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

Ylläpidämme puolustusvoimiamme turvatak-
semme rauhan rajoillamme ja puolustaaksemme 
itsenäisyyttämme. Olemme tehneet niin aina, 
koko itsenäisyytemme a jan ja niin on tarpeen 
tehdä vastakin. Valtaosa kaikista kansoista yl-
läpitää puolustusvoimiaan samasta syystä. Vali-
tettavasti on vielä valtioita ja hallituksia, joilla 
armeijoiden ylläpitämiseen on muut tarkoituk-
set, vaikutusvaltansa lisääminen, alueensa laa-
jentaminen ja toisten kansojen alistaminen alai-
suuteensa. Molemmat maailmansodat ovat ol-
leet tästä esimerkkejä. Siitä ovat osoituksena 
myös parhaillaan käynnissä olevat sodat ja mo-
net jännitystilat maailmassa. Maailmanhisto-
riassa ei taida olla tiedossa yhtään kansaa tai 
valtiota, joka ilman puolustusvoimia olisi voinut 
säilyttää itsenäisen olemassaolonsa muitta lukui-
sasti kyllä esimerkkejä siitä, miten maanpuo-
lustuksensa laiminlyönyt valtio, keskinäisiin 
riitaisuuksiin sortunut kansakunta, tai huolet-
tomaan ja moraalittomaan elämäntapaan syyl-
listynyt kansa on joutunut perikatoon, menet-
tänyt itsenäisyytensä ja vapautensa, jopa pyy-
hitty pois kansojen joukosta. Meidän omat 
sotamme, talvisota ja jatkosota ovat konkreetti-
simpia esimerkkejä siitä miten puolustusvoi-
mien avulla ja nimenomaan omin voimin ja 
ponnistuksin pystyimme säilyttämään itsenäi-
syytemme, tosin suurin uhrein ja menetyksin, 
samanaikaisesti kun monen monet valtiot noissa 
kansojen kamppailuissa menettivät itsenäisyy-
tensä tai suuria osia alueistaan. Niin halveksien 
kuin nykyradikaalit puolustusvoimien ja koko 
kansan ponnistuksista nykyisin puhuvatkin, hei-
dän pilkkansa ei voi tehdä tyhjäksi sitä, että 
kansanarmeijamme ja sen monet uhrit, kaatu-
neet ja invaliidimme, loivat heille edellytykset 
elää nykyajan hyvinvointivaltiossa, esittää va-
paasti mielipiteensä ja esiintyä jopa nykyradi-
kaaleina. 

Kun maailman tilanne on jatkuvasti levoton 
ja asennoituminen toisten kansojen olemassa-
olon oikeutukseen, niiden itsenäisyyteen ja oi-
keuteen järjestää omat sisäiset asiansa on kiel-
teinen ja kansojen itsepuolustus perustuu ar-

meijoihin, on mielestäni maanpetoksellista esit-
tää ja vaatia, että Suomi luopuisi puolustusvoi-
mistaan, armeijastaan tai sitä nykyisestään hei-
kentäisi. Ellei Suomella olisi täällä omaa ar-
meijaa, täällä olisi joku muu armeija, kuten 
kenraali Maunula ansiokkaassa, äskettäin jul-
kisuuteen saatetussa kirjoituksessaan maanpuo-
lustuksen nykyisestä tilasta on lausunut, ja se 
merkitsisi maan itsenäisyyden loppua. Jo nyky-
polvella luulisi tästäkin olevan riittävästi oma-
kohtaista tietoa ja kokemusta. 

Yhtä maanpetoksellista, ehkä vielä vaaralli-
sempaa on Suomessa syntynyt liike, joka kii-
hoittaa asevelvollisuudesta kieltäytymiseen, sillä 
sellainen levitessään demoralisoi kciko kansan 
puolustustahdon. Niin harvoja kuin tapaukset 
vielä sinänsä ovatkin, ne ovat vaarallisia, kun 
yleisradio ja sensaatiomainen lehdistö tekee 
näistä kieltäytyjistä ja passinpolttajista aatteen 
sankareita ja kun nuo periaatteet on otettu 
eräiden poliittisten puolueiden ohjelmaan. 

Vaarallista on myös, että puolustuslaitosviha-
mielisyys ja aseistakieltäytyminen samaistetaan 
rauhan asian ajamisen kanssa. Kyllä me jokai-
nen ja erikoisesti ne, jotka sodan kauhut, ra-
situkset ja menetykset ovat henkilökohtaisesti 
kokeneet toivomme vain rauhaa vähintäin yhtä 
paljon kuin ne, jotka armeijamme hävittämisen 
linjalla sitä julistavat. Työtä rauhan hyväksi on 
jatkuvasti tehtävä ja jatkuvasti pyrittävä löy-
tämään ja keksimään keinoja, joilla rauha kan-
sojen välillä saavutettaisiin. Siihen työhön ja 
ponnistuksiin on velvollinen osallistumaan ku-
kin yksilö ja ryhmäkunnat ja kaikki kansat 
yhdessä ja erikseen. Suurella tyydytyksellä tällä 
sektorilla on tervehdittävä Suomen aloitetta 
rauhankokoukseni aikaansaamiseksi. Juuri sen 
tapainen toiminta rauhan hyväksi sopii pienelle 
kansalle ja uskon, että aloite saattaa tuottaa 
tuloksiakin työssä maailmanrauhan hyväksi. 

Mutta niin kauan kuin tuohon vuosisatoja, 
vuosituhansiakin tavoiteltuun olotilaan pääs-
tään on meidän turvattava itsenäisyytemme ja 
rauhantila rajoillamme riittävillä puolustusvoi-
millamme asianmukaisesti varustetulla ja kou-
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lutetulla armeijallamme. Siihen velvoittaa meitä 
oma turvallisuutemme, oma olemassaolomme, 
mutta siihen velvoittavat meitä myös tekemäm-
me sitoumuksemme, sitoumukset pitää maamme 
erossa kansainvälisistä selkkauksista ja scdasta. 

On sen vuoksi ollut hätkähdyttävää todeta 
miten heikosti olemme hoitaneet velvollisuu-
temme puolustusvoimiemme ylläpidossa, kun 
puolustusministeri tehdyn kyselyn johdosta jou-
tuu myöntämään, että puolustusvoimien kalus-
toa ja materiaalia joudutaan kuluneena poista-
maan enemmän kuin vuosittaisilla puolustus-
määrärahoilla niitä pystytään hankkimaan. Ta-
vallista ei kansainvälisesti ottaen ole, että puo-
lustusvoimain komentaja pyytää eroa virastaan 
siksi, että hänen johtamansa armeijan perus-
ja materiaalihankinnoista ei ole riittävästi huo-
lehdittu. Se on dramaattisin ja viimeiseksi suo-
siteltavin tapa kiinnittää asiaan huomiota, sillä 
toimenpide ei jää vain meidän sisäiseksi vaan 
julkistaa koko maailmalle puolustusvoimiemme 
alennustilan. Se osoittaa maailmalle, ettemme 
taida ollakaan se luotettava rengas kansojen 
ketjussa, joksi haluamme itsemme tehdä. Sa-
manaikaisesti kun yritämme osoittaa, että 
maamme on kehittynyt kulttuuri- ja hyvinvoin-
tivaltio, samanaikaisesti joudumme julkista-
maan, ettemme saata kyetä saavutuksiamme ja 
itsenäisyyttämme puolustamaan. Ei tarvitse ver-
tailla uhrauksiamme ja panostamme puolustuk-
sen hyväksi kuin Pohjoismaihin, kun jouduimme 
toteamaan suuren jälkeenjääneisyyden puhu-
mattakaan suurvaltojen panoksesta puolustuk-
sensa hyväksi, joka on 10 % luokkaa kansan-
tulosta meidän 1,5 % ja muiden pohjoismaiden 
3—5 % vastaan. Erikoisesti on korostettava jo 
periaatteellisesti puolueettomiksi julistautunei-
den Sveitsin ja Ruotsin suurta panosta ja osuut-
ta armeijansa ylläpitämiseksi. 

Me kiltaväki näemme puolustusvoimamme it-
senäisyytemme perusturvana ja kun niin on, 
me edellytämme, että sen kunnosta, niin mate-
riaalisesti kuin koulutuksellisestikin huolehdi-
taan nykyajan nopean teknillisen ja taidollisen 
kehityksen edellyttämällä tavalla. Teknillisiin 
joukko-osastoihin kuuluvana me ymmärrämme 
erikoisesti riittävien perushankintojen tarpeen 
ja armeijamme kaluston ja välineiden jatkuvan 
uusimisen ja lisäämisen tarpeen. Kiltatyömme ei 
tässä suhteessa voi kohdistua konkreettisiin toi-
menpiteisin, mutta meillä on oikeus odottaa, 
että valtiovaltamme huolehtii tästä puolesta. 
Meidän työmme kohdistuu maanpuolustustah-

don, itsenäisenä kansana olemassa olon tahdon 
ylläpitämiseen, sen koulutus- ja ammattitason 
ylläpitämiseen, minkä asevelvollisuuskoulutuk-
sena olemme saaneet ja sen toveri- ja ystävyys -
hengen säilyttämiseen, minkä puolustuslaitok-
sen palveluksessa ollessamme olemme luoneet. 
Me tiedämme, että nämä henkiset puolustusvä-
lineet ovat ehkä vieläkin tärkeämmät kuin ma-
teriaalinen valmius, mutta nykyajan sotateknii-
kan tuntien on välttämätöntä, että koulutus ja 
harjoitus tapahtuu sanottuja nykyaikaisia tais-
teluvälineitä käyttäen ja riittävän tehokkaasti. 
Toteamme tyydytyksellä, että asevelvollistem-
me rauhanaikaisista harjoitus-, majoitus- ja so-
siaalisista tiloista on entistä paremmin huoleh-
dittu, kuten tämä Kuuskaj askarin linnake osoit-
taa, mutta kun tiedämme, että toiminta todelli-
sen vaaratilanteen sattuessa ei tapahdu usein-
kaan näissä koulutustiloissa, emme voi olla ko-
rostamatta sitä, että asevelvollisillemme anne-
taan riittävää käytännöllistä harjoittelua kai-
kissa olosuhteissa ja että heille todella varataan 
käytettäväksi riittävästi nykyaikaisia puolustus-
välineitä, nykyaikaisia aseita ja ammuksia jo 
asevelvollisuusaikana. Perushankintojen toteut-
taminen on sen vuoksi asevelvollisuuskoulutuk-
samme edellytys. Ei voida ajatella että se ta-
pahtuisi enää puupyssyjen avulla, kuten olem-
me lehdistön levittämistä kuvista havainneet 
tapahtuvan. Biafrassa, jossa kansa taistelee itse-
näisyytensä puolesta. 

Muualta saapuneet aseveljet ovat kiitollisia 
saadessaan tulla tänne meidän asevelvollisuus-
ajoilta tutuksi tulleeseen ympäristöön ja todeta 
se kehitys, jota oman armeijamme kohdalla on 
tapahtunut. Me tahdomme käynnillämme osoit-
taa, että me tuemme maanpuolusta. Me tahdom-
me teille asevelvollisille osoittaa, että tätä maa-
ta ja kansaa kannattaa viimeisenä keinona puo-
lustaa sitenkin miten se armeijan avulla teh-
dään, mutta se edellyttää koulutusta ja maan-
puolustustahtoa. Tätä tuomaan ja yhteydenpitoa 
teihin pitämään, hyvät asevelvolliset, olemme 
Rannikon Puolustajain päivänä tulleet tänne 
Kuuskaj askarin linnakkeeseen. 

Pääjohtaja Erkki Tuulen puhe Raumalla 15. 5. 
1969 
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Helsinkiläiset juhlavieraat odottavat kuljetusta Kuuskajaskarin linnakkeelle. 

. . . K U U S K A J A S K A R i S S A päivällä 

Rannikon puolustuksen perinteitä vaalittiin 
helatorstaina Kuuskaj askarin linnakkeella Rau-
man edustalla. Nelisensataa vierasta oli tullut 
tutustumaan linnakkeeseni ja sen olosuhteisiin. 
Etäisimmät vieraat olivat Kotkasta ja Vaa-
sasta. 

Ohjelma alkoi tykistöammunnalla. Ennen 
ammuntaa teki sää täyskäännöksen pilvipou-
dan muuttuessa kaatosateeksi. Sade ei ammun-
taa haitannut, mutta päiväjuhla jouduttiin siir-
tämään ulkoa kasarmin sisätiloihin, missä juh-
la alkoi Rauman kaupungin soittokunnan esit-
tämällä Turun Rannikkotykistörykmentin kun-
niamarssilla. 

TurRtR:n komentaja eversti Yrjö Pohjan-
virta toivoi tervehdyspuheessaan, ettei yhteys 
reserviläisten ja varusmiespalvelustaan suorit-
tavien välillä katkeaisi. 

Tämän jälkeen esiintyivät Rauman mieslau-
lajat ja TurRtR:n aliupseerikoulun oppilaat. 
Juhlapuheen piti Rannikonpuolustajain Killan 
puheenjohtaja, pääjohtaja Erkki Tuuli, jonka 
puhe on julkaistu edellisellä aukeamalla koko-
naisuudessaan. 

Muiden paikalliskiltojen tervehdyksen Rau-
man killalle toi everstiluutnantti evp Norman 
Simonen Rannikonpuolustajain Helsingin Kil-
lan puheenjohtajana. 

Päiväjuhlan jälkeen nautittiin yhteinen päi-
vällinen, mikä oli perinteellinen torstaipäivän 
hernekeitto ja tutustuttiin linnakkeen uusiin 
kasarmitiloihin. 

Paluukuljetukset tapahtuivat sateen jatkues-
sa, mutta mukana olleille päivä jäi mieleen 
lämminhenkisenä maanpuolustusjuhlana, oikea-
na rannikonpuolustajain päivänä. 
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K U U S - K A J A S K A R I JA K A L L I O T 
Juhana Rahgo tuskin tiesi vuokratessaan v. 

1746 10 taalerin maksua vastaan Kuus-Kajaska-
rin ja kalliot laidunmaaksi, että kaksisataa 
vuotta myöhemmin saaren tannerta polkee kun-
niakkaat rannikon puolustajat. 

Nimi Kuuskajaskari on Juhana Rahgon ai-
koihin, ja myöhemminkin, kirjoitettu Kuus-
Kajaskari, josta myös selvimmin paljastuu ni-
men alkuperä, kuusia kajastava kari. Kuuska-
jaskarin naapurina on kallioita kajastava kari, 
Kallikajaskari. Muista lähisaarista mainittakoon 
Riskonpöllä, Katavalouttu, Rounakari ja pie-
nemmistä kareista mm Fröökynänkarta ja Sol-
dat. Nimet kuulostavat oudon korvaan varsin 
erikoisilta. 

Lyhennys Jaskari on yleisesti tunnettu ja 
käytetty kutsu Kuuskaj askarille. Tietämän mu-
kaan lyhennettä on käytetty j oskun linnakkeen 
peitenimenä. Nykyään sillä ei liene enää salaa-
misarvoa, koskapa useissa Rauman kaupoissa 
tunnetaan jo "Jaskarin alennuskin". 

Linnakkeen perinteet juontavat alkunsa talvi-
sodan päiviin. Silloin tehtiin ensimmäiset suun-
nitelmat Kuuska j askarin linnoittamiseksi. Lin-
noitustyöt saatiin alkuun vasta Välirauhan ja 
jatkosodan aikana. Linnoitustöiden alkuvaiheil-
ta voidaan nimeltä mainita mm kapt Oras, 

Kuuskaj askarin vanha sot i laskoti . . . 

LOPETTAJAISSANAT 15. 5 
Kun emme pysty suurentamaan valtiomme jat-
kuvasti näivettyvää, maailman pienintä puolus-
tusbudjettia, teemme parhaamme ylläpitääk-
semme maanpuolustustahtoa, jota nykyisin 
myös pyritään rämettämään. Tämä tehtävä ei 
vaadi paljon varoja, mutta sen merkitys on 
korvaamaton. Saavuttihan kansamme puolustus-
tahto koko maailman ihailun Talvisodan päi-
vinä. Silloin olimme valmiit tekemään kaikkem-
me tämän karun Isänmaamme puolesta, josta 
runoilija oli sanonut "sen vieras kyllä hylkä-
jää". Miksi emme siis tänäänkin vaalisi kansam-
me maanpuolustustahtoa, kun kerran voimme. 
Nykyisin meillä on itse asiassa aika hyvät olta-
vat tässä "hyvinvointivaltiossa". Outokummusta 
kerrottiin, että viime vuonna nousi maaperäs-

joka toimi vartioston päällikkönä ja insinööri 
Paasio, joka vastasi linnoitustöiden suunnitte-
lusta. Radioaseman päällikkönä oli vääpeli 
Partanen. Linnakkeen aseistuksena oli jatkoso-
dan aikana mm kaksi 6-tuu,man tykkiä. Tais-
teluja linnakkeella ei käyty, ainoastaan muu-
tamat pommitukset häiritsivät Rauman seudun 
rauhaa. 

Välittömästi sodan jälkeen linnakkeen pääl-
likkönä oli aliupseeri. Hänen tehtävänään oli 
inventoida ja koota käyttöön kelpaava kalusto. 
Tähän aikaan oli kapteeniluutnantti Koseloff 
innokas saarella kävijä. Hän oli Liittoutuneiden 
valvontakomission jäsen ja hyvin kiinnostunut 
saaren ja Rauman alueen kalustosta. 

Sodan jälkeisinä vousina yhteydet avoveden 
aikana hoidettiin usein sivilialuksilla. Vuonna 
1947 oli linnakkeen käytössä mm m / a Valamo. 
Pieniltä kommelluksilta ei silloinkaan voitu 
välttyä. Eräänä iltapäivänä Valamo oli tulossa 
Jaskariin. Aluksen kiinnitys epäonnistui jostain 
syystä ja tuuli alkoi painaa sitä saaren etelä-
päässä olevia kareja kohti. Silminnäkijöiden 
mukaan oli alus tehnyt puolentunnin ajan ih-
meellisiä manööverejä kunnes eräs tykkimies 

Jatkuu siv. 6 

ja uusi kasarmi. 

1969 KU USKAJASKARISSA 
tämme mm. kultaa 665 kg ja hopeaa 21071 kg. 
Mutta hyvinvoinnista ei kyetä tasapuolisesti 
nauttimaan ellei yhteiskunnassamme säily jär-
jestys. Monet kurittomuusilmiöt panevat koe-
tukselle yhteiskuntarakenteen liitokset. Aseista 
kieltäytymiset eivät suinkaan ole ilmaisuja 
a.o:n rauhantahdosta, vaan pikemminkin ne 
osoittavat apaattista piittaamattomuutta kansan 
vapaudesta ja maan itsenäisyydestä. Me kilta-
väki toivomme hartaasti, että nykypolvikin 
kaikesta kuohunnastaan ja ärhentelystään huo-
limatta oppisi vähitellen tuntemaan velvoitta-
vana sanat "meille kallein maa on tää". Jos 
näin käy, silloin on kaikki jälleen hyvin. 

N. Simonen 
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Kuus-Kajaskari... Jatk. edell. sivulta 
oli saanut aluksen hallintaansa ja ohjaillut sen 
laituriin. Siinä tilanteessa oli tykkimies jälleen 
paikallaan. 

Viihdetoimintaa ei linnakkeella ole koskaan 
unohdettu. 28. 2. 47 mainitaan linnakkeella vie-
tetyn mm Kalevala-juhlaa. Ohjelmassa oli täl-
löin pastori Kiviluodon esitelmä Elias Lönn-
rothista kansanrunouden kokoojana. Pastori 
Hannula luki Kalevalasta tilaisuuteen valittuja 
kohtia ja raumalainen herra Kantanen soitti 
kannelta. Sotilaskoti oli jo tuolloin suosittu 
vapaa-ajan viettopaikka. Erään asiakirjan mu-
kaan taas lomat Raumalla kohottivat eniten 
p alvelu s alttiutta. 

40-luvun lopulla linnakkeella toimi aliupseeri-
koulu. Kun kurssi 11/48 päättyi, mainitaan sen 
oppilaiden olleen palvelusalttiita, mm aamuvas-
taanotoilla käynti oli huomattavasti laskenut 
edelliseen kurssiin verrattuna. Eräänä epäkoh-
tana kenttämiehen kannalta pidettiin sitä, että 
useimmilla miehillä oli liian lyhyet housut. 
"Faneerirautaiset" kengät toivottiin voitavan 
vaihtaa ennen liukkaiden kelien tuloa. Kun 
pula-ajan niukkuus myöhemmin voitettiin, al-
koi tykkimies ja aliupseerioppilas näyttää 
myös vaatetukseltaan rannikon puolustajalta. 

Sodan jälkeen rakennettiin saarelle ruotsa-
laismalliset kahden perheen talot. Ainoa mu-
kavuus oli viemäri. Vesi jouduttiin kantamaan 
asuntoihin. 1950-luvun loppupuolella valmistui 
linnakkeen nykyinen sauna. Sauna oli ensim-
mäinen rakennus johon tulivat myös vesijohdot. 
Ymmärrettävästi saunan mukavuudet olivat ah-
kerassa käytössä talvipakkasten aikana. 

Vuonna 1964 alkoi saaren historiassa koko-
naan uusi kausi. Silloin alkoivat uusien rivi-
talojen rakennustyöt ja vanhoille rakennuksille 
annettiin purkutuomio, jota ei ole voitu vielä 
kuitenkaan panna täytäntöön, koska rivitalot 
eivät tyydytä linnakkeen asuntotarvetta koko-
naan. Kesällä 1968 valmistui uuden kasarmin 
majoitus-osa ja huolto-osat viime vuoden vaih-
teessa. 

Nykyisin linnakkeella koulutetaan tykkimie-
hiä lähes kaikkiin rannikkotykistön tehtäviin 
ja varmuudella voidaan sanoa, että saaren elä-
mä on muuttunut niin, ettei Juhana Rahgo sitä 
enää tuntisi. 

ENTISEN RT 3:N KANTAHENKILÖSTÖ 
RETKELLÄ UPINNIEMESSÄ 

Laatokan Karjalan ja Laatokan "meren" 
muistoissa elivät Laatokan rannoilla ennen so-
tia palvelleet ja sodissa kotiseutuaan puolus-
taneet Entisen RT 3:n Kantahenkilöstö- nimisen 
yhdistyksen jäsenet kaatuneiden päivänä 18. 5. 

Eri puolilta maatamme saapuneet aseveljet 
(osa heistä perheineen) kokoontuivat Aleksis 
Kiven patsaan luona Helsingissä, mistä lähdet-
tiin linja- ja henkilöauoilla Porkkalan Upinnie-
meen. Karjalaista tapaa ja uskonnollisia perin-
teitä noudattaen aloitettiin ohjelma perille saa-
vuttua osallistumalla Jumalanpalvelukseen Va-
ruskunnan kirkossa, jota nimitetään Merikappe-
liksi. Saarnan piti pastori H u i m a kohdistaen 
osan sanottavastaan myös retkeläisille. — Oh-
jelma jatkui tutustumiskäynnillä miehistön ka-
sarmeihin, rannikkotykistön ja laivaston nykyi-
siin koulutustiloihin ja -muotoihin, joita asian-
tuntemuksella selostivat majuri R a s k ja luut-
nantti N y k ä n e n . Kiertokäynnin aikana näh-
tiin myös mm kuntosali ja uimahalli, jotka ny-
kyisin liittyvät jo varus-miestenkin koulutus-
muotoihin ja viihtyvyyttä edistäviin tarkoituk-
siin, muta joita ei retkeläisten palvelusaikoina 
ollut olemassakaan muualla kuin Helsingissä ja 
sielläkin luonnollisesti vain siviilikäytössä. 

Retki huipentui paikallisella upseerikerholla 
vietettyyn cocktail- ja lounastilaisuuteen, jossa 
kuultiin sekä tosijuttuja että kaskuja -entisiltä 
Karjalan laulumailta ja palvelus-kentiltä. — Ti-
laisuuden jälkeen suunnattiin autojen keulat 
kohti Helsinkiä, jonne saavuttuaan matkusti ku-
kin omille asuinsijoilleen tyytyväisenä ja vir-
kistyneenä yhdessä vietetyistä hetkistä, joista 
ammennettiin uutta voimaa ja elämänuskoa kes-
tämään ajan myrskyjä ja luottamaan tulevai-
suuteen. Retken organisaattorina oli evl S i m o-
n e n ja matkan johtajana toimi maj L i u s-
v a a r a , jonka puheen-johdolla pidettiin upsee-
rikerholla myös yhdistyksen kevätkokous. -— 
Retkelle osallistui n. 50 henkilöä. 

Jaakko Väisänen 

Tietoja rannikkotykistön hautausapurenkaasta 

Hautausapurenkaaseen ovat oikeutettuja liit-
tymään 45 v nuoremmat 
a) RtUY:n jäsenet 
b) Rannikkotykistöaselaji-ssa palvelevat 
— viran ja toimenhaltijat 
— ylimääräisten toimien haltijat 

Hautausapurenkaaseen voi kuulua edelleen 
jäsen, joka 
— siirtyy eläkkeelle tai 

— on kuulunut renkaaseen vähintään 10 v ja 
siirtyy toiseen aselajiin tai eroaa palveluk-
sesta. 

Kuolemantapauksen sattuessa maksetaan 
omaisille 1 000 mik ja jäseniltä kerätään 2 mk 
kultakin. 

Jos j-oku hautausapurenkaan jäsen ei maksa 
maksujaan, huomautetaan -siitä hänelle lähettä-
mällä uusi keräyskortti. Ellei 30 vrk kuluessa 
maksua suoriteta, katsotaan jäsen eronneeksi. 
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MYÖS RAN N I K O N P U O L U S T A J A T 
T A R V I T S E V A T 

M A N N E R 
KULJETUS-
PYÖRIÄ 
TEKNILLINEN NEU-
VONTAMME PALVE-
LEE TEITÄ 

HANKO - 911 -7787 

VALMET Oy, Tourulan Tehdas, 
Jyväskylä, puh. 941-19 100 
Pääkonttori: Punanotkonkatu 2, 
Helsinki 13, puh. 11 441 



RA N N I K K O T Y K I S T Ö N U U D E T U P S E E R I T 

Everstihallitus on vuodattanut kyynelen. Aamutossujen läpsytys kohti uima-allasta on vaiennut. Gladiaattorien 
valmennus on päättynyt. On koittanut aika luoda silmäily hamaan menneisyyteen. Antakaamme uljaan rantakivi-
ssn katseemme levätä jälkipolvien ihanteessa; on aika kir joittaa historian lehdille käsivarainen, olemuksen pin-
takerroksia hipova kuvaus 53. rt-kadettikurssiin osallistuneista noviiseista. 

Vanhukset, minä sanon teille, kavahtakaa, älkääkä antako vatsojenne rasvoittua. Nuorukaiset, minä sanon 
teille, ottakaa myssy päästänne ja kunnioittakaa meitä 53. Kadettikurssin Herroja. Mutta minä sanon teil le 
myös: olkaa paljon meitä parempia. 

Kunnioittaaksemme iänikuisia perinnäisiä arvoja, noudatamme aakkosellista etenemistä nimiluettelossa. 

Hamunen, Martti, VaarPsto 
Maa-ammuntafilosofi, Hamukkavuoren ajattelija, 

jonka vaikeutena oli päättää, kummalla kädellä ter-
vehtiä. Toinen oli kipsissä, toinen kääreessä. Tämän 
seurannaisilmiönä juhlall isesti annettu raittiuslupaus 
olikin sitten melkein aukoton. Suomen ilmanalassa 
kaikki säätyypit ovat hyvin painostavia. 

Järvi Markku, VaarPsto 
Pieni vikkelä nauraja. Pitkäkään sairaalavierailu ei 

lannista — ei edes urheiluinnostusta. Seis, rikos on 
tapahtunut, sukat viety. 

Junell Kai, SIRtR 
Minkä teet yhdelle näistä pienimmistä nippeleistä, 

sen teet koko nelisenttiselle Boforsille.It-asiantuntija, 
jonka sielua Rannikkojumala ei pystynyt valkaisemaan. 

Auringonpalvoja, jol le päähinen on kauhistus. Ym-
märtää varmasti alaistensa vaikeudet sotilaallisten 
aamukiireitten suhteen. Todellinen suurten linjojen 
mies. 

Kaipia Seppo, HanRPsto 
Vakaa varsinaissuomalainen, joka löi "höylät kaap-

pi in", kun liikaa touhumista alkoi ilmetä. Ymmärsi ke-
hitysmaiden vaikeudet, erityisesti Basutomaan osalta 
—• silti aina terävänä palveluksessa. 
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Lipponen Urpo, TurRtR Toiskallio Jarmo, TurRtR 
Kadettien autoliikenne linjalla KadK-TykK kiellettiin, Vaikeneminen on kultaa, 

kun jälkimmäisen koulun johtaja oli jäädä Lipposen 
folkkarin jalkoihin. 

Monumentaalinen suomalaisen yhteiskuntamuodon 
säilyttäjä, joka uhosi itsensä järisyttävään raivoon, 
kun puhe siirtyi nykynuorison hippi-aatteisiin. 

Virkapuku — sivii l ivaatteet — vaihdon nopeusen-
nätys. 

Se siitä. Kurssitovereil le parahinta menestystä valitsemalalan uralla. Samoin kunnioitetuil le pedagogeillemme. 

J Toiskallio 

Suomalainen Paavo, KotRPsto 
Eturivin alikersantti, josta tuli kersonomi. Kunnioi-

tettu esimies, joka joskus eksyi äärettömään itsepäi-
syyteen. Tulenjohtoeksperti, joka osaa lauluja jos jon-
kinlaisia. 

Vehmas Tapio, KotRPsto 
Takarivin alikersantti. Ympäristössä heräsi joskus 

keskustelua suvun merkityksestä kadetin opiskelume-
nestykseen. Ei omistanut joko jääkaappia tai televisio-
ta, koska kihlautui koulun päättymispäivänä. Energia-
pesä. 
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E-säästö-
kassalla 
on 3000 

palvelupistettä 
E-säästökassat palvelevat kuluttajia 

raha-asioissa kaikkialla maassamme. 
Missä tahansa voitte nostaa 
talletuksia säästökirjallanne. 

E-säästökassa on avoinna yhtä 
kaun kuin E-myymäläkin. 

E-säästökassa hoitaa puolestanne 
kätevästi palkkojen, eläkkeiden, 

lapsilisien, maatalousmaksujen, 
sairauskorvausten ja 

muiden suoritusten nostot. Korko 
maksupäivistä lähtien. 

ISÄÄSTÖKASSA 
kätevästi lähellä 

HIENOHIPIÄINEN 
hollanninsikari 
varv Baars 

nyt 2 laatua 

pehmeä mild 

S I N I N E N 
3:00 10 klp 

pehmeämpi ext ra mild 

P U N A I N E N 
2:80 10 kpl 

Kokeilkaa 
P U N A I S T A 

uutuutta 

toti» Y* 

ot-



S U O M E N L I N N A JA S U O M E N R A N N I K K O T Y K I S T Ö 

Suomenlinnalla on rannikkojoukkojen, etenkin rannikkotykis tömme tähänastisissa ke-
hitysvaiheissa tunnus te t tu keskeinen asemansa. Suomenlinna on ollut rannikkotykis tön 
tunnetu in johtamis- ja koulut tamispaikka, t ä rkeä te lakka- ja varastoalue sekä merk i t -
tävä Helsingin puolus tus jär jes te lmään kuulunut linnake. Kun Suomenlinna lähitulevai-
suudessa olosuhteiden pakosta tulee v ie raan tumaan rannikkotykistöaselaj in arkipäivästä, 
on Rannikkotykis tön Upseeriyhdistys kunnioi t taakseen linnoituksen rakenta j ien sekä 
itsenäisen Suomen rannikkotykis tön perus ta j i en ja kehi t tä j ien a ja tus ten ja kä t ten työn 
tuloksia julkaissut teoksen Suomenlinna — Sveaborg — Viapori. Tässä kir jassa Rannik-
kotykistön Upseeriyhdistys haluaa säilyttää Suomenlinnan elävänä tulevil lekin rann ikon-
puolustajapolville. 
Suomenlinnan historiallisesti korvaamat toman arvokkaiden rakennelmien ja tkuva rappeu-
tuminen on tosiasia. Varoja korjaustöihin ei ole ollut ri i t tävästi . Tämän epäkohdan kor -
jaamiseksi Suomenlinnan olisi voitet tava puolelleen yhä laajempien kansalaispiirien tuki. 
Toivoa sopii, et tä Suomenlinna teos tietoineen voisi osaltaan olla avuksi tässäkin asiassa. 

S U O M E N L I N N A — S V E A B O R G — V I A P O R I 
(Rannikkotykistön upseriyhdistys 1968, 334 siv) 

Rannikkotykistön Upseeriyhdistys on perus-
tamisestaan alkaen ollut erityisen aselajihenki-
nen järjestö. Tämä sanottuna aselajihenkisyy-
den kaikkein parhaassa merkityksessä. Tosin 
on sanotun hengen ilmentymiä tietyillä tahoilla 
usein väärinkäsitetty ja vielä useimmin tahalli-
sesti väärin tulkittu. Mutta ulkopuoliselle tark-
kailijalle esimerkiksi yhdistyksen julkaisut ovat 
aina olleet järjestön virkeyden ja elinvoiman 
eläviä, monitahoisia todisteita. Aivan erityisen 
merkittävänä tässä toiminnassa on ilmennyt 
sammumaton nälkä tutkia ja selvittää oman 
lähimmän työympäristönsä ja aselajinsa kehi-
tystä niistä ajoista alkaen, jolloin varsinainen 
maamme rannikkopuolustus on syntynyt. Toi-
saalta tähän puolustukseen kuuluvat laitteet 
ja rakenteet ovat myös jo sinänsä laadultaan 
sellaisia, että ne pelkällä ulkoisella vaikutus-
voimallaan pakottavat miehisen mielen ajatte-
luun ja tutkimiseen. On jännittävää pyrkiä tun-
keutumaan laitteiden rakentajien suunnitelmiin 
ja niiden perusteisiin. Mikä oli syynä lopullisten 
muotojen ja rakenteiden valintaan? Tuskin pyr-
kimys muotokauneuteen tai henkilökunnan viih-
tyisyyteen. Mitä syvemmälle tutkimus pääsee, 

sitä selvemmäksi käy, että kaiken takana on 
ollut vain yksi päämäärä, perustan ja mahdolli-
suuden hankkiminen varsinaiselle puolustusvä-
lineistölle, tulikalustolle, suurimman tehonsa 
saavuttamiseen silloin kun sitä todella tarvi-
taan. Nykyaikainen tutkija kutsuu tätä oman 
puolustusvoiman optimoinniksi. 

Edelläesitetyn tapaisiin ajatuksiin pakottaa 
Rannikkotykistön Upseeriyhdistyksen uusin jul-
kaisu, Suomenlinnasta. Jo heti alkuun on sanot-
tava, että teos, joka koostuu neljästä laajahkos-
ta kirjoituksesta on todella onnistunut julkaisu. 
Se kiinnostaa ja tyydyttää tiedonhaluisia sekä 
samalla viehättää kaikkia lukijoita. 

Kirjan ensimmäisenä kirjoituksena on Pentti 
Silvastin tutkielma, "Suomenlinnan elämää", 
joka lienee sekä historian harrastelijalle että 
tavalliselle lukijalle teoksen kiintoisin. Kirjoi-
tukseen sisältyy Suomenlinnan koko historia, 
myös sen kirjavat rakennusvaiheet sekä myö-
hemmät kohtalot. Kuvaukseen on kiedottu kieh-
tovalla tavalla linnoituksen elämä — ihmiset, 
heidän arkipäivänsä, huolensa ja ilonsa. Kuvaus 
on paikoitellen kuin romaania. Silvast saa luki-
jan mukaansa ja antaa samalla hänelle kuin 
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viekkaudella suuren määrän aivan uutta eri-
koistietoutta. Tähän tietouteen sisältyy run-
saasti sellaisia yksityiskohtia, joista vain ani 
harvat erikoisasiantuntijat lienevät lainkaan 
selvillä. "Suomenlinnan elämää", on Silvast ot-
sikoinut kirjoituksensa, ja hän loihtii lukijoil-
leen tämän elämän todella sykkivänä, vaihtele-
vana kuin meri sen ympärillä. 

Eräänlaisena viileänä vastakohtana Silvastin 
kirjoitukselle on teoksen seuraava, arkkitehti 
L Petterssonin tutkielma, "Suomenlinna arkki-
tehtuurin muistomerkkinä", joka keskittyy Suo-
menlinnan rakenteiden arkkitehtooniseen arvi-
ointiin. Tutkielman ominaispaino on niin selväs-
ti arkkitehtoonisella puolella, että sen tddelli-
nen arvostaminen kuuluu ammattimiehille. Ta-
vallisille lukijoille sen jossain määrin kuivahkoa 
kerrontaa olisi voitu merkittävästi parantaa si-
ten, että tekstiin liittyviä kuvia ja piirroksia 
olisi yhdistetty sekä viimeistelty huomattavasti 
havainnollisempaan muotoon. Nyt esitetyssä 
muodossa linnoituksen lukuisat raveliinit, bas-
tionit ja muut rakennelmat jäävät varmasti mo-
nelle lukijalle suureksi sekamelskaksi. Tästä 
huolimatta kirjoittaja onnistuu esittämään eräi-
tä johtopäätöksiä ja luonnehtimaan arkkitehtoo-
nisia peruspiirteitä tavalla, joka lienee jokaisel-
le ymmärrettävissä. Näiden perusteella voi esi-
merkiksi saada sen käsityksen, että Augustin 
Ehrensvärd oli ilmeisesti ensimmäinen arkkiteh-
tiimme, joka pystyi näkemään muuta kuin ra-
kennelmiensa geometriset muodot ja viivat. Hän 
pyrki ennen kaikkea tarkoituksenmukaisuuteen, 
ja sen saavuttamiseksi hän toteutti ideaa raken-
nelmiensa sovittamisesta ympäröivään luontoon, 
maastoon. Tästä voi myös jokainen Suomenlin-
nassa kävijä itse henkilökohtaisesti vakuuttua. 

Silvastin historiallista tutkielmaa täydentää 
olennaisesti R Aaltosen kirjoitus, "Vanha Via-
pori ja sen eskaaderi". Aaltonen on erityisesti 
syventynyt Suomenlinnan rakennelmien linnoi-
tus- ja tykistöteknisiin yksityiskohtiin. Hän an-
taa suuren joukon rakenteita ja aseistusta kos-
kevia tarkkoja teknisiä tietoja, jotka ovat. asian-
tuntijoille kiintoisia ja muutoin vaikeasti saata-
vissa. Asettamalla kaikki näin koostuvat linnoi-
tusrakenteelliset ja asetekniset ominaispiirteet 
oikeaan suhteeseen keskenään, Aaltonen saa 
esille tutkielman päätavoitteen, linnoituksen ko • 

kionaissuunnittelun tarkoituksenmukaisuuden. 
Aaltonen joutuu tutkielmassaan pakosta osin 

toistamaan historiallisesti Silvastia. Se ei kui-
tenkaan pääse häiritsemään kokonaisvaikutusta, 
koska esityksen sisältö on niin selvästi tekninen. 
Sitäpaitsi, tekniikka ja sen kehitys tässä yhtey-
dessä on kaikkien rakenteiden ja niiden histo-
rian aivan olennainen osa. 

Teoksen päättää C af Hällströmin kirjoitus, 
"Tulevaisuuden Viapori", jossa hän esittää mo-
nipuolisen ja eri tavoin perustellun näkemyk-
sensä Suomenlinnan tulevan käytön suunnitte-
lua ja järjestelyä varten. Näkemyksiä voi tie-
tenkin aina olla monenlaisia, jokaisella esityk-
sen lukijalla myös omansa. Pääasia kuitenkin 
on, että asiassa päästään pian johonkin sellai-
seen ratkaisuun, jonka kautta maamme mahta-
vin historiallinen muistomerkki saadaan jo ul-
koisesti sille kuuluvaan asuun. Sillä monet syyt, 
joihin tässä on turha puuttua, ovat saattaneet 
nykyisen linnoituksen suoranaiseen rappioti-
laan. Erityisen selvästi tämän joutuu kokemaan 
viedessään jonkun ulkomaisen vieraan käynnil-
le Suomenlinnaan. Syvät rappion arvet vanhan 
linnoituksen harmaissa muureissa, kaikkialla 
paistavat «lkeellisimmankin hoidon lähes täy-
dellisen puututmisen jäljet sytyttävät selvän ja 
syyttävän kysymyksen leiman vieraan silmiin. 
Kun sitten yrittää selitellä ja puolustella vallit-
sevaa tilaa valtion ja pääkaupungin taloudellis-
ten mahdollisuuksien puuttumisella, voi vain to-
deta sanattoman kysymyksen noissa silmissä 
vaihtuvan ymmärtämättömyyden syyttäväksi 
hehkuksi. Muistikuvat tällaisista käynneistä 
kiertävät hellittämättä mielessä tätä Suomen-
linna-teosta lukiessa. 

Miettiessäni päätössanoja tähän selostukseen 
päädyin lopuiksi lainaukseen, "se iskee miehen 
makuun". Toivottavasti teos iskee myös Helsin-
gin isien ja jokaisen helsinkiläisen omaantun-
toon, että Suomenlinna, Helsingin hehkuva hel-
mi, pääkaupungin kansainvälisestikin ajatellen 
ainutlaatuinen historiallinen nähtävyys saisi ar-
vonsa mukaisen ulkoisen asun. Tällaisen histo-
riallisen muistomerkin päästäminen rappeutu-
maan on koko kaupungin ja sen asujamiston 
oman rappion merkki. 

Martti V Terä 

S U O M E N L I N N A T E O K S E N M Y Y N T I 

Kir jaa on saatavissa kaikista hyvin varustetuis ta k i r jakaupois ta sekä rannikko-
tykistöjoukko-osastojen yhteysupseeri l ta tai RtUy:n sihteeriltä kapt M Pelto-
maalta, osoite EPt r i /SIRtR Helsinki 19, puh. 12 581/558. 
Ki r j an hinta rannikonpuolustaj i l le t i lattaessa on 15 mk + postikulut. 
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o TURUN RANNIKKO-
TYKISTORYKMENTTI 

KOTKAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Kuten toisaalta ilmenee oli rykmentti saanut 
kunnian järjestää Rannikonpuolustajain päivän. 
Kurjasta kelistä huolimatta oli osallistujia run-
saasti. 

Pitemmän palvelusajan varusmiehet ovat ko-
tiutuneet. Kokelaille järjestettiin ylentämistilai-
suus Turun linnassa sekä kahvitilaisuus Turun 
Varuskunnan Upseerikerholla. 

Majuri evp O Inkinen luovutti res-upseerilii-
ton kuntokilven vänr J Puntalalle ja majuri evp 
H Ignatius RP:n Turunmaan osaston viirin vänr 
M Orellille. 10. 5. ylennettiin vänrikeiksi 18 
rykmentissä palvellutta kokelasta. 

Kesäkuussa kotiutettavat tykkimiehet on 
koottu örön linnakkeelle, jossa he valmistautu-
vat kesäleiriä varten. Edessä tuntuu olevan 
pitkä, kuuma ja työteliäs kesä, sillä tiedossa 
on kertausharjoituksia, joista jo 12. 5. alkoi en-
simmäinen, rtpstojen> viestimestareitten harjoi-
tus. Osaston johtajana toimi kapt V Nurmi Ty-
kistökoulusta. 

Toivotamme kaikille hyvää ja työteliästä 
kesää. 

HENKILÖTIETOJA 

Uudet upseerit, luutnantit V Lipponen ja J 
Toiskallio ovat ilmoittautuneet palvelukseen. 
Lipponen määrättiin öröön ja Toiskallio Gyl-
töön. 

12. 4. 69 on ylennetty: 
ylivääpeliksi vääpeli M Vertiö ja vääpeliksi 

ylikersantti P Järvi sekä 26. 4. ylikersantiksi 
kersantti J Aavansaari, 2. 4. 69 kersantiksi ali-
kersantit V Lehtonen EPtrista, P Sjöberg, R 
Väre 1. Ptrista, P Koski, T Mäkinen 2. Ptrista 
ja T Laaksonen öröstä. 

Patteristo on elänyt kesän odotuksen mer-
keissä. Mielihyvällä on todettu tänäkin keväänä 
vesien vapautuminen jäisistä kahleista touko-
kuun alkupuoliskolla ja että linnakkeet ovat 
taas päässeet veneenkulkeman päähän mante-
reesta. Ya Pyhtää-vanhus jouduttiin tänäkin 
keväänä telakoimaan uusiutuneen perälaakeri-
vian vuoksi. Tehtävät otti väliaikaisesti hoi-
toonsa ya Purha. 

18. 5. osallistui patteristo vainajienpäivän 
viettoon laskemalla seppeleet Kotkan ja Kymin 
sankarihaudoille sekä Haminassa Merellä kaa-
tuneiden muistomerkille ja Rannikkojoukkojen 
muistomerkille. 

Samana päivänä tapahtui Kyminlinnassa So-
tainvaliidien Veljesliiton Kotkan Osaston luo-
vuttaman muistolaatan naulaus patteriston lip-
putankoon. Patteriston komentaja e vi A E Hu-
kari otti muistolaatan vastaan patteriston puo-
lesta. 

Rannikonpuolustajain Killan Helsingin osasto 
vieraili patteriston alueelle tutustuen maj Eino 
Pyysalon johdolla Haapasaariston nähtävyyk-
siin. 

HENKILÖTIETOJA 
— luutnantit L Poromaa ja J Vaaja ylennettiin 

yliluutnanteiksi 21. 3. 69 
— 7. 4. 69 ilmoittautuivat patteristoon 53. ka-

dettikurssin' suorittaneina ltn P Suomalainen 
ja ltn S Vehmas, ryhtyen hoitamaan tehtä-
viään Kirkonmaassa 

— palvelukseen ilmoittautui 1. 5. kers V Kal-
junen 

— omasta pyynnöstä myönnettiin ero kers L P 
Snyggille 30. 4. 

— 17. 5. täytti 60 vuotta Kirkonmaan sotilas-
kodin pitkäaikainen hoitaja rva Oili Lahden-
salo. Onnittelumme. 

R A N N I K K O T Y K I S T Ö I 
J O H T O K U N T A JA T I 

Puheenjohtaja 
Eversti H V Seppälä, SIRtR 
Varsinaiset jäsenet 
Everstiluutnantti N Simonen, evp 
Everstiluutnantti O Lyytinen, SIRtR 
Majuri K Ignatius, res 
Majuri J Perkki, res 
Majuri J Simonen, TurRtR 
Varajäsenet 
Majuri P Aulaskari, PE 
Kapteeni P Karvinen, VaaRPsto 

U P S E E R I Y H D I S T Y K S E N 
I N T A R K A S T A J A T V 1969 

Luutnantti L Poromaa, KotRPsto 
Luutnantti J Saarniala, HanRPsto 
Sihteeri 
Kapteeni M Peltomaa, SIRtR 
Taloudenhoitaj a 
Kapteeni M Suominen, TykK 
Tilintarkastajat ja varamiehet 
Everstiluutnantti J Soini, evp 
Majuri A Tukiainen, SIRtR 
Eversti L Uski, evp 
Everstiluutnantti V Lappinen, PE 
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SUOMENLINNAN 
RANNIKKOTYKISTÖ 
RYKMENTTI 

VAASAN RANNIKKO-
PATTERISTO 

Helsingin edustan merialueella on viime viik-
koina ollut varsin vilkasta ja jälleen kerran on 
tutkittu onko kari siinä, mihin se on karttaan si-
joitettu. Samoin on rykmentti saanut oman lip-
pulaivastansa oikeaan elementtiinsä, mutta vas-
taavanlaista pohjatutkimusta ei olla vielä suo-
ritettu. 

Lippurykmentin vuosipäivä juhlallisuudet pi-
dettiin 12. 5. Suomenlinnassa. Päiväjuhlassa piti 
kapt J Knuuttila esitelmän Mäkiluodon histo-
riasta. Samassa tilaisuudessa luovutettiin ansioi-
tuneimmalle upseerille "Kenraalin kannu", jon-
ka saaja oli tällä kertaa rykmentin lääkäri, lääk-
kapt M von Bonsdorff. RSKY:n haarikan, joka 
luovutetaan parhaiten tykistöllisissä- ja koulu-
tustehtävissä menestyneelle aliupseerille, sai 
haltuunsa nyt ensimmäisenä jakovuotena ylik 
K Härkönen 2. Ptrista. Iloiset iltajuhlat pidet-
tiin päällystölle Upseerikerholla ja alipäällys-
tölle Isosaaren kerholla. 

Kesäkauden kiireet ovat alkaneet ja rykmen-
tin alueella liikkuu jos jonkinnäköisiä ja ko-
koisia osastoja mitä moninaisimmissa tehtävissä. 

Tähän liittyen on patteristoissa käynnissä val-
mistautuminen rykmentin kevätleiriin, joka tul-
laan toteuttamaan alustavaa suunnitelmaa laa-
jemmissa puitteissa uusien laskin- ja mittaus-
laitteiden käyttöönoton vuoksi. 

Mäkiluodossa hiotaan raskaan paatterin yh-
teistoimintaa ja valmistautdutaan vaativan kou-
lummuntaan. 

HENKILÖTIETOJA 
Ylennyksiä: Ylik U Salmelainen vääpeliksi 

6. 4. pa samalla päivämäärällä kers L-M Hampf 
ylikersantiksi. 

Palvelukseen tulot: Ltn K Junell RAuK:uun 
29. 3. ja ltn S Autio KoulPtriin 8. 4. Samalla 
päivämäärällä kers R Merikukka EPtriin ja kers 
Y Rajaheimo 2. Ptriin. 

Rannikon puolustajain plaketit saivat seuraa-
vat 10. 5. 69 kotiutuneista: n:o 264 kokelas E 
Meskanen, n:o 265 alik E Hujanen, n:o 266 korpr 
R Bremer. 

Viimeisen Rannikon Puolustajan ilmestymi-
sen jälkeen ei täällä Vaasan koordinaateilla 
ole ihmeempiä tapahtunut. Patteristomme on 
ollut ja on lukuisten tutustumiskäyntien koh-
teena. Lukumääräisesti suurin joukko oli 11. 
3. kun noin 550 Vaasan Ammattikoulun opet-
tajaa ja oppilasta tutustui patteristomme koulu-
tukseen, kalustoon, varustukseen, majoitukseen 
ym. Toukokuun aikana vierailuja on keskimää-
rin kerran viikossa. 

Koulutuksemme painopiste on nyt suunnat-
tu tykki-, keskiö-, ja tulenjohtoasioihin ja val-
mistaudumme "etelän" matkaan. Toisena hel-
luntaipäivänä juna viheltää Vaasan asemalla ja 
veturinkuljettaja saa tehtäväksi viedä patte-
ristomme Kotka-nimiseen kaupunkiin ja sieltä 
on joku kala-lauttayhteys Kirkonmaahan. Lei-
rillä junailee johtajatehtävissä 10 reservin up-
seeria, jotka astuvat palvelukseen 21. 5. Toi-
vottavasti leiri ja lukuisat ammunnat onnistu-
vat hyvin ja kiinteän ja liikkuvan rt:n ihmiset 
saavat oppia toisiltaan. 

HENKILÖTIETOJA 
Ltn J Vuohelainen on ylennetty yliluutnan-

tiksi 21. 3. 1969. Luutnantit M Hamunen ja M 
Järvi tulivat tuomaan uusimpia ideoita 29. 3. 
1969 koulun päätyttyä. 

Sottekn R Hietaharju on siirretty Asevarikko 
7:ään 1. 5. 1969 ja sottekn O Uusitalo Pohjan-
maan sotilasläänin esikuntaan 6. 4. 1969. 

Patteriston komentaja on myöntänyt eron 
ylikersantti S Järviselle hänen omasta pyynnös-
tään 5. 7. 1969. 

Patteristo toivottaa siirtyville ja eroaville par-
hainta menestystä vastaisuudessa ja kiittää Pat-
teriston hyväksi tehdystä työstä. 

RAUMAN KAUPUNKI TERVEHTII RANNIKON PUOLUSTAJIA 
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HANGON RANNIKKO-
PATTERISTO 

Patteriston kannalta katsoen on kevätkausi 
sujunut aivan normaaleissa merkeissä. 

Kevätleiri pidettiin tällä kertaa Russarössä. 
Kangertelevasta alusta huolimatta päästiin 

leirin loppuvaiheissa eräiltä osiltaan jopa erin-
omaisiin suorituksiin. Tämä koskee erityisesti 
tykkitoimintaa, minkä totesi myös leiriä seuraa-
maan tullut Rt:n tarkastaja. 

Samassa yhteydessä saatiin myös toiveita Rus-
sarön huonon asuntotilanteen korjaantumisesta. 

Patteristo on ottanut koulutuksen ohella osaa 
lukuisiin kilpailuihin, joissa on pärjät ty vaihte-
levalla menestyksellä. Seuraava urheilutapah-
tuma on pston ja Hangon koulujen välinen sou-
tukilpailu. 

Kesä tulee olemaan erittäin työntäyteinen eri-
laisine fcertausharjoituksineen, mutta näinpä 
taitaa oiia muissakin joukko-osastoissa. 

Henkilötietoja 

Ylil T-E Blom on nimitetty kapteenin virkaan 
1. 6. 1969. 
29. 3. 1969 sai patteristo uuden luutnantin Seppo 
Veikko Tapio Kaipian Russaröön. 

Ylennyksiä: 
vääpeliksi ylik R O Kankaristo 11. 4. 1969 ja 
ylikersantiksi kers E I Ilkka 1. 4. 1969 

Palvelukseen otettu: 
14. 4. 69 virastotyöntekijä rouva Else Sommar-
dahl esikuntaan, 
27. 5. 69 kers H Oksanen Russaröön ja 
19. 5. 69 värv R Koskela Hästö-Busöön. 
Vääp H Vuorio siirtyi omasta anomuksestaan 
1. 4. 69 IlmavV:lle. 

HELSINGIN OSUUSKAUPPA (HOK) 
Helsinki 

RAUMAN SEUDUN OSUUSKASSA 
Rauma 

SUOMALAINEN RIRJAKAUPPA 
Vanha Ylioppilastalo, 

Helsinki 

RAUMAN RAUTA OY 
Rauma 

RAUMA-REPOLA Oy 
Rauman Tehtaat 

Rauma 

JAAKKO TEHTAAT 
Panelia 

LÄNSI-SUOMI 

Rauma 

HELSINGIN OSAKEPANKKI 

Rauma 

AURAN PANIMO OY 

Turku 
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HOLMING OY 

Rauma 
V A R A T T U 

KANSALLIS-OSAKE-PANKKI 
A l u e k o n t t o r i 

Rauma 

joka päivä 
jotain uutta 

SOKOS 



K. ORAS OY 

Rauma 

OY MERIKIITO AB 

Helsinki 

OY LARS KROGIUS AB 

Helsinki 

Oy GRUNDSTRÖM & HEINDRICHS Ab 

Oy RAUMA STEVEDORING Ltd 

WASS & LUNDBERG Oy 

Rauma 

OY KOTKA STEVEDORING 

Ahtausliike 

Kotka 
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YHTYNEET MUOVITEHTAAT OY 

VAASA 

SUOMEN HÖYRYLAIVA OY 

H E L S I N K I 



S U P > E R L O N S ' K 

. . . ja virkistävät kahvit 
LEENA-pannusta 

KOOT: »/*, 17* ja 2 I. 

A M M U S - S Y T Y T I N O Y 
RAUMA 

V A R A T T U 

Helsinki 1969. Kunnal l ispaino 
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