
RANNIKON PUOLUSTAJA 
RtUY:n t i e d o n a n t o l e h t i Maal iskuu 1958 

JUHLAVUOSI 
Joulukuun 5. päivänä 1958 tulee kuluneeksi 25 vuotta Rannikkotykistön 

Upseeriyhdistyksen perustamisesta. Jo aikaisemmin tänä vuonna täyttävät 
ensimmäiset omat joukko-osastomme 40 vuotta. Kun sen lisäksi omien lip-
pujen hankkiminen on käynnissä, voidaan hyvällä syyllä todeta vuoden muo-
dostuvan rannikkotykistön piirissä muistorikkaaksi juhlavuodeksi. 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys tulee Suomenlinnan Rannikkotykistö-
rykmentin viettäessä 40-vuotisjuhlaansa toukokuun 12. päivänä 1958 paljas-
tamaan entisen meripuolustuksen tarkastajan ja yhdistyksen kunniajäsenen, 
kenraaliluutnantti Eino Iisakki Järvisen kuolinpaikalla Isosaaren 
linnakkeella muistolaatan hänen työnsä kunnioittamiseksi. Kevään kuluessa 
pyrkivät joukko-osastot naulaamaan uudet lippunsa, sillä ne osallistuvat Puo-
lustusvoimain lippujuhlapäivän paraatiin Helsingissä kesäkuun 4. päivänä 
1958. Paraatin yhteydessä vihitään liput ja Tasavallan Presidentti luovuttaa 
ne sen jälkeen joukko-osastojen komentajille. Kotkan Rannikkopatteriston 
vuosijuhla heinäkuun 9. päivänä 1958 muodostunee myöskin tavallista juhla-
vammaksi tilaisuudeksi, koska entisen Rannikkotykistörykmentti 2:n miehet 
ovat päättäneet silloin kokoontua Kyminlinnaan viettämään uuden perinne-
joukko-osastonsa piirissä maineikkaan rykmenttinsä 40-vuotisjuhlaa. Kesän 
aikaua on vielä suunniteltu uusittavaksi Mäkiluodon linnakkeen vanha muisto-
merkki. Tähän onkin erinomainen tilaisuus sen luojan, taiteilija Tynyksen 
oleskellessa parhaillaan kotimaassa. 

Yhdistyksen 25-vuotisjuhla pidetään Helsingissä marraskuun 15. päivänä 
1958. Aamulla kello 10 suoritetaan lyhyt juhlatilaisuus Rannikkotykistö-
museossa Kustaanmiekalla ja paljastetaan kaikkien rannikkojoukoissa kaatu-
neiden muistolaatta. Kello 12 on Suomenlinnan kirkossa jumalanpalvelus, jon-
ka päätyttyä suoritetaan yhteinen seppeleenlasku kirkon seinustassa olevan 
muistomerkin juurelle. Samaan aikaan lasketaan seppeleet sankarihaudoille 
kaikissa rannikkotykistön varuskunnissa. Vuosikokous alkaa kello 13 Suomen-
linnan upseerikerholla ja iltajuhla kello 19.30 Katajanokan upseerikerholla. 
Yhdistyksen johtokunta toivoo mahdollisimman monen jäsenen saapuvan ti-
laisuuksiin, jolloin niistä muodostuu sellainen rannikkotykistöupseereiden 25-
vuotiskatselmus, kuin on odotettu. 

Usean vuoden ajan on valmistettu rannikkotykistön historiaa. Teoksen 
käsikirjoitus on nyt viimeisteltävänä, joten sen valmistuminen 25-vuotisjuh-
liin on odotettavissa. Tähän mennessä työ on jo vaatinut suuria taloudellisia 
uhrauksia, mutta ne on katsottu välttämättömiksi. Johtokunta toivoo, että 
jäsenistö yhä edelleen on tukemassa tätä arvokasta ja yhdistyksen suurinta 
kirjallista työtä. 

Upseerijärjestöjen uudelleen organisointi on vireillä. Jo nyt on todetta-
vissa, että Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen työ omien aselajikysymysten 
puolesta tulee vastaisuudessa muodostumaan entistäkin tärkeämmäksi. Johto-
kunta uskoo, että jäsenistö tämän oivaltaen antaa varauksettoman tukensa 
valitsemilleen luottamusmiehille ja yhdistyksen pyrkimyksille alkaneena 
juhlavuotena. 
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Joukko-osastojen liput 

Tasavallan President t i vahvisti 20. 12. 1957 
rt:n joukko-osastojen l ippujen pi irustukset . 
Rykment t ien liput tulevat olemaan kooltaan 
120X142 cm ja pat ter is tojen liput 80x95 cm. 
Pat ter is tojen lipuissa on 6 cm levyiset pa l t -
teet. 

Lippujen vär i on koboltin sininen. Kentän 
keskiosassa on kul ta inen heraldinen l innake 
ja kussakin nurkassa kaksi kultaista tyk in-
putkea ristissä. Joukko-osastojen tunnukset 

RANNIKKOTYKISTÖN 
ovat l innakkei t ten sisäpuolella, niin että 
Suomenlinnan Rannikkotykis törykment i l lä 
on kul ta inen antiikin kypärä , Turun Ran-
nikkotykis törykmenti l lä on Turun kaupun -
gin vaakunan tunnuskuva, Vaasan Rannik-
kopatteristolla Vaasan kaupungin vaakunan 
tunnuskuva, Kotkan Rannikkopatteristolla 
Kotkan kaupungin vaakunan pää tunnuskuva 
ja Hangon Rannikkopat ter is tol la Hangon 
kaupungin vaakunan tunnuskuva . Näin u u -
det liput ovat osaltaan korostamassa joukko-
osastojen li i t tymistä eroi t tamat tomast i oman 
kot ipa ikkakunnan elämään. Liput on pi i r tä-
nyt taiteil i ja P O Heinonen. 

Liput on hyväksyt ty vihit täviksi ja luo-
vutet taviksi joukko-osastoil le jo 4. 6. 1958. 
Tiettävästi on varuskunnissa ryhdyt ty t a r -
mokkaisiin toimenpiteisiin l ippujen hankki -
miseksi. Monet joukko-osastoja lähellä ole-
vat henkilöt ja yhteisöt ovat ot taneet ase-
laj in l ippuasian omakseen, niin et tä useim-
pien l ippujen kohdal ta niiden rahoi t taminen 
ja valmistaminen on jo jär jestyksessä. Mi-
käli joku haluaa vielä osallistua toimintaan, 
on paras kään tyä suoraan joukko-osastojen 
puoleen. 

Esimerkkinä uusista lipuista on nuor im-
man joukko-osastomme, Vaasan Rannikko-
patteriston lipun kuva sekä joukko-osastojen 
uutispalstoilla muiden l ippujen tunnukset . 

SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ-

Ry km entistä on 10. 1. 58 si ir tynyt e läk-
keelle vääpeli Yr jö H u r m e . 

Ränni kko pataljoona 
Rannikkojoukkojen uusi joukkoyksikkö 

Moni rannikkotykis töstä ki innostunut on 
saat tanut sanomalehdistä lukea selostuksen 
"rannikkopata l j oonan" leiristä Porkka lan 
alueella tai "Suomenl innan Rannikkotykis-
törykment in" leiristä, jonka eräänä osana 
on maini t tu rannikkopata l j oona. Sellainen 
henkilö, joka on eronnut vakinaisesta pal-

veluksesta ennen 1. 12. 52 to imeenpantua 
puolustuslaitoksen uudel leenjär jes te lyä , ky-
syy täysin aiheellisesti, mikä rannikkopata l -
joona sitten on? Pyr imme tässä lyhyesti sii-
hen vastaamaan. 

Ennen talvisotaa palvelleet hyvin muis-
tavat, että silloin rannikkotykis tö oli "puh-
dasta tykkiväkeä" , jolla tykkien ja k ivää-
rien lisäksi oli vain konekivääre jä l innakkei-
den lähipuolustusta var ten. Talvisodan al-
kuaikana tärkeimpien rannikkol innakkeiden 
puolustuksesta huolehtivat erilliset pata l joo-
nat. Myöhemmin rauhall isi l ta r intamanosi l ta 
irroitetti in rannikkotykis tön henkilöstöä ja 
muodostetti in pataljoonia, jotka olosuhteiden 
pakosta heitett i in taisteluun, miltei i lman 
erikoiskoulutusta. Linnakkeiden l äh i to r jun-
taa ym vastaavia tehtäviä var ten perus te t -
tiin jatkosodan alkaessa to r jun takomppa-
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UUDET PERINTEET 
Tasavallan Presidentti vahvisti 28. 11. 1956 xiuäet joukko-osastojen nimet, kunniamarssit 

ja vuosipäivät. Oman aselajin osalta ne on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Uusi nimi Vanha nimi Kunniamarssi Vuosipäivä 

Suomenlinnan 
Rannikkotykistö-
rykmentti 
SIRtR 

RT 1, jonka 
perinteitä 
j atkaa 

Kansansävelmiin 
perustuva marssi 

12. 5. 
Suomenlinnan 
perustaminen 1748 

Turun Rannikko-
tykistörykmentti 
TurRtR 

RT 2. Jatkaa 
entisen RT 3:n 
perinteitä 

Suomalainen 
veljeslaulu 

10. 9. 
Turun lohkon 
perustaminen 1939 

Vaasan Rannikko-
patteristo 
VaaRPsto 

1. ErRtPsto Napuen marssi 1. 12. 
Perustamispäivä 
1952 

Hangon Rannikko-
patteristo 
HanRPsto 

2. ErRtPsto. 
Jatkaa entisen 
Erillisen RtPston 
perinteitä 

Hangon marssi 1. 8. 
Erillisen Rannikko-
tykistöpatteriston 
perustaminen 1921 

Kotkan Rannikko-
patteristo 
KotRPsto 

3. ErRtPsto. 
Jatkaa entisen 
RT 2:n perinteitä 

Suomalainen 
marssi 

9. 7. 
Ruotsinsalmen 
taistelu 1790 

Merisotakoulu 
MeriSK 

Meren laulu 18. 10. 
Augustin Ehrensvärd 
perusti saaristo-
laivaston 1756 

nioita (kiv-, k r h - ja tykki joukkuei ta käsi t -
tetti in jatkosodan hyökkäysvaihet ta var ten 
ns "rannikkoiskupatal joonia" , joissa oli m m 
kiväär ikomppanoi ta (veneitä var ten lisäksi 
konekivääre jä) . 

Rannikkoiskupatal j oonat muutet t i in myö-
hemmin rannikkopatal jooniksi , jo tka sitten 
hajotet t i in v 1942 lopussa ja muodostett i in 
lisää tor juntakomppanioi ta . Jatkosodan lo-
pussa jälleen muodostett i in rannikkopata l -
j oonia lähinnä vetäytymistaisteluissa käy-
tettäväksi . Yhteenvetona käydyistä sodista 
on siis todettava, et tä aina kun l i ikkuvaa 
sodankäyntiä joudut t i in suori t tamaan, oli 
rannikkojoukoissakin muodostet tava ja lka-
väkiyksikköjä, joilta odotettiin to t tumusta 
saaristotaisteluihin. 

Edellä esi te t tyjen kokemusten perusteella 

muodostett i in puolustuslaitoksen uudel leen-
jär jestelyssä 1. 12. 52 RT l :n yhteyteen 
rannikkopata l j oona kokeilumielessä. Myö-
hemmin (1955) patal joona vakinaistett i in. 

Nykyisin patal joonaa koulut taa keski te-
tysti rannikkojoukkojen tarvi tsemat erikois-
miehet sekä l innakkeiden omaa läh i to r jun-
taa et tä erillisiä saaristotaistelutehtäviä v a r -
ten. Lisäksi kuu luu patal joonalle saaristo-
tais telumenetelmien ja -ka lus to jen keh i t t ä -
minen. 

Myöhemmin ta r jou tunee tilaisuus käsitellä 
perusteel l isemmin ran ikkopata l j oonan toi-
mintaa. Lopuksi todettakoon, että RP (ly-
lyhennys pata l joonan nimestä) toimii Suo-
menl innan Rannikkotykis törykment in toise-
na joukkoyksikkönä si joi tet tuna Suomenl in-
naan ja Miessaareen. 
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AI ipäällystökerhon 

toimintaa 

Ennen sotia ei Turussa ollut rann ikkoty-
kistön joukko-osastoa. Vasta talvisodan alus-
sa, 10. 9. 1939, muodostett i in Turun Lohko 
myöhemmin nimel tään Turun Rannikkoty-
kistörykmentt i , Rannikkotykis törykment t i 5, 
5. Rannikkoprikaat i , 7. Rannikopr ikaat i ja 
Saaristomeren Rannikkopr ikaat i sekä sotien 
jälkeen Turun Rannikkotykis törykment t i 
(TRT), Rannikkotykis törykment t i 2 (R l ' 2) 
ja Turun Rannikkotykis törykment t i (Tur 
RtR) . 

Sotien jä lkeen 1945 muodosti TRT:n kan-
ta-a l ipääl lys tökunnan aliupseeristo, joka oli 
kerä t ty maan kaikista r auhan a jan rann ik-
kotykistön joukko-osastoista. 

Alipäällystökerhon perus tamisa ja tus he rä -
si a l ipääl lystökunnan keskuudessa jo heti 
sotien jälkeen 1945. Kui tenkin silloinen k a n -
tahenki lökunnan epävarma asema, jolloin ei 
ollut va rmaa tietoa jääkö edelleen puolus-
tuslaitoksen palvelukseen ja mikä tulee ole-
maan lopullinen pysyvä palveluspaikka, he-
rät t i epävarmuut ta myös alipäällystökerhon 
perustamiselle, va ikkakin kerhoa juur i silloi-
sissa vaikeissa oloissa kipeästi kaivatt i in. 
Vasta 13. 8. 1948 pidett i in kerhon perus tava 
kokous Parakk iky län upseerikerholla. 

Samanaikaisest i luovutet t i in kerhon käy t -
töön Parakkikylässä oleva parakki rakennus , 
mitä talkoovoimin ja jäsenkunnal ta ke rä -

RANNIKON PUOLUSTAJA 
tulee ilmestymään tänä vuonna touko-
syys- ja marraskuussa. Koska oman ase-
lajin tapahtumista odotetaan tietoja eri-
koisesti siviilissä olevien jäsenten piiris-
sä, toivotaan tämän lehden ja sen levit-
tämien tiedonantojen pääsevän yhä 
useampien rt-miesten ulottuville. Tämä 
numero on postitettu myös sellaisille 
henkilöille, jotka eivät vielä ole tilausta 
suorittaneet. 

tyillä varoilla kunnostet t i in vaa t imat tomak-
si kerhohuoneistoksi. Kun rykment in esi-
kunta 1952 siirtyi uusiin suojiin L innanka tu 
61:een, toivottiin kerhohuoneiston lopulta 
saavan onnell isemman ratkaisun. Puolustus-
laitoksen tarpeet vaat ivat kui tenkin uudet 
tilat niin tarkoin, et tä kerhon hal l intaan 
saatiin vain omalla kustannuksel la ja ta l -
koovoimin kunnoste t tu majoi tushuone sekä 
oleskelutila oppituntisalin aulasta. 

Kerhon sisäinen toiminta kehi t tyi jo heti 
alkuaikoina eri t täin vi lkkaaksi käsi t täen 
m m ampuma- ja urhei lutoiminnan, laulu-
kuoron, näytelmäpiir in, shakkikerhon, las-
tenkerhon ja naisten kerhon. Toimitetti in 
myös omaa kerholehteä "Reikärauta" . K e r -
hon toiminnassa ehkä huomat tavin tapaus oli 
SAuL:n neuvottelupäivien ja vuosikokouk-
sen jä r jes täminen Turussa 1950. Ulkopuoli-
siin siviiliseuroihin on kerholla ollut yhteis-
toimintaa m m vanginvart i joihin, poliiseihin 
sekä Turun Kar ja la i s ten- ja Turun Sor tava-
lalaisten seuraan. 

Nykyisin on sosiaaliselle ja harras tus toi -
minnalle aset tanut vaikeuksia kunnollisen 
kerhohuoneiston puute, mut ta jäsenkunta 
uskoo, että tämäkin este saadaan ennen pi t -
kään kaikkia tyydyt tävään ra tkaisuun. 

Kohtalo tarttui Hl Rheinin ruoriin 

Kapteeni Woldemar Freydanckin viimeinen 
matka päättyi perjantaina tammikuun 24. pnä 
Svartbädanin lukemattomiin kareihin Utön si-
sääntuloväylän suussa. Alus joutui äkillisen 
lumimyrskyn pyörteisiin ja eksyi tuohon saa-
liinhimoiseen karirykelmään. Utön patterin 
uusi kelirikkovene K 4 sai pelastustöissä tuli-
kasteensa. Se suoritti valpasta vartiopalvelusta 
onnettomuusaluksen vieressä antaen aluksessa 
olleelle päällikölle ja konepäällikölle rohkeut-
ta kestää laivan kylkiä vasaroivan myrskyn 
kourissa. Vaikeissa olosuhteissa menehtyi lai-
van päällikkö järkytyksen, kylmyyden ja me-
ren yhteisvaikutuksesta. 

Utön patteri antoi parhaansa mukaan apua 
onnettomuuden uhreille. Suomalaisessa sotilas-
asussa astuivat pelastuneet ya Pansion suojiin. 
Suomalaisilla paareilla leväten, sotilashuopaan 
käärittynä aloitti kapteeni Freydanck ikuisen 
vaelluksensa. 

Katseen suuntautuessa onnettomuuspaikalle 
kohoaa mieleen järkyttävä muisto. Mutta kirk-
kaana näyn keskellä kohoaa kuva sankarilli-
sesta kapteenista ja hänen miehistään. Se kuva 
on säilyvä kauan utöläisten mielessä. 

TURUN RANNIKKO-
TYKISTÖR YKMENTTI 
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VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTON 
5-VUOTISPÄIVÄ 

Patteris to viett i 1. 12. 1957 Suomenlinnas-
sa perustamisensa 5-vuotispäivää. Juhlal l i -
suudet alkoivat klo 12.45 jumalanpalve luk-
sella Suomenlinnan kirkossa, jossa saarnasi 
kenttäpiispa L a i t i n e n . Väli t tömästi ju -
malanpalveluksen jälkeen jär jes ty i psto 
kirkkokentäl le paraat ikatse lmusta varten. 
Kirkon seinustassa olevalle talvisodassa kaa-
tuneiden sankar ivainaj ien muistolaatalle 
laski pston komenta ja seppeleen. Meripuo-
lustuksen ta rkas ta ja , kenraa l imajur i M 
M i e t t i n e n suoritti paraat ikatse lmuksen 
sekä otti vastaan ohimarssin. 

Klo 14.00 alkoi ruokasalissa päiväjuhla . 
Evers t i luutnant t i V u o r e l a lausui juh la -
vieraat tervetulleiksi t i laisuuteen luoden sa-

Syysl ei r i Porkkalassa 
Tavanmukaiset elokuun ikäluokan meriam-

munnat suoritettiin VaaRPstossa marraskuun 
alkupuolella 1957 Porkkalassa. Leiriä johti 
pston komentaja evl V V u o r e l a apunaan 
maj E R a u t a h e i m o . Ammun toj a varten 
muodostetun harjoituspatteriston komentajana 
toimi kapt V L u m m e l a ja pstoupseerina 
kapt S L e i j a 1 a. 

Lyhyen leirin puitteisiin oltiin tälläkin ker-
taa pakoitettuja mahduttamaan verraten run-
saasti erilaista ohjelmaa. Mielenkiintoista lisä-
väriä toivat pimeäharjoitukset, joissa sekä tut-
kaa että valonheitintä käyttäen suoritettiin 
useita onnistuneita ja arvokkaita kokemuksia 
antaneita taisteluammuntoja. Koska leirin ai-
kana oli viimeinen tilaisuus parantaa patteris-
ton asemaa eri joukko-osastojen välisissä kil-
pailuammunnoissa, valmentauduttiin lopussa 
suoritettuihin kouluammuntoihin erikoisella 
huolella. Saavutetut tulokset olivat hyviä teho-
lukujen noustessa huippuarvoihinsa. Ilahdut-
tavaa oli seurata eri yksiköiden voimakkaan 
kilpailuhengen elävöittämää toimintaa. Leiril-
le osallistuneet Merisotakoulun rt-kadetit sai-
vat ohjelman monipuolisuudesta johtuen sel-
vän ja antoisan käsityksen patteriston toimin-
nan eri puolista. 

RSHY:lle on lausuttava jälleen tunnustus 
sen sotilaskodin huolehtiessa esimerkillisellä 
tavalla kahvijanon ja tupakantuskan poistami-
sesta. 

Vaikeissa olosuhteissa pidetyn koulutuksen 
jälkeen jättivät onnistuneet ammunnat sekä 
leiri kokonaisuudessaan siihen osallistuneiden 
mieleen tyytyväisyyden tunteen, jonka vain 
hyvinsuoritettu työ tekijälleen antaa. 

mai la lyhyen katsauksen patteriston histo-
r iaan. Oopperalaula ja Hannu H e i k k i l ä n 
korkeatasoisten esitysten jälkeen piti kap-
teeni V L u m m e l a juhlaesi telmän aihees-
ta "Moottoroitu rannikkotykis tö viime so-
dissamme". Tilaisuudessa jaett i in jatkosodan 
muistomital i t pat ter is ton henkilökunnalle. 

Meripuolustuksen tarkas ta ja , kenraal i -
ma ju r i M i e t t i n e n onnitteli patteristoa 
vuosipäivän johdosta. Lisäksi esittivät t e r -
vehdyksensä Rannikkosotilaiden Huoltoyh-
distys, Suomenlinnan Rannikkotykistöryk-
mentti, Isosaaren patteristo ja Helsingin Re-
serviupseerikerhon "Johtorengas". RtUY:n 
onnit telut esitti yhdistyksen puheenjoh ta ja 
ev Aaltonen. Onnit telusähkeitä olivat lähet tä-
neet Merivoimien komentaja , kont ra-amiraa l i 
O Koivisto, Vaasan Kaupunginhallitus, Meri-
sotakoulu, Huoltokoulu, kapt evp V. Anttila 
ja sot v i rk A Kärkkäinen. 

I l ta juhla t vietetti in Suomenlinnan upseeri-
ja aliupseerikerhoilla. 

Sissiretki joulukuussa 1957 
VaaRPston sissiretki suoritettiin Porkkalassa 

18—20. 12. 1957. Sissiretkelle osallistui komen-
tajan johdolla kantahenkilökunta melkein ko-
konaisuudessaan sekä kaikki varusmiehet. 

Ensimmäinen päivä harjoiteltiin Hevonnie-
messä (Obbnäsissä) sissille kuuluvaa erämies-
taitoa. Illalla tilanteen alkaessa siirryttiin 
maastoon ja perustettiin sissitukikohdat (kel-
taiset ja siniset). Näiden tukikohtien sekä mah-
dollisen toiminnan selville saamiseksi käytiin 
koko seuraava yö vilkasta partiointia. 

Varsinainen sissiretki aloitettiin 19. 12. kello 
7. Tätä ennen olivat puolueitten johtajat saa-
neet käskyn suorittaa sissiretken Espoon sil-
lan läheisyyteen. Marssimatka oli n 30 km, 
joka käskyn mukaan piti edetä saman päivän 
iltaan kello 17 mennessä. Vasta satanut n 15 
cm lumisohju haittasi suuresti marssin suori-
tusta. Reitti kulki Espoon sillan läheisyydes-
sä olevaan Sarvikin maastoon, jonne saavut-
tiin kello 19 ja perustettiin sissitukikohdat. 
Sissi- ja partiotoiminta jatkui näistä tukikoh-
dista vielä koko seuraavan yön. Tilanne päät-
tyi 20. 12. kello 8. 

Suoritettu sissiharjoitus oli varsinkin varus-
miehille epäedullisen sään takia erittäin ras-
kas. Kun marssiharjoitukset olivat olleet vä-
häisiä, joutui miesten fyysillinen kunto ko-
valle koetukselle. Into ja mieliala rasittavasta 
marssista huolimatta oli koko ajan hyvä. 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston komentaja, everstiluutnantti 
M a u n o J y r k i L o i k k a n e n täytti 19. 2. 
1958 50 vuotta. Everstiluutnantti Loikkasen 
aselajimme hyväksi suorittamasta työstä on 
ennenkaikkea muistettava hänen toimintansa 
merivoimien viestikomentajana runsaasti yli 
kymmenen vuoden ajan. Osittain sodanaikai-
sissa vaikeissa olosuhteissa suoritettuna muo-
dostui tämä työ rannikkotykistön viestitoimin-
nalle perustavaa laatua olevaksi. RtUY:n pii-
rissä on everstiluutnantti Loikkanen tehnyt 
suurtyön kokoamalla aselajin parhaat kaskut 
erityiseksi kokoelmaksi, joka omalta osaltaan 
on kertomassa alkuvuosien ja sota-ajan vir-
keästä toiminnasta. RtUY:n puolesta toivat ev 
Karvinen ja maj Pohjanvirta lahjaksi pienois-
ammuksen. 

Rannikon Puolustaja yhtyy mieslukuisiin on-
nittelijoihin. 

SOTAKORKEAKOULU 
Sotakorkeakoulussa päättyi Yleisesikunta-

osaston Merisotalinja 6 15. 1. 1957. Siltä sai-
vat diplomin rt-upseereista kapt:t J Hannula, 
E Havo, A Kantola ja O Aspinjaakko. 

Samanaikaisesti päättyvältä Teknillisen osas-
ton Ase- ja ampumateknilliseltä linjalta 10 
saivat diplomin mm kapt:t A Kajaani ja L 
Tikka. 

Parhaillaan käynnissä olevalla Maasotalinj al-
la 22 on rt:stä oppilaana kapt E Tirronen ja 
Ase- ja Ampumateknillinen linja 11 :llä kapt 
T Veriö. 

Merisotalinjaa ei siis ole käynnissä, vaan 
seuraava — MeSL, 7 — alkaa syksyllä 1959, jos 
oppilaita tulee tarpeeksi. 

Rannikkotaktiikan opettajana on Maasota-
linj alla vuodesta 1955 lähtien toiminut kapt 
J Valtanen. Merisotalinjan opettajana oli vv 
1955—57 maj Y Pohjanvirta. 

MERISOTAKOULU 
Keskiviikkona 29. 1. 1958 esitti kapteeni, val-

tiotieteen lisenssiaatti R i s t o H y v ä r i n e n 
Helsingin Yliopistoissa väitöskirjansa julkisesti 
tarkastettavaksi. Kapteeni Hyvärisen tutkielma 
käsittelee kansainvälistä politiikkaa. Laatuaan 
se on ensimmäisenä Suomessa herättänyt asian-
tuntijoiden piirissä suurta mielenkiintoa. 

Rannikon Puolustaja onnittelee aselajin en-
simmäistä tohtoria. 

Tammikuussa alkoi koulun 33. upseerikurssi. 
Sen johtajana toimii majuri Erkki Uski ja vää-
pelinä ylivääpeli Taneli Osa. Oppilaina olevat 
varusmiehet ovat ikäluokkia 1931—39. 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Entisessä RT 2:ssa ja käytyjen sotien aikana 
Viipurin lohkolla, RTR 2:ssa ja RTR 22:ssa 
palvelleet kokoontuvat nykyisen perinnejouk-
ko-osastonsa KotRPston vuosipäivänä 9. 7. 1958 

Kyminlinnaan viettämään rykmentin 

40-VUOTISJ U H LAA 

Tilaisuus, josta aikanaan tiedoitetaan tarkem-
min, kehoitetaan panemaan muistiin. 

Lehden tilaushankinta 
on edelleen käynnissä. Tilauksen voi 
mukavasti suorittaa maksamalla 100 mb 
yhdistyksen postisiirtotilille 6514 tai soit-
tamalla lehden toimittajalle 12 581/406. 
jolloin tilausmaksu peritään jälkikäteen. 

S Ä Ä N N Ö T 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen tun-
nusten jakamista varten. 

1 § 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistys voi kun-

niajäsenekseen kutsumisen lisäksi tunnuksena 
ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tai 
yleensä rannikkotykistöaselajin hyväksi antaa 

— yhdistyksen kultaisen ansiomerkin, 
— tyylitellyn 152/45-C tykin tai 
— pienoisammuksen 

näiden sääntöjen määrittämällä tavalla. 

2 § 
K u l t a i n e n a n s i o m e r k k i voidaan 

antaa tunnustukseksi erityisen ansiokkaasta ja 
pitkäaikaisesta työstä RtUY:n hyväksi. Poik-
keustapauksessa voidaan ansiomerkki antaa sel-
laiselle henkilölle, joka on yleisesti tunnus-
tetulla ja menestyksellisellä tavalla työsken-
nellyt rannikkotykistöaselajin hyväksi. 

Ansiomerkin voi näillä perusteilla omistaa 
yhfa ikaa enintäin 10 elossa olevaa. 

Lisäksi kultainen ansiomerkki annetaan kun-
niajäseneksi kutsutulle mikäli sitä ei ole en-
nestään hänellä. 
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RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS 

VUOSIKOKOUS 9. 12. 57 

Vuosikokous pidetti in Suomenlinnan up -
seerikerholla. Yhdistyksen puheen joh ta jan 
ev R Aaltosen avat tua kokouksen valit t i in 
sen puheenjoh ta jaks i ev V Karvinen ja sih-
teeriksi kapt H Ignatius. Yhdistyksen sih-
teeri kapt K Aronen esitti vuosiker tomuk-
sen ja ta loudenhoi ta ja evl T Knuut t i la yh -
teenvedon t i l ikertomuksesta, jo tka yksimie-
lisesti hyväksytt i in. 

Yhdistyksen puheen joh ta jan ev R Aalto-
sen pyydet tyä vapautus ta tehtäväs tään va-
littiin uudeksi puheenjoh ta jaks i Turun Ran-
nikkotykis törykment in komentaja , ev V 
Karvinen. Joh tokunnan jäseniksi valitti in 

erovuoroisista uudelleen evl N Simonen ja 
kapt : t K Ignatius sekä P Silvast ja ma j V 
Väisäsen tilalle m a j Y Pohjanvir ta . Vara-
jäseniksi valit t i in evl E Tulikoura, m a j V 
Niskanen sekä kapt : t J Pe rkk i ja A Kantola. 
Joh tokuntaan kuuluva t lisäksi varsinaisina 
jäseninä ev K Mikola, evl:t T Knuut t i la ja 
V Vuorela sekä kapt O Lyytinen, jotka eivät 
olleet erovuorossa. 

Vuosikokouksen hyväksymä yhdistyksen 
25-toimintavuoden suunitelma on jae t tu yh -
teysupseereiden välityksellä. Kokouksen hy-
väksymät säännöt tunnus ten jakamista va r -
ten ovat tässä numerossa. 

Jäsenmaksu on edelleen 300 mk, mut ta 
Rannikon Puolus ta jas ta hyväksytt i in per i t -
täväksi sen t i laaj i l ta 100 mk korvaus. 

Ansiomerkin myöntää johtokunta ja on luo-
vutus pyrittävä suorittamaan vuosikokouksessa. 
Merkkiin kaiverretaan saajan nimi ja järjes-
tysnumero. 

3 § 
Y h d i s t y k s e n j ä s e n m e r k k i voidaan 

luovuttaa yhdistyksen ulkopuoliselle henkilölle 
tai yhteisölle kiitollisuuden osoitukseksi yh-
distystä kohtaan osoitetusta erityisen myötä-
mielisestä suhtautumisesta. 

Jäsenmerkin antamisen päättää johtokunta ja 
luovutetaan merkki sopivassa tilaisuudessa. 
Näin annettu jäsenmerkki ei tee saajaa yh-
distyksen jäseneksi. 

4 § 
T y y l i t e l t y 15 2/4 5 - C t y k k i on tar-

koitettu arvokkaaksi muisto- ja palkitsemis-
esineeksi, joka annetaan 
a) yhdistyksen jäsenelle tunnustukseksi an-

siokkaasta pitkäaikaisesta työstä yhdistyk-
sen hyväksi. Luovutus voidaan yhdistää 
50—60-vuotispäiväonnitteluun tai muuhun 
merkkipäivään 

b) kehoituspalkintona MeriSK:n rannikkoty-
kistölinjan priimukselle kadettien ylennys-
tilaisuudessa 

c) joukko-osaston (vastaavan) muistolahjana 
vain eläkkeelle siirtyvälle upseerille. 

Tykin jalustaan kaiverretaan omistuskirjoi-
tus. RtUY:n antamaan lisätään järjestysnume-
ro. 

Tykin jakamisen luetteloimista varten on 
joukko-osaston tilauksessa mainittava kenelle 
se lahjoitetaan. Näille tykeille määrää yh-
distyksen johtokunta luovutushinnan. 

Tähän tyyliteltyyn tykkiin on RtUY:llä yk-
sinoikeus eikä sitä saa käyttää myyntiesineenä. 

Tykin myöntää RtUY:n puolesta johtokunta. 
Luovutus on pyrittävä suorittamaan arvokkain 
menoin. 

5 § 
P i e n o i s a m m u s on tarkoitettu muisto-

esineeksi, joka voidaan antaa yhdistyksen jä-
senille hänen merkkipäivänään tunnustukseksi 
aktiivisesta toiminnasta yhdistyksen hyväksi. 
Ammuksen hopealaattaan kiinnitetään yhdis-
tyksen merkki ja omistuskirjoitus sekä järjes-
tysnumero. Pienoisammuksen myöntää johto-
kunta. 

6 § 
Nämä jakeluperusteet ovat sopusoinnussa sen 

käytännön kanssa, jota yhdistys on noudatta-
nut ennen näiden sääntöjen hyväksymistä. 

7 § 
Nämä säännöt on hyväksynyt yhdistyksen 

vuosikokous 9. 12. 1957. Sääntöjä voi muuttaa 
vuosikokous 2/3 ääntenenemmistöllä (läsnä-
olevat). Muutosehdotukset on jätettävä kir-
jallisesti johtokunnalle vähintäin kuukautta 
ennen vuosikokousta. 
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L t n i> E l o o a a 
- 1 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen toimihenkilöt 1958 

"ma oimi Virkaosoite Asunto-osoite 
yhdistyksessä 

Ev V Karvinen 
Evl N Simonen 

Kapt A Kantola 

Evl T Knuuttila 

Ev K. Mikola 

Maj V Niskanen 
Ltn P Rönkkönen 

Ltn P Elomaa 
Kapt K Aronen 

Ltn A Karhuaho 

Kapt J Valtanen 
Vänr V Eravuo 

Ltn R Koivu 

Maj Y Pohjanvirta 
Kapt J Aro 

puhjoht 
varapuhjoht 

siht 

rahhoit 

julkaisujaosto 

museojaosto 
Kotkan yhtups 

SIRtR: n yhtups 
MeriSK: n 

yhtups 
VaaRPston 

yhtups 

SKK:n yhtups 
Johtorenkaan 

yhtups 
Hangon yhtups 

Turun yhtups 
Parolan yhtups 

TurRtR, Turku Turku 20721 
Upseeriliitto, Fred- 57284 

rikink. 16 A, Hki 
PEmerip-os, Kataja-

nokka 12681/397 
Miessaari, Matin-

kylä 12581/631 
ShistL, Helsinki 12681/234 

SIRtR, Suomenlinna 12581/347 
KotRPsto, Kymin-

linna Kyminlinna 
SIRtR, Suomenlinna 12581/339 
MeriSK, Suomen-

linna 12581/283 
VaaRPsto, Suomen-

linna 12581/432 

SKK, Helsinki 12681/321 
Keskuslaboratorio 

Oy, Helsinki 440101 
HanRPsto, Hanko Hanko, 

Rannikko 
TurRtR, Turku 
AseV 5, Hämeen- Hämeenlinna 

linna 22471 

Turun kasarmi, 
Turku 

Vironk 8 B, Hki 

Suomenlinna C 52 

Suomenlinna C 52 
Sampsantie 13 E, 

Käpylä 
Suomenlinna C 54 
KotRPsto, Kymin-

linna 
Suomenlinna C 31 

Suomenlinna C 52 

Suomenlinna D 14 

Mäntyviita 3 D, 
Tapiola 

HanRPsto, Hanko 
Suomenlinna C 52 
AseV 5, Hämeen-

linna 

20761 

663158 
12581/590 

12581/255 

791114 

Kotka 10012 
12581/486 

12581/556 

12581/359 

461181 

2676 
12581/559 
Hämeenlinna 

22471 

Yhdistyksen museojaosto 

ottaa vastaan kaikenlaatuisia museoon soveltu-
via esineitä. Ne pyydetään lähettämään osoit-
teella maj V Niskanen SIRtR Suomenlinna. 

Kaskukokoelma ajan tasalle 

Löytyykö miehen ikään päässeen, rannikko-
tykistön kaskukokoelman luojan, evl M Loik-
kasen työlle jatkajaa. Uudet ajat ja uudet 
miehet olisi aika saada ajoissa "kaskutetuiksi". 

Yhdistyksen myyntitoiminta 

Vuosikokouksen hyväksymä tulo- ja meno-
arvio rakentuu siihen, että myyntitoiminta jat-
kuu tehokkaasti. Erityisesti oman historian 
saattaminen painoasuun tulee vaatimaan pal-
jon varoja. Vanhaa pääomaa ei ole syytä ku-
luttaa loppuun, vaan myyntitoimintaa olisi en-
tisestäänkin tehostettava. Yhteisupseereilla ole-
vien myyntiartikkeleiden hinnat ovat 1. 1. 58 
alkaen seuraavat: 

Kirjat 
Tyyntä ja Myrskyä 200:— 
Rt taistelee 75:— 
Suomenlinna 1748—1948 100:— 
Mn sotatoimi 75:— 
Tykptrin hajaryhmitys 200:— 
vanhat vuosikirjat 15:— 

Painotuotteet 
adressi + kirjekuori 150:— 
TK-kuvat kpl 20:— 
pienoiskortit 5:— 
kirjepaperi kpl 2:— 
kirjepaperi lehtiö 100:— 

Yhdistyksen merkki 200:— 

RANNIKON PUOLUSTAJA 
RtUY:n tiedonantolehti 

N:o 1 Maaliskuu 1958 
Toimitus kapt P Silvast MeriSK Suo-
menlinna 12 581/406. 

Helsinki 1958. Maala iskunt ien Liiton Ki r japa ino . 
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