuosipäivän jälkeen patteristo "hiljentyi" 
vuosilomien viettoon hellepäivien ajaksi joka-
päiväisen toiminnan toki jatkuessa herätäkseen 
taas vilkkaaseen toimintaan elokuun puolivä-
lissä parinsadan reserviläisen astuttua kertaa-
maan taitojaan. 

Samassa yhteydessä jouduimme todistamaan 
komentajien vaihtoa patteristomme "peräsimes-
sä" yli neljä vuotta toimineen evl A E Hukarin 
luovuttaessa patteriston evl A A Kantolalle. 
Haluamme vielä tässä yhteydessä lausua par-
haimmat kiitoksemme evl A E Hukarille to-
deten tämän ajan olleen patteristolle yhtämit-
taista eteenpäinmenon aikaa. 

Evl A A Kantolan toivotamme tervetulleeksi 
takaisin joukkoomme hänen oltuaan lähes pari-
kymmentä vuotta "lainassa" muissa tehtävissä. 

Menneestä kesäkaudesta on varusmiesten ja 
linnakkeella asuvien osalta todettava positiivi-
sena piirteenä se, että patteriston saatua luvan 
vuokrata siviiliveneitä, ovat varusmiesten ilta-
lomat olleet järjestettävissä keskiviikko-iltaisin 
sekä ikävästä kiertoajosta linnakkeiden päivit-
täisessä huoltoliikenteessä on ainakin osittain 
päästy. 

Tätä kirjoitettaessa mieliämme painaa huoli 
syysleirin ja siihen liittyvien kolmen kertaus-
harjoituksen onnistumisesta. Uskomme kuiten-
kin pienestä, mutta sitä pirteämmästä joukos-
tamme, löytyvän vielä tarpeelliset voimareser-
vit tähän ponnistukseen, pitäen mielissämme 
sen, että ruudin palaessa rannikkotykkimies 
viettää juhlaansa. 

Henkilöasiat 
Nimitykset ja ylennykset 

Ylil L Poromaa ylennetty kapteeniksi 29. 5. 
1972 

Palvelukseen otot 
Kers S Hakala 15. 5. 72 
Kers P Vuorinen 1. 6. 72 
Kers S Pätäri 5. 6. 72 

Kers P Halla-Seppälä 1. 7. 72 
Kers R Juura 7. 7. 72 
Kers A Takala 10. 7. 72 

Erot 
Sotmest H Laukkanen 4. 10. 72 

Siirrot ja komennukset 
Ylil M Mäki 1. 6. 72 PE:n rttstoon 
Ylil A Vapaavuori 1. 6. 72 SlRtR:iin 
Kapt P Huhtanen 1. 6. 72 RtK:uun 
Ylik J Hartikainen 1. 7. 72 HanRPstoon 
Kers S Julkunen 4. 9. 72 Peruskurssille 
Kers K Skippari 4. 9. 72 Peruskurssille 
Kers S Takanen 4. 9. 72 Peruskurssille 
Kers R Virtanen 4. 9. 72 Peruskurssille 

(HanRPsto jatkoa siv 12) 
7. 8. Myönnetty ero maj E Saramolle 

Maj Saramolle luovutettu pston pienoislippu 
n:o 46 

7. 8. Ltn S Tiusanen upseerien sotilaselektro-
niikkakurssi 8:lle 

28. 8. Emäntä S Muurille ero säädetyn eroa-
misiän perusteella. Luovutettu pston lippukilpi 
n:o 13. 

31. 8. Värv Hilkka Stähl siirron kautta 
MerivE:aan 

1. 9. Emäntä M Tossavainen 1. Ptril ta 
EPtrille 

1. 9. Nti L Melamies emännäksi 1. Ptrille 
9. 10. Ltn J Saarniala ja ltn VKA Lange rt:n 

kapteenikurssille 
9. 10. Ltn S Kaipia esikuntaan 2. Ptri l ta 
15. 9. Ylil M Ranta 2. Ptr in päälliköksi 

BENSOW OY-AB 
HELSINKI 

puh. 649 621 
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RANNIKKOTYKISTÖ-

KOULU 

Kaunis kesä on kääntynyt syksyyn. Aamuil-
massa on usvaista kirpeyttä. Villiviinin vihreys 
koulun seinustalla on vaihtunut ruskaisaksi pu-
nerrukseksi. Lukulamput ovat taas syttyneet 
oppilaiden tuvissa. 

Mitäkö sitten kesän aikana on tapahtunut 
koulussamme? 

57. Kadettikurssin r t l inja alkoi 2. 5. Asela-
jimme uudet toivot ovat tänään kad-alik P O 
Inkinen ja kadetit M O Kannaste, J M U Suo-
minen, H M E Vala, sekä J Vahlorus, sitkeyttä 
pojat! 

Reserviupseerikurssi 139 :n r t l inja päättyi 
14. 7. 

Nimensä priimusammukseen ja palkintoina 
menestymisestään SRUL:n miekan ja Maanpuo-
lustuksen kannatussäätiön stipendin sai upsee-
rioppilas E O Kaustinen VaaRPstosta. Johto-
renkaan hylsyn sai upseerioppilas S M K 
Kuikka. 

Jo seuraavakin reserviupseerikurssi, nume-
roltaan 140, on par'aikaa käynnissä. 

RtKaptK 23 päättyi 15. 9. Kapteenin tutkin-
non suorittivat yliluutnantit P O Hänninen, O 
K Kettunen, H O Kiviranta, V P Louhimies, 
P S Mustonen, M V Mäki, M K Mäkinen, V-H 
Niska, M J Pääkkönen, M V Ranta ja L A 
Vehkomäki. Kurssin priimukseksi selviytyi ylil 
V-H Niska. Rehdit kiitokset vielä kurssin po-
jat hyvästä yhteistyöstä, rehdistä kurssihenges-
tä ja onnea uusissa tehtävissänne. 

Seuraava kapteenikurssi alkoi 9. 10., jolloin 
13 yliluutnanttia ja luutnanttia aloittaa opis-
kelunsa sotakoulussamme. 

Siirrot ja komennukset: 
Maj V E Skyttä RtK:uun 31. 7. 
Maj V T P Knuuttila HanRPstoon 11. 8. 
Maj T O Lahti RtK:uun 11. 8. 
Kapt P L A Huhtanen RtK:uun 28. 8. 
Kapt K J Savolainen RtK:uun 28. 8. 

Erot 
Maj L K Rannisto 7. 8. 
Vääp R J Heikkilä 15. 9. 

(SIRtR:n ja tkuu siv 11) 
Tätä kirjoitettaessa valmistuu RAuK käy-

mään sissisotaa vaihteeksi normaalin rannikko-
tykistön toiminta-alueen ulkopuolella, mante-
reella osallistuessaan Itä-Uudenmaan sotilaspii-
rin järjestämään sotaharjoitukseen. 

Urheilun alalla rykmentti piti yllä mainettaan 
voittamalla Helsingin varuskunnan maasto-
j uoksumestaruuskilpailuissa j oukkuemesta-
ruuden ja opp Ifström sijoittui toiseksi 100 m 
selkäuinnissa Puolustusvoimain mestaruuskil-
pailuissa. 

Kesän aikana ovat lukuisat pioneeri-, viesti-
jä taisteluvälinealan työmaat lisänneet huomat-
tavasti puolustusvalmiutta rykmentin alueella. 
Suuret ponnistelut rannikon puolustuksen hy-
väksi tuottavat näkyviä tuloksia, joista tehtä-
viin osallistuvat voivat tuntea ylpeyttä rannik-
kotykistöaselajin kehittyessä suurin harppauk-
sin. 

Palvelukseen tulleet kersantit 
Saaristo, Pentti Juhani 1. 6. 72 
Puurtinen, Reijo Tapio 2. 6. 72 
Kuutti, Seppo Juhani 6. 6. 72 
Pihlainen, Matti Jorma 1. 8. 72 

Palvelukseen tulleet värvätyt 
V-korpr Ängeslevä Martti 17. 7. 72 
V-tkm Waskiniemi Rainer Untamo 1. 9. 72 
Konemest Hakala Arvo Fredrik 1. 8. 72 

Siirtoja 
Kapt Ruuskanen Veijo Tampereen Itäisestä 

sotpiirin Esikunnasta 29. 5. 72 
Ltn Honkala Antti Matias Turun Ilmatorjun-

tarykmentistä 1. 6. 72 
Ylil Autio, Seppo Ilmari Helsingin Ilmator-

j untarykmentti in 
Ylil Vapaavuori Arto Kotkan Rannikkopat-

teristosta 17. 7. 72 

Erot 
Kers Mäkilä, Timo Juhani 2. 9. 1972 
Yliv Pekkala, Lauri Olavi 7. 8. 1972 
Yliv Mehto, Veikko 8. 8. 1972 

Va määräysten peruutukset 
Kers Kähkönen, Jouko Kullervo omasta ano-

muksesta 31. 8. 72 
Kers Väkevä Mikko Ilmari omasta anomuk-

sesta 31. 8. 72 

Komennukset 
Kapt Vuohelainen Jorma opp SKK:un 4. 9. 

72 
Vääp Kemppinen Erkki opp huollon mestk:lle 

7. 8. 72 

Kapteenikurssilta 15. 9. 72 
Ylil Kettunen O K 
Ylil Louhimies V P 
Ylil Mäkinen M K 
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K I L L A N K U U L U M I S E T 

KUUMA KESÄ 
on jo ohi ja kiltaväkikin nautti siitä kukin ta-
hollaan kokoontumatta merkittävämpiin yhteis-
tilaisuuksiin. Perinteellisesti vuotuista Ranni-
kon Puolustajain Päivääkään ei kuluvana vuon-
na järjestetty, koska katsottiin Killan 10-vuotis-
juhlien keväällä ja paikalliskiltojen vastaavien 
juhlallisuuksien syksyllä vaativan keskittymis-
tä näihin tilaisuuksiin. 

VIERAITA 
on kuitenkin kesän ja alkusyksyn aikana käy-
nyt täyttämässä kiltatoiminnan kalenteria, sillä 
kesäkuun 20. päivänä saapui Killan vanha ys-
tävä ja ruotsalaisen veljeskillan puheenjohtaja 
eversti Eric Jarneberg Vaxholman rannikkoty-
kistörykmentistä kahdella miinanlaskijalla ja 
kolmella veneluokan aluksella rannikkolaivas-
tovierailulle Uuteenkaupunkiin. Miinanlaskijan 
kannella katoksen alla pidettiin coctail-tilaisuus 
jossa mm rannikkotykistön tarkastaja eversti 
Eero Veranen luovutti eversti Jarnebergille 
rannikkotykistön aselajikilven. Kiltaa edusti ti-
laisuudessa varapuheenjohtaja Norman Simo-
nen. 

Kiinteä yhteistoiminta Vaxholman rannikko-
tykistörykmentin ja sen killan kanssa on ai-
kaansaanut vuoro vierailujen järjestämisen, jos-
sa isäntävuorossa oli tänä vuonna Rannikon 
Puolustajain Kilta. Vieraiksemme saapuivat ms 
Aallottarella lauantaina elokuun 12. päivänä 2. 
Patterin päällikkö kapteeni Äke Blomberg, ran-
nikkotykistökorpraali, taistelusukeltaja ja suo-
men kielen tai taja Martti Hakulinen sekä ran-
nikkojääkärikorpraali Jarmo Aulin. 

Vieraat majoittuivat Rannikkotykistökouluun 
tutustuen saapumispäivänään ylil H Niskan 
opastuksella kouluun ja Santahaminan varus-
kuntaan. 

Sunnuntain ohjelmassa oli mm käynti Sota-
museossa sekä Helsingin Killan K Helmisen 
opastama kiertoajelu Helsingissä ja sen ympä-
ristössä. 

Maanantaina otti vieraat huostaansa SlRtR:n 
kapteeni J Vuohelainen, joka vei heidät Pork-
kalan varuskuntaan tutustumaan Helsingin Lai-
vastoasemaan, SlRtR:n osiin ja Rannikkojääkä-
ripataljoonaan. Nähtävää riitti ja suomalainen 
rynnäkkökiväärikin tuli kokeiltua. 

Tiistaina oli vuorossa "Helsinki mereltä" 
kierros SlRtR:n veneellä ja Suomenlinnan näh-
tävyyksien esittely. Tyytyväisen tuntuisina 
aloittivat vieraat paluumatkansa Tukholmaan 
Eteläsatamasta kello 18.00 lähteneellä Svea 
Reginalla. 

Kiitos Suomenlinnan rannikkotykistörykmen-
tin ja Rannikkotykistökoulun erinomaisten jär-
jestelyjen antaman tuen, voidaan vierailun kat-
soa onnistuneen hyvin ja osaltaan kehittäneen 
pohjoismaista yhteistoimintaa rannikkotykistö-

aselajien ja kiltojen kesken. Tätä käsitystä tu-
kee eversti Jarnebergin Killalle lähettämä kir-
je, jossa hän kirjoittaa: "Esitän Vaxholman 
Kuninkaallisen rannikkotykistörykmentin läm-
pimät kiitokset siitä ainutlaatuisesta vieraan-
varaisuudesta, jota kapteeni Blomberg ja korp-
raalit Hakulinen ja Aulin saivat osakseen vie-
railunsa aikana. Hyvin järjestet ty vierailu opet-
tavine ja viihdyttävine ohjelmineen hoidettiin 
isäntien puolelta mitä erinomaisimmalla taval-
la. Pohjoismainen yhteishenki tuli esille kilta-
veljeyden merkeissä. Toivon jo lähitulevaisuu-
dessa voivani esittää vastavierailukutsun vuo-
deksi 1973." 

TUTTAVIA 
oli taas tilaisuus tavata Killan syysretkellä 
Porkkalaan syyskuun 23. päivänä. Loistavan 
sään vallitessa kokoontui alun kolmattakym-
mentä kiltalaista Helsingistä ja Kymenlaaksos-
ta varuskunnan ruokalaan kello 12.00. 

Sotilaslounaan jälkeen siirryttiin Merikappe-
liin, jossa pastori K Engström esitteli tätä ai-
nutlaatuista kirkkoa ja sen vaiheita mielenkiin-
toisella tavalla. Pienen reippailun jälkeen tu-
tustuttiin Suojelukouluun sen laboratoriora-
kennuksessa, jossa saatiin tietoa mm puolustus-
voimien suojelualan koulutuksesta, suojeluvä-
lineistöstä sekä valtakunnallisesta säteilyval-
vonnasta. Tämän jälkeen oli tilaisuus saunoa 
ja uida Kuntotalossa, juoda kahvia sotilasko-
dissa sekä olutta ym varuskuntakerholla. 

Tämänlaatuisten retkien järjestämistä on 
usein toivottu ja ne ovatkin varsin mukavia. 
Osanottajamäärän vaan toivoisi jo järjestely-
jenkin kannalta katsoen olevan paljonkin suu-
remman, varsinkin nuoremman polven mukaan-
tulo olisi perin suotavaa. 

SYKSYN SÄVEL 
onkin varmasti kesää rytmikkäämpi tahdiltaan, 
nythän vasta kiltatilaisuudet varsinaisesti alka-
vat paikalliskilloissa. 

Edessä ovat mm Turunmaan ja Kymenlaak-
son Kiltojen 10-vuotisjuhlat, erilaiset sieni- ym 
retket sekä ennen kuin huomataankaan myös 
pikkujoulujen ajat. 

Kiltaväki vain omaisineen, ystävineen ja tut-
tavineen joukolla mukaan eri tilaisuuksiin! 
(TS) 

RANNIKONPUOLUSTAJAIN TURUNMAAN 
KILTA lO-VUOTIAS 

Rannikon puolustajain Killan syntysanojen 
tultua lausutuksi huhtikuussa vuonna 1962 Hel-
singissä ja kun killan synnyttyä oli selvää, että 
toiminnan painopiste tuli olemaan kentällä pai-
kallisosastoissa, oli syntynyt tarve perustaa 
rannikolle suurimpiin keskuksiin paikalliskil-
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toja. Kiltaa perustamassa Helsingissä oli ollut 
myös joitakin turkulaisia rannikkotykistömie-
hiä, jotka toivat vaikutteensa Turkuun. Mar-
raskuun 19 päivänä 1962 kokoontui Turun Ur-
heiluliiton kerhohuoneistoon näissä merkeissä 
noin 50 rannikkojoukoissa palvellutta vanhem-
paa ja nuorempaa miestä perustavaan kokouk-
seen. Kokouksen kokoonkutsujana oli nyttem-
min edesmennyt kapteeni John F. Veranto, jota 
voidaankin pitää Turunmaan killan perustaja-
na ja isähahmona. Kokouksessa John F. Veran-
to selvitteli killan tarkoitusta ja toimintaperi-
aatteita ja toimi sen puheenjohtajana niin an-
siokkaasti, että kilta saatiin samana iltana pe-
rustetuksi ja sille valittua johtokunta, joka heti 
rupesi valmistelemaan toimintaa. Vanhan ko-
kouspöytäkirjan perusteella merkitsen näiden 
ensimmäisen johtokunnan jäsenten nimet nä-
kyviin kymmenvuotisjuhlan kunniaksi. Seuraa-
vat valinnat siis tehtiin: puheenjohtajaksi kapt 
John Veranto, varapuheenjohtajaksi vääp 
Arthur Cajander, sihteeriksi kers Erkki Vilppu, 
sekä muiksi jäseniksi ev Veikko Hassinen, ylik 
Veikko Vennelä, ylil Klas Lindholm, kers Viljo 
Vyyryläinen, kers Antti Wahlström, korpr Toi-
vo Suvanto ja tkm Albert Heino. 

Perustettu alaosasto pyrki alusta saakka par-

haan kykynsä mukaan noudattamaan yhdistyk-
sen paikalliskilloille hyväksymää toimintaoh-
jelmaa. Nämä paikalliskillathan sääntöjen mu-
kaan toimivat epäitsenäisinä rekisteröimättömi-
nä osastoina ja Turussakin on pyritty killan 
sääntöjä soveltuvin kohdin noudattaen tule-
maan toimeen. 

Toiminta yleensä on kymmenen vuoden ai-
kana Turussa noudatellut aiemmin tämänkin 
lehden palstoilla Helsingin ja Kymenlaakson 
Kiltojen yhteydessä tutuksi tulleita muotoja kä-
sittäen esitelmä- ja illanviettotilaisuuksia, ret-
keilyjä rannikkotykistön palveluspaikoille ja 
tutustumisia tehdaslaitoksiin ja nähtävyyspaik-
koihin. Turusta on myös vuosittain osallistuttu 
vuosittaisen rannikonpuolustajain päivän viet-
toon ja yhden kerran nimittäin vuonna 1965 
on päivää vietetty Turunmaan killan järjestä-
mänä Turussa Heikkilän kasarmin alueella. 

Varusmiehiin on vuosien kuluessa ollut eri-
laisia yhteydenottoja mm. tanssitilaisuuksien ja 
kurssijulkaisujen merkeissä. Kilta on osallistu-
nut varusmiesten ylentämis- ja kotiuttamistilai-
suuksiin jakamalla säännöllisesti pienoislippu-
ja ja killan levykkeitä palveluksensa menestyk-
sellisesti suorittaneille varsinais-suomalaisille 
upseereille, aliupseereille ja miehille. 

KOTKA 
NYKYAIKAINEN 

SATAMAPALVELUJEN 
KAUPUNKI 

ONNITTELEE 1Q-VUOTIASTA 
RANNIKON PUOLUSTAJAIN 

KILTAA. 

SINUNKIN VERESI 
VOI PELASTAA 
IHMISHENGEN 

PIENELLÄ VAIVALLA 
HYVÄ MIELI 

LIITY SINÄKIN 
VERIPALVELUUN 
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Turunmaan killalla ei ole erityistä perinne-
joukko-osastoa, mutta luonnollisista syistä yh-
teydenpito Turun Rannikkotykistörykmenttiin 
on ollut vilkkainta, ja suhteet ovat aina olleet 
mitä parhaat ja on sen henkilökunta arvok-
kaalla tavalla tukenut killan toimintaa, joka 
ilolla tässäkin yhteydessä todettakoon. 

Killan toiminnassa ovat naiset myös olleet 
alusta saakka mukana toiminnassa, vaikka heil-
lä ei sääntöjen mukaan ole ollutkaan varsinai-
sen jäsenen oikeuksia (johon seikkaan on nyt 
luvassa parannus). 

Kuitenkin he ovat Turussa miesten rinnalla 
ilman muuta toimineet muodostaen toimikun-
tia ja olemalla vuosikauden johtokunnassa. 

Turunmaan killalla on toimintansa aikana ol-
lut edustaja myös yhdistyksen johtokunnassa 
nimittäin Viljo Vyyryläinen (62—66), John Ve-
ran to (66—68), Harry Ignatius (68—70) ja Rei-
jo Malinen (70—). 

Turunmaan killan toimihenkilöistä vuosien 
varrella mainitsen vain seuraavat: 

Puheenjohtajina ovat toimineet John Veran-
to (62—65), Harry Ignatius (65—70) ja Reijo 
Malinen (70—). 

Varapuheenjohtajina ovat olleet: Arthur Ca-

jander (62—67), Mauri Luukanen (67—68), Ka-
lervo Saario (68—69), Juhani Simonen (69— 
70) ja Olavi Karlsson (70—). 

Sihteerinä ovat toimineet: Erkki Vilppu (62 
—64), Olavi Karlsson 64—70) ja Heikki Pelto-
nen (70—) ja taloudenhoitajina alkuaikoina 
Arthur Cajander ja sitten Albert Heino (65—). 

Turunmaan killan jäsenmäärä on vuosien ku-
luessa tasaisesti noussut sen oltua perustamis-
vuonna 54 ja sen ollessa tällä hetkellä 146. Mis-
tään erityisen suuresta joukosta ei siis ole ky-
symys, mutta lienee kuitenkin niin, että tär-
keämpää kuin jäsenistön määrä on sen laatu 
ja aktiivisuus. Viime aikoina on kiltaan liitty-
nyt myös enemmän nuoremman polven rannik-
kopuolustajia, joka ilolla pantakoon merkille. 

Saavutetun 10-vuotismerkkipaalun Turun-
maan kilta näkee haasteena seuraaville vuo-
sille. Järjestön on jatkuvasti muuttuvassa yh-
teiskunnassa pysyttävä mukana ja tässä yhdis-
tysten luvatussa maassa pystyttävä tar joamaan 
rannikkotykistömiehille sellaista toimintaa, j oka 
heitä kiinnostaa ja saa pysymään mukana kil-
tatoiminnassa vanhaa "rantapyssyn" henkeä 
unohtamatta. 

R. Malinen 

V A A S A N R A N N I K K O P A T T E R I S T O N 
2 0 - V U O T I S P Ä I V Ä N O H J E L M A 

1. 12. 1972 
Klo 8.30 Aamukahvi kutsuvieraille ja tutustuminen patteriston tiloihin. 

9.00 Johdettu lipunnosto eri kohteissa. 
Seppeleenlasku Sankarihaudalla. 

9.30 Jumalanpalvelus Vaasan kirkossa. 
10.30 Ohimarssi Vapaudenpatsaan luona. 
11.00 Kenttälounas patteriston ruokalassa. 
13.00 Päiväjuhla kaupungintalon juhlasalissa. 

Patteriston kaluston esittely kasarmin kentällä. 
1430 Juhlavastaanotto Upseerikerholla. 
19.30 Il tajuhlat Upseeri- ja Aliupseerikerholla. 
20.00 Varusmiestanssiaiset. 

Vaasan Rannikkopatteristo toivottaa entiset patteristolaiset ja ystävänsä terve-
tulleiksi juhlivaan patteristoon ja Vaasan kaupunkiin. 

Rajoitetulle määrälle tilaisuus sotilasmajoitukseen. Sitovat ilmoittautumiset 20. 
11. 1972 mennessä. 

Tiedustelut, Vaasan Rannikkopatteristo 

Ilmoittautumiset, PL 61, 65101 VAASA 10 

Hotelli- ja majoitusvaraukset, puh. 961/14 361/kapt Savonheimo tai yliv Ikonen 
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KOKOUSKUTSU 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen vuosikokous 
pidetään 23. 11. 1972 klo 17.00 alkaen Rannikko-
tykistökoulussa Santahaminassa. 

Kokoontuminen klo 16.30 NMKY:n sotilaskotiin, 
jossa t a r jo t aan tulokahvit ja suoritetaan val taki r -
jojen tarkastus. 

Kokouksen jälkeen on veljesillallinen Santahami-
nan Upseerikerholla alkaen klo 19.00. 

Sitovat i lmoit tautumiset illalliselle RtK:n esikun-
taan puh. 90-68 601/464 21. 11. 72 klo 11.00 men-
nessä. 

Yhteydet Rannikkotykis tökouluun: 

— Eteläsatamasta (Palacen ran ta ) S lRtR:n yhteysaluksella klo 16.00 ja 

—- Rautat ientori l ta HKL:n bussilla n:o 86 (ei 86 A) klo 15.47, 16.01 ja 16.09. 

Johtokunta 

Helsinki 1972. Kunnallispaino 



RANNIKKOPUOLUSTAJAT 
TARVITSEVAT 

10900 HANKO PITKÄKATU 17, PUH. 911-82001 TLX 13-231 


