
RANNIKON PUOLUSTAJA 
RtUY:n t i e d o n a n t o l e h t i Jou lukuu 1957 

ETEENPÄIN 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on 25-vuotisen toimintansa aikana 

kamppaillut erään aselajin luonteesta johtuvan vaikeuden kanssa. Yhdistyk-
semme jäsenten keskinäinen kanssakäyminen on ollut vaikeasti järjestettävissä 
heidän asuessaan hajallaan Suomenlahden rantamilla. Siksipä on vuosikokous 
jäänyt jäsenten ainoaksi yhteiseksi tilaisuudeksi. Huomattava osa kokouspaik-
kakunnatta kaukana asuvista ei silloinkaan palvelus- tai taloudellisten esteiden 
takia ole voinut osallistua kokoukseen. Yhdistyksen toiminta on siten jäänyt 
lähinnä johtokunnan asiaksi, joka yhteysupseereille lähettämillään kiertokir-
jeillä on tiedoittanut yhdistyksen toiminnasta. Tunnustettu tosiasia on, että 
moni jäsen on yhdistyksen olemassaolon ja siihen kuulumisensa todennut vain 
vuosittain kannetun jäsenmaksun yhteydessä. 

Poistaakseen tämän epäkohdan on johtokunnassa perusteellisesti poh-
dittu nyt käsissämme olevan lehtisen julkaisemista. Sen tarkoituksena on olla 
nykyisten ja entisten jäsentensä samoin kuin muittenkin rannikkotykistössä 
palvelevien tai palvelleitten niin reservin upseereiden kuin kanta-aliupsee-
reittenkin yhdyssiteenä. Lehden tilaaja- ja lukijapiirin toivotaan siis mah-
dollisimman laajaksi siinä uskossa, että vakinaisessa palveluksessa olevien li-
säksi nimenomaan vanhempi polvi haluaa jatkuvastikin seurata vanhan ase-
lajinsa oloja ja kehitystä sekä ainakin tätä lehtistä tilaamalla tukea riento-
jamme. 

Vaikka lehtisemme ei aluksi olekaan näitä painosivuja suurempi on pyr-
kimyksemme saada sen sisältö sellaiseksi, että se kiinnostaa kaikkia nykyisiä 
ja entisiä rt:n "tykkimiehiä". Se tulisi olemaan rt:n toimintaa seuraava uutis-
lehti, josta lukijat saisivat tietää tapahtumista oman saarensa tai toimi paik-
kansa ulkopuolelta. Ammattia koskevat kirjoitukset ovat tietysti aina terve-
tulleita lehden toimitukseen. Lisäksi toivotaan elonmerkkejä myös siviiliin 
siirtyneiltä jäseniltä. Heidän tukeensahan lehden tulevaisuus suurelta osalta 
perustuu. 

Lehtisen tarkoituksena on lähteä rakentamaan kiinteämpää kosketusta ja 
yhteyttä rannikkotykistössä palvelevien ja palvelleitten kanssa ja tässä mie-
lessä toivomme yrityksellemme myötätuulta ja lukijoiden piirissä myönteistä 
suhtautumista. 



Mikä on "rt:n hautausapurengas" ja 
miten se toimii 

Pian Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen 
perustamisen jälkeen todettiin, et tä upseeri-
toverien yl lä t tävän kuolemantapauksen sat-
tuessa joutui perhe usein vaikeuksiin h a u -
ta ja i sku lu jen ym takia. Vaikka henk ivakuu-
tus olisi asianomaisella ollutkin, ei r aha ollut 
heti käytettävissä. Sen vuoksi oli apu a lku-
vaikeuksissa tarpeen. Ennen talvisotaa 
RtUY:n varoista annett i in omaisille pie-
nehkö summa yhdistyksen tulo- ja menoar -
vion puitteissa. 

Jatkosodan jälkeen heräsi a ja tus laa jentaa 
palvelustoverien tuki käs i t tämään koko r an -
nikkotykistön kantahenkilöstön piirin. Tätä 
var ten laaditt i in eräänlainen sitoumus j ä r j e s -
telmä, ts " r t :n hau tausapurenkaaseen" l i i t ty-
vät si toutuivat kuolemantapauksen sat tues-
sa maksamaan m k 100:—, joka peri t t i in jä l -
kikäteen. Perimisen suorit t i RtUY:n talou-
denhoitaja . Omaisille suoritett i in RtUY:n 
varoista heti noin 2 /3 koko keräyksen sum-
masta. Jä r j es te lmä toimi tässä muodossa 
muutamia vuosia. Kun si toumuksen tehnei tä 
oli 400—500, ker ty i keräyksessä 40.000:— 
—50.000:—. 

Käytäntö osoitti, et tä hautausapurengas oli 
tarpeell inen. Si toumusten määrä kasvoi 
ja tkuvast i nousten v 1955 lopussa 570:een. 
Jä r j es te lmän tarkis tamis ta ja toiminnan j a t -
kuvuuden "sääntömäräiseksi" saat tamista 
var ten vahvistet t i in sille johtosääntö RtUY:n 
vuosikokouksesa 8. 12. 55 tehdyn päätöksen 
mukaan. Johtosäännöstä antoivat puol tavan 
lausunnon r t - joukko-osas to jen alipäällystö-
kerhot. 

Hautausapurenkaaseen ovat o ikeute t tu ja 
l i i i t tymään 45 v nuoremmat 

— RtUY:n jäsenet 
— rt-aselaj issa palvelevat v i ran- ja toi-

menhal t i ja t sekä yl imääräiset to imen-
hal t i ja t 

— aikaisemmin (ennen v 1956) s i toumuk-
sen tehneet . 

Hautausapurenkaaseen voi kuulua edelleen 
— eläkkeelle siirtyvä ja 
— se, joka on kuu lunu t renkaaseen 10 v 

ja t ämän jälkeen siirtyy toiseen ase-
laj i in tai eroaa palveluksesta. 

Ennakkosuori tuksen rahoi t tamis ta var ten 
lainaa kukin renkaan jäsen mk 200:—, joka 

Tämä RANNIKON PUOLUSTAJAN n u -
mero on pyri t ty saamaan kaikkien lehdestä 
kiinnostuneiden luettavaksi . Ensi vuonna on 
tavoit teena nel jä samanlaista t iedonantoleh-
teä. Edessä on aselajin 40-vuotispäivä 12. 5. 
58 ja RtUY:n 25-vuotisjuhla 5. 12. 58. 

Lehden kus tannukset tu l laan osittain suo-
r i t t amaan yhdistyksen varoin, osittain jou-
dutaan tu rvau tumaan t i lausmaksuun. Vaki-
naisessa palveluksessa olevien upseereiden ja 
aliupseereiden t i laukset keräävä t yhteysup-
seerit. Reservissä olevia jäseniä, jo tka ha lua-
vat lehden ensi vuonna, pyydetään lähet tä-
mään osoitteensa ja t i lausmaksun 100 m k 
yhdistyksen postisiirtotilille N:o 6514 1. 2. 58 
mennessä. 

OMAN ASELAJIN HISTORIA TEKEILLÄ 
RtUY:n toimesta on vuodesta 1954 val-

misteltu omaa historiateosta. Ju lka isu jaos-
ton joh ta jana on ollut eversti K Mikola apu-
naan kapt R Hyvärinen. Ki r jo i t t a j ina esiin-
tyvät monet r t - joukko-osas to jen entiset ja 
nykyiset komenta ja t . Teoksen viimeistely-
työn suorit taa m a j Y Pohjanvi r ta . K i r j a n on 
laskettu valmistuvan yhdis tyksen 25-vuotis-
juhliin mennessä. 

on sama kuin nykyinen maksu kul takin 
kuolemantapauksel ta . Heti makse taan omai-
sille 90 %. Hau tausapurenkaan hall innon hoi-
taa RtUY:n johtokunta. Ti l intarkastukseen 
osallistuu alipäällystön edustaja , jonka 
SlRtR:n Alipäällystökerho nimeä. 

Omaisille voidaan nykyään suori t taa jon-
kun ver ran yli 100.000:—-, joka jää b ru t to -
summasta per imiskustannusten tu l tua vä-
hennetyksi . Jäsenmäärä on nykyään 600, jos-
ta päällystöä 33 %, alipäällystöä 53 % ja 
siviili toimenhaltijoita 14 %. Täten RtUY hoi-
taa hautausapurenkaan . jossa sen jäseniä 
on vain n kolmasosa. 

Kuolemantapauksia on vuosittain sa t tunut 
4—6, joten noin 1000:— vuosimaksulla on 
ollut voimassa taval laan 100.000 markan r is-
kivakuutus. 

Todettakoon vielä lopuksi, et tä kysymyk-
sessä on vain keskinäiseen sopimukseen pe-
rustuva huoltoraha, joka makse taan sitou-
muksen teki jän määräämäl le henkilölle. Käy -
tännölliset perimistoimenpiteet hoitaa RtUY 
maksut ta , sillä se katsoo t ämän toiminan 
olevan erään tavan työskennellä aselajissaan 
palvelevien hyväksi. 
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SUOMENLINNAN RANNIKKO-
TYKISTÖRYKMENTTI 

TURUN RANNIKKOTYKISTÖ-
RYKMENTTI 

Enää eivät Isosaaren tykkimiehet nuku 
kirkon parvel la niin kuin aikaisemmin. 
Kuluneena syksynä valmistui saaren keski-
osaan komea kasarmi, johon lokakuun va ih-
teessa voitiin muu t t aa taloksi. 

Uusi kasarmirakennus on t i lavuudel taan 
17 000 m3. Se sisältää nykyaikaiset majo i -
tusti lat yli kahdellesadalle miehelle. Kaikki 
miehet pys tytään myöskin y h f a i k a a si joit ta-
maan luokkiin oppitunnille. Erikoisen kii-
toksen ansaitsee hyvä voimistelusali, joka on 
l innakkeella ja tkuvassa käytössä. Kasarmin 
pohjakerroksessa on runsaat tilat vara t tu er i-
laisia varas to ja var ten. Myöskin sotilaskoti 
on päässyt saman katon alle. RHSY on va -
rojaan säästämättä pyrk inyt luomaan uuden 
"pesän" sisustuksen viihtyisäksi. 

Kasarmin on r akennu t t anu t PlM:n r a -
kennusosasto työll isyysvarojen turvin. Kii-
tollisena muis tavat isosaarelaiset kaikkia 
niitä henkilöitä, jo tka ovat olleet mukana 
hankkeen toteuttamisessa. Seuraava tavoite 
Isosaaren osalta on kantahenki lökunnan 
asunnon raken taminen ja urhei lukentän 
kunnostaminen. Mainittakoon, et tä kasarmin 
rakennustöiden aikana on omin voimin laa-
jennet tu kiv. ampumara t a 20 paikkaa käsi t-
täväksi. 

SUOMEN MARSALKKA MANNERHEIMIN 
MUOTOKUVA SUOMENLINNAN 

UPSEERIKERHOLLA. 
28. 1. 57 pal jastet t i in Suomenlinnan Up-

seerikerholla Suomen Marsalkka Manner -
heimin muotokuva, jonka on maalannut ta i -
teili ja G Baer. 

Suomenlinnan upseeristo pyytää saada 
näin esittää kiitoksensa arvokkaan maa lauk-
sen lahjoi t tajal le , joka on ha lunnut pysyä 
tuntemat tomana . 

Rannikkopataljoonan reservr jpseere iden 
ammunnat suoritett i in tänä syksynä Po rkka -
lassa Hevonniemen alueella. Ammunto ja oli 
seuraamassa m m Puolustusvoimain komen-
ta j a ja lkaväenkenraa l i Heiskanen, joka lau-
sui olevansa tyytyväinen patal joonan suori-
tukseen. 

Rykmentin komentaja eversti Väinö Kar-
vinen täytti 27. 11. 57 50 vuotta. 

UTÖ — SAARISTOMEREN KAUKAINEN 
"HELMI" 

Reippaassa meren hengessä suori t tavat 
poikamme palveluaan kaukaisella I tämeren 
vart iopaikal laan Utössä. 

Arva ta saattaa, et tä täällä tunnemme 
myrsky jen pauhun ja meren kuoppaiset tiet 
pa remmin kuin kukaan maakravuis ta . Eikä 
tosiaan ollut tu rhaa puhet ta tuo tunne t tu 
varoitus, et tä "jos Utöön menet, ota kiviä 
taskuusi". — Niin, muistatkos vain senkin 
12 "pall ia" — se oli poikaa se, kun l ippu-
tankokin lensi pystyssä toiselle pihalle. Ke-
säisin taas emme pelkää laisinkaan aur in-
gon paahtavaa hellettä — harvoin etsimme 
suojaa Utöön vehmaiden puiden var josta . 
Emme myöskään pelkää sa tamassamme le-
kottelevien pur jeveneiden pur jeh t i ja ty t tö jä . 

Mut ta se toissa talvi vasta oli mukava . 
Laivatkin pysähtyivät pi tkäksi a jaksi tähän 
viereemme ja iltaisin valoineen harhaut t iva t 
meitä niin onnnistuneesti , et tä joku jo taisi 
luulla ol tavan Hesan esikaupungissa. Lento-
koneet pit ivät yllä tuollaista "epäsotilaallis-
t a" ilmasiltaa tuoden uutisia suuresta pahas-
ta maai lmasta . Mut ta mikäs meidän, sen 
kun pis t imme poskeemme kaikkeen kelvol-
lista I tämeren suolasilakkaa. Mut ta toivo-
kaamme, et tä tuleva talvi ainakin tällä le-
veysasteella suori t taa nopeatahtisen ohi-
marssin kaikkien yhteiseksi iloksi ja kevät 
saapuu pian saarellemme. 

Kiertopalkinto rvkmentin 
tulenjohtajille 

Turun Reserviupseerikerho ja Vakka-Suo-
msn Rsserviupseerikerho vierailivat keväällä 
runsaslukuisina rykmentin leirillä ammuntoja 
seuraamassa ja olivat tyytyväisiä näkemäänsä. 
Kiitollisuutensa osoitukseksi ja tulenjohtajien 
kiihoittamiseksi yhä parempiin suorituksiin 
vieraat lahjoittivat rykmentille komean pal-
kinnon kilpailtavaksi tulenjohtajien kesken. 
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VAASAN RANNIKKOPATTERISTO 

S-VUOTIAS 

Kokemukset käydyn sodan perusteel la 
osoittivat moottoroidun rannikkotykis tön 
tarpeell isuuden. Uuden aselaj in kehi t tämi-
sen ja jär jes te lyn johti MerivE ja käy tän -
nölliset kokeilut tapahtu iva t RT 2:n alueella. 

Edellä olevan työn näkyvänä tuloksena oli 
Puolustusvoimain uudelleen jä r jes te lyn y h -
teydessä 1. 12. 1952 1. ErRtPston ja RT 2:n 
yhteyteen MtRtPt r in perustamiset . Näiden 
yksiköiden tehtäväksi tul i koulu t taa henki -
lökuntaa moottoroi tuun rannikkotykis töön 
sekä ja tkaa alul lepantua uuden aselaj in ke-
hitystä. 

Uuden joukko-osaston 1. ErRtPston ko-
menta jaks i määrä t t i in e vi K K o s k i ja si-
joituspaikaksi tuli toistaiseksi Suomenlinna. 
1. 1. 1957 määrä t t i in joukko-osastolle sen 
nykyinen nimi Vaasan Rannikkopat ter is to. 

Evl K Koski alkoi muodostaa joukko-osas-
tolle johtoporrasta ja jär jes te l lä tu levaan si-
joi tuspaikkaan liittyviä asioita. 

Esikunta muodostui vuosien 1952 ja 1953 
vaihteessa seuraavaksi : 

Komenta ja 

Tsto I ( ad ju tan t t i ) 

Tsto II (koul ja j ä r j ) 

Tsto III ( tekn) 

Tsto IV (huolto) 

Tsto V (viesti) 

evl K Koski 

l tn J Väisänen 

m a j E Rautaheimo 

kapt G Björklund 

„ V Antt i la 

„ L Got tberg 

Viisvuotiskaudella on joukko-osaston joh-
toportaassa t apah tunu t joitakin henkilövaih-
doksia. Tsto I tehtäviä on hoi tanut ltn V 
Vesterinen ja tsto III:n pääl l ikkönä on ollut 
kapt G Björklundin jä lkeen kapt V L u m -
mela. Tsto IV :n ensimmäinen pääl l ikkö kapt 

V Antt i la luovutt i e läkeikään tu l tuaan teh-
tävänsä v 1956 kapt B Torstilalle. Hänen 
s i i r ryt tyään Huoltokouluun otti huoltopääl-
likön tehtävät vastaan kapt E Voima. Viesti-
upseerin tehtäviä ovat kapt L Gottbergin 
lisäksi hoitaneet kapt Y Vainio ja nykyään 
ltn L Vehmas. 

Perusyksiköiden pääll ikköinä ovat olleet 
seuraavat henkilöt : Kapt I Oula, kapt L 
Rannisto ja ylil E Seppä sekä aliupseeri-
koulun johta j ina kapt A Hukari , kapt L 
Rannisto ja kapt S Leijala. 

Suomenlinna s i joi tuspaikkana on pakoi t -
tanut joukko-osaston koulutustavoit teiden 
saavuttamiseksi suor i t tamaan vuosittaiset 
har jo i tuksensa muual la erilaisten har jo i tus -
leirien yhteydessä. Taval l is immat leir ipaikat 
ovat olleet Santahamina, Vessölandet, Rova-
järvi ja viime vuosina Porkkala . 

10. 7. 1957 joukko-osaston ensimmäinen 
komenta ja evl K Koski siirtyi siviilielämän 
palvelukseen luovut taen tehtävänsä m a j E 
Rautaheimolle, joka luovutt i pat ter is ton 12. 
9. 1957 uudelle komenta ja l le evl V Vuore-
lalle. 

Joukko-osasto on viisivuotiskaudellaan 
pyrkinyt kaikin voimin keh i t t ämään uu t t a 
aselajia niin teknillisessä kuin koulutuksel-
lisessakin mielessä. Maininnan arvoisia ovat 
mm keskiöperävaunujen alalla tapahtuneet 
kokeilut ja käytäntöön perus tuva t uudis tuk-
set. Suuren työn ja jä r jes te lyn on a iheut ta-
nu t Rovajärven leirialueen suunni t te lu ja 
rakennustyöt . 

Sijoituspaikasta johtuvat vaikeudet on 
koetet tu kaikin tavoin voittaa, joskin se mo-
nast ikin on a iheut tanut koulutuksellisesti 
a j an hukkaa sekä yl imääräis iä jä r jes te ly jä . 
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KOMENTAJIEN VAIHTO VAASAN 
RANNIKKOPATTERISTOSSA 

12. 9. 57 suoritett i in patteristossa ko-
menta j ien vaihto. Tätä var ten oli hen -
ki lökunta j ä r jes täny t luovutus- ja vas-
taanot tokatselmukseen Suomenlinnan k i rk -
kokentälle klo 13.00. Komenta j ien saapuessa 
ilmoitti kapteeni E V o i m a joukot komen-
t a j an sijaisena toimineelle m a j u r i E Rau ta -
heimolle. Tämän jälkeen uusi komenta ja 
evers t i luutnant t i V V u o r e l a yhdessä m a -
jur i E Rautaheimon kanssa suoritti pa t -
teriston katselmuksen. Maj E Rautaheimo 
tiedoitti komenta jan tehtävien luovutuksesta, 
jonka jälkeen evl Vuorela esitti t e rvehdyk-
sensä, maini ten mm, et tä hänel lä oli jo elo-
kuussa ollut t i laisuus tu tus tua pat ter is ton 
vanhemman ikäluokan suorituksiin Rova jä r -
ven tykistöampumaleir i l lä . 

Luovutust i laisuus päät ty i pat ter is ton suo-
r i t t amaan ohimarssiin. 

Klo 14.00 olivat päällystö ja alipäällystö 
yhdessä jä r jes tänee t Suomenlinnan upseeri-
kerholle pston entisen komenta jan everst i-
luutnat t i K K o s k e n ja entisen huoltopääl-
likön kapteeni B T o r s t i l a n lähtökahvi-
tilaisuuden. Samalla tämä tilaisuus oli t a r -
koitet tu tul isi jaiskahviksi heidän seuraaj i l -
leen. Tilaisuudessa pi tämässään puheessa evl 
Koski kuvail i pat ter is ton toimintaa sen pe-
rustamisesta lähtien sekä niitä vaikeuksia, 
joita uudel la joukko-osastolla oli ollut sen 
alkuvaiheissa. Hän totesi, et tä kaikki va i -
keudet oli suurin piirtein voitet tu uu t t e ra l -
la työllä ja etenkin kantahenki lökunnal le 
runsai ta kokemuksia antaneella, joskin ras-
kaal takin tuntuneel la palveluksella. Lopuksi 
hän kiitti henki lökuntaa alaisuudessaan suo-
r i te tusta työstä toivoen sille intoa toimia 
edelleenkin tehokkaast i moottoroidun r a n -
nikkotykistön hyväksi. 

Läht i jöi tä oli muis te t tu pienillä lahjoilla. 

Kotkan RPstolla menestystä 1956 meriammunnoissa 

Vuonna 1956 veivät kotkalaiset hal tuunsa 
Karhu lan mal jan , joka annetaan parhaal le 
patteristolle. Sen lisäksi Rankin l innake 
voitti pa rhaan yksikön palkinnnon ja ty -
kistökenraali Nenosen palkinnon parhaana 
raskaana pat ter ina. Tampel lan palkinto p a r -
haalle mt pat ter i l le joutui vuodeksi J a n -

VaaRPsto ja MtRtPtri/TurRtR Rovajärven 
tykistöleirillä 1957 

Moottoroitu rannikkotykistö on osallistunut 
kenttätykistön kesäleiriharjoituksiin Rovajär-
vellä vuodesta 1951 lähtien, lukuun ottamatta 
vuotta 1956. Ensimmäisinä vuosina -51 ja -52 
osallistui sinne vain yksi patteri, mutta uudel-
leenjärjestelyjen ja moottoroidun rannikko-
tykistöjoukko-osaston perustamisen jälkeen on 
siellä voitu toimia pston puitteissa. 

Meripuolustuksen tarkastajan käskystä muo-
dostivat VaaRPsto ja MtRtPtri/TurRtR harjoi-
tuspatteriston ja osallistuivat leirille ajalla 18 
—30. 8. 1957. MtRt leirin valvojana toimi II / 
TurRtR:n komentaja evl P Cederberg ja har-
joituspatteriston komentajana kapt V Lummela 
VaaRPsto:sta. Tämän lisäksi osallistuivat lei-
rille Merisotakoulun vänrikkioppijakson 6 op-
pilasupseeria, jotka oli sijoitettu eri johtaja-
tehtäviin. Leirialueena oli entinen Jokilammet 
alue, jossa rakennustyöt olivat jo siinä vai-
heessa, että koko henkilökunta varusmiehet ml 
voitiin majoittaa sisämajoitukseen. 

Leiriaika oli jaettu kahteen vaiheeseen. 18—• 
24. 8. 57 välisenä aikana pidettiin harjpston 
omat harjoitukset, sekä suoritettiin niihin liit-
tyneet ammunnat. Toinen vaihe 25—29. 8. 
57 käsitti sota- ja ampumaharjoitusjakson. 
Harjoituksen tarkoituksena oli patteristojen 
kouluttaminen toimimaan tykistöryhminä ja 
muina tykistön osina yhteistoiminnassa jalka-
väen ja muiden aselajien kanssa. Mai-
nittakoon, että psto toimi tällä leirillä vain 
yhtä keskiötä käyttäen, johtuen pienestä va-
rusmiesvahvuudesta. Asiaan saataneen tulevai-
suudessa parannus, jos kiinteästä rannikko-
tykistöstä komennetaan henkilöstöä täyden-
nykseksi ko leirille. 

Viihdytystoiminnan puolelta mainittakoon 
MtRtPtri /TurRtR:n mukana tuoma RSHY:n 
sotilaskoti, jonka sisaret vaivojaan säästämättä 
huolehtivat henkilöstön virvoke- ja tupakka-
tarpeista. Tekipä sotilaskoti sateesta ym vai-
keuksista huolimatta matkoja maastoon sota-
ja ampumaharjoitusvaih?en aikana. Erikois-
maininnan ansaitsee Pyhätunturille järjestetty 
retki, jolle kaikki halukkaat saivat osallistua. 
Tyydyttävästä polttoainskiintiöstä johtuen lo-
mautettiin varusmiehiä aina Rovaniemelle 
saakka. 

Rovajärven leiriä voidaan pitää onnistunee-
na ja runsaasti kokemuksia antaneena, kuten 
Meripuolustuksen tarkastaja kenrm M Mietti-
nen mainitsi leirin päättäjäiskah vi tilaisuudessa. 

hualle, RSHY:n palkinto parhaal le kevyel-
le ptr i l le taas K u u s k a j askarin l innakkeelle. 
Upseer i tu lenjohta j ien kilpailun voitti ylil 
P a j u n e n Kotkasta ja aliupseeri/tulenjohtajien 
kilpailun vääp Korhonen Hangosta. 

Tämän vuoden kilpailua johtaa Hangon 
Rannikkopatter is to, mu t t a syysammunnat 
voivat vielä muu t t aa jär jes tystä . 
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HANGON 
RANNIKKOPATTERISTO 
RAKENTAA 

örö . Saaren uudisrakenteisi in ja entisten 
rakennusten kor jauksi in on myönnet ty tänä 
vuonna työll isyysvaroja yht 72 mmk. Tällä 
rahamäärä l lä on saatu valmiiksi tai on ai-
van viimeistelyvaiheessa seuraavat työkoh-
teet: 

JrPtrin kasarmi täysin modernisoitu ja va-
rus te t tu kaikilla n y k y a j a n mukavuuksi l la . 

JrPtrin keittiö ja ruokala samoin kuin 
edellä. Keittiö koneisto ja m u u t laitteet 
uusit tu. 

Lämpökeskus ja miehistösauna uudis ra-
kenteena tiilestä. Lämpökeskus lämmit tää 
koko j rp t r in rakennuskompleksin. 

Sairastupa ja lääk au:n asunto. Täydell i-
nen modernisointi ja varaus taminen nyky-
a jan mukavuuksi l la . 

Toimisto ja oppisalirakennus. Entinen 
asuinrakennus on muute t tu sisäl tämään toi-
mistot, puhelinkeskuksen, koulu t ta j ien huo-
neen ja luokkahuoneen. Mukavuude t ovat. 

Keittiöhenkilökunnan asuintaloksi on 
uudistet tu entinen toimistorakennus. Ei m u -
kavuuksia. 

Pumppuasema, porakaivo ja pintakaivo 
uudisrakenteina, jotka an tava t paineveden 
uudisrakenteisi in ja useisiin vanhoihin r a -
kennuksiin. 

Kantahenkilökunnan asuinrakennus, jonka 
yhteydessä sauna, pyykkitupa, kuivaushuo-
ne, mankeli ja lämpökeskus, uudisrakenne. 
Asunnot ovat 72 m2 suuruisia, lisäksi vuok-
ra t tomana t i lana n 25 m2 askarteluhuone, 
ns selveig-tyyppisiä, kaikil la mukavuuksi l la 
varus te t tu ja . 

Viemäriverkosto kahdel ta alueelta mereen. 
Varastorakennus- ja laiturikorjauksia. 
Kansakouluneuv ottelut ovat suotuisassa 

vaiheessa. Rakennustöihin päästäneen ensi 
ta lvena ja koulu voitanee avata syksyllä 
1958. 

Russarö. 
Sauna saanut veden porakaivosta. Mankeli 

saatu. 

KESÄLEIRIUUTISIA 
HanRPston kaistalla pidetti in rannikko-

joukkojen kesäleiri 8—19. 6. 1957. Senjä l -
keen kun pstossa oli kuukauden päivät pe-
lät ty suuren leirin jä r jes te lyä ja suur ta se-
kaannusta, suoritet tu valmis te lu ja ja enna-
kolta ehkäiseviä toimenpiteitä, alkoivat r a n -
nikkojoukot 7. 6 kokoontua Hankoniemen 
äärelle. Pelät tyä hämminkiä ei tul lut , mut ta 
joukkoja sitä enempi. Tuli Kotkas ta ja Tu-
rusta ja tuli siltä väliltä, tul i Lappohjan 
kau t ta junilla ja autoilla, tul i meri tei tä 
Porkkalal la ja Pansiolla. 

Muodostettiin psto Paavilainen, joka levit-
täytyi Klobbskäristä (liki Jussarötä) Por -
skäriin (lähellä Russarötä) sekä m v - k o m p -
pania Rannisto, jonka va lvonta-a lue ulottui 
Jussaröstä öröön. Psto Paavilais ta johdett i in 
Hästö—Busöstä käsin, jossa myös toimi 
täystyöllinen EPt r i Hakulinen. Pat ter is ton 
voimaa edustivat ptr i Koskikuura Hästö— 
Busössä, p t r i Oula Storlandetissa, p t r i Seppä 
luonnonkauniissa Mellanholmissa, t j - a sema 
Rönkkönen Klobbskärissä, t j - a sema Lahden-
ran ta Porskärissä ja maa t jue Vehmas Lap-
pohjassa. 

Pstolle kuulu i myös määrävahvuinen me-
r ikul je tus joukkue Hein, joka mahtu i hyvin 
Hästö—Busöön laituriin, k u n puolet a luk-
sista oli ajossa. Laivasto oli ystävällisesti 
lupautunut viholliseksi ja muodostikin sel-
laisen invaasiomuodostelman, et tä tykistöllä 
tähtäyspistei tä riitti. Yleensä suhteet vihol-
liseen saatiin säi lymään ver ra ten toverill i-
sina. Niinpä vihollinen esitteli Vasama-a luk-
sensa puolustajal le ja puolus ta ja vastavuo-
roisesti osoitti aluksia vihollisen käyttöön 
vaat ivaa maihinnoususotatointa var ten. 

Leirin ohjelma, opit ja erheet on julkaistu 
yksityiskohtaisesti Merip-osaston ke r tomuk-
sissa, siksi vi lautet takoon tässä enää vain 
muutamia sosiaalisia näkemyksiä : 

Joustavaa organisoimiskykyä osoitti RSHY 
tel tal ta teltalle palvelullaan. Uloimpienkaan 
elimien ei t a rv innut elää ainoastaan pston 
vajavaisista käskyistä, sillä sotilaskotivene 
pannuineen kiersi aina. P u h u ma t t ak aan pää -
paikasta, missä kahdenkanne t t ava pannu oli 
ja tkuvast i kuumana . 

Urhei luhengen i lmentymänä maini t takoon 
lentopallo-ottelu. Siihen osallistui TurRtR, 
SIRtR, VaaRPsto, KotRPsto, HanRPsto ja 
yksi pi l lastunut hevonen. Ottelun voitti 
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KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO 
Henkilöasiat 

— pat tereiden päälliköt ja vääpeli t ovat 
tänä vuonna vaihtuneet : Kirkonmaassa 
ovat nykyisin kapt L Rannisto ja yliv 
V Typpö sekä Rankissa ylil P. Aulas-
kar i ja ylik E. Nykänen. 

— samalla on henki lökunta varsinkin 
Rankissa nuorentunut , siellä on pää l -
lystön ja alipäällystön tämänhetk inen 
keski- ikä va jaa t 27 vuotta. 

Koulutus ja ammunnat 
— Koulutus on nykyisin Rankin kesken-

eräisten rakennustöiden vuoksi keski-
te t ty Kirkonmaahan. 

— kesän r sp t r i ammunna t sujuivat tyydy t -
tävästi, joskaan eivät olleet samaa 
luokkaa kuin viime vuonna, jolloin 
patteristo " rä jäy t t i pankin" . 

—• 3. D:n kantahenki lökunnan ampuma-
mestaruuskilpailuissa voitti patteriston 
joukkue pistoolikoulun tuloksella 
268,83. 

Rakennustoiminta 
Viime vuosina valmistuneista rakennus-

töistä, jo tka on pääasiassa suori tet tu työlli-
syysvaroilla maini t takoon 

—- Ki rkonmaan kasarmi (valmistui kesäl-
lä -57) 

KotRPsto, jonka virkeys parani sitä mukaan 
kuin hankolaiset väsyivät. I l ta lomautus Han-
koon saatiin j ä r j e s tymään aina Klobbskäriä 
myöten hyvän merenkulkusään vallitessa. 
SO:n virheellistä tu lk in taa ei lomalla esiin-
tynyt . Puheenaolevassa leir iharjoituksessa 
kokeiltiin t ie t täväst i ensimmäistä ker taa si-
säänlämpiävää komentopaikkaa. Sikäli kuin 
pston komentopor taan toiminnassa oli huo-
mattavissa vajavaisuuksia , vetosivat asian-
omaiset siihen että komentopaikka oli liian 
täynnä joko savua tahi har jo i tuksen johtoa. 

Kokemusr ikkaan kymmenpäiväisen jä l -
keen evakoitiin leiri ra-sijoituspaikoilleen. 
Joskin perus taminen oli t apah tunu t suurella 
innolla ja palvelushalulla, i lmenivät nämä 
vielä koroste tummin leirin purkamisessa. J a 
kuvit telen, et tä se HanRPston vi rkakunta , 
joka jäi Hästö—Busöön sekaisten varas to-
jensa keskelle le i r i joukkojen lähtiessä, ei ol-
lut vallan varma kuka sodan hävisi. 

— Rankin asuinrakennus (4 perhettä, 
kaikki mukavuude t ) 

— Kirkonmaan, Kyminl innan ja Rankin 
saunat 

— Kor j auspa jan täyskorjaus, jolloin van-
hasta jätet t i in vain ulkoseinät jälelle 

— lisäksi on molemmilta l innakkeil ta pu -
re t tu r ada t ja Ki rkonmaahan r aken -
ne t tu maant ie tä 7 km. Ki rkonmaan ka -
sarmi on ensimmäinen Suomessa, jossa 
saman katon alla on kaikki ma jo i tuk-
seen ja huoltoon tarv i t tavat tilat. Niin-
pä se sisältää 

— majoi tust i la t 180 varusmiehelle (yksin-
kertaiset vuoteet) 

— ruokalan, sotilaskodin, voimistelusalin, 
e lokuva- ja luentosalin, sairaalan, sää-
aseman, autotallin, runsaa t varastoti lat 
ja toimistot 

— lisäksi perheasunnon (vääpeli) sekä 
asuntoti lat keit t iö- ja sotilaskotihen-
ki lökunnalle ja tilapäisvieraille. Kei t -
tiöstä mainit takoon, et tä siellä on m m 
4 jäähdytyskaappia , talouskone, t iski-
kone, muonahissi ym nykyaikaisuuksia 

Lisäksi patteristossa on rakentei l la tai 
suunnit tei l la t ämän talven ohjelmassa 

—• Rankin kasarmi, valmistui v. -58 
— Kirkonmaan asuinrakennukset (12 per -

he t tä ) 
— Kyminl innaan sairaala (kor jaus van-

haan rakennukseen) 

Liikenneyhteydet 
— nykyisin on kummal tak in l innakkeel ta 

avovesikautena 2 päivit täistä vuoroa 
Kotkaan, talvella yksi 

— talvil i ikenteestä huolehtivat kel ir ikko-
alus " P y h t ä ä " sekä lumikii täjä, jo tka 
hyvin voivat a jaa vierekkäin saman-
vahvuisen jään särkyessä edellisen voi-
min ja taas kestäen hyvin lumiki i tä jän 
painon 

—• Ki rkonmaan sisäinen liikenne on pi t-
käl le moottoroitu, siellä on 7 valtion 
tai kantahenki lökunnan omistamaa au-
toa, moottoripyörää ja mopedia. 

Perinteet 
— patteristo otti virallisesti vastaan vuo-

sipäivänään 9. 7. 57 ev Lyytiseltä RT 
2:n perinteet . Tällöin ev Lyytinen myös 
lupasi lahjoi t taa pstolle r in takuvansa. 
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MERISOTAKOULU 

Merisotakoulussa on parai l laan käynnissä 
Meripuolustuksen kapteenikurssi 9, 28. Me-
r ikadet t ikurss i ja Kanta-a l iupseer ien Perus -
kurssi 32. II jakso. Koulun vuosipäivänä 
18. 10. 57 päät tyi Meripuolustuksen upseeri-
kurssi 32. 

Vuosipäivänä kokoontui koulu Augustin 
Ehrensvärdin haudalle, jossa Merivoimien 
komenta ja suoritti katselmuksen. Pä ivä juh -
lan aikana jaett i in todistukset ja palkinnot 
kurssin parhai l le oppilaille. Samassa t i lai-
suudessa luovutt i amiraal i Rahola Merisota-
koululle Laivaston muistoristin. Rannikko-
joukkojen muistorist in on koulu jo aikai-
semmin saanut. 

Koulun johta ja ev Aaltonen ylensi kädet -
t ial ikersanteiksi kad Loikkasen ja Väyrysen. 
Upseerikurssin pr imus oli opp Niska laiv 
l injal ta, r t l in jojen paras oppilas oli opp 
Taubert . 

JÄLKIKASVUA 
Kadettikoulussa 1. 11. 57 alkaneella 29. 

Merikadettikursilla ovat oppilaina kadetit E Ö 
Ahtikari, I S I Alanne, K I Blomgren, K A 
Friberg, H M Iivonen, V V Kartunen, H J 
Kavela, O E Kinnunen, K J Läntinen, M E 
Meuronen, T A Mäkinen, J A Niska, J K Pa-
jala,, K I J Rantanen, J S K Reinivuo, T S 
Sario, J O Simola, O O Tuomi, M O Bruun, 
P O H ikkilä, H Kokkala ja U A Tirronen. 
Kymmenen kadsttia on ilmoittanut haluavansa 
jatkaa rt-linjalla Msrisotakoulussa. 

EtU¥:n tiedonan!cl:hti 
N:o 1 joulukuu 1957 

Toimitus kapt P. S i l v a s t 
MeriSK Suomsnlinna 

Koulun leirit Pirttisaaren linnakkeella 

Vuodesta 1954 alkaen on koulu pi tänyt 
le ir ihar joi tuksensa luonnonkauniissa Pir t t i -
saaressa. Se sijaitsee Porvoonlahden suulla 
Emäsalon ja Onaksen eteläpuolella kahden 
tunnin ma tkan päässä pääkaupungista . Suo-
menl innan Rannikkotykis törykment t i on 
luovut tanut koulun käyttöön sodan aikana 
rakenne tun l innakkeen linnoituslaitteet ja 
majoi tuspaikat , joita on leirien aikana py -
r i t ty kohentamaan. Jo nykyisellään pysty-
tään lähes koko henkilöstö majo i t tamaan pa -
rakkeihin. Myöskin kovapanosammunnat 
voidaan Pir t t isaaressa suorittaa. Saari lähi-
alueineen t a r joaa hyvät mahdoll isuudet lai-
vasto- ja r t - l in jo jen yhteisharjoi tuksi in. 

Pienistä hankaluuksis ta huol imat ta on 
saaren kalas ta javäestö suhtau tunut y m m ä r -
tämyksel lä koulun leir iharjoituksiin. Suur ta 
apua on ollut myöskin merivart ioasemasta, 
joka on aina ollut valmis yhteistoimintaan 
Merisotakoulun le i r i joukkojen kanssa. 

Vuonna 1956 aloitettiin saaressa uuden 
lai turin raken taminen PlM:n rakennuskont -
torin toimesta. Omin voimin on suoritet tu 
monia tien kor jauksia , onpa kokonaan uus ia-
kin teitä rakennet tu . 

Vuonna 1957 eläkkeelle siirtyneet 

SIRtR: m a j O K Airola, m a j P Karela 
vääp Y J Mansikkamäki ja vääp T A K a a -
sinen 

TurRtR: ylil E Nykänen 
VaaRPsto: vääp J A Air ikka 
HanRPsto: vääp J E Holmström 
KotRPsto: kapt N Kosma, ylil E. Mäke-

läinen ja purs im A. Mustonen 
MeriSK: vääp E J. Mäkiniemi 

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