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RANNIKON
PUOLUSTAJA
L U KIJ A L L E

R A N N I K O N PUOLUSTAJAN tilausmaksu sisältyy Rannikon Puolustajain Killan ja Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen jäsenmaksuihin. Aikaisemmilta vuosilta on lehtemme osoiteluettelossa noin 1 400 jäsenmaksunsa suorittanutta
tilaajaa. Viime vuodelta on em. määrästä tuloutettu lehdellemme vain kolmannes. Kun painosmäärät ovat vaihdelleet 1 500—2 000, merkitsee tämä
sitä, että valtaosa lehtemme levikistä on mennyt ilmaisjakeluun, joka on
pyritty rahoittamaan mainostuloin. Seurauksena on ollut, että R A N N I K O N
PUOLUSTAJA on nyt kahdennentoista vuosikertansa alkaessa sellaisissa
taloudellisissa vaikeuksissa, että mm tämän ensimmäisen numeron ilmestymistä
on jouduttu
siirtämään ja sen sisältöä
supistamaan.
Lehden
toimittaminen ilman koko lukijakunnan taloudellista mukanaoloa ei ole siis
onnistunut. Tämän takia on nyt siirrytty tilaajasta — lukijaksi periaatteeseen,
jossa lehden tulevaisuus ja sen mittasuhteet riippuvat ratkaisevammin lukijoiden innostuksesta ja halusta kuin ilmoituksenhankkijan onnesta. Käytännössä omaksuttu periaate merkitsee sitä, että ilmaisjakelu nykyisessä muodossaan lopetetaan. Lehti tullaan numerosta 3/69 alkaen lähettämään vain
"tilausmaksunsa" suorittaneille ja ilmaisjakelut tapahtuvat vain eri tilauksesta
tilaajan haluamana kappalemääränä. Ilmaisjakelun tilaajana voi olla yhdistys,
yhteisö tai yksityinen henkilö, joka huolehtii ilmaisjakelun kustannuksista.
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VUOSIKOKOUS

Varattu ilmoituksille

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys ry:n 35 vuosikokous pidettiin 7. 12. 1968 Suomenlinnassa perinteellisin menoin. Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin SIRtR:n komentaja eversti H V Seppälä. Johtokunnan jseniksi erovuoroisten tilalle valittiin
evl O Lyytinen, maj J Simonen, kapt M Peltomaa
ja kapt M Suominen sekä varajäseniksi maj P Aulaskari, kapt P Karvinen, Itn J Saarniala ja Itn L
Poromaa. Tilintarkastajiksi tulivat evl J Soini ja
maj A Tukiainen sekä heidän varamiehikseen ev
L Uski ja evl V Lappinen. Toimintakertomuksesta
todettiin jäsenmäärän olleen vuoden 1968 lopussa
272 jäsenmaksun maksanutta. Yhdistyksen riveistä
on poistunut kuoleman kautta kapt evp Kauko Tiusanen.
Johtokunta on kokoontunut toimintakauden aikana
kuusi kertaa Suomenlinnassa. Toiminnassaan se on
pyrkinyt toteuttamaan edellisen vuosikokouksen hyväksymää toimintasuunnitelmaa.
Yhteistoiminta Rannikon Puolustajain Killan kanssa on ollut erittäin kiinteää. Killan kanssa on toimitettu tiedoituslehteämme Rannikon Puolustaja.
Lehden sivumäärä on jatkuvasti kasvanut. Tällaiseen on vaikuttanut lähinnä se, että eri numerot
ovat olleet samalla joukko-osastojen juhlajulkaisuja, n:o 2/68 oli SIRtR:n, n:o 3/68 oli KotRPston
ja n:o 4/68 oli HanRPston, TurRtR:n ja VaaRPston
yhteinen juhlajulkaisu. Lehti on säilyttänyt ns. tiedoituslehden luonteen. Lehden painos on nykyisin
n. 1500 kpl.
Yhteistoiminta Helsingin Reserviupseeripiirien Rannikkotykistökerhon Johtorenkaan kanssa on jatkunut entiseen tapaan, mm jokavuotiset herrasmieskilpailut käytiin nytkin Suomenlinnassa.
23. 5. vietettiin Hangossa Rannikon Puolustajain
päivää. Yhdistyksemme puheenjohtaja ev Vuorela
piti tilaisuudessa tervehdyspuheen. Puheenjohtajamme luovutti parhaalle rannikkotykistökadetille ns
"Kadettipalkinnon" I. upseerimiekan varusteineen
29. 3. Kadettikoululla tapahtuneessa stipendien- ja
palkintojenjakotilaisuudessa.
Tämän miekan
sai
kad-alik Kai Tynkkynen.
Rannikkotykistön historiateoksia on luovutettu re-
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serviupseerikurssien päättäjäistilaisuuksissa kaksi
kappaletta kurssia kohti.
Rannikkotyökistön hautausapurenkaan jäsenten lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.
Yhdistyksen taloudellista asemaa on pyritty parantamaan myymällä hallussamme olevia painotuotteita, mutta myynti on ollut melko vähäistä hyvistä
yrityksistä huolimatta.
Edellinen
vuosikokoushan
velvoitti
johtokunna
ryhtymään toimenpiteisiin vuosikirjan XII/69 tai
uusitun Suomenlinna-teoksen julkaisemiseksi. Johtokunta päätyi Suomenlinna-teokseen ja kutsui sen
päätoimittajaksi evl P Silvastin ja toimittajaksi maj
J Perkin ja kapt U Myllyniemen.
Yhdistys lahjoitti 7. 2. 50-vuotta viettävälle Tykistökoululle Canet pienoistykin. Samanlainen tykki
lahjoitettiin myös 5. 11. Rannikkosotiiaskotiyhdistykselle sen viettäessä 50-vuotisjuhlaansa. Tykit
luovutti yhdistyksemme puheenjohtaja. Rannikko
tykistön t a r k a s t a a n virkahuoneeseen lahjoitettiin
myös Canet pienoistykki.
Yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi vuodelle
hyväksyttiin seuraava:

1969

1. Yhteistoiminnan jatkaminen Rannikon Puolustajain Killan ja kaikkien samalla linjalla toimivien yhdistysten ja järjestöjen kanssa.
2. Tiedoituslehden Rannikon Puolustaja julkaiseminen yhteistoiminnassa Rannikon Puolustajain
Killan kanssa.
3. Rannikkotykistölinjojen kapteeni-, kadetti- ja upseerikurssien parhaiden oppilaiden palkitseminen.
4. Hautausapurenkaan jäsenmäärän
lisäämiseen
tähtäävät toimenpiteet.
5. Esitelmätilaisuuksien, retkien yms järjestäminen
yhdessä Rannikon Puolustajain Killan paikallisosastojen, reserviupseerikerhojen ja reservialiupseeriyhdistysten kanssa.
6. Suomenlinna teoksen myynnin tehokas järjestäminen ja muiden myyntiartikkeleiden myynnin
jatkaminen.
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RAN N I KKO T Y K I S T Ö N

UPSEERIYHDISTYKSEN

PUHEENJOHTAJAN

RtUY:n

vuosikokouksessa

7.

12.

eversti

V Vuorela virkatehtäviensä

1968

kieltäytyi

vuoksi

jatka-

KI LT AKU

TERVEHDYS

valtavaa kehitystä. Meistä ehkä usein tuntuu siltä, ettemme ole aina pystyneet tuossa kehityksessä

masta yhdistyksen puheenjohtajan tehtäviä ja alle-

mukana. Me tunnemme hyvin kipeästi puutteemme

kirjoittanut valittiin uudeksi puheenjohtajaksi. Minä

ja vaikeutemme, jotka johtuvat pääasiassa puolus-

esitän koko jäsenkuntamme

tusvoimiemme

kunnioittavan

kiitok-

rajoitetuista taloudellisista

mahdol-

sen eversti Vuorelalle hänen tarmokkaasta ja me-

lisuuksista.

nestyksellisestä

monet vaikeutemme voimme poistaa tai niitä pie-

työstään

puheenjohtajakautenaan.

Me toivomme ja uskomme saavamme

Kuitenkin

meidän tulee muistaa,

että

edelleenkin

nentää omakohtaisella työllä ja erityisesti kehittä-

eversti Vuorelalta asiantuntevaa apua ja tukea yh-

mällä edelleen yhteistyötä ja yhteishenkeä, joka on

distyksemme työssä.

kaiken menestyksellisen toiminnan

Monien arvokkaitten juhlien täyttämä vuosi on ta-

Vain yhteisvoimin, yhtenäisenä ja yksimielisenä am-

perusedellytys.

kana päin. Minä toivon, että ne onnentoivotukset ja

mattikuntana me kykenemme toteuttamaan RtUY:n

huomionosoitukset, jotka aselajimme ja

sääntöjen 2 §:n asettaman vaatimuksen: vaalia ja

yhdistyk-

semme on juhlavuoden eri tilaisuuksissa vastaan-

edistää meripuolustuksen ja erityisesti rannikkoty-

ottanut, eivät olisi unohtuneet ja jääneet vain kau-

kistön kehittämistä siihen asemaan, mikä sille me-

niiksi juhlapuheiksi,

rirajojemme

meitä

sekä

uupumatta

yksilöinä

vaan
että

työskentelemään

että

ne

kannustaisivat

yhtenäisenä

joukkona

aselajimme ja

yhdis-

puolustuksessa

Minä toivotan kaikille
lehden

U LUMISIA

lukijoille

kuuluu.

RtUY:n jäsenille ja

menestyksellistä

tyksemme päämäärien hyväksi.

yhteisen asiamme hyväksi.

Kaikilla aloilla on viime vuosina tapahtunut nopeaa,

Eversti

tämän

toimintavuotta
H V Seppälä

Rannikonpuolustajain Helsingin Killan vuosikokous pidettiin 14. 3. 69 Katajanokan Ups.
kerholla. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
9 §:n määräämät asiat. Johtokunta sai seuraavan kokoonpanon:
N Simonen puh johit, puh 452 310
Br Liusvaara 1 varaphj
M Manneria 2 varaphj, puh virka 440 181
(uusi)
H Hess rahastonhoitaja, puh 665 057
Jouko Kokkonen, sihteeri puh 12 121/nimi
V Markkanen, yhteysmies SlRtR:ssä, puh
12 581/nimi
Sulo Värtö
E Sundström puh 440 211/nimi
H Honkajuuri
M Jäntti, yhteysmies Johtorenkaaseen (uusi)
puh 465 907
T Sademies
K Pyyskänen
H Silventoinen
Aune Hannula, kortisto ja postitus
Kevätkauden toimintasuunnitelmasta ilmoitetaan ennakkoon
—- huhtikuun puolivälissä toimeenpannaan
paneelikeskustelu
(pääasiallisesti varusmiesvoimin mutta vanhoja toivotaan r u n saasti mukaan keskusteluun.
— 15. 5. 69, helatorstaina, tehdään linja-autoilla retki Raumalle, edelleen Kuuskajaskarin linnakkeelle, jossa on sotilaslounas ja mielenkiintoinen ohjelma.
Merkitkää ylläolevat tiedot muistiinne ja varatkaa aikaa mukaantuloon. Kustannukset
tulevat olemaan hyvin kohtuulliset, todennäköisesti suorastaan halvat. Tarkatkaa Kiltapalstaa lehdesisännie!

R A N N I K O N PUOLUSTAJAN toimituskunta vetoaa lukijoihinsa!
1. Toivomme, että jokainen kohdaltaan tarkistaa onko myös viime vuoden
jäsenmaksu varmasti maksettu. Mikäli se on unohtunut, voi sen suorittaa
suoraan Killan postisiirtotilille Nro 47-64107, Rannikon Puolustajain Kilta ry,
Helsinki 19.
2. Toivomme, että mahdollisimman moni tilaa tai hankkii tilaajan yhdelle tai
useammalle R A N N I K O N PUOLUSTAJAN vuosikerralle. Tilauksen hinta on
4:—/vuosikerta. Tilaukset voi suorittaa joko suoraan R A N N I K O N PUOLUSTAJAN postisiirtotilille Nro 47-64138, Helsinki 19 tai Killan tai RtUYrn toimihenkilöiden kautta. Tilauksessa on mainittava myös iehtien lähetysosoite tai
toivomus kenelle ne halutaan jaettavan.
3. Toivomme, että nykyisestä lukijakunnasta löytyisi sellainen kipinä, joka
riittäisi kehittämään lehdestä nykyistä moninkertaisesti laajempaa rannikon
puolustajain joukkoa yhdistävän ja aktivoivan julkaisun, oikean rannikon puolustuskunnon puntarin.

Turunmaan Killan
vuosikokous
Turunmaan osaston vuosikokous pidettiin
23. 2. 1969.
Vuosikokouksen avasi osaston puheenjohtaja
pankinjohtaja Harry
Ignatius
selostaen
avauspuheessaan kuluneen vuoden toimintaa
ja saavutuksia.
Vuoden 1969 johtokuntaan valittiin yksimielisesti edelleen puheenjohtajaksi pankinjohtaja Harry Ignatius ja jäseniksi:
maj Juhani Simonen, sot mest evp Heikki U
Peltonen, sot mest Pentti Saarinen, Kalervo
Saario, Albert Heino, Olavi Karlsson, Arthur
Cajander, Kaija Sokajärvi, Margit Schäfer ja
kapt Mauri Luukanen.
Huvitoimikuntaa johtaa edelleen rva Elsa
Karasti.
Kokouksen jälkeen piti kapt Mauri Luukanen erittäin mielenkiintoisen esitelmän oleskelustaan YK:n rauhaturvajoukon tarkkailijan tehtävissä Kashmirissa vv 1967—68.

Kymenlaakson

Kilta

myötätuulessa

Kilta nuortuu ja elävöityy ovat oikeat sanat
luonnehtimaan Kymenlaakson Killan viimevuotista toimintaa. Nuorten osuus jäsenmäärässä on ilahduttavasti noussut ja heidän mukanaan uutta vireyttä toimintaan.
Urheilu on nyt etsimässä sijaansa Killan piirissä ja ensimmäiset haasteottelut, jalka- ja
lentopalloilussa, on jo Killan ja linnakkeiden
varusmiesten ja henkilökunnan välillä suoritettu ja uusia otteluja on luvassa.
Killan ensimmäinen meriretki jossa rouvat
ja "merikelpoiset lapset" olivat mukana onnistui kaikin puolin hyvin ja tällaisesta retkestä joka leppoisalla ja virkistävällä tavalla
tutustuttaa kiltalaiset ulkosaaristoon toivotaankin joka kesäistä meritapahtumaa.
Kilta-illat ovat olleet tilaisuuksia joissa mielenkiintoiset esitelmät, keskustelukysymykset ja viihdeohjelma ovat antaneet jokaiselle
jotakin. Esitelmien aiheet ovat vaihdelleet,
niinpä kiltaveli Pertti Huhtanen kertoi Patteriston nykyisestä koulutusjärjestelmästä,
kiltaveli Pentti Brunila Tytärsaaren valtauksesta ja eversti Mikola Itsenäisyystaistelumme kansallisista perusteista. Paneelikeskustelu Maanpuolustushengestä antoi sen k e r taiselle kilta-illalle oman sävynsä ja vilkkaan keskustelun sisältö voitaneen lyhyesti
koota ajatukseen että olemme valmiit, intoilematta ja sotaa ihannoimatta, täyttämään
velvollisuutemme jos maan vapaus niin vaatii.
Killan johtokunta kokoontui toimintavuoden
aikana seitsemän kertaa ja tuloksena oli yhtämonta jäsenille toiminnasta kertovaa kiertokirjettä.
Jäseneksi liittymiskehoituksia lähetettiin entisille rannikonpuolusitajille noin neljäsataa
kappaletta ja liittymisilmoituksia saimme
pyöreästi viisikymmentä.
KotRPsto tn suhtautunut myötämielisesti
kiltatoimintaan ja on monella tavalla tukenut killan pyrkimyksiä. Viimeisimpänä esimerkkinä myötämielisyydestä koimme, kun
patteriston komentaja everstiluutnantti A E
Hukari oli vuosikokouksemme esitelmöitsijänä aiheenaan: Nykyaikainen maihinnousu
ja sen tekniikka ja taktiikka. Kilta on kiitollinen.
Tämän vuoden vuosikokous antoi arvoa
nuorten aktiivisuudelle ja niinpä valitun johtokunnan keski-ikä huomattavasti laski ja
saman hengen mukaisesti myöskin puheenjohtaja nuorennettiin, vanhan pyytäessä vapautusta, valitsemalla uudeksi peränpitäjäksi kiltaveli Pentti Brunila.
Kilta toivoo hyvää tuulta myötäisiin purjeisiinsa.
A.V.

RANNIKON PUOLUSTAJAIN KILLAN

KYMENLAAKSON KILLASSA

vuosikokous pidettiin Helsingissä 14. 3. 1969.
Kokoukseen osallistui 40 killan jäsentä Helsingistä, Turusta, Kymenlaaksosta ja Raumalta. Avatessaan kokouksen killan puheenjohtaja Erkki Tuuli totesi, että itsenäisen
valtakunnan perustekijöihin kuuluvat puolustusvoimat. Ilmapiiri maailmassa ei vielä
ole sellainen, että se sallisi mahdollisuuden
olla ilman puolustuslaitosta. Kiltatyössä, joka liittyy läheisesti puolustusvoimiin, on
kaikkien ikäpolvien osuus yhtä tärkeä.
Killan puheenjohtajaksi valittiin edelleen
Erkki Tuuli. Johtokuntaan valittiin erovuoroisten jäsenten tilalle H V Seppälä ja P
Brunila sekä uudelleen E Puhakka, K Rydman ja J Sundström. Muut johtokunnan jäsenet ovat Y Heinonen, H Ignatius, O Nissinen ja N Simonen. Killan tilejä tarkastavat U Aintila ja B Liusvaara varamiehinään
H Peltonen ja A Posti.
Jäsenmaksut pidettiin entisen suuruisina eli
— varsinaiset jäsenet 5 m k / v
-— ainaisjäsenet 50 mk ja
— kannattavat jäsenet 70 m k / v .
Kokouksessa keskusteltiin erityisesti toiminnan saamiseksi sellaiseksi, että se kiinnostaisi eri ikäpolvia ja erityisesti nuoria
va.st'ikään varusmiespalveluksensa suorittaneita. Samoin pohdittiin keinoja killan toiminnan tehokkaaksi tiedoittamiseksi varusmiehille. Lopuiksi kokous hyväksyi seuraavan julkilausuman:
Rannikon Puolustajain Kilta r.y. toteaa huolestuneena vuosikokouksessaan 14. 3. 1969
Suomenlinnan
linnoitussaaren
historiallisesti korvaamattoman arvokkaitten
rakennelmien yhä jatkuvan rappeutumisen,
johtuen tämä lähinnä korjausvarojen puutteesta.
Rannikon Puolustajain Kilta katsoo nyt kiireelliset toimenpiteet tarpeellisiksi ja toivoo,
että entistä laajemmat kansalaispiirit saataisiin tietoisiksi nykyisestä erittäin huolestuttavasta asiantilasta ja että tämä kansallinen
nähtävyytemme saatettaisiin vihdoinkin sille kuuluvan huomion arvoiseksi niin rakenteellisessa kuin hallinnollisessakin merkityksessä.
Kokouksen jälkeen esitelmöi Aatos Maunula
aiheesta "Eräitä maanpuolustuksen ajankohtaisia kysymyksiä".

on keskusteltu maanpuolustushengestä. Keskustelussa löydettiin maanpuolustustahdolle alla
olevia ilmenemismuotoja, jotka julkaistaan ajateltaviksi muillekin rannikon puolustajille.
Maanpuolustuksen päämääränä voidaan sanoa
olevan kansakunnan olemassaolon, kansalaisten
vapauden, heidän laillisten oikeuksiensa ja elinmahdollisuuksiensa turvaaminen. Siitä seuraa,
että maanpuolustuksen ensisijainen tehtävä on
ehkäistä ennalta alueemme mahdollinen käyttö
meille vieraisiin tarkoituksiin. Näin maanpuolustuksen tehtäväksi muodostuu myös rauhan
turvaaminen.
Aineellisiin edellytyksiin perustuva puolustuskyky ei kuitenkaan yksin riitä. Tarvitaan
lisäksi tahto. Erään määrittelyn mukaan "puolustustahto syntyy silloin kun kansalaiset ymmärtävät, että heidän henkilökohtaiset toiveensa ja pyrkimyksensä ovat samansisältöisiä
maanpuolustuksen päämäärien kanssa". Kun
sanotaan, että "heidän henkilökohtaiset toiveensa ja pyrkimyksensä ovat samansisältöisiä
maanpuolustuksen päämäärien kanssa", ei tarkoiteta ainoastaan oman edun tavoittelua vaan
asia on käsitettävä laajemmin. Myös epäitsekäs
idealismi, kansakunnan etu henkilökohtaisten
etujen kustannuksellakin sisältyy tähän sanontaan.

KILLAN

JÄSEN

Sinua pyydetään suorittamaan jäsenmaksusi, (myös viime vuodelta) 5 mk, ensi tilassa
paikalliskillallesi.
Mikäli joku paikalliskilloista ei jostain syystä hoida jäsenmaksujen keräystä, voit maksaa s,en suoraan Killan postisiirtotilille n:o
47-64107 Rannikon Puolustajain Kilta ry,
Helsinki 19.
Jäsenmaksun suoritus varmistaa mm. tämän
lehden saapumisen.
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Maanpuolustustahto ja isänmaallisuus syntyvät kun kansalaiset haluavat säilyttää maassa
perinteellisen elämänmuodon ja kehittää sitä
edelleen. Isänmaallinen mielenlaatu ja kansallinen omanarvontunto eivät ole omahyväisyyttä. Ne elävät ja antavat elää. Ne eivät eristäydy
vaan etsivät rikastuttavaa vuorovaikutusta.
Mitä maanpuolustustahto sitten on
— se on halua saada valita ammattinsa, tehdä
työtä ja elää,
— se on halua saada puhua, kirjoittaa ja liittyä yhdistyksiin,
— se on halua käyttää omaa kieltämme, kuunnella ja lukea vapaasti valiten,
— se on halua muodostaa mielipiteensä vapaasti
ja vaikuttaa valtion johtoon valtiollisen demokratian mukaisesti,
— se on halua saada olla eri mieltä,
— se on halua säilyttää hengen, vapauden, kunnian sekä omaisuuden ja lain turva.
Vakava kriisi tuo uusia piirteitä puolustustahdon ylläpitämiseen. Tahtomme murtamiseksi
meihin voidaan kohdistaa voimakas propaganda-, painostus- ja pelotuskampanja radion, lentolehtisten, huhujen yms. kautta. Pelko ja epäilykset on tällöin voitettava. Mielenmaltti on
säilytettävä vaikeissakin tilanteissa. Luottamus
oman asian oikeuteen ja omiin mahdollisuuksiin
punnitaan tällöin. .
EI KETÄÄN VASTAAN — MUTTA KAIKKI
VAPAAN — ITSENÄISEN SUOMEN PUOLESTA.

Majuri Erkki Antero Saramo
50 vuotta

Everstiluutnantti Pentti Aarne Elomaa
50 vuotta

Hangon Rannikkopatteriston patteristoupseeri majuri Erkki Antero Saramo on syntynyt 22. 3. 1919 Tampereella, suorittanut varusmiespalvelun vapaaehtoisena Tampereen
Rykmentissä v 1938—39, ja jäänyt vakinaiseen palvelukseen reservin upseerina. Talvisodan päätyttyä h ä n on suorittanut aktiiviupseeritutkinnon MaaSK:ssa v 1949. Meripuolustuksen kapteenikurssin MeriSK:ssa v
1953 ja esiupseerikurssin TaistK:ssa v 1964.
Talvisotaan hän osallistui Laatokan Meripuolustuksen Konevitsan linnakkeella ja jat123 :n
ptriupseerina,
kosotaan
KvPsto
VahvRTR 14 (4.RPr):ssa linnakkeistoupseerina ja patterin päällikkönä, sodan loppuvaiheessa RJR l:ssa komppanian päällikkönä.
Jatkosodan jälkeen maj Saramo on palvellut
mm TurLAs:lla, II/TRT:ssa Russarön linnakkeella ja RtAUK:ssa
koulutusupseerina,
RauSpE:ssa toimistoupseerina, Utön linnakkeen päällikkönä, II/TurRtR:n patteristoupseerina ja v 1965 alusta nykyisessä tehtävässään.

Tykistökoulun Rannikkotykistöosaston johtaja
everstiluutnantti Pentti Aarne Elomaa täytti
50 vuotta Santahaminassa 8. 3. 1969.
Everstiluutnantti Elomaa tuli ylioppilaaksi Sortavalan Lyseosta v 1939, suoritti Merisotakoulun reserviupseerikurssi 10:n v 1940 ja valmistui vakinaisen väen upseeriksi XV Merikadettikurssilta v 1944. Kapteenitutkinnon hän suoritti
v 1949 Merisotakoulussa sekä valmistui yeupseeriksi Sotakorkeakoulun yleisesikuntaosaston merisotalinjalta v 1953.
Talvisotaan hän osallistui RTR 2:n ja jatkosotaan mm RTR 2:n ja Äänisen Rannikkoprikaatin riveissä palvellen.
Sotien jälkeen everstiluutnantti Elomaa on
palvellut mm II, III ja VI Raivaajaosastoissa
aluksen päällikkönä, laivueupseerina ja laivueen päällikkönä, opetusupseerina ja linnakkeen päällikkönä Haminan Rannikkolinnakkeistossa, toimistoupseerina ja toimistoesiupseerina
sekä toimistopäällikkönä 3.DE:ssa, patteristoupseerina KotRPstossa, esikuntapäällikkönä Kymen sotilasläänin esikunnassa. Nykyiseen tehtäväänsä, TykK:n rannikkotykistöosaston johtajaksi hän tuli v 1964.
Everstiluutnantti Elomaa on ollut useissa
kunnia- ja luottamustehtävissä, m m 3.DE:n
kunnianeuvoston ja kunniatuomioistuimen jäsenenä, KotRPston kunnianeuvoston puheenjohtajana ja Kymen Sotilasläänin kunniatuomioistuimen jäsenenä.
Onnittelemme.

Maj Saramo on toiminut ja toimii lukuisissa
kunnia- ja luottamustehtävissä, mm useita
vuosia TurRtR:n kunnianeuvoston jäsenenä.
Hangon Upseerikerhon puheenjohtajana v
1965—67, saman ajan Upseeriliiton Hangon
osaston puheenjohtajana, HanRPston k u n nianeuvoston
puheenjohtajana
vuodesta
1965—, virallisena syyttäjänä sotaoikeudessa,
nykyisin sotaoikeuden jäsen. Hangon Suomalaisen Kerhon puheenjohtajana v 1967 ja jälleen. Hän kuuluu Hangon vss-lautakuntaan
v:sta 1965, Lions Club Hanko-Hangon hallitukseen ja Hangon Yhteislyseon vanhem-

painyhdistyksen johtokuntaan. Hän oli myös
Hangon kunnallisvaalilautakunnan varsinainen
jäsen v 1968.
Onnittelemme.
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Majuri evp Tauno Kallio
60 vuotta
Maj evp Tauno Yrjö Olavi Kallio täytti 60
vuotta 16. 2. 69 Hangossa. Majuri Kallio on
syntynyt Porissa 16. 2. 1909.
Hän opiskeli ylioppilaaksitulonsa jälkeen
aluksi valtiotieteitä Helsingin Yliopistossa.
Siirtyi myöhemmin sotilasalalle ja nimitettiin upseeriksi Merisotakoulun kadettiosastolta v. 1935.
Merivoimien kapteenikurssin hän suoritti
18. 10. 1948 ja yleisen kornentajakurssin 26. 5.
56. Majuriksi hänet ylennettiin 13. 2. 48. Talvisotaan hän osallistui mm Mäkiluodon linnakkeen päällikkönä. Jatkosodassa hän toimi
mm RtR 2:n sotatoimiston päällikkönä Teikarin ja Meikin taistelujen aikana.
Erottuaan vakinaisesta palveluksesta v 1958,
toimi hän liikealalla vuoteen 1966, jonka jälkeen antautui kokonaan harrastukselleen,
taidemaalaukselle.
Onnittelemme.

UUDET

RANNIKKOTYKISTÖUPSEERIT

53. kadettikurssin päättyessä 29. 3. 1969 valmistui
rannikkotykistölinjalta kahdeksan uutta rannikkotykistöupseeria:
Luutnantti Paavo Suomalainen, KotRPsto
Luutnantti Tapio Vehmas, KotRPsto
Luutnantti Kaj Junell, SIRtR
Luutnantti Seppo Kaipia, HanRPsto
Luutnantti Urpo Lipponen, TurRtR
Luutnantti Jarmo Toiskallio, TurRtR
Luutnantti Martti Hamunen, VaaRPsto
Luutnantti Markku Järvi, VaaRPsto
Rannikon Puolustaja toivottaa uudet upseerit tervetulleiksi aselajiin ja sen yhdistyksiin sekä toivoo heidän hyvin menestyvän vastuullisissa tehtävissään
isänmaan parhaaksi.

Talven taittuminen on ilolla pantu merkille
rykmentissä, erityisesti ulkolinnaikkeilla, jotka tänä talvena ovat joutuneet kamppailemaan tavallista suurempien huoltovaikeuksien kanssa. Asiaa ei ole suurestikaan helpottanut rykmenttiin saatu hydrokopteri, joka tämän tästä on ollut epäkunnossa eikä
myöskään se, että Isosaaren uskolliset hevoset ovat joutuneet vp:een vetäessään väylältä Isosaaren huoltotarvikkeita. Luetteloa voisi jatkaa, mutta auringon jo paistaessa ja lumen sulaessa alkavat vaikeudet olla tältä
osin sivuutettu, joskin vielä on odotettavissa se "vuosisadan kelirikko", jota erityisesti
rykmentin merimiehet pelkäävät.
Rykmentti osallistui neljän joukko-osaston
(SIRtR, UudJP:n. RannJP:n ja Kaar,tP:n)
talvisotaharjoitukseen 28—31. 1. 69. Tosin
harjoituksesta tuli "minileiri", joihon osallistui ainoastaan rykmentti ja kaksi joukkuetta
KaartP:sta,
"honkongilaisen"
nujertaessa
muut joukko-osastot juuri ennen talvileirin
alkua. Rykmentin osalta asetetut koulutustavoitteet saavutettiin j a samalla voitiin
myöskin harjoitella rtptrin lähipuolustusta
KaartP:n "verenhimoisia" sissiosastoja vastaan.
R A u K n tykistöleiri pidettiin 10—14. 3. 69
Isosaaren alueella. Erikoispiirteenä leirillä
oli harjpston muodostaminen, johon kuului
mm kolme ptria sekä kaksi maatjuetta. Ammunnat onnistuivat hyvin, joten koulutustavoitteet oli saavutettu kurssiajan rikkonaisuudesta huolimatta.
Henkilötietoja
KoulPtrin pääll ltn J Rauhaniemi on nimitetty 1. 1. 69 yliluutnantin virkaan. Luutnantti Rauhaniemi luovuttaa KoulPtrin päällikön tehtävät 1. 4. 69 RUK:sta siirtyvälle ltn
S Autiolle.
Y lenmjksiä
Vääp V Vilmi 12. 2. 69 ylivääpeliksi
Samalla päivämäärällä ylik A Roininen vääpeliksi ja kers T Blomqvist ylikersantiksi.
Rykmentti on saanut pitää kantahenkilökuntansa ja kursseilla olleet ovat saapuneet takaisin entistä viisaampina.
RP:n plakettien saajat
N:o 259 kokelas M Takala EPtri
N:o 260 kersantti E Niittymäki l.Ptri
N:o 261 t k m O Holmqvist EPtri
N:o 262 korpr H Sojaikka l.Ptri
N:o 263 korpr L Huttunen 2.Ptri
Rykmentti toivottaa kaikille rannikon puolustajille hyvää kevättä.

Syys ja talvikausi ovat menneet Hangossa
normaaliin tapaan. Pstomme kannalta merkittävin tapahtuma oli ö r ö n linnakkeen luovutus läntiselle naapurillemme TurRtR :lle.
Suurin osa henkilökuntaa siirtyi Hankoon,
mutta eräät olivat näköjään niin kiintyneitä
öröön, että jäivät sinne vaikka me hankolaiset .lupasimme heille m m "erinomaiset"
asunnot Russaröstä.
Talviampumaleiri pidettiin tällä kertaa Jussarössä. Olosuhteet olivat erittäin vaikeat.
Mm kaikki kuljetukset jouduttiin suorittamaan
jäitse jäätilanteen
viimehetkessä
muuttuessa.
Joukot keskitettiin saarelle hiihtomarssein,
minkä rt:n raskasliikkeisetkin varusmiehet
kestivät melko mukavasti muutamaa sammumista lukuunottamatta. Meren ollessa
jään peittämää hiihtopartiointi muodostuikin
erittäin merkittäväksi osaksi leirin toimintaa. Vastapuolena toimi UudPr:n lähettämä
sissijoukkue. Näinollen saivat myös rt-miehet kokemusta, mikä on jalkaväkiiniehen ankea kohtalo. Itse tykistötoiminta sujui normaaliin tapaan onnistumisineen ja pienine
epäonnistumisineen. Kaikin puolin leiri antoi erittäin runsaasti uusia kokemuksia.
Kevätkausi näyttää jo alkuunsa erittäin
työntäyteiseltä. Erityistä "iloa" on herättänyt
pston henkilökunnan keskuudessa tieto syyskesällä pidettävästä Merivalvontakomppanian kertausharjoituksesta.
Henkilötietoja:
Tasavallan presidentin sotilaskäskyllä n:o
16/1968 on 26. 10. 1968 kapteeniksi ylennetty
yliluutnantit A O Kilpinen ja R E Laakso.
Pääesikunnan päällikkö on 23. 12. 1968 nimittänyt pl:n 3.1k:n sotilasteknikon toimeen
ylik R O Korpisen MeriSK:ssa siirrettynä
HanRPstoon ja määrättynä pston konetarkastajaksi.
Patteriston komentaja on ylentänyt:
sotilasmestariksi P A Lahtisen 1. 11. 1968,
vääpeliksi T O Tissarin 1. 11. 1968, vääpeliksi P A Semin 8. 1. 1969, vääpeliksi P J
Vaitisen 14. 3. 1969, ylikersantiksi S O Mörskyn 1. 10. 1968, ylikersantiksi E J Koskisen
1. 11. 1968.
Palvelukseen on otettu kers H O Vasiljev 1.
Ptrille, sekä kers S E Hämäläinen ja Y E
Kemppinen 2. Ptrille.
Eläkkeelle ovat siirtyneet sotitekn V V Tusa
ja sotamest Y Sjöblom 31. 10. 1968 sairauden
perusteella molemmat.
Siirrot HanRPstosta Örön mukana TurRtR: iin

Talven selkä on taittunut jo täällä pohjoisessa ja keväthanget houkuttelevat pitämään
koulutusta "luonnossa".
Urheilurintamalla patteristomme kunnostautui läänin kisoissa erinomaisesti, joukkoosastojen kaikki kiertopalkinnot tulivat haltuumme viimeisen lajin, erittäin jännittävän
partiohiihdon kaksoisvoiton ansiosta. Puolustusvoimain mestaruuskilpailuihin emme lähde kuitenkaan soitellen, mutta jotain odotamme saavamme.
Talvileirimme viimeisen päivän ammunnat
onnistuivat erittäin hyvin. Ammuimme tuloajalla käiksi täyttä puoli-iskua kahteen eri
maliin. Läänin komentaja, esikuntapäällikkö
ja noin 30 reservinupseeria totesivat, että
"osaavat nuo pojat ampua". Patteriston komentajalla oli leirin päätteeksi miellyttävä
tehtävä palkita parhaat varusmiehet ylennyksillä.
Pofajoisimmaksi sijoittunut rt-joukko-osasto
toivottaa sinne etelään HYVÄÄ KEVÄTTÄ.
Henkilötietoja
Kapteenikursseilla opiskelevat yliluutnantit
J Savonheimo, E Kurka ja R Sinkkonen ovat
nimityksiensä johdosta "salakapteeneja" ja
ltn J Vuohelainen "salayliluutnantti". Patteriston komentaja on hyväksynyt palvelukseen kersantit T K Karhunen, K J Lahden
ja E J Rissasen.
Ltn Ii Niska RAuK:sta sai yllättäen siirtokäskyn Tykistökouluun. Patteristo toivottaa
hänelle onnea ja menestystä sekä kiittää hyvin suoritetusta koulutustyöstä.
Patteriston komentaja on suorittanut eräitä
uudelleen järjestelyjä 1. 4. 69 alkaen. —
RAuK:sta lähtevät yksikköihin ylikersantit
E Lönn ja J Pursiainen ja tulevat ltn M
Pääkkönen, vääp E Tuomikoski, kers J Rantala ia kers A Kalijärvi ja ylikersantti R
Luukkonen siirtyy l.Ptrin vääpeliksi.

HanRPsto jatkoa

— sotmest A Korhonen 1. 1. 1969
— vääp I Lahti 1. 1. 1969
— ylik J Grönlund 1. 1. 1969
—- kers M Peltonen 1. 1. 1969
— kers P Holma 1. 1. 1969
— vääp A Mäki 7. 1. 1969
— ylik M Aaltonen 7. 1. 1969
JPstoon ylik O Valkonen 1. 10. 1968.
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TURUN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENTTI

Sitten viime kerran on tapahtunut paljon.
Rykmentin komentajan tehtävät on ottanut vastaan ev Y Pohjanvirta ja ev A-J Kurki on hyvästelty hänen siirtyessään sotilasläänin esikuntapäälliköksi.
Kevääksi tasaantunut talvi on ollut poikkeuksellisen runsasluminen, jopa niin, että kunto- ja
kilpahiihdiot on voitu omalla alueella pitää lumisella ladulla, eikä vaan huurteisella nurmikolla tai kalliolla.
Meri on jäätynyt lähes näköpiirin rajoille.
Uudet, suuret, mukavat ja vahvat Ruotsin laivatkin ovat olleet vaikeuksissa. Niinpä ei ole
ihme, että vanha, pieni ja muuten vain mukava Pansiomme on saanut panna parastaan
ponnistellessaan Utöstä Turkuun n 12 tunnissa.
Vuoden vaihtuessa tapahtui itäisen naapurimme HanRPston kanssa r a j a n tarkistus hankolaisten luovuttaessa rykmentille jo aikaisemminkin kuuluneen örön. Tästä aiheutuikin monenlaisia uusia tehtäviä kun nyt ennen Hankoon
suuntautunut liikenne lähtee Turusta eri muodoissa maanteitse, suoraan vesitse taai jäätietä
pitkin.
Kuuskaj askarissa on saatu uusi asiallinen kasarmi käyttöön. Näin on olot hetkessä muuttuneet hyviksi. Kyllä tosiaankin vanhat parakkikauden aikaiset rakennukset näyttävät pieniltä
ja surkeilta. Nyt on käytettävissä kunnolliset
majoitustilat, tehokas keittiö, asialliset sairaalatilat, elokuvat, luokat ja toimistotilat. Heti alkuun sai elokuvat innostuneen vastaanoton.
Näytännöt on esitetty täydelle katsomolle. Avajaisnäytäntönä yleisön eli varusmiesten valitsemana esitettiin "007" ja "Kultasormi". Ei ole
myöskään unohdettava sotilaskotia, joka on saanut kirjaston ja hiljaisen huoneen tiloihinsa.
Munkkileipomo kuuluu tietysti myös asiaan.
Ampumarata on työn alla. Sen valmistuttua
jäävät pois aikaa hukanneet matkan käsiaseammuntoihin Raasiin tai Gyltööseen.
Kuuskaj askari on pian kerrassaan miellyttävä
palveluspaikka niin varusmiehille kuin kantahenkilökunnallekin. Kuuluuhan se mukavaan
Rauman kaupunkiin ja lasten koulukysymys on
ratkeamassa myönteisesti asuntolan merkeissä.
Ilman vettä ei kuitenkaan voida tulla toimeen
niin kuin joskus takavuosina "vesiproomukautena" kun vesi loppui yksinkertaisesti, että
"sulattakaa lunta tai jäätä". Muovisen vesijohdon viotuttua on "kannetun" veden kuljettamisessa satamajäänsärkijä Kaikella ollut kova
työ.
Gyltössä ovat vastaavasti rakennustyöt olleet
edelleen käynnissä rakennusmestari Onni Kupiaisen johtamana.
Parin vuoden kuluttua voitaneen päästä myös
täällä nauttimaan vastaavasti kasarmitiloista
niinkuin Kuuskaj askarissakin.
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Järjestyksessä
toinen
rykmentin
oman
RAuK:n kurssi on päättymäisillään. Kurssi suoritti Kuuskajaskarissa tykistöammuntansa.
Gyltössä ja Kuuskajaskarissa on lähiaikoina
alokkaitten sotilasvalatilaisuudet ja kiivas kilpa koulutustarkastuksissa.
Kesäkuun saapumiserän "vapaussota" pidettiin tällä kerta patteristoittain ja kovasti sodanmukaisena. RAuK hiihti ja hyökkäili vihollisena
niin Korppoon kuin Raumankin suunnilla. Samalla sen suunnistustaidot, kestävyys kuin
myös kenttäpalvelu punnittiin.
Rykmentin entinen sotilaspastori O Ojala on
tullut sotilasläänin kenttärovastina jälleen hoitamaan myös "rannikkorovastin" tehtäviä.
Kotiuttamisjuhlissa perinteellisesti järjestivät
eri yksiköitten sotilaskodit kahvitilaisuuden.
Samalla parhaat palkittiin.
Henkilötietoja
Kapteenit Friberg ja Luukanen ovat palanneet terveinä, mutta partaisina varmasti muistorikkaaksi muodostuneelta Kashmirin komennukseltaan.
Ylennykset
1. 1. 1969
sotilasmestariksi ylivääpeli Olavi Salminen, ylivääpeliksi vääpeli Reino Simo Varj us, ylikersantiksi kersantti Pertti Juhani Mattila, kersantiksi alikersantti Lauri Ilkka Olavi Salakari,
kersantiksi alikersantti Olavi Suutari, kersantiksi alikersantti Jorma Yrjö Salomo, Risku.
1. 3. 1969
kersantiksi alikersantti Kyösti Olavi Jääskeläinen, kersantiksi alikersantti Ilkka Väinämö Levola, kersantiksi alikersantti Mauri Kalevi
Nuikka.
Otettu palvelukseen 2. Ptrin talm
res vänrikki Seppo Johannes Autio 1. 1. 69,
putkiasentaja Matti Hämäläinen 1. 1. 69, rouva
Eila Sinikka Aaltonen 1. 1. 69, res alik Ilkka
Väinämö Levola 15. 1. 69, res alik Mauri Kalevi
Nuikka 15. 1. 69 res alik Kyösti Olavi Jääskeläinen 15. 1. 69, res kers Tarmo Juhani Ilmarinen 1. 2. 69, sairaanhoitaja Ritva Hannele Levola 1. 3. 69.
Värvätyksi
res kers Markku Olavi Vaarola 1. 2. 69, rouva
Kirsti Annikki Grönlund 1. 2. 69, res tkm Seppo
Kalevi Kärnä 4. 2. 69.
Siirtoja
HanRPstosta
sotmest Arvi Eelis Korhonen, vääpeli Ilkka
Laavi Sakari Lahti, vääpeli Aarre Vilhelm Mäki, ylik Matti Heikki Kustaa Aaltonen, ylik
Jouko Kullervo Grönlund, kers Martti Allan
Peltonen, kers Pentti Juhani Holma, koneenh
Arvo Yrjö Heikkola, talmlämmit Eeri Adolf
Berg, emäntä Sisko Tellervo Peltonen, r-ap
Taimo Anneli Soininen.
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Evl Eino Herttua siirretty I Pston komentajaksi, maj Erkki Virmo siirretty II Pston komentajaksi, kapt Raimo Huuhtanen siirretty
I.Ptrin päälliköksi, ltn Aulis Tamminen siirretty
örön vlkeen päälliköksi.
Erot
Sotmest Heikki Uolevi Peltonen 6. 1. 69 eläkkeelle, sotmest Olavi Salminen 8. 4. 69 eläkkeelle, kers Olavi Lehto 30. 1. 69 siviliin.
Palkitut varusmiehet
Rannikon Puolustajain Killan levykkeellä
parhaalle 240 päivää palvelevalle
II. 10. 68 Eptri korpr Lehtinen Pekka Veli Juhani
11. 10. 68 KoulPtri tkm Salonen Hannu Juhani
11. 10. 68 l.Ptri korpr Kontiola Seppo Ilmari
11. 10. 68 2.Ptri korpr Onikki Esa Juhani
9. 2. 69 EPtri tkm Stenbacka Kalevi Antero
9. 2. 69 l.Ptri tkm Vainio Hannu Kalevi
9. 2. 69 E J / I Psto korpr Vahalahti Antti Tapio
9. 2. 69 Utön vlke korpr Ojala Jaakko Tapani
9. 2. 69 2.Ptri tkm Laurila Jaakko Juhani
9. 2. 69 E J / I I Psto tkm Roos Markus Kauko
Johannes.
Reserviupseeriliiton levykkeellä palkittu paras kersantti
9. 1. 69 2.Ptri kersantti Pirilä Veikko Tapio.
Rannikon Puolustajain Killan viirillä palkittu
reservin vänrikki
9. 1. 69 vänrikki Kainu Matti Tommi Juhani.
Reserviupseeriliiton kuntokilvellä palkittu reservin vänrikki
9. 1. 69 vänrikki Valli Raine Olavi.
NAIN SILLOIN E N N E N . . .
Talvisodan alkaessa saapui m a j Zilliacus
Mantsin patterille tarkastukselle, yöpimeällä hän pääsi patterin toimistoon kenenkään
huomaamatta. Toimistossa hän tapaa ltn
Hongiston nukkumassa täysissä pukeissa.
Maj Zillialus kysyy: "Nyh, tekös olette päivystävä upseeri, nyh?" Juuri unesta herätetty Hongisto kavahtaa vastaamaan: "Ei,
herra majuri, minä nukuin vain muuten".

KotRPsto jatkoa
—• kers K T Ahtosalo on ylennetty ylikersantiksi 8. 3. 69
— palvelukseen ovat ilmoittautuneet kers V
A Hanhinen 9. 9. 68, kers L P Snygg
1. 10. 68, kers A G Lagerblom 1. 10. 68 ja
kers T O K u r k i 17. 3. 69
— KymPionP:sta on patteristoon siirretty
ylik J H Hartikainen 1. 9. 68.

KOTKAN RANNIKKOPATTERISTO

Patteriston kevättalvi on sujunut tiiviin työn
ja hiihtourheilun merkeissä.
Tammi-helmikuun vaihteessa elettiin talvileirin tapahtumissa. K r h - ja tyikistöammuntoja suoritettiin Kirkonmaan-Rankin alueella sekä sissiharjoituksia Ku.utsalon tiheiköissä. Ankarin taisto käytiin kuitenkin Hongkongilaisvirusta vastaan. Vaikka tappiot olivatkin ajoittain 70 %, vietiin leiri hallitusti
läpi ohjelman mukaisesti.
Patteriston hiihtokisat pidettiin Kirikonmaassa maaliskuun auringon lämmittäessä parhaimmillaan. Osallistuminen oli lähes 100 %
ja jokainen kilpaili ainakin yhdessä lajissa
ja ellei aivan voittoon yltänyt niin tulihan
ainakin kansanhiihto suoritetuksi.
4. 3. iltahämärissä starttasi patteriston hiihtojoukkueen ykköspartio Savonlinnan liepeillä tavoitteena 150 km:n päässä oleva Vekarajärvi. "01ter:man"-hiihdon kunniakkaita
perinteitä vaalien meni viesti perille tänäkin
vuonna.
Patteriston joukkue hiihti myös KSSl:n ja
P v m mestaruuskilpailuissa.
Talviyhteydet ovat olleet linnakkeille paremmat kuin edellisinä vuosina. Saarelaisten
suureksi riemuksi Ruotsinsalmen väylä jäätyi pysyvästi ja suora jääti eyhteys mantereelle oli syntynyt kolmen vuoden tauon jälkeen.
17. 2. ilmestyi 209 kirkassilmäistä alokasta
Kyminlinnaan, jossa heidät mitattiin, punnittiin ja puettiin harmaisiin sekä ohjattiin yön
pimeydessä linnakesaarille. Rankin linnakkeen vesipulasta muodostui "onnenpotku"
niille alokkaille, jotka tästä syystä saivat jäädä Kyminlinnaan alokasaikaansa viettämään.
Henkilötietoja
— kapt P Lahdenranta on komennettu huoltassiupseerikurssille 18. 11. 68
— ylil H Tiilikainen on komennettu Rt:n
kapteenikurssille 11. 11. 68
— kapt P Huhtanen jatkaa edelleen Suezkomennustaan
— ltn P Mustonen on siirretty Rannikkotykistökouluun 1. 3. 69 ja aloittaa työskentelyn Suomenlinnassa 1. 4. 69
— sotmest Eero Mikael Hovi on päättänyt
ansiokkaan
palveluksen
patteristossa
6. 11. 68

— insltn H O Toivanen on ylennetty insinööriyliluutnantiksi 6. 12. 68
— vääp A Mustonen on ylennetty ylivääpsliksi 8. 3. 69
— ylik R J Torkkel on ylennetty vääpeliksi
8. 3. 69
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