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Vahdin vaihto 
Luovuttaessani Hangon Rannikkopatteris-
ton komentajan tehtävät everstiluutnantti 
Asko Kilpiselle sain tavallaan "väliä" Ran-
nikon puolustaja lehden päätoimittajan teh-
tävät. 

Pienestä lehtisestä joulukuussa 1957 aloit-
tanut lehti, jonka toimituksessa minullakin 
on ollut sen eri vaiheissa ilo olla mukana, on 
kehittynyt 2500 kappaleen painoksena leviä-
väksi tasokkaaksi rannikkotykkiväen am-
mattijulkaisuksi. Tästä kuuluu ensisijassa 
kunnia ahkerille ja innokkaille lehden teki-
jöille ja kirjoittajille, eritoten päätoimittajil-
le — ei vähiten Asko Kilpiselle. 

Lehden tarkoitukseksi määriteltiin sen en-
simmäisen numeron pääkirjoituksessa olla 
rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen entis-
ten ja nykyisten jäsenten samoin kuin muit-
tenkin rannikkotykistössä palvelevien tai 
palvelleitten yhdyssiteenä sekä välittää tietoa 
aselajin oloista ja kehityksestä. Näin on py-
ritty tekemään ja samaan päämäärään pyri-
tään vastaisuudessakin. Sen saavuttamisen 
kannalta on tärkeää, että kirjoituksia tulisi 
kentältä: henkilökunnalta, varusmiehiltä ja 
reserviläisiltä. Erityisen tervetullutta aineis-
toa olisivat selkeät, toiminnalliset kuvat. 

Tiedon välittymiselle on oleellista myös se, 
että lehdet menevät oikeisiin osoitteisiin. 
Osoitteisto on nyt pyritty saattamaan ajan 
tasalle, sen siellä pitäminen vaatii itsekunkin 
toimenpiteitä. 

Vaatimattomin resurssein toimiva Ranni-
kon puolustaja pyrkii siis olemaan aselajin 
perhelehti, jota perhe toimittaa. Silloin sillä 
on paikkansa ja tarkoituksensa maanpuolus-
tusjulkaisujen monilukuisessa ja moni-ilmei-
sessä joukossa. 

Timo Sario 
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EVERSTILUUTNANTTI 
TIMO SARIO 

Mustaa ja punaista 
Rannikkotykistö saa entiset 
aselajivärinsä 

Puolustusministeriön 1.6.84 tekemällä pää-
töksellä vahvistettiin neljän kauluslaatan vä-
rit. Näistä tuttuja ovat lääkintäalan nykyi-
sinkin käytössä oleva harmaapohjainen, pu-
nareunainen kauluslaatta sekä rannikkoty-
kistöllä aikoinaan käytössä ollut punaisella 
reunuksella varustettu mustapohjainen laat-
ta. 

Uusina tulevat käyttöön Sähköteknillisen 
Tutkimuslaitoksen ja Sähköteknillisen Kou-
lun violetti mustareunuksinen ja Topografi-
kunnan vaaraimenpunainen vihreällä reu-
nuksella varustettu kauluslaatta. 

Kauluslaatan tunnusvärien ansiosta erot-
taa suomalaisen sotilaan aselajin ja eräissä 
tapauksissa myös joukon, jossa hän palve-
lee. Tunnusvärit ovat peräisin itsenäisen ar-
meijamme alkuvuosilta, vaikka itse kaulus-
laatta tulikin pukuihin vasta malliin 36. 

Kun rannikkotykkimiehet ovat jo vuodes-
ta 1959 kantaneet sinireunaisia punaisia laat-
toja, ihmetyttänee värien muutos näitä ikä-
luokkia, joten eräiden historiallisten vaihei-
den mieliinpalauttaminen voi olla tarpeen 
muutoksen perusteiden oivaltamiseksi. 

Suomen meriväen tykistö 

Ensimmäiset rannikkotykis-
töjoukko-osastot perustettiin 
keväällä 1918. Tuolloin ja ai-
na vuoteen 1952 asti rannik-
kotykistö kuului merivoimiin. 
Suomen Senaatin Sota-asiain-
toimituskunnan käskylehdillä 
3. ja 9. julkaistiin Senaatin 
puheenjohtaja P.E. Svin-
hufvudin hyväksymien Suo-
men sotajoukkojen virkapu-
kujen mallit ja kokoonpanot: 

Suomen meriväen tykistön 
asuksi määrättiin: 
Takki tummahkon ruskea, 
toistaiseksi kotimaista sar-
kaa, sittemmin verkaa. Läm-
pimänä vuodenaikana khaki-
kangasta, kuosi kuten armei-
jalla. Kaulus ja hihantaitteet 
upseereilla mustalla reunuk-
sella varustetut. Arvoasteiden 
merkintä samoin kuin armei-
jassa (ruusut sekä kulta- tai 
hopeanauhat kauluksessa), 
mutta lisäksi lähellä hihan-
saumaa ankkuri. Vyö ruske-
asta nahasta, leveys 5 cm. 
Housut samaa väriä kuin tak-
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ki, lahkeet pitkät, upseereilla 
alaspäin suippenevat. Jalki-
neina mustat kengät tai saap-
paat. Lakki puvun värinen, 
samanlainen kuin laivastossa. 
Lakissa musta nauha, vasem-
malla sivulla solmuke. Nau-
hassa kullatuilla kirjaimilla 
RANNIKKOTYKISTÖ. Tal-
vilakki samanlainen kuin ar-
meijassa, mutta musta. Sivu-
aseena puukko lappalaista 
mallia luutnantti Gallenin pii-
rustuksen mukaan, majurista 
ylöspäin käyräsapeli. Alipääl-
lystölle ja miehistölle veitsi-
pistin tupessa. 

Jo vuonna 1922 muuttuivat 
asut harmaiksi. Samalla ran-
nikkotykistön asut lähenivät 
laivastoa siten, että takki ja 
lakin päällys olivat harmaat 
ja housut siniset varustettuina 
harmaalla reunuksella. 

Puku mallia 27, jota ei juu-
rikaan käytetty, oli taas rus-
kean värinen, johon rannik-
kotykistölle kuuluivat hihan-
taitteisiin mustat reunukset. 

Alkuaikojen rannikkotykis-
tön aselajiväri oli siis MUS-
TA. 

Malli 36. 
Keväällä 1936 vahvistettiin 
käyttöön kenttäpuku m/36, 
joka on tunnetuin pukumal-
limme ja jota käytettiin vuo-
teen 1958 saakka. Rannikko-
tykistö siirtyi maavoimien 
kuosiin ja kauluslaatat tun-
nusväreineen otettiin käyt-
töön. Rannikkotykistön vä-
reiksi tulivat: Kauluslaatan 
pohja musta, reunus punai-
nen. Lakin ja olkainten reu-
nusväri musta. Housunreu-
nuksena yksi 2—2,5 cm mus-
ta reunus. (Mm kenttätykis-
töllä punaiset saumareunus ja 
sen molemmin puolin olevat 1 
cm kaistaleet, aliupseereilla ja 

Puku m/22 RT. 

varusmiehillä ei saumareu-
nusta). Näissä väreissä ran-
nikkotykistö taisteli talviso-
dan. 

Vuonna 1941 muuttuivat 
housunsaumat sekä lakin reu-
nusnauha kenttätykistön mu-
kaisiksi, punaisiksi. Nämä vä-
rit säilyvät vuoteen 1959. Kun 
näiden tunnusten alla käytiin 
jatkosota, muodostuivat ne 
rannikkotykistön perinnevä-
reiksi, joita käytettiin monis-
sa eri yhteyksissä aselajin tun-
nuksena. 

Meren sinistä 
Vuosina 1957—58 uusittiin 
puolustusvoimiemme tunnus-
merkistöä ja vaatetusta mer-
kittävästi. 

Joukko-osastot saivat paik-
kakuntakohtaisia nimiä ja 
useille joukko-osastoille hy-
väksyttiin liput. Rannikkoty-
kistön lippujen väriksi tuli 
saaristolaivastolta periytyvä 
sininen. Puku malli 58 tuli 
käyttöön ja jälleen kokeiltiin 
ruskeata kenttäasua. 
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Rannikkotykistön kaulus-
laatoiksi määrättiin tykistön 
punainen merensinisellä reu-
nuksella. Heraldisesti hyväk-
syttävää, mutta perinteet hyl-
käävää. Kaikki eivät suin-
kaan olleet tyytyväisiä, esi-
tyksiä entiseen palaamiseksi 
ryhdyttiin tekemään. Virka-
pukutoimikuqta hyväksyikin 
asian jo vuonna 1975 ja nyt 
on asia toteutumassa vuonna 
1985, jolloin tehty päätös voi-
daan teknisesti toteuttaa. 

Tuli ja rauta — 
tykistö ja panssari 
Kun ennen sotilasasujen ja 
tunnusten, kuten lippujen ja 
kilpien tarkoituksena oli erot-
tua ja olla tunnistettavissa se-
kä luoda joukkoon henkeä ja 
ylpeyttä omasta joukosta, ny-
kypäivän taisteluvarustus 
pyrkii osin päinvastaisiin pää-
määriin. Taistelijan tulee olla 
mahdollisimman havaitsema-
ton, johtajien tarkka-ampu-
jien tunnistamattomissa, lait-
teiden maastoon sulautuvia 
jne. Tämä ymmärrettiin jo 
vuonna 1918, jolloin alussa 
mainittuun virkapukukäskyyn 
liittyi huomautus: "Liikekan-
nallepanossa vaihdetaan 
kaikki metalliväriset arvo-
merkit kenttäharmaihin". 

Useissa maissa tämän ka-
run tarkoituksenmukaisuu-
den rinnalla on erityisen väri-
käs, perinteisiin nojautuva 
juhla- ja lomavarustus jou-
kon hengen luomiseksi ja yl-
läpitämiseksi. Tästä nyt on 
kyse. Perinteiden kunnioitta-
misesta ja aselajin omaleimai-
suuden esilletuomisesta. 

Tulen ja raudan, tykistön 
ja panssareiden, rannikkoty-
kistön perinteiden värejä, 
mustaa ja punaista voi ylpey-
dellä kantaa. Nykypäivän 
rannikkotykkimiehen haas-
teena on olla niiden arvoinen. 

• 

Päivä oli valjennut 
sumuisena maanantaina 
28. toukokuuta 1984. 
Olin valmiina odotta-
massa Hangon Länsi-
satamassa, kun kaksi 
diplomaattiautoa ajoi 
paikalle. Ilmoittauduin 
Ruotsin sotilasasia-
miehille eversti Anders-
sonille ja kapteeni Ben-
jaminille. Pian saapui-
vat luotsit, ja luotsivene 
kiinnittyi laituriin. Las-
keuduimme veneeseen 
ja lähdimme liikkeelle 
sukeltautuen hernerok-
kasumuun. Kahden-
kymmenen minuutin 
ajon jälkeen harmaa 
alus ilmestyi yhtäkkiä 
eteemme. Luotsivene 
ohjattiin laivan viereen 
ja nousin sotilasasia-
miesten sekä luotsin 
kanssa kannelle. 

Ilmoittautuessani aluksella 
vierailevan osaston johtajalle 
everstiluutnantti Lundille oli 
vierailu vasta alkamassa, 
mutta yhteysupseerin työt oli-
vat jo voiton puolella. 

Kolme viikkoa aikaisem-
min kuulin saavamme vie-
raaksemme kolme Ruotsin 
rannikkotykistön miinalai-
vaa. Samalla sain tietää 
omasta yhteysupseerin tehtä-
västäni. Yhteysupseeri hoitaa 
vierailun ennakkovalmistelut, 
vastaa vierailun aikana käy-
tännön järjestelyistä ja on ko-
ko ajan vierailijoiden käytet-
tävissä. Aloitin tehtävieni 
hoidon Helsingistä. Pääesi-
kunnan ulkomaanosasto ja 
Ruotsin suurlähetystö olivat 
käyntikohteeni, joista sain 
tarvittavat perusteet toimin-
nalleni. Hangossa tulivat 
käyntieni vuoksi tutuiksi kau-
punginjohtajan sihteeri, mat-
kailupäällikkö, luotsivanhin 
jasatamakapteeni. Varuskun-
takeskuksen puhelunvälittä-
jät olivat myös kovilla lukuis-
ten puhelutilausteni vuoksi. 

it 

Furusund vesillä. 
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LUUTNANTTI 
TAPIO MAIJALA 

Ruotsin laivastovierailu 
Hangossa 
yhteysupseerin silmin 

Miinalaiva "Furusund" Hangossa. 
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Raportoin toiminnastani lä-
hes päivittäin patteriston ko-
mentajalle everstiluutnantti 
Kilpiselle. Hankkimieni pe-
rusteiden pohjalta hän laati 
vierailuohjelman, jonka rou-
va Semi taiteili kauniiseen ja 
käyttökelpoiseen muotoon. 
Aikani vierailua edeltävällä 
viikolla veivät ohjelmien ja 
kutsukorttien postitus sekä 
yksityiskohtien järjestelyt. 

Upouusi 
Furusund 
Täsmällisesti kello yhdeksän 
kiinnittyi miinalaiva Furu-
sund satamakonttorin laitu-
riin Länsisatamaan. Lippulai-
vana toimiva Furusund val-
mistui syksyllä -83 ja oli nyt 
ensimmäisellä laivastovierai-
lullaan. Aluksen tekniikassa 
riitti ihmettelemistä asiantun-
tijoillekin. Heti Furusundin 
jäljessä saapuivat Mul 17 ja 
19, jotka ovat olleet jo monel-
la purjehduksella mukana. 
Kolmikymmenmetriset -50-lu-
vulla rakennetut alukset ovat 
edelleen käyttökelpoisia mii-
nalaivoja. 

Vierailu alkoi virallisilla 
tervehdyskäynneillä varus-
kunnan päällikön ja kau-
paunginjohtajan luona. Tä-
män jälkeen ajoimme hau-
tausmaalle, jossa everstiluut-
nantti Lund adjutanttinsa 
avustamana laski seppeleen 
sankarihaudalle. Viralliseen 
protokollaan kuuluivat vielä 
vastavierailut, jotka oli yhdis-
tetty ruotsalaisten tarjoa-
maan lounaaseen. Lounasvie-
raat jouduttiin tilanahtauden 
vuoksi jakamaan kahdelle 
alukselle. Kuuluin siihen puo-
liskoon joka söi miinalaiva 
Furusundilla. Herkullisen 
aterian jälkeen aluksen pääl-
likkö majuri Edebo tarjosi 
kahvin kera punssia. Tarjoilu 

tapahtui Kustaa Vaasan ai-
kaisen metallikarahvin jälji-
telmästä, joka nyt aluksen en-
simmäisen vierailun kunniak-
si juhlavasti uudistettiin. En-
simmäisen vierailupäivän oh-
jelmassa oli myös lehdistöti-
laisuus, jonka tuloksena tiis-
tain Hangonlehdestä saimme 
lukea vierailusta pitkät artik-
kelit kuvineen. 

Jalkapallo-ottelu kuuluu 
perinteisesti ruotsalaisten lai-
vastovierailujen ohjelmaan. 
Kello 15.00 oli jalkapalloken-
tällä suuri joukko vieraita ja 
omia rannikkotykkimiehiä 
johtajineen kannustamassa 
pelaajia. Kyanderin, Nuuti-
sen ja Tiikkajan johdolla pat-
teriston joukkue ei vierasko-
reuteen syyllistynyt vaan voit-
ti ottelun 4—0. Päivän päät-
teeksi Hangon kaupunki tar-
josi päivällisen hotelli Rega-
tassa ja vieraat vastavuoroi-
sesti esittivät hauskoja meri-
miesjuttuja ja iloisia juoma-
lauluja. 

Samppanja-
aamiainen 

Toinen vierailupäivä valkeni 
aurinkoisena ainakin suurim-
malle osalle. Sukeltajat olivat 
kutsuneet minut samppanja-
aamiaiselle alukselleen (Mul 
19) kahdeksalta. Lipunnoston 
jälkeen laskeuduin messiin, 
jossa osaston lääkäri ensim-
mäisten joukossa oli vasta he-
räilemässä. No, pienen alku-
hämmennyksen jälkeen alkoi 
tapahtua. Pohjustimme ensin 
perinteellisellä ruotsalaisella 
aamiaisella, ja kun kokki oli 
saanut mätiä voileiville, juh-
listimme aamuhetkeä samp-
panjalla. Kauan en ehtinyt su-
keltajien aamukekkereissä 
viivähtää, kun jo johdatin 
vieraita tutustumiskäynnille 
kuljetusalus Vänölle. 

Kymmeneltä kaksi turisti-
bussia lähti matkailulauta-
kunnan järjestämälle kierto-
ajelulle. Kaupungin lisäksi 

Kiinnitys- ja irrotusryhmä. 
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Ruotsalaisten kunniaosasto Hangon sankarihaudalla. 

vieraita kierrätettiin Lappoh-
jassa saakka. Patteriston ko-
mentaja tarjosi lounaan up-
seerikerholla alusten päälli-
köille sekä vanhemmille up-
seereille kertoen samalla pat-
teristosta ja sen tehtävistä. 
Nuoremmat upseerit tutustui-
vat Tvärminnen eläintieteelli-
seen asemaan ja viettivät mu-
kavan saunaillan patteriston 
nuorten upseerien ja toimiup-
seerien isännöiminä. Tiistaina 
virallinen ohjelma päättyi 
vastaanottoon aluksilla. Cock-
tailtilaisuus pidettiin alusten 
peräkansilla, jotka oli yhdis-
tetty kulkusilloin toisiinsa. 
Vierailukutsun olivat saaneet 
monet patteriston henkilö-
kuntaan kuuluvat, kaupungin 
johtohenkilöt sekä vierailu-
järjestelyihin myötävaikutta-
neet kaupunkilaiset. Sää oli 
suosiollinen ja ihmiset olivat 
hyvällä tuulella. 

Epävirallinen 
osuus 
Virallisen ohjelman päätyttyä 
tiistai-ilta Hangossa tarjosi 
vierailijoille aivan jotain 
muuta kuin maanantai-iltaiset 
hapuilut Maretin suunnalla. 
Kesäravintola Casino mainos-
ti Hangonlehdessä näyttävästi 
"laivastontanssiaisia". Varsi-
naista laivastoa ruotsalaisista 
edusti ainoastaan osaston 
skänelainen lääkäri, joka oli 
pukeutunut laivaston val-
keaan helleasuun. Ihmisiä oli 
mainos kuitenkin houkutellut 
salin täydeltä ja tunnelma oli 
vapautunut ja rento. Orkeste-
rin levätessä esittivät ruotsa-
laiset omaa ohjelmaansa: 
rumpusooloja ja hanurisere-
naadeja. Suomalais-ruotsalai-
sia suhteita luotiin ja kehitet-
tiin aina pikkutunneille asti. 
Oli miellyttävää olla järjeste-
lyistä vastaavana mukana, 

kun kaikki olivat tyytyväisiä 
— unohtumaton ilta. 

Joskus on kaiken hauskan-
kin loputtava. Päätös tälle 
vierailulle koitti keskiviikko-
na 30. toukokuuta kello 
09.00, jolloin vierailijat irroit-
tivat. Saatoin miinalaiva Fu-
rusundin sotilasasiamiehen ja 
luotsin kanssa Russarön ohi. 
Kertasin vielä aluksella uusien 
ystävieni kanssa vierailun 
kommellukset ja huippuhet-
ket sekä keskustelimme evers-
tiluutnantti Kilpisen esittä-
mästä ajatuksesta suorittaa 
vastavierailu Pohjanlahden 
toiselle puolelle. Kun hyvästit 
oli jätetty laskeuduimme lai-

van kylkeen ajaneeseen luot-
si veneeseen. Pian poistut-
tuamme-alukselta ruotsalaiset 
ylittivät aluevesirajan ja 
suuntasivat kulkunsa kohti 
kotisatamaansa Oscar Fred-
riksborgia lähellä Tukhol-
maa. Länsisatamaan palat-
tuamme kiitin luotseja sekä 
hyvästelin sotilasasiamiehen 
kapteeni Benjaminin, joka 
kokemuksellaan ja taidollaan 
oli suureksi avuksi vierailun 
järjestelyissä. Olin jälleen yk-
sin Hangon Länsisatamassa, 
mutta en tällä kertaa odotta-
nut enää ketään vaan ajoin 
kotiin nopealle levolle ennen 
työpäivää. • 
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Uudet luutnantit riveihin 

Tasavallan presidentti Mauno 
Koivisto ylensi presidentin 
linnassa 29. elokuuta yhteen-
sä 122 kadettia luutnanteiksi. 

Näistä aloitti palveluksensa 
rannikkotykistössä yhdeksän. 
Kolmivuotisen opiskelun jäl-
keen, josta puolet tapahtui 
Rannikkotykis tökoulussa , 
koko maavoimien 68. kadetti-
kurssin priimukseksi selviytyi 
Kimmo Juhani Lähdevirta. 
Toisena oli Pentti Juhani 
Miettinen, myös rannikkoty-
kistöstä. Kiitettävään suori-
tukseen ylsi lisäksi Veijo Yrjö 
Ilmari Taipalus. Kokonaisuu-
dessaan rannikkotykistöka-
dettien opintomenestys oli 
aiemmin vertaansa vailla ole-
va. Valmistuneet luutnantit ja 
heidän joukko-osastonsa ovat: 

Miekkajuhla 
Suomenlinnan Rannikko-
tykistörykmentti 
kadettikersantti, luutnantti 
Pentti Juhani Miettinen 

Turun Rannikkotykistö-
rykmentti 
kadettikersantti, luutnantti 
Kimmo Juhani Lähdevirta, 
kadetti, luutnantti Raikko 
Veli-Pekka Rostedt, 
kadetti, luutnantti Mikko An-
ton Suomela 

Hangon Rannikkopatteristo 
kadetti, luutnantti Hannu 
Raimo Kalevi Kinnunen, 
kadetti, luutnantti Martti Ju-
hani Skyttä 

Kenraalimajuri Väinö Karvinen 
ojentaa priimusmiekan kadetti-
kersantti Kimmo Lähdevirralle 
perinteisessä RtUY.n miekkajuh-
lassa Suomenlinnan Upseeriker-
holla 21.8.1984. 

Kotkan Rannikkopatteristo 
kadetti, luutnantti Risto Ju-
hani Kosonen, 
kadetti, luutnantti Ismo Ju-
hani Rairama 

Vaasan Rannikkopatteristo 
kadettiylikersantti, luutnantti 
Veijo Yrjö Ilmari Taipalus. 

69:llä kadettikurssilla opiske-
lee Rannikkotykistökoulussa 
8 kadettia ja 70:llä kadetti-
kurssilla Kadettikoulussa 9 
kadettia. • 
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Rannikkotykistön kapteeni 
kurssi 29. päättyi 
Rannikkotykistökoulussa 

Yhteisessä kurssinpäätöstilai-
suudessa maavoimien reservi-
upseerikurssi 176:n rannikko-
tykistölinjan kanssa saivat to-
distuksensa 22.8. kolmetoista 
kapteenintutkinnon suoritta-
nutta upseeria kymmenkuu-
kautisen tiiviin opiskelun jäl-
keen. Tietopuolisten aineiden 

opiskelun ohella käytiin kurs-
sin aikana lukuisissa harjoi-
tuksissa Hangosta Rovajär-
velle. Ilahduttavaa oli tiivis 
yhteistoiminta eri aselajien, 
erityisesti merivoimien ja 
kenttätykistön kanssa. Kurs-
sille osallistui myös merivoi-
mien upseeri. Kurssin prii-

mukseksi selviytyi yliluut-
nantti Mikko Taneli Taavit-
sainen. Erinomaisista suori-
tuksista palkittiin myös yli-
luutnantit Jukka Antero Tilli 
ja Raimo Tapani Ranta. 
Kurssin kokonaistaso oli erit-
täin korkeata luokkaa. • 

RtKaptkurssi 29. kouluttajineen: 
Ylärivi vasemmalta: ylil R Ranta, ylil I Tuure, ylil E Kaunisto, ylil P Tiippana, ylil M Taavitsainen, ylil S 
Kinnarinen, ylil J Tilli ja ylil P Rautava. 
Alarivi: ylil J Valtimo, ylil A Koskinen, maj E Räihä, maj H Rinne, ylil M Lehto, ylil H Nysten ja ylil 
J Jaakkola. 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 

Hangon 
Rannikko-
patteriston 
vuosipäivä 
1.8.1984 

Hangon Rannikkopatteristo 
täytti 1.8.1984 63 vuotta. 
Vuosipäivän vietto alkoi li-
punnostolla yksiköissä sekä 
seppeleenlaskulla Hangon 
sankarihaudalle. Paraatijouk-
koja komensi patteristoupsee-
ri majuri Jukka Voipio ja pa-
raatikatselmuksen Hangon 
vanhalla urheilukentällä suo-
ritti patteriston komentaja 
everstiluutnantti Asko Kilpi-
nen. Ohimarssin ottivat vas-
taan Hangon kaupunginjoh-
taja Arvi Suvanto, poliisimes-
tari Simo Korppoo ja eversti-
luutnantti Asko Kilpinen. 
Päiväjuhla pidettiin kaupun-
gintalon juhlasalissa ja juhla-
päivä päättyi Hangon upsee-
rikerholla vietettyihin juhlail-
lallisiin. 

Paraati 

Lipunnoston ja seppeleenlas-
kun jälkeen yksiköt ryhmit-
tyivät majuri Jukka Voipion 

Majuri Jukka Voipio ilmoittaa paraatijoukot patteriston komentajalle 
everstiluutnantti Asko Kilpiselle. 

johdolla paraatikatselmusta 
varten Hangon vanhalle ur-
heilukentälle. Lipun vastaan-
oton jälkeen patteriston ko-
mentaja everstiluutnantti As-
ko Kilpinen tarkasti reippaat 
ja ryhdikkäät joukkonsa. 
Miehiä katselmuksessa oli 
melko runsaasti, sillä Porin 
Prikaatista oli juuri siirtynyt 
Hankoon noin sata innokasta 
aliupseerioppilasta ja tykki-
miestä. 

Paraatikentällä pitämäs-
sään puheessa everstiluut-
nantti Kilpinen käsitteli mm. 
vuosipäivän merkitystä, sillä 
useille rannikkotykkimiehelle 
vuosipäivä jää mieleen vain 
helteisenä paraatipäivänä, 
jolloin pastori ja komentaja 
sanoivat jotain. Miksi kentäl-
lä seistiin — on ehkä vuosien-
kin kuluttua vielä hämärän 
peitossa. Joukko-osaston 

vuosipäivä nykyisyyden ja 
historian yhteenliittäjänä on 
nuorelle tuntematon käsite. 

Everstiluutnantti Kilpinen 
mainitsi mm. että pääosa 
joukko-osastoistamme viettä-
vät vuosipäiväänsä perusta-
mispäivänsä muistoksi. Näin 
myös Hangon Rannikkopat-
teristo. Patteristo perustettiin 
1.8.1921. Siitä lähtien ovat 
rannikkotykkimiehet Hangon 
alueella kokoontuneet yhtei-
seen juhlahetkeen. Päivä on 
se hetki vuodesta, jolloin ar-
vioidaan kuluneen vuoden tu-
lokset ja luodaan katse eteen-
päin — tulevaan työhön ja 
toimintaan. Vuosipäivän ti-
laisuuksissa patteriston nyky-
päivä tervehtii sotiemme vete-
raaneja, entisiä varusmie-
hiään sekä patteristossa elä-
mäntyönsä tehneitä sotilaita 
ja siviilejä. 
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Historiasta patteriston ko-

mentaja mainitsi: "Kansa, jo-
ka menettää kosketuksen his-
toriaansa menettää myös tule-
vaisuutensa." Sama toteamus 
pätee myöskin meidän maas-
samme. Suomen itsenäisyys 
ja kansamme ulospäin osoit-
tama yksimielisyys turvalli-
suuteemme liittyvissä asioissa 
on pitkän ja raskaan kehityk-
sen tulos. Kunnioittakaamme 
maamme itsenäisyyden luojia 
ja sen puolesta taistelleita. 
Joukko-osastojen vuosipäivät 
ovat eräs tapa osoittaa kunni-
oitustaan heille, jotka ovat 
luoneet meille "hyvinvointi-
Suomen". 

Ohimarssi 

Urheilukentältä joukot siir-
tyivät ohimarssiin, jonka vas-
taanottivat kaupungintalon 
edessä everstiluutnantti Asko 
Kilpinen, kaupunginjohtaja 
Arvi Suvanto ja poliisimestari 
Simo Korppoo. Reippaasta 
marssimusiikista huolehti Hä-
meenlinnan varuskuntasoitto-
kunta. 

Päiväjuhla 

Päiväjuhlaan, joka järjestet-
tiin Hangon kaupungintalon 
juhlasalissa, osallistuivat pat-
teriston henkilökunnan ja va-
rusmiesten lisäksi kutsuvie-
raat, joiden joukossa mm. 
Hangon kaupunginjohtaja 
Arvi Suvanto puolisoineen, 
poliisimestari Simo Korppoo, 
Etelä-Suomen Sotilasläänin 
esikuntapäällikkö eversti Ola-
vi Vehmas, Suomenlinnan 
Rannikkotykistörykmentin 
komentaja eversti Torsti Lah-
ti puolisoineen, Suomenlah-
den Merivartioston komenta-

ja kommodori Heimo Iivo-
nen ja Kotkan Rannikkopat-
teriston komentaja eversti-
luutnantti Pekka Uski puoli-
soineen. 

Päiväjuhlan puheessaan 
everstiluutnantti Asko Kilpi-
nen käsitteli Hangon Rannik-
kopatteriston tätä päivää ja 
tulevaisuutta. 

"Porat ryskävät ja betoni-
laatat nurisevat patteristom-
me nykyhistorian laajimmissa 
rakennustöissä. Meillä ei ar-
kipäivänä ole mahdollisuuk-
sia katsoa menneisyyteen, 
vaan meidän on uskottava ky-
kyymme viedä läpi tämän päi-
vän urakat raskaimmilta osil-
taan puolustusministeriön 
tuella". 

Patteriston komentaja viit-
tasi myös rannikkotykistön 
uusiutuvaan kalustoon ja 
henkilöstövajeeseen sanoes-
saan: "Kun nyt tekeillä olevat 
kohteet valmistuvat on edes-
sämme uusien asioiden opet-
teleminen, jotta järjestelmäs-
tä saadaan tarvittaessa täysi 
teho irti. Tiedän ja tunnustan 
henkilöstövajeen aiheuttamat 
ongelmat, mutta panemalla 

asiat tärkeysjärjestykseen 
saamme varmasti myös uuden 
tekniikan tehokkaaseen käyt-
töön". 

Puheensa päätteeksi evers-
tiluutnantti Asko Kilpinen 
ojensi patteriston pienoisli-
pun eläkkeelle jäävälle viestit-
täjä Hilkka Haapajärvelle, 
joka työskenteli Hangon 
Rannikkopatteriston palve-
luksessa yhtäjaksoisesti 23 
vuotta. 

Päiväjuhlassa jaettiin myös 
Hyvon-haarikka, joka anne-
taan osoituksena ansiokkaas-
ta ja hyvin suoritetusta työs-
tä. Haarikan sai vuodeksi hal-
tuunsa komentotoimiston toi-
mistoupseeri ylivääpeli Reijo 
Heinonen, joka on erinomai-
sesti hoitanut tehtävänsä sekä 
menestynyt hyvin kursseilla. 

Lisäksi palkittiin urhei-
lusuorituksistaan kapteeni 
Veikko-Olavi Eronen sekä 
luutnantti Erkki Niskanen. 

Päiväjuhlan päätteeksi mm. 
Hangon kaupunginjohtaja 
Arvi Suvanto, Suomenlahden 
merivartioston komentaja, 
kommodori Heimo Iivonen 
sekä Hangon Suomalaisen 
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seurakunnan edustaja esitti-
vät tervehdyksensä juhlivalle 
Hangon Rannikkopatteristol-
le, joka oli saanut myös run-
saasti onnittelusähkeitä. 

Lopuksi 

Päiväjuhlasta kutsuvieraat ja 
patteriston henkilökunta siir-
tyivät Esikuntapatterin ruo-
kasaliin, jossa tarjottiin erit-
täin maukas juhlalounas. 
Lounaan yhteydessä muistet-
tiin vielä patteristosta eläk-
keelle jäänyttä viestittäjä 
Hilkka Haapajärveä. 

Patteriston vuosipäivä 
päättyi Hangon upseeriker-
holla vietettyyn hauskaan il-
lallisjuhlaan, jossa ilmapiiri 
oli vapautunut ja muisteltiin 
mukavan päivän tapahtumia. 

Hangon Rannikkopatteris-
ton 63-vuosipäivä oli kaikin 
puolin erittäin onnistunut. 
Tänä kesänä niin tavanomai-
nen sadesääkin oli muuttunut 
paahtavaksi hellepäiväksi, jo-
ka lisäsi juhlamieltä ja -tun-
nelmaa. Vuosipäivänä todet-
tiin menneen vuoden saavu-
tukset hyviksi ja nyt on aika 
luoda katse eteenpäin — tule-
vaan työhön ja toimintaan. 
Toivotaan patteristolle me-
nestystä myös tulevaisuudes-
sa. 
Luutnantti Arto Kuuluvainen 

• 
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VALMET 412 S 
Markkinoiden 
täydellisin 
asejärjestelmä. 
Valmet 412 S on haulikko, hau-
likkorihla tai kaksoisluodikko. 
Kuten itse haluat. 
Asejärjestelmässä tukin pituutta 
ja perälevyn kulmaa voi muuttaa 
kätevillä jatko- ja kulmapaloilla. 

Kysy kauppiaaltasi! 

VAIMET 
Valmet Oy, Tourulan tehdas 
PL 60, 40101 Jyväskylä 10 

Puh. 1941119100 

© Lipsanen 
AUG. LIPSANEN OY 
Satakunnankatu 31 
28130 Pori 13 
Puh. (939) 19321 
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TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

45 vuotta 
Rykmentin vuosipäivä 

Maanantaina, syyskuun 10. 
päivänä rykmentti heräsi oi-
keaan rannikkotykkimiehen 
arkeen; sadekuurot piiskasi-
vat ikääntyvää rykmenttiäm-
me. Tuona armaana aamuna 
liput nostettiin salkoihin 
kaikkialla rykmentissämme ja 
joukot kokoontuivat kunnia-
merkit sadetakkien alla vai-
measti kilisten Heikkilän ka-
sarmialueen kentälle. 

Esikuntaosaston saatua 
miekkansa ja rivinsä järjes-
tykseen, saattoi esikunnan 
vanhin lähteä etsimään paraa-
tijoukon komentajaa eversti-
luutnantti H Luostarista, il-
moittaakseen tälle esikunnan-
kin osaston olevan valmiina 
paraatikatselmukseen. 

Sotilaallisen täsmällisesti 
alkoivat sekä paraatikatsel-
mus että sade kello 13.00. 

Paraatikatselmuksen suo-
ritti sotilaspiirin päällikkö 
eversti P Aitero seurassaan 
rykmentin komentaja eversti 
Jukka Karvinen. 

Ohimarssin vastaanotti jal-
kaväenkenraali A E Ehrn-
rooth seurassaan eversti P Ai-
tero ja rykmentin komentaja. 

Ohimarssin jälkeen paraa-
tijoukot ja ilahduttavan run-
sas kutsuvierasjoukko siirtyi-
vät TurltPston ruokalaan 

päiväjuhlaan ja juhla-aterial-
le. Turun Varuskuntasoitto-
kunta soitti päiväjuhlassa 
tunnelmaa kohottavasti, ja 
vilpittömät sekä suoraan sy-
dämistä tulleet tervehdykset 
loivat päiväjuhlaan isänmaal-
lisen ja lämminhenkisen sekä 
varmasti mieliinpainuvan il-
mapiirin. Tervehdyksistä 
mainittakoon jalkaväenken-
raali Ehrnroothin puheenvuo-
ro ritarimaljan jakamiseen 
liittyen ja Valamon reservin-
aliupseerikurssin tervehdyssa-
nat kurssitunnuksen luovu-
tukseen liittyen. 

Juhlaesitelmän rykment-
timme historiasta piti sytyttä-
västi rykmenttimme huolto-
toimiston päällikkö kapteeni 
K Peltonen. 

Runsas ja maittava juhla-
ateria sai ansaitun kiitoksen, 
kun jalkaväenkenraali Ehrn-
rooth kiitti koko juhlayleisön 
puolesta emäntiä. 

Päiväjuhlan jälkeen kerät-
tiin hetki voimia iltajuhlaa 
varten, joka pidettiin Turun 
Upseerikerholla alkaen klo 
19.30. 

Iltajuhlan järjestelyistä 
vastasi majuri Raimo Huuh-
tanen tunnetulla taidollaan. 

Juhlan aluksi kiitti rykmen-
tin komentaja eversti Jukka 

Karvinen lämpimästi rykmen-
tistä pois siirtyneitä ja eläk-
keelle jääviä sekä lausui uudet 
tulokkaat tervetulleiksi. 

Myös kuluneena vuonna 
ajasta siirtyneitä kapteeni 
Hannes Peltosta, sotilasmes-
tari Toivo Talasmäkeä ja 
viestittäjä Kaija Sokajärveä 
muistettiin kunniaa tehden 
hetken hiljaisuudella. 

Illasta muodostui viihtyisä, 
kun illallisen jälkeen johtaja 
Nils Eriksson soitteli itse ra-
kentamallaan hanurilla, yli-
luutnantti Vesa Ranki säesti 
pianolla ja juhlayleisö lauloi. 

Vuorokauden vaihtuessa 
todettiin, että nainen on kuin 
muoti, vanhetessaankin yhä 
käyttökelpoinen ja kaunis, 
joskaan ei huomiotaherättä-
vä. Rykmentin Ulla, viestittä-
jä Ulla Wahlberg, nuorek-
kuudestaan huolimatta tuli 
60-vuotiaaksi ja tämä hetki 
juhlistettiin edellä mainituin 
soittajavahvistuksin tuetun ti-
lapäisen mieskuoron liikutta-
valla esityksellä. 

Lyhyen mutta sitäkin pe-
rusteellisemman levon jälkeen 
koitti taas arki ja aherrus. 

Kapteeni Pertti Siivonen 
• 
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Kuuskajaskari 11.8.1984 
Rannikonpuolustajain 
päivä 

? 
1 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖILTÄ 

Juhlayleisöä. Eturivissä mm Rannikon Puolustajain Killan puheenjohtaja eversti Yrjö Pohjanvirta puoli-
soineen, eversti ja rouva Aarre Kurki sekä TurSp:n päällikkö eversti Pekka Aitero. 

Perinteistä Rannikonpuolus-
tajain päivää vietettiin tänä 
vuonna 11.8 Kuuskaj askarin 
linnakkeella. Aamulla pilvi-
verho oli paksu ja synkänta-
painen, mutta ilma parani 
keskipäivään mentäessä. Vie-
raita linnakkeelle oli saapu-
nut toistasataa. Turun Soti-
laspiiriä edusti piirin päällik-
kö eversti Pekka Aitero. 

Päivän vietosta ja ohjel-
man järjestelyistä Turun Ran-
nikkotykistökillan puolelta 
oli suurelta osalta huolehtinut 
eversti Aarre Kurki. 

Itse ohjelma oli seuraava: 

Päivän vietto alkoi maittaval-
la lounaalla, linnakkeeseen 
tutustumisella ja varusmies-
ten toimintanäytöksellä, jot-
ka majuri Pentti Hänninen 
upseereineen oli ansiokkaasti 
järjestänyt. Varsinainen juh-
latilaisuus alkoi Turun Va-
ruskunnan musiikkiesityksel-
lä, jonka jälkeen seurasi 
TurRtR:n komentajan edus-
tajan majuri Raimo Huuhta-
sen ja Rannikon Puolustajain 
Kilta ry: n puheenjohtajan 
eversti Yrjö Pohjanvirran ter-
vehdyssanat. Turun Varus-
kuntasoittokunnan musiikki-

esityksen jälkeen seurasi fil.lis 
Kaija Tuomisen lausuntaa, 
johtaja Nils Erikssonin haita-
rinsoittoa sekä Turun Ran-
nikkotykistökilta ry:n pu-
heenjohtajan everstiluutnant-
ti Toivo Veriön puhe. Pu-
heensa hän kohdisti erityisesti 
varusmiehille puhuen henki-
sestä maanpuolustuksesta. 
Erittäin mielenkiintoisen oh-
jelmanumeron muodostivat 
sekä varusmiesten esitykset 
että eversti Aarre Kurjen soti-
laspukujen esittely itsenäisyy-
temme ajalta. Tilaisuus päät-
tyi Turun Varuskuntasoitto-
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Jurmo 
Vain hennon viivan kaukaa nähdä saa 
kun vielä illan tulta hehkuu taivas. 
Se viiva vahvistuu, jo näkyy maa. 
Sen kuivat nummet kasvaa kanervaa, 
sen kivirantaa pitkää ahdistaa 
ne aallot, jotka kauas toi sun laivas. 

Sen kansa terve on kuin luodon puu 
se sadat vuodet asunut on saarta. 
Sen kansa taistelussa karaistuu, 
vaan rauhan silmiin antaa jokin muu: 
kun tuuli kuolee, merta katsoo kuu, 
ja tähdet valaisevat taivaan kaarta. 

On Jurmo saari, jonka kaukaa näät, 
se yksin hiljaa odottelee yötä. 
On nyt jo rauhoittuneet vaahtopäät 
vaan vielä nousee uudet myrskysäät. 
Sä milloin ainaiseksi tänne jäät 
ja rauhan sydämeesi saat sen myötä? 

Sotilaspukujen kavalkadi. 

kunnan loppumarssiin. Mai-
nittakoon vielä, että Turun 
Rannikkotykistökilta luovutti 
varusmiehille soutuveneen va-
paa-ajan viettovälineeksi. 
Lahjan vastaanotti varusmies-
toimikunnan puheenjohtaja. 
Ilta päättyi linnakkeen upsee-
rikerholla vietettyyn yhteiseen 
ilonpitoon ja makkaranpais-
toon. Kokonaisuudessaan 
päivä oli varsin onnistunut ja 
mieliala oli korkealla. 

Turun Rannikkotykistökil-
ta haluaa osoittaa lämpimät 
kiitoksensa paitsi tilaisuuden 
järjestäjille ja ohjelman suo-
rittajille myös Turun Rannik-
kotykistörykmentille komen-
tajasta, eversti Jukka Karvi-
sesta alkaen kaikille, jotka 
vaikuttivat tilaisuuden onnis-
tumiseen. 

Tämäntapaiset tilaisuudet 
ovat omiaan kasvattamaan si-
tä yhteenkuuluvaisuuden hen-
keä, jota tarvitaan niin rau-
han kuin kriisiajankin aika-
na. Jäämme vain odottamaan 
ensi vuotta, jolloin tavataan. 

Toivo Veriö 
• 

Soutuveneen luovutus Kuuska-
jaskarin linnakkeen varusmiehil-
le. Seisomassa Turun Rannikko-
tykistökillan puheenjohtaja Toi-
vo Veriö ja linnakkeen päällikkö 
majuri Pentti Hänninen. 
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In memoriam 

KAIJA SOKAJÄRVI 

Elokuun 11. päivänä kuoli Turussa rouva Kai-
ja Mailis Sokajärvi o.s. Hannula. Hän oli syn-
tynyt 26.10.1915 Lokalahdella. 

Oppikoulun ja Suomen Teatterikoulun käy-
tyään hän solmi avioliiton ja omistautui kodil-
le ja perheelle. Hänen sydäntään lähellä oli 
maanpuolustustyö läpi koko elämän kestänee-
nä harrastuksena. Sotien aikana hän toimi lot-
tatehtävissä sotatoimialueella ja sotien jälkeen 
sotilaskotitoiminnassa sekä eri maanpuolus-
tusjärjestöjen piirissä. 

Rannikkosotilaskotiyhdistyksessä Kaija So-
kajärvi toimi yli 25 vuotta. Yhdistyksen Turun 
paikallisosastossa hän hoiti ansiokkaasti eri 
luottamustehtäviä ja oli puheenjohtajana 13 
vuotta (1963—76). Hänet on palkittu monilla 
Sotilaskotiliiton ansiomerkeillä ja -mitaleilla, 
mm arvokkaalla Katri Bergholm -mitalilla sekä 
Suomen Valkoisen Ruusun kunniamerkeillä. 

Turun Rannikkotykistökillan jäsen ja kilta-
hallituksen jäsen Kaija Sokajärvi on ollut lähes 
killan perustamisesta alkaen ja suurimman 
osan ajasta toiminut naistoimikunnan puheen-
johtajana. Hän oli ensimmäinen nainen, joka 
on palkittu Maanpuolustuskiltojen Liiton 
Kilta-ansiomitalilla. 

Kaija Sokajärvi on ollut Turun Sota veteraa-
niyhdistyksen jäsen ja Turun Seudun Rintama-
naiset ry:n hallituksen jäsen yhdistyksen perus-
tamisesta lähtien. 

Sekä yksityishenkilönä että erilaisissa järjes-
tötehtävissä Kaija Sokajärvi tunnettiin uupu-
mattomana ja tunnollisena sekä lähimmäisiin-
sä myönteisesti suhtautuvana ihmisenä. Häntä 
jäivät kaipaamaan kaksi poikaa ja veli perhei-
neen sekä laaja ystäväpiiri. 

A.K. 

SODASSA 1941—44 KAATUNEIDEN 
RANNIKONPUOLUSTAJIEN MUISTOLAATAN PALJASTUS JA 

"KELTAISEN RYKMENTIN" SODAN PÄÄTTYMISEN 
40-VUOTISMUISTO JUHLA 

PIDETTIIN SUOMENLINNASSA 15.9.1984. 

Ohjelmassa oli: 
Juhlahartaus Suomenlinnan kirkossa 

Muistolaatan paljastus 
Seppeleen lasku 

Muistojuhla Merisotakoulun juhlasalissa 
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TUrRtR Raumalle 
II Patteriston esikunta 
uusiin tiloihin 2,7.1984 

1 1 
i 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

II/TurRtR:n uusi esikunta. 
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RT:n JOUKKO-OSASTOT • KERHOT • KILLAT 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Turun Rannikkotykistöryk-
mentin II Patteriston esikunta 
ja esikuntajaos siirtyi Uudes-
takaupungista uusiin ajanmu-
kaisiin tiloihin Raumalle Sa-
tamakatu 22, 2.7.1984. Jo v 
1979 tehtyyn ns MARO-rat-
kaisuun liittyi maininta, että 
II Patteriston esikunta siirtyy 
Raumalle, kun tilat siellä saa-
daan valmiiksi. Joten MA-
RO-ratkaisu on kirjaimelli-
sesti täytetty Raumanmeren 
alueella. 

Yhteisen Tullin ja Puolus-
tusministeriön rakennushank-
keen rahat saatiin v 1983 val-
tion budjettiin. Urakkasopi-
mus tehtiin rakennusliike 
Hartelan kanssa 1983 ja ra-
kennus luovutettiin 28.6.1984 
Puolustusministeriölle. 

Rauman Tullikamari ja II 

Patteriston esikunta muutti 
uusiin tiloihin heinäkuun 
alussa. 

Rauman asuin- ja virasto-
talon rakennusala on n 13000 
m3 ja n 3200 m2. Rakennus 
jakaantuu asunto-osaan, jos-
sa on Puolustusministeriön 
asuntoja 11 kpl ja sotilaskoti 
sekä virasto-osaan, jossa 
ylimmässä kerroksessa sijait-
see II Patteriston esikunnan 
ja esikuntajaoksen tilat, toi-
sessa kerroksessa on Tullika-
marin tilat ja pohjakerrokses-
sa on tullin ja esikunnan 
huolto- ja varastotilat. Erilli-
sessä rakennuksessa on tilat 
tullin ja patteriston ajoneu-
voille. 

Rakennushankkeen kus-
tannus oli n 11 miljoonaa 
markkaa. • 

II Patteriston komentaja majuri Pekka Suorauma ja esikuntavääpeli sotilasmestari Touko Heino uuden 
esikuntarakennuksen aulassa. 
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KADETTI 
JYRKI PIEKKALA 

Rt-kadetit 
Pohjois-
maisilla 
Meri-
kadetti-

•• • « i i •• 

päivillä 

Merikadettipäivien 

2,—6.8.1984 pidettiin 36. me-
rikadettipäivät Ruotsissa 
Norrköpingissä. Ensimmäi-
sen kerran kokoonnuttiin 
Pohjoismaisille Merikadetti-
päiville Lysekilissä vuonna 
1948 ja siitä lähtien merikade-
tit Tanskasta, Norjasta, Ruot-
sista ja Suomesta ovat tavan-
neet vuosittain jonkin poh-
joismaisen kaupungin ollessa 
isäntänä. Vuodesta 1967 läh-
tien ovat suomalaiset matkus-
taneet laivalla merikadettipäi-
ville. 

Tapaamisen perusajatukse-
na on luoda ystävyyssuhteita 
pohjoismaisten virkaveljien 
kesken. Pääasiassa tämä ta-
pahtuu ystävyyshenkisissä ur-
heilukilpailuissa ja muun yh-
dessäolon merkeissä. 

31.7. irtautui Merisotakou-
lun koululaiva — miinalaiva 
Pohjanmaa — Katajanokalta 
suuntana Norrköping. Laivan 
henkilökunnan ja merikadet-
tien mukana matkusti nuorin 

Merisotakoulun alusosasto, johon kuuluivat 
miinalaiva Pohjanmaa ja vartiovene Ruissa-
lo, osallistuivat Pohjoismaisille Merikadetti-
päiville, jotka pidettiin 2.—6.8.1984 Norr-
köpingissä, Ruotsissa. Merikadettien lisäksi 
päiville osallistuivat myös kaikki Rannikko-
tykistökoulun kolme kadettikurssia. 

Pohjoismaiset Merikadettipäivät järjestet-
tiin nyt 36:n kerran. Päivät ovat perinteiset 
ja osa kaikille aloille ulottuvaa pohjoismais-
ta yhteistyötä. Merikadettipäivät järjeste-
tään vuorovuosina Suomessa, Ruotsissa, 
Tanskassa ja Norjassa. 

Päivien päätapahtumia ovat kadettien vä-
liset erilaiset urheilukilpailut. Virallisten ja 
epävirallisten tilaisuuksien aikana luodaan 
ystävyyssuhteita, vaihdetaan mielipiteitä ja 
opitaan arvostamaan muiden maiden mieli-
piteitä ja näkemyksiä. Pohjoismaiset Meri-
kadettipäivät järjestettiin Suomessa viimeksi 
Porissa v 1982. 
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RT-kadettikurssi, joka näin 
aloitti 3-viikkoisen merenkul-
kuopintojaksonsa. Alus saa-
pui 2.8. aamulla Norrköpin-
gin satamaan, jossa se kiinnit-
tyi tanskalaisten ja norjalais-
ten alusten väliin. 

68. ja 69. RT-kadettikurssi 
lähtivät matkaan torstaiaa-
muna ilmavoimien Fokkerin 
hyppyversiolla mukanaan RT-
kadettikurssien johta ja kap-
teeni Valli. Lento sujui miel-
lyttävästi pilvettömällä tai-
vaalla matkustajien ihaillessa 
alla näkyviä maisemia. Noin 
puolentoista tunnin kuluttua 
laskeuduimme Norrköpingin 
lentokentälle, jossa meitä oli 
odottamassa Ruotsin armei-
jan linja-auto. Matka laivalle 
sujui nopeasti ja kannettuam-
me tavaramme kontteihin oli-
kin jo lounaan aika, joka suo-
ritettiin laivaston tyyliin vah-
tineljänneksittäin. 

Eri urheilutilaisuuksien 
kuljetukset oli järjestetty lin-
ja-autoin, koska kaikki ta-
pahtumat olivat kaupungin 
toisella laidalla. Pitempikes-
toisiin tilaisuuksiin, kuten 
yleisurheilu ja purjehdus, au-
tot ajoivat tunnin välein, jol-
loin oli mahdollisuus käydä 

seuraamassa muitakin lajeja. 
Tämän lisäksi kadetit saivat 
matkustaa kaupungin yleisillä 
kulkuneuvoilla ilmaiseksi. 

Ensimmäinen kilpailukoi-
tos oli lentopallo, jossa pelat-
tiin yksinkertainen sarja. 
Suomella oli kaksi ylivoimais-
ta joukkuetta lentopallotur-
nauksessa. Toinen oli len-
topallojoukkueemme, joka 
erääkään häviämättä taituroi 
parketilla, ja toinen oli huu-
tosakkimme, joka yltyi het-
kittäin epäinhimillisiin suori-
tuksiin katsomossa. Omien 
kannustaminen oli valtavaa, 
mutta myös vastapuolten hy-
vät suoritukset saivat raiku-
vat suosionosoitukset asian-
tuntevalta yleisöltä. Paras 
pisteiden takoja oli Rt-kadetti 
Sauli Karjunen. 

Ottelutauolla pidettiin me-
rikadettipäivien viralliset ava-
jaiset. Avajaisissa Ruotsin 
Merisotakoulun johta ja kom-
modori K Andersson julisti 
Pohjoismaiset Merikadetti-
päivät avatuiksi ja toivotti 
joukkueille rehtiä kilpailu-
henkeä. Tilaisuutta juhlistivat 
osallistujamaiden liput ja 
soittokunta. 

Illalla pidettiin Norrköpin-

gin kaupungintalolla kaupun-
gin järjestämät kadettitans-
siaiset. Juhliin oli kutsuttu 
kustakin maasta koulun joh-
tajat , 3 upseeria ja 15 kadettia 
sekä jokaiselle kadetille daa-
mi. Päivällisen lisäksi kutsu-
vieraat saivat nauttia upeista 
tanssiesityksistä ja daamin 
seurasta tanssilattialla. 
Useimmat kadetit nauttivat 
pohjoismaisen yhteistyön he-
delmistä aamun pikkutunneil-
le asti. 

Olennaisena osana päiviin 
kuului myös eri maiden kou-
lulaivojen vastaanotot, joiden 
tarkoituksena oli tutustua ky-
seiseen alukseen, sen henkilö-
kuntaan ja lukuisiin kutsuvie-
raisiin, jotka koostuivat up-
seereista, kaupungin johdon 
henkilöistä sekä kadeteista. 
Iltahämärissä mielenkiintois-
ten keskustelujen lomassa 
nautittiin drinkkejä ja suola-
paloja alusten kannella. 

Tietysti me kaikki tu-
tustuimme isäntäkaupunkiin 
Norrköpingiin, joka juhlii 
tänä vuonna 600-vuotispäi-
viään. Löysimme isoja myy-
mälöitä, kauniita puistoja, 
viihtyisiä katukahviloita ja 
paljon ystävällisiä ihmisiä. Il-
taisin musiikki kutsui ihmisiä 
ravintoloihin ja tanssipaikoil-
le — pohjoismainen kanssa-
käyminen sai uusia ulottu-
vuuksia. 

Lauantaiaamuna Norja oli 
siirtynyt yhteiskilpailussa jo 4 
pisteen johtoon, mutta jäljel-
lä oli vielä Suomen kovat la-
jit; ammunta ja yleisurheilu. 
Lähes kaikkien suomalaisten 
ollessa seuraamassa yleisur-
heilua kentälle kantautui tieto 
Suomen ammunnan voitosta, 
kun taas Norja jäi kolman-
neksi. Henkilökohtaisen kil-
pailun voitti Rt-kadetti Ahti 
Kannisto 265 pisteellä. Yh-
teistilanne oli kutistunut kah-
della pisteellä. 

Pistoolikilpailujen voittaja rt-kadetti Ahti Kannisto saa palkintonsa 
päättäjäistilaisuudessa Merisotakoulujen johtajilta. 
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Yleisurheilukentällä suo-
malaiset Rt-kadetit menestyi-
vät hyvin. Keihään kolmois-
voiton saavuttivat kadetit Es-
kola, Miettinen ja Juusela. 
Ainoa suomalainen kaksois-
mestari oli Rt-kadetti Karju-
nen, joka voitti kuulan tulok-
sella 11,45 ja korkeushypyn 
196 cm:n hypyllä. Pienen Rt-
kadettijoukon panos oli vah-
va. Merikadeteista parhaiten 
menestyi kadetti Petteri Olk-
konen, joka saavutti toisen si-
jan sekä maastojuoksussa et-
tä 1500 m:llä. 

Norja voitti Suomen yleis-
urheilussa pistein 150—149 — 
Suomen edellisen vuoden 
yleismestaruus vaihtui toiseen 
sijaan. 

Sunnuntaiaamuna suori-
timme juhlallisen kirkko-
marssin ja ohimarssin ottivat 
vastaan eri maiden merisota-
koulujen johtaja t . Jumalan-
palveluksen jälkeen merika-
dettipäivien virallinen ohjel-
ma oli ohi. 

Ensi vuonna Rt-kadettien 
vahva iskujoukko ja merika-

detit metsästävät yleismesta-
ruutta. Miehet kovenevat, tu-
lokset parantuvat — pääasia 
on kuitenkin pohjoismainen 
yhteistyö. 

• 
Rannikko-
tykistö 
kouluttaa 
alansa ammatti-
miehiä 

RANNIKKOTYKISTÖ 
ON TERÄSTÄ 

Merikadettipäivien paras suomalainen yleisurheilija rt-kadetti Sauli Karjunen ylittää Kadettipäivien ennä-
tyskorkeuden 201 cm. 
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Oy Hangon Hinaus Ab 
PL 26, 10901 HANKO 

Konttori Puh. 911-83150 
Kontor -84151 
Hinaajalle-Bogserbäten -86011 

TELEX 13232 HATUG SF 

M/S HEIMO SAARINEN 
P i tuus - l ängd 31.6 m 
Leveys - bredd 9.6 m 
Syväys - d jupg. 4.6 m 
BRT: 324 
Koneteho -
Maskinstyrka 3910 hp. 
Ohjauspotkur i - Aquamaster 
Styrpropel ler 400 hp. 
Jääluokka -
Isklass 1 A Super 
Valmis tunut - Byggd 1980 



Rannikkotykistösäätiön vuosikokous sekä 
palkitsemiset vuonna 1983 

Rannikkotykistösäätiön plaketti valmistui taiteilija B O Heinosen ehdotuksen pohjalta. Säätiön hallituksen 
puheenjohtaja eversti P Aulaskari luovuttaa ykkösplaketin kenraaliluutnantti Alpo Kantolalle 4.6.1984. 
Seurueessa ovat mukana everstit O Lyytinen ja T Lahti Sekä V Eravuo. 

Rannikkotykistösäätiön val-
tuuskunta kokoontui vuosi-
kokoukseensa 11.4.1984. Ko-
kouksessa valittiin valtuus-
kunnan puheenjohtajaksi 
edelleen toimitusjohtaja DI 
Jaakko Ihamuotila ja varapu-
heenjohtajiksi kenraaliluut-

nantti Aimo Pajunen sekä 
pääjohtaja Eero I Salovaara. 
Hallituksen puheenjohtajana 
jatkaa eversti Pentti Aulaska-
ri. Hallitus valitsi keskuudes-
taan varapuheenjohtajaksi 
johtaja , eversti evp Olavi 
Lyytisen. Valtuuskunnan jä-

senistössä valittiin eroa pyytä-
neen teollisuusneuvos Aarne 
Mannerin tilalle kenraaliluut-
nantti Alpo Kantola. Halli-
tuksessa vaihtui RtK:n johta-
jan vaihdoksen myötä eversti-
luutnantti Uolevi Tirrosen ti-
lalle everstiluutnantti Timo 
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Sario. Eronneille kiitos saa-
dusta tuesta ja vastavalitut 
tervetuloa! 

Säätiö jakaa vuosittain sti-
pendejä, apurahoja ja lahjae-
sineitä tarkoituksensa toteut-
tamiseksi n 20.000 markan ar-
vosta. Lisäksi säätiö tukee ta-
loudellisesti aselajinsa piirissä 
tapahtuvaa julkaisu-, valis-
tus- ja viihdytystoimintaa. 

Säätiön puuhakas asiamies, 
majuri Heikki Niska luovutti 
kiitosten saattelemana tehtä-
vänsä allekirjoittaneelle uu-
delle asiamiehelle, 

majuri 
Paavo Suomalaiselle 

os. Et. Makasiinikatu 8 C 
00130 HELSINKI 

puh. (90)1612255 (virka) 
(90)630146 (koti) 

Säätiö on palkinnut toimintavuonna ansioituneita rannikko-
tykkiväen tähtiä seuraavasti: 

Stipendit 

18.01.1983 
06.04.1983 
29.04.1983 
30.06.1983 
03.08.1983 
26.08.1983 
30.11.1983 
13.04.1984 
26.01.1984 
22.08.1984 
29.08.1984 

ylik 
upskok 
kapt 
vääp 
upskok 
kad-alik 
upskok 
upskok 
ylik 
upskok 
kad-kers 

Nikkinen, Lauri Taavetti 1.000,-
Kallio, Heikki Olavi 1.000,-
Järvi, Markku Yrjö Alfons 1.000,-
Kataja, Pasi Emil 1.000,-
Lipsanen, Heikki 1.000,-
Santavuori, Mikko Usko Juhani 1.000,-
Tammiaro, Kari Juhani 1.000, -
Martola, Hannu Veikko 1.000,-
Lankila, Miikka 1.000,-
Rasilainen, Veikko Kalevi 1.000,-
Lähdevirta, Kimmo Juhani 1.000,-

Priimusmiekat 

27.01.1983 ylik Nikkinen, Lauri Taavetti 
23.08.1983 kad-alik Santavuori, Mikko Usko Juhani 
26.01.1984 ylik Lankila, Miikka 
22.08.1984 kad-kers Lähdevirta, Kimmo Juhani 
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R A N N I K K O M M E P U O L U S T A J I A T E R V E H T I E N 

AGROMA OY 

AURAJOKI OY 

OY BENSOW AB 

OY EHO AB 

OY ELEKTRO-DIESEL AB 

OY ELFVING AB 

OY ENSTO AB 

ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 

OY EXIM AB 

FOTO-NYBLIN OY AB 

HANGON LIIKENNE 

HANGON RADIO JA TV HUOLTO 

HANGON SÄÄSTÖPANKKI 

OY HANGON UUSI 
LAATIKKOTEHDAS AB 

OY HANGÖ STEVEDORING AB 

OY HELO-TEHTAAT 

KARKONE OY 

KARSKE OY 

KESKINÄINEN ELÄKE-
VAKUUTUSYHTIÖ KALERVO 

KESKUSKUNTA OK-LIHA 
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KODAK OY 

OY KOLSTER AB 

KONE OY 

OY KOTKA STEVEDORING 

OY LEVERINDUS AB 

OY LINDHOLM LINES AB 

OY LOHJA AB 

JALI LYYVAARA OY 

MEIJERIOSUUSKUNTA MILKA 

OY MERIKIITO AB 

MYLLYKOSKI OY 

NAANTALIN SATAMALAITOS 

T:mi YNGVE NYMAN 

ORAS OY 

OSUUSKUNTA MAITO-AURA 

OSUUSPANKKIEN KESKUS-
PANKKI OY 

POHJANMAA OY 

RAISION TEHTAAT 

RAKENNUSTOIMISTO 
A. PUOLIMATKA OY 

RAUTA JA KONETARVE OY 

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

RIISLA OY 
FERD. ALFTHAN OY 
HALLIN TUKKU OY 

OY ROHTO AB 

RYMÄTTYLÄ OY 

OY SAAB-VALMET AB 

G.A. SERLACHIUS OY 

SUOMEN CPC OY 

SÄÄSTÖPANKIT 

TEOLLISUUSTEKNIIKKA OY 

OY TOOLS AB 

TUOTTAJAIN LIHAKESKUS-
KUNTA TLK 

TURUN OSUUSKAUPPA 

TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 

ISOTROL 
R u o s t e ^ n e s t o a i n e 

— Isotrolia voi levittää suoraan ruosteiseen 
pintaan, vain irtoruoste poistetaan. 

— Isotrol muodostaa korroosiota kestävän 
pinnan ja hyvän maalausalustan. 

T:mi PRESTOLITH 
Puutarhakatu 6 — 20100 Turku 10 

Puh. 921-514020. 

TUUSULAN KT K OY 

VALMETIN LAIVA-
TEOLLISUUS OY 

VENE JA MOOTTORIMYYNTI OY 

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY 

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

Oy Stockfors Ab 
Pl 117 , 0 7 9 0 1 LOVI ISA 
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SAAB-SCANIA 
PIIRIEDUSTAJA 

PORIN TALOUSALUEELLA 

rvaA^altonen 

Isolinnank. 15 28100 Pori 10 
Puh. 939-35366, 16642 

MYYMÄLÄVALVONTAA 
KASSATARKKAILUA 

KOEOSTOTOIMINTAA 

Helsinki Kasarmikatu 44 A 
Puh 90-174700 
Tampere Näsil innank. 27 D 
Puh 931-32930 
Turku Yl iopistonkatu 16 
Puh 921-511680 

OVAKO 
ON 

TERÄKSEN 
TEKIJÄ 

SUOMESSA 
rt 

LAADUN 
MERKKI 

45200 KOUVOLA 20 
23500 UUSIKAUPUNKI 

PUH. 951-123001 
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^JlVantiaiheim-musec 

Kalliolinnantie 14 — Kaivopuisto 
Helsinki — Puhelin 635443 

Auki joka arkipäivä paitsi maanantaisin, 

kello 9—15. 

Auki sunnuntaisin kello 11 — 16. 



LUMIKENTTIEN KUTSU 
LYNX GLX 5900 

Työkelkka parhaimmillaan. Runko 
vahvistettua muototerästä. Vahva Rotax-
moottori. Vaihteita kaksi eteen ja peruu-
tus. 

Leveä liukutelasto on jousitettu ja 
työkäyttöön mitoitettu. 

Suomalainen moottorikelkka on vas-
tannut kutsuun jo lähes 20 vuoden ajan. 
Lynx on sydäntään myöten rehti suoma-
lainen, sillä sen variaattori - jokaisen kel-
kan sydän - on kotimainen. Testivoittaja. 

Lynx mallisto sopii työ-ja vapaa-ajan 
käyttöön. 

o® LYNX 
K-MAATALJOUS I K 


