


VAIKUTTAVAA 
Sää suosi Puolustusvoi

mien 70-vuotisjuhlia 
Hämeenlinnassa. Kokonai
suus syntyi pienistä ja hieman 
suuremmistakin osista. Viral
listoo tietojen mukaan juhla
paraatiin osallistui hieman yli 
2000 miestä ja 239 erilaista 
ajoneuvoa. Myös rannikkoty
kistä oli näyttämistä mukana. 
Paraatissa esitettiin uutukai
set meritorjuntaohjukset. 
Yleisö, tosin valitettavasti, ei 
päässyt kunnolla" ihailemaan 
rykmenttimme ylpeyden 
aihetta - ohjusta . 

Sinänsä mahtavat panssa-

KAIKKI 

naJoneuvot ja ilmavoimien 
muodostelmat olivat vaati
mattomia, jos niitä vertaa 
muutaman muun valtion vas
taavaan paraatikalustoon. 
Presidentti Koiviston sanat 
olivatkin paikallaan hänen 
todetessa, että puolustusky
kyä ei voi ylläpitää yksin 
poliittisin ja sotilaallisin toi
min, vaan tarvitaan kansa
laisten itsenäisyys- ja puolus
tustahtoa. Turvallisuus on 
asia, jota ei voida jakaa osiin. 
Puolustuskyvyn ylläpitämi
nen on osa turvallisuuspoli
tiikkaamme ja puolueetto-

JOUKOLLA VAASAAN! 

Tätä kirjoittaessani varus
miespalvelukseni alkamisesta 
on tullut kuluneeksi tasan 
vuosi. Jo~kus ryydytti -
useimmiten ei. No niin, joka 
tapauksessa Kiltaan kannat
taa liittyä jo palvelusaikana. 
Tai ainakin säästää killan 
yhteystiedot. Joskus viiden 
tai kymmenen vuoden kulut
tua varusmieskaverit ja kou-
1 uttajat herättävät vain 
mukavia muistoja ... vaikka 
tätä ei aina todeksi palvelus
aikana uskoisikaan. 

Rannikkopuolustajien päi
vää vietetään tänä vuonna 
Vaasassa. Lähdetään itse kat
somaan, mitä siellä tapahtuu. 
Ohjelma alkaa lauantaina 6.8. 
ja jatkuu myöhään iltaan. 
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Kiltamme jäsenet voivat 
osallistua yhteismatkalle. 
Lähdemme lauantaiaamuna 
6.8. junalla Helsingistä klo 
7.00 ja palaamme sunnun
taina klo 9.25 Vaasasta lähte
vällä junalla. Voimme perillä 
yöpyä kasarmilla . Matkasta 
ja majoituksesta peritään 
omakustannushinta. 

Kiinnostaako ? Lähde 
ihmeessä mukaan. Ilmoit
taudu 15. 7. mennessä Jorma 
Hakalalle p. 775 2224, koti 
555 175 tai Kauko PyyskäseUe 
p. 801 2230. Ilmoittautuneille 
lähetetään tarkemmat ohjel
matiedot. 

Kerran rt-mies - aina rt
mies! 

Mika Pohjanpalo 

muutemme uskottavuutta 
korosti Koivisto. 

Näitä ajatuksia ja tätä 
tapahtumaa on aiheellista 
tarkastella myös presidentti 
Reaganin Finlandia-talossa 
pitämää merkittävää puhetta 
vasten. Reaganin maailmalle 
levittämät näkemykset osoit
tivat, että Suomi on hoitanut 
asiansa hyvin, olemme valin
neet oikean ja vaikuttavan 
tavan hoitaa turvallisuuspoli
tiikkaamme. 

Markku Markkula 
res. vänr. -79 
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Arvoisa Rannikkotykkiväki ! 

Olemme astumassa rannikon kesään. Kesän ensimmäinen merkki - Rykment
timme vuosijuhla - on takanapäin . Mittavien järjestelyjen summa takasi näyttävän 
tuloksen . Pilvettömän taivaan alla Rannikkotykistöaselajin Lippurykmentti täytti 
70 vuotta. 240 vuotta Sveaborgin peruskiven muurauksen jälkeen. Kiitokset meitä 
tukeneille ovat menneet maailmalle. 

Paraat ikentällä kokoontuneen rykmentin ja arvovaltaisen kutsuvieras joukon läs
näollessa minulla o li kunnia luovuttaa Rykmenttimme pienoislippu kustannusjoh
taja, reservin kapteeni Reijo Telarannalle, Suomenlinnan Rannikkotykistökillan 
pitkäaikaiselle puheenjohtajalle. Lippu on samalla kunniapuheenjohtajan kautta 
osoi tettu tunnustus Killalle sen Rykmenttimme alueella tekemästä maanpuolustus
työstä. Esitän kiitokseni Reijo Telarannalle vuosien varrella tehdystä työstä. Toivon 
ja uskon, että kilta voimallisena jatkaa kunniapuheenjohtajan viitoittamaa tietä. 

Kesäkuun nuoret alokkaat astuvat palvelukseen juhlavan toukokuun jälkimai
ningeissa. Saatelkoon toukokuun aurinkoinen sää Teidän peruskoulutuskauttanne 
niin perinnerikkaiden rakuunoiden parissa kuin myös Santahaminan Koulutuspat
teri lla . Toivotan Teidät tervetulleiksi Rannikkotykkiväen piiriin . Kerätkää voimaa 
ja kuntoa tulevan syyskauden puhureihin . Rannikkotykkimies on parhaimmillaan 
syystuulen ulvoessa rantojen kallioilla. Uskon että Teistä kasvaa kesän ja syksyn 
mittaan lähes täydellisiä rannikkotykkimiehiä. Onnea ja sitkeyttä! 
Rykmentin komentaja 
Eversti 

Asko Kilpinen 
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ETELÄ-SUOMEN SOTILASLÄÄNIN 
KOMENTAJA VAIHTUI! 

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja kenraaliluutnantti Keijo Tuominen luovutti 
t~htävänsä 30.4.1988 kenraalimajuri Erkki Rannikolle. Sotilasläänin komentajaksi 
Rannikko siirtyi Pääesikunnasta Komentopäällikön tehtävistä. 

Vasemmalla kenraalimajuri Erkki Rannikko, keskellä sotilas/äänin esikunnan päällikkö 
eversti P Envall ja oikealla kenraaliluutnantti Keijo Tuominen. Kenraalimajuri Rannikko 
ylennettiin 4.6. kenraaliluutnantiksi. 

Ennen tehtäviensä päätty
mistä kenraaliluutnantti 
Keijo Tuominen teki jäähy
väiskäyntejä eri joukko-osas
toissa. Santahaminassa Tuo
minen vieraili 13. huhtikuuta. 
Vierailuohjelmaan Suomen
linnan Rannikkotykistöryk
mentissä kuului mm. joukko
jen tarkastus ja puhe henkii~ 
kunnalle. Koulutuspatterin 
uudet AV-oppilaat muodos
tivat komeat kunniajoukot. 
Puheessaan henkilökunnalle 
kenraaliluutnantti Tuominen 
korosti mm. sitä, että joka
inen varusmies on persoonal
lisuus, eikä vain yksi numero 
toisten joukossa. Hän roh-
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kaisi kouluttajia avoimuu
teen ja inhimillisyyteen suh
tautumisessaan alaisiinsa. 
Toisaalta Tuominen tun
nusti , että ohjesääntöä nou
dattaenkin päästään pitkälle, 
jos eivät henkiset voimavarat 
riitä henkilökohtaiseen avoi
muuteen. 

Rannikkotykistön pääteh
tävät - jatkuva valvonta ja 
valmius merelliseen puolus
tukseen ja meillä erityisen tär
keä Suomen pääkaupungin 
turvaaminen - eivät kuiten
kaan koskaan saa väistyä 
moninaisten rauhan ajan teh
tävien tieltä. Erityisesti Tuo
minen tahtoi rohkaista ran-

nikkotykistön vakeä jatka
maan menestyksellistä ty~ 
tään ja korosti käsitystään 
siitä, että rykmenttimme teh
tävät ovat erityisen vaativia ja 
moninaisia. 

Uusi sotilasläänimme 
komentaja, kenraalimajuri 
Erkki Rannikko tervehti ryk
menttiämme erityisesti vuosi
päivämme vieton yhteydessä. 
Rannikko otti vastaan paraa
tin ja seurasi myös muita 70-
·vuotisen Rannikkotykist~ 
rykmentin juhlia. Illalla ken
raalimajuri Rannikko oli ryk
mentin perinneyhdistyksen 
järjestämän iltajuhlan kunni- . 
avieraana. · 

UUSI RTTK PALVELUKSESSANNE 

'/' 

Vasemmalla näkyy tykki
mies Markus Korhonen, joka 
on siviiliammatiltaan raken
nusinsinööri toimien projek
ti-insinöörinä yksityisellä 
sektorilla. Hänen tehtävänsä 
RTTK:ssa on Linnake-lehden 
toimittaminen alkaen lehden 
rahoituksesta ilmoitusmyyn
nin kautta ja päätyen lopulta 
valmiin lehden postittami
seen lukijoille. Varusmiestoi
mittaja kuvaa suuren osan 
Linnake-lehden kuvista ja 
kirjoittaa myös useimmat 
jutut itse . Kirjallisuus ja 
musiikki ovat Markuksen 
harrastuksia. 

Keskellä on tykkimies 
Jukka Sippo. Hän on RTTK:n 
puheenjohtaja ja hoitaa suh
teita kantahenkilökuntaan ja 
rt-kiltaan sekä vastaa tavara
hankinnoista eri yksiköihin. 
Jukka Sippo on varatuomari 
- hän toimi ennen palveluk
seen astumistaan Helsingin 
raastuvanoikeudessa oikeus
neuvosmiehenä. Vapaa-aika
naan Jukka pelaa tennistä ja 
Squashia. Reipas varatuoma
rimme lukee mielellään Suo
men Laki "-kirjaa, mutta kult
tuurin muutkaan osa-alueet 
eivät ole hänelle vieraita. 

Oikealla hymyilee tykki
mies Juri Aapola . Hän on tek
niikan ylioppilas, mutta har
rastaa innokkaasti sen vasta
painona kuorolaulua. Juri on 
kuuluisan Cantabile-kuoron 
aktiivinen jäsen. RTTK:s~ 
varusmiesten Ty~, Opinto
ja Sosiaaliasiamiehenä toi
miva Juri Aapala keskittyy 
varusmiesten henkilökohtai
siin ongelmiin hankkimalla 
heille tietoja opiskelu- ja ty~ 
mahdollsuuksista. Lisäksi 
tehtäviin kuuluu varusmies
ten sosiaaliasioiden hoito 
sekä oikeudellinen neuvonta. 
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KILLAN PUHEENJOHTAJA VAIHTUI! 
SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖKILLAN puheenjohtajana 15 vuotta toi
minut kustannusjohtaja Reijo Telaranta nimitettiin vuosikokouksessa 4.3.1988 Killan 
kunniapuheenjohtajaksi. Yksityisyrittäjä Pekka Mellavuo valittiin yksimielisesti 
uudeksi puheenjohtajaksi. 

»Jo pari vuotta sitten aloi
tettiin keskustelu siitä, että 
olisi pikkuhiljaa syytä vaihtaa 
puheenjohtajaa. Vähitellen se 
kuilu, joka on varusmiesten ja 
puheenjohtajan välillä ja 
puheenjohtajan ja jäsenten 
välillä, kasvaa ja toiminta 
ukkoutuu kun samat naamat 
loputtomasti istuvat hallituk
sessa. Jotta syntyisi kiertoa 
on määräväJein pakko vaih
taa miehiä. Toisaalta viisi
toista vuotta on jo niin pitkä 
aika, että siinä oma asevelvol
lisuus kyllä tulee suoritetuksi 
ja on siinäkin mielessä aika 
siirtyä reserviin . Tähän 
puheenjohtajan vaihtoon 
sisäJtyi yllättävän vähän dra-

matiikkaa - se oli pitkään 
valmisteltu ja huolellisesti 
suunniteltu ja päätöskin syn
tyi vuosikokouksessa täysin 
yksimielisesti. 

Asiaa valmisteltaessa 
uudelta puheenjohtajalta 
vaadittiin mm. sitä, että 
hänellä ikänsä puolesta on 
useita toiminta vuosia jäljellä. 
Toisaalta tämmöinen homma 
on niin monipuolinen, että 
pelkästään henkilösuhteiden 
rakentaminen rykmentin ja 
maanpuolustuskiltojen suun
taan ottaa oman aikansa 
ennen kuin pääsee todella 
tekemään omaa työtään. 
Pekalla on sekin hyvä puoli, 
että hänelle on varusmiesja-

oksen työstä rykmentin väki 
ennestään tuttua. 

Kun tilanne killassa oli 
kaikkein pöyristyttävimmil
lään, istui hallituksessa yhtä
aikaa neljäkin reservin kap
teenia. Tästä huolimatta 
uskottiin, että JarJestös
sämme kaikki varusmiehistä 
kenraaliin toimivat tasaver
taisesti. Näinhän asia tietysti 
on ja tämä tärkeä periaate 
toteutuukin siinä että Pekka 
ei ole reservin upseeri (Pekka 
Mellavuon tie alikersantista 
reservin vääpeliksi on vaati
nut 109 jatkokoulutuspäi
vää!). Kilta ei suinkaan ole 
mikään heuaseura, jossa 
upseerit juhlivat ja muut teke
vät työtä, vaan henkilövalin
noissa ja päätöksissä nouda
tetaan sitä keskeistä periaa
tetta, että reservin sotilasar
volla ei ole mitään merki
tystä.» 

Mitkä sitten ovat Pekka 
Mellavuon henkilökohtaiset 
suunnitelmat killan puheen
johtajana? 

»Ensinnäkin reserviläistoi
minnan ja koulutus- sekä kil
pailutoiminnan organisoimi
nen siten että eri jaoksilla on 
vastaavanlaiset tukiryhmät 
kuin varusmiesjaoksellakin. 
Tämä helpottaisi jaoksen 
vetäjän työtaakkaa. Toiseksi 
olemme taloudellisesti varsin 
ahtaalla. Viime vuosien suu
ret Saunahankkeet ovat syö

Vasemmalla Reijo Te/aranta ja oikealla Pekka Mellavuo. neet varamme tiukoi!lejajou-
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dumme aina erikseen joka
isen suunnitelman kohdalla 
harkitsemaan rahoituskyky
ämme. Tahtoisin luoda kil
lalle jonkinlaisen peruskassan 
- en tosin vielä tiedä miten, 
mutta sellainen olisi hyväksi 
toiminnalle.» 

Killassa t01m1mmen on 
täysin vapaaehtoista ja slta 
tehdään lähinnä omalla vapaa
ajalla. Mihin perustuu se, 
että haluatte olla mukana? 

»Tietenkin se koostuu 
tuhannesta eri säikeestä. On 
tärkeää pitää yhteyttä omaan 
aselajiin ja sen henkilöstöön 
ja väJineiden kehitykseen. 
Kilta on ylivoimaisesti paras 
tapa pitää yllä tätä yhteyttä. 
Siinä on tietysti se, että ollaan 

maanpuolustushenkisiä ja 
ollaan isänmaallisia - kai
kissa kiltalaisissa ovat nämä 
ominaisuudet - ne painottu
vat eri ihmisissä eri tavoin, 
mutta kaikilla ne kuitenkin 
ovat. Kiltalaisten kesken on 
helppo puhua asioista ja sol
mia tuttavuuksia. 

Tietysti kun muistelee 
omaa varusmiesaikaa, muis
taa ne vaikeudet mitä siellä on 
kun ei pääse lomille vaikka 
vaimo tai tyttöystävä odot
taa . Eikä siellä siviilissä aina 
ymmärretä että hommat on 
vaikeita. On itsestään selvää, 
että me nyt täältä reservistä 
yritetään kaikin mahdollisin 
tavoin auttaa varusmiesten 
elämää. Annamme tietysti 

myös kantahenkilökunnalle 
tukea heidän työssään. 

Varusmiehistä helposti 
tuntuu, että kantahenkilö
kunta ori ikäänkuin barrikaa
din toisella puolella ja että 
heidät on asetettu vain kiu
saamaan varusmiehiä, mutta 
tosiasiassahan me olemme 
toki kaikki samalla puolella. 
Killan päätarkoitus onkin 
reserviläisten, varusmiesten 
ja henkilökunnan yhteistyön 
helpottaminen. Kaikki mitä 
teemme tähtää tähän pää
määrään. Tyydyttävää on sit
ten se kun me saamme esim. 
RITK:n kautta jonkin han_k
keen toteutumaan ja voimme 
nähdä että siitä on miehille 
hyötyä. » 

SUOMALAISEN DUUNARIN 
PERINTÖ. 

Se voi olla rahaa. niuk
kuutta tai velkaa. 
Kansalaisvakuutuk'-ien 

· M kuolintapausturva takaa , 
ettei perheesi joudu sinun jälkeesi 
luopumaan elämän mukavuubista. 

Kun nyt varmistat aineellisen 
turvallisuuden säilymisen, niin se 
turva on vankka. Onhan sen 
takana Suomi-Salama, maan 
ylivoimaisesti vakavaraisin 

henkivakuutusvhtiö. Kyllä Pohjola
yhti<>t korvaa. · 

POHJOIAl)YHTiär 
l~J/1/IJ/ _ \ IPJ. 11/-.1:\L'\.11. \ /:/ 'f/lJ()f'P.'\ l , \l.\/c\ 

1/.\l :\Rl.\L\ 
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SIRtR 70 VUOTTA 
Suomenlinnan Rannikkotykistörykmentti täytti vuosipäivänään 12.5.1988 70 vuotta. 
Päivää vietettiin sotilaallisin juhlamenoin ensisijaisesti Suomenlinnan alueella. Helsin
gin kaupunki ja Merisotakoulu tukivat rykmenttiä juhlapäivämme järjestelyissä. Myös 
Rannikkotykistömuseon avajaiset Kustaanmiekalla kuuluivat juhlaohjelmaan. 

Lipunnosto Kustaanmiekalla 
avasi kirkkaassa auringon 
paisteessa vietetyn vuosipäi
vän. Lippu nostettiin Suo
menlinnan päälippusalkoon 
linnake Zanderilla kunni
alaukauspatterin ampuessa 
21 laukausta Vallisaaresta. 
Samaan aikaan nostettiin 
lippu juhlallisin menoin myös 
rykmentin valmius-, koulu
tus- ja vartiolinnakkeilla sekä 
Santahaminassa ja Suomen-
1 i n nan Kirkkokentällä . 
Aamun ohjelmaan kuului 
vielä kukkalaitteen lasku 
Suomenlinnan Sankaritau
lulle. 
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Paraatikatselmus järjestet
tiin Suomenlinnan Kirkko
kentällä. Paraatin otti vas
taan Etelä-Suomen Sotilas
läänin komentaja kenraali
majuri Erkki Rannikko 
(4.6.1988 lähtien kenraali
luutnantti) seurassaan ryk
mentin komentaja eversti 
Asko Kilpinen. Paraatin 
komentajana toimi eversti
luutnantti Markku Oila. 

• Jumalanpalveluksen toimitti 
teologiantohtori Mauri Lar
kio. Paraatin vastaanottajan 
puheen päätteeksi kohotettiin 
kolminkertainen eläköön
huuto rykmentille. 

Ohimarssi Kustaanmiekan 
salmessa järjestettiin aluk
silla. Ohimarssin otti vastaan 
sotilasläänin komentaja seu
rassaan ylipormestari Raimo 
Ilaskivi ja rykmentin komen
taja. Jaoksellinen Koulutus
patterin oppilaita miehitti 
Kuninkaanportin yläpuolisen 
vallin ja portin kohdalle ase
tettiin lippuvartio. Ohimars
sin jälkeen joukot siirtyivät 
juhlalounaalle Santahami
naan ja kutsuvieraat lsosaa
reen . 

Erikseen kutsutut vieraat 
osallistuivat klo 11.00 Ran
nikkotykistömuseon avajai-

siin ja lounastivat myöhem-
min merisotakoululla . Ran
nikkotykistömuseosta on 
vastuussa Sotakorkeakoulun 
alainen sotamuseo. Rannik
kotykistömuseon uudelleen 
kunnostaminen ja avaaminen 
yleisölle onkin osa sotamu
seon suurta uudistumista ja 
siirtymistä Suomenlinnaan. 
Sotakorkeakoulun kutsu
mana kunniavieraana -rt-mu
seon avajaisissa oli mukana 
myös Puolustusvoimien 
komentaja kenraali Jaakko 
Valtanen . Avaushetkellä 
ammuttiin Vallisaaresta kun
nianlaukaus . 

Iltapäivällä oli vuorossa 
tervehdysten vastaanotto 
Suomenlinnan upseeriker
holla. Rykmentin komenta
jalla eversti Asko Kilpisellä 
olikin hikinen urakka , kun 
onnittelijoita toinen toisensa Kirkkokentällä ojennettiin. 
perään otettiin vastaan yli 
tunnin ajan. Järjestelyistä 
upserikerholla olivat vas
tuussa esikuntapäällikkö, 
everstiluutnantti Markku 
Oila ja majuri V K A Lange. 
Tervehdysten tuojien pitämi
nen järjestyksessä oli kovat 
työ, mutta siitä selvittiin kun
nialla, eikä kenenkään tarvin
nut odotella loputtomasti 
vuoroaan . Eversti Kilpisen 
seurassa onnittelujen vas
!aanottajina olivat penn
neyhdistyksen puheenjohta
jatar Pirjo Utti sekä rannik
kotykkimiestoimikunnan 
puheenjohtaja tykkimies 
Jukka Sippo . 

Naisvärvättyjä. 
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Rt-kiltalaisia. 

Kuumuus on tehnyt tehtävänsä, vuosipäivä oli vuoden ensimmäinen kesäpäivä. 
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Juhlapäivän joukot tarkastettiin edestä ja takaa. 
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ISÄNTÄNÄ YLIPORMESTARI 
RAIMO ILASKIVI 

Suomenlinnan juhlien 
aiheena oli paitsi rykment
timme 70-vuotinen taival , 
myöskin Helsingin linnoitta
misen 240-vuotinen historia 
otsikolla »Kaupunki ja Linnoi
tus 240vuotta ». Ylipormestari 
Raimo Ilaskivi , joka aamup
äivällä oli vieraanamme, oli 
kutsunut puolestaan rykmen
tin edustajat omalle vastaa
notolleen . Mukana olivat 
rykmentistä niin henkilökun
nan kuin varusmiestenkin 
edustajat. Näillä Ilaskiven 
kutsuilla Helsingin Kaupun
gintalossa oltiin mukana jo 
omista juhlallisuuksista ja nii
den onnistumisesta huojentu-
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neena. Tunnelma olikin lep
poisa ja vieraat Puolustusvoi
mien komentajasta rannikko
tykkimiehiin viihtyivät ilta
päivätapaamisesa silmin näh
den hyvin . 

Perinneyhdistys puheen
johtajattarensa Pirjo Utin 
johdolla oli vastuussa iltajuh
lasta. Ohjelmassa oli alku
drinkki ja rykmentin komen
tajan tervetuliaistoivotus, 
jonka jälkeen siirryttiin päi
välliselle Kadettikoulun ruo
kasaliin . Pitkän päivällisoh
jelman lomassa puhuivat sekä 
rykmentin komentaja että 
sotilasläänin uusi komentaja 

kenraalimajuri Rannikko . 
Päivällisen jälkeen esittivät 
tykkimies Jaakko Kortekangas 
ja oppilas Johann Tilli yksin
laulua ja noin puoli yhden
toista maissa päästiin tanssi
maan. Reilusti puolenyön jäl
keen oli aika todeta Suomen
linnan Rannikkotykistöryk
mentin juhlapäiväohjelman 
päättyneen ja uupuneet juhli
jat suunnistivat kuka kotiin 
kuka vielä »jatkoille» mittaa
maan oman juhlakestävyy
tensä. Edessä oli perjantai 13. 
päivä ja paluu arkeen. Usko
kaa tai älkää, mutta se sujui 
rauhallisesti ja ongelmitta . 

Kaupungintalolla viihdyttiin tykkimiehestä kenraaliin. 
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SUOMENLINNAN SYNTYVAIHEET 

Majuri V K A Lange 

Laivastotukikohta 

Kuningas Kustaa Vaasa 
totesi vuonna 1527, että valta
kunta tarvitsee Raaseporia 
par_emman merilinnoituksen 
sotalaivaston tukikohdaksi 
Turun ja Viipurin välille. 

Kustaa Vaasa Suomenlinnassa 

Kuningas itse kävi Susiluo
doilla - nykyisessä Suomen
linnassa - ja sanoi näke
vänsä, että »Jumala on tämän 
seudun luonut merilinnoi
tusta varten, mikä huoma
taan siitä, että laajan Kruunu
vuorensclän yhdistää mereen 
monet salmet, jotka viettävät 

itään, etelään ja länteen. Pur
jeilla liikkuva laivasto voi kai
killa tuulilla päästä satamasta 
merelle, mitä etua ei ole 
monellakaan merilinnoituk
sella . » 

Uusi merilinnoitus raken
nettiin molemmille puolin 
sitä kapeaa salmea,jota nyky
ään nimitetään Kustaanmie
kan salmeksi. Se valmistui 
vuonna 1554. 

Ensimmäinen rakentaja 
ritari Erik Pora 

Ensimmäisen Suomenlin
nan rakensi ritari Erik Pora, 
jonka esi-isät olivat kohon
neet aatelismiehiksi pari vuo-

Suomenlinnan kirkko ennenvanhaan. 
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sisataa aikaisemmin talon
poikaissäädystä. Hänet sep
pelöitiin Rostockin yliopis
tossa baccalaureukseksi 
vuonna 1514. Pora sai myös
kin tehtäväkseen perusta~ 
kaupungin linnoituksen 
läheisyyteen. Kaupungin pai
kaksi suunniteltiin aluksi 
Santahaminaa, mutta sittem
min se perustettiin kunin
kaankartanon maille Van
taa njoen suuhun . Kaupunki 
nimettiin Helsingiksi vuonna 
1550. 

Ritari Erik Pora oli sittem
min Suomen ratsuväen pääl
likkönä ja kuoli Hämeenlin
nan käskynhaltijana vuonna 
1565. 

Laivasto Suomenlinnassa 

Talvella 1555-56 Suomen
linnassa majaili ensi. kertaa 
voimakas laivasto ja suuri 
osasto sotavoimia. Laivaston 
amiraalina toimi kuuluisa 
merikarhu Jaakko Bagge ja 
maamme kaikkien sotavoi
mien päällikkönä oli ruotsal
ainen ylimys Svante Sture. 

Suomenlinnan julistus 

Ensimmäinen suomenkieli
nen julistus, joka tiettävästi 
kansallemme on annettu , on 
lähtöisin Suomenlinnasta, 
missä kuningas Kustaa Vaasa 
sen allekirjoitti marraskuun 
21. p:nä 1555. Julistuksen on 
ehkä kirjoittanut Janakka
lasta kotoisin ollut Erik Pora, 
sillä kuningas itse ei osannut 
suomenkieltä. 

Osa julistuksesta kuului 
näin : »Tegemme teillen 
tämen kansa tiettevexi, ette 
Meidän ja kaickeden teiden 
vahingolliset ja haijgiat viho
liset , ne armottomat ja risti
mättömät Venhäleiset aijatte
levat sijselle langeta tähen 
Somen maakundahan röffve
mähän , murhaman ja poltta
mahan kaicken tämen 

mak unnan asuvaiset. . . "· 
Julistuksessa määrätään 
talonpojat nousemaan asei
siin, ja sitä joka sen laiminlyö 
»pitä luettaman Rikin förrä
darixi ia pettäiexi. Ja rangais
taman ilman kaicketa 
Armota ». 

Sota syttyi ja sitä kesti lähes 
kolme vuotta. Rauha tehtiin 
vuonna 1557 ja siinä sovittiin 
juhlallisesti ainakin 40 vuo
den ystävyydestä. 13 vuotta 
myöhemmin alkoi kuitenkin 
uusi sota, joka kesti 25 vuotta 
eli aina vuoteen 1595. 

Operatiivinen laivasto 

Suomenlinnalla oli osuu
tensa niihin loistaviin voittoi
hin, joita suomalaiset sota
voimat saavuttivat nerok
kaan ylipäällikkönsä, ranska
laisen ritarin Pontus de la 
Gardien johdolla. Suomen
linnaan sijoittunut sotalai
vasto esti venäläisiä saamasta 
eurooppalaisia aseita meri
teitse Hollannista. 

Jotta hollantilaiset kaup
palaivat eivät voisi viedä 
aseita Venäjälle, risteilivät 
suomalaiset vartiolaivat Suo
menlinnan ja Tallinnan 
vesillä. Kuivasaaren kalliolla 

oli tähystysasema, missä 
pidettiin silmällä vartiolaivo
jen signaaleja. Vartiolaivat 
viestittivät havaintonsa epäi
lyttävistä aluksista Suomen
linnaan, josta lähetettiin heti 
sotalaivasto liikkeelle . Valla
tut alukset tuotiin Suomen
linnaan ja niiden sotamateri
aali otettiin omaan käyttöön. 

Parhaimman näistä kaap
pauksista teki mainio amiraa
limme Herman Fleming,joka 
yhdellä kerralla valtasi 26 
hollantilaista kauppalaivaa, 
joiden lastin laskettiin vastan
neen neljää tynnyriä kultaa . 

Kuvitelkaa miltä näytti, 
kun nämä vallatut aseistetut 
laivat purjehtivat suomalais
ten sotalaivojen vartioimina 
Kustaanmiekan salmesta 
sisään lipputangot alaspäin 
käännettyinä ja Hollannin 
lippujen viiltäessä vettä nöyr
tymisen ja antautumisen mer
kiksi . 

Tämä amiraali Herman 
Fleming, Suomen kaikkien 
sotavoimien korkein eversti 
ja amiraali kuoli Suomenlin
nassa maaliskuun 25 p :nä 
1583 ja lepää nyt ikuista 
untaan Flemingien sukuhau
dassa Askaisten kirkossa. 

Tervetulotoivotuksin Helsingin 
NMKY:n Santahaminan sotilaskoti 

Rannikkosotilaskotiyhdistys 
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Unohdettuna - lähes 100 loiset satavuotiset linnoitus
vuotta laitteet kuntoon. Hollanti-

laissyntyisen Rodenburgin 
Seuraavien kahden sukup- johdolla, joka oli siis Suo

olven aikana Suomenlinna menlinnan toinen rakentaja, 
vaipui unholaan . Vaikka hak- kunnostettiin Erik Poran 
kapeliitat niittivät 30-vuoti- vanhat laitteet 1650-luvun 
sessa sodassa mainetta lopulla . Samalla linnoitusta 
Euroopan sotatantereilla, sen verran laajennettiin, että 
eivät sotatoimet koskettaneet tykistöä sijoitettiin myöskin 
suurvallaksi kohonneen Susisaarelle. Silloisen Suo
Ruotsi-Suomen Itämeren menlinnan varsinainen Iin
rannikoita. Vasta Kaarle X noitusalue käsitti Vallisaaren, 
Kustaa alkoi epäillä, että Kustaanmiekan ja Susisaa
Venäjä voi voimistua ja · ren . Helsingin kaupunki oli 
käydä vaaralliseksi. Hän vuonna 1639 muutettu Van
totesi, että Suomenlinnalla taanjoen suusta nykyiselle 
laivaston tukikohtana ja ruu- paikalleen Vironniemelle. 
tivarastona tulisi olemaan 
suuri merkitys sodankäyn- Kolmas rakentaja - Augustin 
nille venäläisiä vastaan. F.Jirensvärd 

Toinen rakentaja - Juhana 
Rodenburg 

Kuningas Kaarle X Kustaa 
maaras1 insinöörikenraali 
Juhana Rodenburgin kun
nostamaan Suomenlinnan sil-

Ritari ja käskynhaltija Erik 
Poran vuonna 1554 ja insi
nöörikenraali Juhana Roden
burgin sata vuotta myöhem
min rakentamista linnoitus
laitteista Suomenlinnassa ei 
ole enää mitään jäljellä. Ne 

hcrttuun hrouui 
' 
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purettiin, kun nerokas suom
alainen Augustin Ehrens
värd, Suomenlinnan kolmas 
rakentaja vuonna 1748 aloitti 
suurtyönsä. Tämän päivän 
Suomenlinna on tuon ajan 
mahtavimman linnoitusra
kentamisen tulosta. 

Liput liehuvat 

Venäjän lippu on liehunut 
Suomenlinnassa vuodesta 
1713 vuoteen 1721 ja uudem
man kerran vuodesta 1808 
vuoteen 1917. Itsenäisen Suo
men leijonanlippu nostettiin 
ensimmäisen kerran Kus
taanmiekan lippusalkoon 
Suomenlinnassa 12.5. I918 eli 
tasan 170 vuotta linnoituksen 
peruskiven muuraamisesta. 
Toukokuun 12. päivänä 1988 
Suomenlinna täytti 240 
vuotta, ja samana päivänä 
Suomenlinnan Rannikkoty
kistörykmentti · täytti 70 
vuotta. 

OLARIN LASKIAISSIRKUS 14.2.1988 

OLI SUURMENESTYS 

Espoossa Olarissa järjestet
tiin 14.2.1988 Suuri Laskiais
sirkus, jolla kerättiin varoja 
Yhteisvastuukeräykselle . Ti
laisuuden ideoijana oli Olarin 
Seurakunta / Missio Olari, 
mutta mukaan järjestelyihin 
tuli runsasti myös muita 
yhteisöjä ja yhdistyksiä 
Espoosta Ja rannikolta. 
Hankkeessa ahersi rinta rin
nan partiolaisia, urheiluseu
roja, liikeyrityksiä ja kerhoja 
yhteensä kaksikymmentä, 
mukana SIRtR/RTTK ja Suo
menlinnan Rannik.kotykistö
kilta, jotka esittelivät aselajia 
ja toimintaansa. 

Neljän tunnin mittaisessa 
tapahtumassa kävi 3500-4000 
henkeä. Tarjolla oli näytök
siä, joissa palokunta, kuu
mailmapalloilijat, ralliautoi
lijat, pelastuspalvelut ja 
momet muut esittelivät taito
jaan. Oli kirpputoria, armei
jan maukasta hernekeittoa, 
kahvia, makkaraa ja koira
valjakoita sekä rekiä. 

Tilaisuuden avasi ministeri 
Tarja Halonen ja laskiaispu
heen piti kaupunginjohtaja 
Pekka Löyttyniemi. Tilaisuu
den juontajana oli Matti 
Kuusia. 

Puhdasta tuottoa Yhteis-

vastuukeräykselle kertyi tem
pauksesta yhteensä 23.000 
mk , mistä kiitos kaikille 
mukana olleille ja aivan eri
tyisesti Killalle ja Rykmen
tille, joiden osuus oli tehok
kaan vaikuttava ja erittäin 
näyttävä. Paikka on varattu 
Laskiaissirkusta varten sun
nuntaina 5.2. 1989, jolloin toi
vomme näkevämme jälleen 
myös Rykmentin värit ja 
mustat baretit Olarin ken
tällä! 

Missio Olarin puolesta, 

Reijo Telaranta 

RANNIKKOTYKISTÖN UPSEERIYHDISTYS on julkaissut 40-sivuisen Vallisaa
ren historiikin. Historiikkiä myydään ainakin Rannikkotykistömuseossa ja ranta
kahvilassa Suomenlinnassa. Historiikkiä voi lisäksi tilata seuraavilta henkilöiltä: 
Sinikka Kuismin 90-668 274 
Ove Enqvist 90-668 253 
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RYKMENTIN HISTORIAA 

Ennen itsenäisyyden aikaa 
Suomen rannikkotykistön 

kehityshistorian varhaisem
mat vaiheet liittyvät toisaalta 
Ruotsi-Suomen ja toisaalta 
Venäjän puolustusjärjestelyi
hin . 

Vuonna 1721 solmitun 
Uudenkaupungin rauhan 
tuloksena siirtyi valtakunnan 
itäraja Ahvenkosken tasalle. 
Venäjän vastainen raja oli 
turvattava mm. rakentamalla 
luja linnoitus Helsingin edus
talle. Linnoitustöiden käyn
nistämistä kiirehtivät myö
hemmin Turun rauha sekä 
venäläisten laivastovoimien 
uhkaileva esiintyminen etelä
rannikollamme. Augustin 
Ehrensvärdin johdolla raken
nettiin Sveaborgiksi nimetty 
linnoitus vuosina 1748-72. 

Itämaisen sodan (tunne
taan myös Krimin sotana) 
tapahtumat kyp sy ttiv ät 
Venäjällä päätoksen lujittaa 
Pietarin puolustusta lännestä 
tulevaa uhkaa vastaan . Ns. 
Pietari Suuren merilinnoi
tusta rakennettiin sitten I 
maailmansodan aattona ja 
sodan aikana. Helsingin 
edustalla on yhä paaosa 
tämän linnoituksen raken
teista käytössä . 

Rannikkomme aikaisem
man linnoittamisen paino
piste on ollut rykmenttimme 
alueella ja tämä painopiste on 
säilynyt myöhäisempinäkin 
aikoina. 
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Itsenäisyyden alkuvaiheet 
Vapaussodassa tuli suoma

laisten haltuun mittava lin
noitusjärjestelmä. Punaiset 
eivät kyenneet tykistöllä estä
mään valkoisia valtaamasta 
Helsinkiä, sillä insinöö1 i Staf
fansin johdolla neuvokkaasti 
toiminut osasto saattoi pää
kaupunkiseudun rannikkoty
kit toimintakunnottomiksi . 

Leijonalipun juhlallinen 
nosto Kustaanmiekalla 

tapahtui 12.5.1918 senaatin 
puheenjohtajan, P E Svinhuf
vudin läsnäollessa. Kunnian
laukaukset ampui vastape
rustettu I Suomalaiseksi Ras
kastykistöpatteriksi nimetty 
osasto . Osasto kuului eversti 
A Almqvistin johtamaan 
Suomenlinnan Linnoitusty
kistö-nimiseen joukko-osas
toon, joka oli perustettu 
7.5.1918. 

Venäjän valtakunnan vaakunaa kaksipäistä kotkaa pois
tetaan Suomenlinnassa vuonna 1918. 

1 

Pääkaupunkiseudun ran
nikkotykistön ensimmäinen 
vuosikymmen oli mittavan 
kehityksen aikaa - voidaan 
sa noa 192~luvun olleen 
organisaation luomisen ja 
koulutusjärjestelmän vuosi
kymmen. Linnoitus- ja ase
järjestelmä oli niin ikään otet
tava käyttöön. Ensimmäiset 
kuuden tuuman koeammun
nat ammuttiinkin touko
kuussa 1918 Harmajasta ja 
Santahaminasta. Joukko
osaston nimeksi vakiintui 
vuodesta 1919 a lkaen Ran
nikkotykistörykmentti 1 (RT 
1 ). 

Rykmentin toista vuosi
kymmentä leimasi voimakas 
tekninen kehitys. Luetelta
koon tässä va in eräitä, eli ryh
mitysmuutokset , joilla mah
dollistettiin tykistöammun
nat 360:n asteen sektorilla, 
Canet-kaluston putken 

kääntö, jonka tuloksena 
korotus suureni pidentäen 
ampumaetäisyyttä, sisä- ja 
ulkoballistiset kokeilut ja 
kehittämistoiminta, joilla 
parannettiin tarkkuutta ja 
lisättiin kantamaa . 

Ennen sotia valmistuivat 
myös silloin huippunykyai
kaista tasoa olleet järeät tor
nipatterit Kuivasaareen ja 
Mäkiluotoon. 

Rannikkotykistörykmentti 
1 :n merkitys oli rannikkoty
kistömme kehitykselle kes
keinen. Ensinnäk in RT 1 
a loitti toimintansa muihin rt
joukko-osastoihin verrattuna 
paremmissa ja valmiimmissa 
olosuhteissa. Toisaalta jouk
ko-osasto oli valtakunnalli
sesti tärkeän linnoituskoko
naisuuden miehitysjoukko, 
jonka valmiusvaatimukset 
olivat alun pitäen korkeat. 
Rykmentti oli myöskin erityi-

Yksinäinen vartiomies Miessaaressa talvisodan aikoihin. 

sesti ensimmäisellä vuosi
kymmenellään tärkeä materi
aali- ja henkilökuntavarikko 
ja koulutuskeskus, josta riitti 
täydennystä muualle. 
Talvisota 

Sodan syttyessä siirryttiin 
sodan ajan kokoonpanon 
vahvuisiin yksiköihin . RT 1 
jakautui Helsingin ja Pellin
gin lohkoiksi (HeLo ja PeLo) 
alalohkoineen. 

Vihollinen oli saanut tun
tuvia opetuksia Russarön ja 
Utön linnakkeilta, joten Hel
singin alueella ei sattunut 
mainittavia meriammuntaan 
johtaneita taistelukosketuk
sia. Ilmatorjuntaa jouduttiin 
käyttämään runsaasti viholli
sen hyökätessä voimakkaasti 
ilmateitse sekä Mäkiluodon 
että erityisesti pääkaupungin 
alueella. Ilma-ammuntaan 
osallistui jopa 152 mm:n 
kalusto. 
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Verrattain rauhallinen 
tilanne mahdollisti joukkojen 
irrottamisen itään. Patal
joona Kiveliö koottiin tam
mikuussa 1940 HeLon alu
eelta, koulutettiin ja lähetet
tiin Viipurinlahdelle. Siellä 
pataljoona menestykselli
sesti,joskin raskaita tappioita 
kokien osallistui torjuntatais
teluihin. Tämän pataljoonan 
sankarivainajien nimet on 
kaiverrettu Suomenlinnan 
kirkon muistolaattoihin. 

Jatkosota 
Jatkosodan alkaessa olivat 

Uudenmaan rannikon (pl. 
Hangon vuokra-alue) puolus
tuksesta vastuussa Suomen
linnan ja Pellingin rannikko
tykistörykmentit. Sodan syt
tyessä mainittujen joukko
osastojen nimet muutettiin 1. 
ja 3. Rannikkoprikaatiksi 
(RPr). Kohta siirrettiin kui
tenkin 3. RPr:n johtoporras 
Karjalan kannakselle, missä 
se 8. RPr:n nimellä osallistui 

Aamuherätys Suomenlinnassa. 
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niin hyökkäystoimiin kuin 
myöhemmin puolustustehtä
viin Viipurinlahden alueella. 
Vuodesta 1941 alkaen irrotet
tiin pääkaupungin suunnalta 
joukkoja Hangon suunnalle 
ja myöhemmin itärintamalle. 
Näistä mainittakoon erityi
sesti Rannikkoiskupatal
joona Tulikoura. 

Hangon vapauttamisen jäl
keen ulottui 1. RPr :n vastu
ualue Ahvenkoskelta Han
gon länsipuolelle. Helsingin
Porkkalan alueen vahva ran
nikkotykistö piti olemassa
olollaan vihollisen kaukana 
rannikostamme. Taisteluam
muntoja suoritettiin kuiten
kin ajoittain erityisesti vuo
den 1941 loppupuolella. 

Uudenmaan Rannikkopri
kaatin nimellä entinen 1. RPr 
koulutti runsaasti täydennys
henkilöstöä käytettäväksi itä
isen Suomenlahden ja Karja
lan suurten järvien rannikko
puolustuksessa . Vuonna 1944 
irrotettiin UudRPr:sta huo
mattavia voimia torjuntatais
teluihin itäisellä rintamal
lamme. 

Sotien jälkeinen aika 
Merivoimien - johon ran

nikkotykistö pääosan ole
massaolostaan on kuulunut 
- kokoonpnon muutoksen 
seurauksena muodostettiin 
sodan päätyttyä Suomenlin
nan Rannikkolinnakkeisto. 
Rauhanteon yhteydessä vuok
rattiin Porkkalan alue Neu
vostoliitolle, evakuoitiin ras
kas tykistö rannikolta vuok
ra-alueen ja itärajan väli
seltä alueelta sekä sitoudut
tiin miinanraivaukseen Suo
menlahdella. 

Miinojen ·raivauksesta tuli 
useampivuotinen suuru
rakka, olihan Suomenlah-

delle laskettu noin 60 000 mii
naa ja raivausestettä . Tehtä
vään perustettuun Raivaaja
laivastoon tuli yli 1000 rt
miestä ja noin 140 alusta. Yli 
puolet osaston vahvuudesta 
tuli rannikkotykistöstä. Rai
vaustehtävän vaativuutta 
lisäsivät tehtävään sopimat
tomat, yleensä liian pienet 
alukset sekä tiukka aikataulu. 
Merellä saatetti olla 16-20 
tuntisia työpäiviä tehden jopa 
viikkoja maissa käymättä. 
Raivaus ei sujunut tappioilta. 

Nykypäivään 
Porkkalan alueen luovutus 

laajensi »lippurykmentin» 
vastuualueen nykyiselleen. 
Vuonna 1952 liitettiin rannik
kotykistö maavoimiin. Ryk
mentin nimeksi tuli vuonna 
1957 Suomenlinnan Rannik
kotykistörykmentti , joka 
nykyisinkin on käytössä. 
1960-luvulla merkittävin 
uudisrakennusprojektein 
käynnistynyt ja yhä jatkuva 
kehitystoiminta on paikannut 
sotien jälkeiset laiminlyönnit 
rannikkomme puolustusjär
jestelmän kaikilla osa-alu
eilla . Aselajimme nopea tek
nistyminen on tosiasia. 

Rykmentin piirissä aloi
tettu rannikkojalkaväen kou
lutus annettiin vuonna 1960 
perustetun rannikkojääkäri
pataljoonan tehtäväksi. Täl
löin toistui itsenäisyytemme 
alkuvuosien tapahtumasarja: 
itsenäistyihän rannikkotykis
tön piirissä kehitetty ilmator
juntatykistö omaksi aselajik
seen 1930-luvun lopulla. 

Pääasiassa tässä rykmen
tissä suoritettujen valmista
vien kokeilujen pohjalta 
perustettiin myös . mootto
roitu rannikkotykistöpatte
risto. Irtautuessaan vuoden 

1952 lopulla itsenäiseksi 
joukko-osastoksi sen tarvit
sema henkilöstö pääosin otet
tiin SIRtR:stä. Tänään tuo 
joukko-osasto tunnetaan 
nimellä Vaasan Rannikko
patteristo. 

Pääkaupunkiseudun ran
nikkotykistöjoukko-osasto 
on kulkenut teknisen kehityk
sen kärjessä ja on tänään 
myös koulutustasoltaan 
perinteidensä veroinen . 

Tulevaisuuteen 
Yhä teknistyvän aselajinsa 

»lippurykmenttinä » jat
kamme vastuumme tuntien 
tehtäviemme suorittamista. 

Koulutustehtävä koostuu 
noin 1000 varusmiehen ja kes
kimäärin 1000 reservin kou
luttamisesta vuosittain . Kou
lutetun henkilöstön ohella 
tulee Helsingin rannikkopuo
lustuksen toimintaedellytyk
siä parantamaan tehostuva 
johtamis- ja valvontajärjes
telmä, taistelukestävyydel
tään paranevat taisteluase
mat sekä yhä tehokkaammat 
asejärjestelmät. 

Kehittämällä rannikko
puolustustamme luomme 
edellytykset yhä paremmin 
turvata tärkeä pääkaupunki
seutumme ja sen asukkaat. 

RAVAL (Rannikkotykistön ammunnan ja valvonnan auto
maattinen laskin) on nykyaikaisen rannikkotykistön pe
rusta. 
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Rykmenttimme vuos1pa1vaa vietetaan 
12.5. Tälle päivälle on kaksi historiallista 
perustetta: 12.5. 1748 laskettiin Sveabor
gin eli Suomenlinnan peruskivi ja 
12.5.1918 nostettiin tankoonsa itsenäisen 
Suomen lippu Kustaanmiekan linnoituk
sessa. 

RYKMENTIN KOMENTAJAT 

1918-23 
1923-42 
1942-53 
1953-60 
1960-66 
1967 
1968-70 
1971-76 
197fr78 
1978-80 
1981-86 
198fr87 
1987-
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eversti Arno Almqvist 
Väinö Marjanen 

Niilo Sario 
Toivo Reponen 
Väinö Karvinen 
Veikko Vuorela 
Heikki Seppälä 
Pentti Elomaa 
Aarno Hukari 
Olavi Vehmas 

Torsti Lahti 
Juhani Niska 

Asko Kilpinen 

RYKMENTIN NIMI 

Suomenlinnan 
(SILinntstö) 

Suomenlinnan 
joona (SIRtPat) 

Linnoitus tykistö 

07.05.1918-15.09.1918 
Rannikkotykistöpatal-

16.09. 1918-13.05. 1919 
Rannikkotykistörykmentti 1 (RT 1) 

14.05. 1919-15.09. 1939 
Helsingin Lohko (Helo) 

16.09.1939-04.09. l 940 
Rannikkotykistörykmentti I (RT 1) 

05.09.194~27.03.1941 
Suomenlinnan Rannikkotykistöryk
mentti (SIRtR) 

28.03. 1941-16.06.1941 
1. Rannikkoprikaati ( 1. RannPr) 

17.06.1941-31.12.1941 
Uudenmaan Rannikkoprikaati 
(UudRannPr) 

Suomenlinnan 
(SRLsto) 

01.01. 1942-30. 11.1944 
Rannikkolinnakkeisto 

01.12. 1944-30. 11. 1952 
Rannikkotykistörykmentti . 1 (RT 1) 

01.12. 1952-31.12. 1956 
Suomenlinnan Rannikkotykistöryk
mentti (SIRtR) 

01.01. 1957-

Rykmentin pitkäaikainen komentaja eversti 
Väinö Marjanen. 

RANNIKKOTYKKI AMPUU KAUAS 
JA OSUU MAALIIN! 

SUOMENLINNAN RANNIKKOTYKISTÖRYKMENITI osallistui HANGON 
RANNIKKOPATTERISTON alueella järjestettyyn rannikkotykistö-yhteisleiriin ja 
rannikkotykistö-kilpa-ammuntoihin. Rykmenttimme joukot oli sijiotettu Hästö-Busön 
linnakkeelle, sen luonnonkauniiseen maastoon. 

Vanhemmat tykkimiehet 
saivat tilaisuuden testata 
oppimaansa kymmenen päi
vän mittaisella leirillä vain 
pari viikkoa ennen kotiutu
mistaan . Koska leiri huipen
tui nimenomaan tykkikohtai
seen kilpa-ammuntaan , pääsi 
jokainen rt-mies itse ampu
maan tykillä ja kilpailu loi 
tehtäviin vielä erityistä jänni
tystä . Sääolosuhteet olivat 
ihanteelliset ja tuloksetkin 
sen mukaiset. Sen enempää 
Silja-Linen kuin Vi_kingin
kään kylkeen ei tehty reikiä, 
eikä kalastajiakaan jouduttu 
ihmeemmin säikyttelemään. 

Viestiyhteydet pelaavat. 

Laser-suunnin tulenjohtoasemassa. 

Lepo!!! 
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Aliupseerikurssi l:n suorittaneet! 

Onnittelen Teitä aliupseerikurssin 1-va iheen suorittamisesta . 
Kurss inne on ensimmäinen, joka koulutetaan rannikkotykistössä muiden maa

voimien aselajien (vast) kurssi tuksen mukaisesti. Aliupseereiksi koulutettavat jatka
vat a liupseerikurssi 11 :ll a ja upseereiks i koulutettavat siirtyvät reserviupsee rikurs
sille. 

Kursseillanne on vallinnut yritteli äs ja hyvä henki sekä opintomenestys o n ollut 
hyvä. 

Kurssin ohjelmaan sisältynyt linnakele iri toteutettiin poikkeuksellisesti naapuri
joukko-osaston alueella. Vaikka leiri n o hjelma o li tiivi s aamuvarhaisesta iltamyö
hään, ei se saanut yritteliäisyytt änne sammu maan. Päinvas to in . Jo harjoitustykki
ammunnat osoittivat, että te osaatte ne tiedot ja ta ido t ,jo tka tavoitteiksi o li asetettu . 
On sanottava, että vieläkin ha rmitt aa harjoitusmaalilautan rikkoneet monet osu

mat. 
Muistakaa pyrkiä aina parempaan älk ääkä uno htako oman esimerkin va ikutusta 

alaistenne suorituksiin . 
Parhainta menestystä tulevi lle tehtävillenne. 
Te, jotka jossain koulutuksenne vai heessa palaa tte Ko ulutuspatterille , o lette 

lämpimästi tervetulleita . 

Koulutuspatterin päällikk ö 
Majuri 
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P Musto nen 

KOULUTTAJAT 

Tykkilinja: 
Vääpeli Saari: Linjamme johtaja , mutta 
valitettavasti lomalla kurssin aikana. 
Ylikersantti Hasan: Todellinen sotilas. 
»Muut puristelkoot pip ... » 
Kokelas Jukarainen : Särmikkyydeltään 
silmäänpistävä apukoul utaja. »Linja. 
Suoja-asemaan.» 
Kokelas Kervinen : Isähahmon ottanut 
tiukkakurinen kokelas . »Ettehän te edes 
yritä mitään. » 
Kokelas Hekali : Ainoa oikea tosi koke
las. »No joo, tehdääs nyt näin että ... ». 

Keskiölinja: 
Vääpeli Siivonen : Todella kannustava 
kouluttajamme. Sai jopa tahtijuoksun 
tuntumaan mukavalta. 
Vänrikki Liusvaara : Ruotsalaiseen tek
niikkaan kiintynyt kouluttaja. 
Kokelas Kangasharju : Kultakurkku 
BOTNIA-klubilta. 
Kokelas Metsämäki : Toverillinen koke
las, ei sikaillut turhasta . 

Tulenjohtolinja: 
Vääpeli Hokkila: Reilu mies, teki selväksi 
eron TJ:n ja muiden välillä. Valitetta
vasti lomaili AUK:n aikana. 
Ylikersantti Kautto : Asiallisen rento kou
luttaja , sai miehet helposti mukaansa. 
Omistaa painolastin ylähu ulen alla. 
Kokelas Mäkinen : Särmä mies, rennom
paa saa etsiä. Kilpaili Wirtasen kanssa 
kuittailusta . 
Kokelas Määttä: Jatkoi Mäkisen linjaa, 
tosin sillä ettei kehdannut vielä kuittailla . 

Viestilinja: 
Luutnantti Vesanen: »Tauko - 15 
minuutti~ », mies oikealla paikalla. 
Alikersantti Wirtanen : »Viestilinja 
taakse poistu», aina kuittailemassa. 
Kokelas Kosonen : »Napit kiinni », mies 
syvyyksistä. 

Ran n i kkosoti laskotiyhd i stys 
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TUPA 4 
Tuvan motto: Ei iske RTK 

Koponen .Jarno , - (1X, V;intaa , l JudRakP, 
sähk iias, »Vckmillc \ Ui t~c t , lepo , ~uit~cl 
kiinnitä! .. 
Korhonen Lauri , -6X, Pori , TurRtR , ~äh
köas, »Taas rlij ;iht ;inyt». Patterin pa ras 
petaa ja . 
Niemelä Petteri , - (1X, Kotka , KotRP~to, 
sähk öas, »Miä ha lu un Kotkaan », poika 
kannakselta . 
Ollila Jari , -6X, Kerava, lJud Rak P, säh
köas, »Mill o in juostaan ». Ai na puheli
messa. 
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Pyöriä Esa , -68, Naantali , TurRtR, yo, 
»Mums Mums». Santahaminan namu
setä. 
Sundman Nils , -68, Helsinki, UudRakP, 
puh .as, »Ei kiinnosta». Aina häröile
mässä. 
Suvanto Aki , -68, Helsink i, HanRPsto , 
sähköas, »Bisselle». Ei selvinpäin !om
ilta. 
Spönla Mika, -65, Hyvinkää, KotRPsto, 
ins, »Oottakaa». Aina vaiheessa . 
Varjonen Pasi , -68, Salo, TurRtR, merko
nomi , »Riippuu tilanteesta». Hiljainen 
mies lännestä . 

TUPA 5 
Tuvan motto: Lomille-lomps. 

Airissalo Tero, -68, Vantaa. KoulPtri , yo, 
»Kas niin». Särmä jätkä. 
Alestalo Lasse, -62, Somero, TurRtR 
opisk, »Ei iske vempalle ». Vähän palveli: 
paljon makasi. 
Forsström Marco, -67, Helsinki KoulP
tri, puh.as, »Älkää nyt viittikö». Sikaa 
tuelta. 
Hakala Aki, -69, Nousiainen, TurRtR, 
instr.as, »Kesäks kivelle». Linjan kuo
pus. 

Helevä Jukka, -68, Salo, HanRPsto, säh
köas, »Röökitauko ». Veltoin mies . 
Kalliomäki Petri , -69, Kokemäki , 
TurRtR, puuseppä, »Taharissa-mars ». 
Puuseppää aina ta rvitaan. 
Kartano Kimmo, -68, Vantaa, UudRakP, 
sähköas, »Hä ». AUK = aina ulkona 
kuvioista . 
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TUPA 6 
Tuvan motto: Niitti, turpa kiinni. 

Luusua Jarmo, -68, Kouvola, KotRPsto , 
yo, »Kotkan plikat». Kouvolan kovin 
gigolo. 
Mattson Esa, -68, Kerava, UudRakP, yo, 
»Olen opettanut teille '!n». Pahin 
elbaaja. 
Mykkänen, Ari-Pekka, -68, Vantaa, 
UudRakP, yo, »On kyllä, mutta vähän». 
Tuvan hymypoika. 
Männistö Pekka, -68, Järvenpää, 
KotRPsto, yo, »Voi v .. , nyt palaa lapa
set». Tuvan viilipytty. 
Niitti Tomi, -68, Vantaa, KoulPtri, yo, 
»Mä nakitan sut, mutta se on vain huo
noa tuurii». Ikuinen oppilasvääpeli. 
Rautio Petri, -68, Kerava, UudRakP, yo, 
»Kk aina mukana». Aina kamat 
hukassa. 
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Ray Peter , -68, Borgå, KotRPsto, yo, »Ja 
minähän en pidä teitä juuri minään ». 
Ihme rantaruotsalainen. 
Repo Kari, -68, Vantaa, UudRakP, yo, 
»Intti on suffelia». Likaiset hiukset, 
mutta lyhyet. 
Rytkönen Mika , -68, Vantaa, KoulPtri, 
yo, »Ei päivää ilman PV:ta ». Loma-ano
musten mestaritekijä. 
Sampio Mika, -68, Helsinki, UudRakP., 
yo, »No niin ja sit tetsaamaan ». Ei her
mostu millään. 
Tähtinen Mika, -68, Vantaa, UudRakP, 
yo, »Köh, käh, tj-linja kaksi askelta pak
kia - mars ». Linjan pahin stressaaja. 
Ukkonen Juha, -68, Helsinki, UudRakP, 
ei yo, » Varuskuntavapaalle poistu ». 
Usein oluelle tuoksahtava ex-vemppa. 

TUPA 7 
Tuvan motto: Syvältä ja poikittain. 

Behm Seppo, -68, Helsinki , UudRakP, 
yo, »Punkkaniko muka syvältä». Piilo
härö. 
Eskoli Vesa, -68, Helsinki , UudRakP, yo, 
»Hei, miten tää menee?». Rateko tähtäi
messä. 
Hassinen Tero, -68, Kotka, KotRPsto, 
yo, »Ou sit, mie viillän». Ryhdikäs rytmi
kone. 
Heinonen Markku, -68, Helsinki, KoulP
tri, tekn.yo, »Vielä ehtii hyvin ». Flash
Heinonen. 
Heiskanen Pasi, -68, Porvoo, KotRPsto, 
yo, »Tähän ei Esa Pakarinenkaan pys
tyisi». Tupaparturi. 
Hovi Mikko, -68, Helsinki, KouPOtri, yo, 
»Mä en jaksa enää». Särmä ja äänekäs. 

Huotari Petteri , -68, Helsinki , UudRakP, 
yo, »Ei tilkka tapa ». vks, kass, vmtl, 
vup ... 
Hynönen Timo, -68, Helsinki , UudRkP, 
yo, »Ei selvennetä». Kädetsuoraanselkä
suoraan katsesuoraaneteenpäin. 
Kokkonen Jari, -68, Helsinki , UudRakP, 
yo, »Tarkkana, tarkkana». Suomen Zola 
Budd. 
Lipponen Pertti , -68, Helsinki, KotRPsto, 
yo, »Saatan olla myös väärässä». Valkoi
nen Eddie Murphy. 
Loikkanen Timo, -68, Helsinki , 
UudRakP, yo, »Miten se sätkä nyt oikein 
käärittiinkään». Flesh-Loikkanen. 
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TUPA 8 
Tuvan motto: KO, aamuluvun seuraaja 

Malinen Kimmo, -68, Vantaa, KoulPtri, 
yo, »Made in Japan ». Tuvan unikeko. 
Manner Kari , -68, Vantaa, Uud,RakP, yo, 
»Minäkö vaatimaton?». Aina pyörivä 
mies. 
Miettinen Juha , -68, Nummela, 
UudRakP, »Ei juurikaan naurata». Vie
rähtää nakkisuojaan todella nopeasti. 
Oksala Timo, -65, Espoo, UudRakP, ins, 
»Tuu tänne, mä leikkaan sun hiukset ». 
Diskohile.· 
Pulkka Kari, -62, Helsinki , UudRkP, 
fil.yo, »Olihan taas ». Keskiön George 
Michael, pelkkää partakonetta. 
Rytövuori Timo, -65, Helsinki , KoulPtri , 
tekn.yo, »Ohoh, taas iski iv ». Tuvan sel
ventäjä. 

Menestyksen 
merkki 

KANSALLISPANKKI 
Helsinki - Santahamina 
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Räsänen Mika, -65, Vantaa, UudRakP, 
ins, »Hei kundit. . . ». Nakkisuojassa 
pysyvä lukutoukka. 
Sepänmaa Janne, -70, Järvenpää, 
KotRPsto, opisk, »Hei, pääseks röökille
?». Tuleva sinkosuunnittelija. 
Suikkanen Ismo, -63, Espoo, UudRakP, 
Dl, »Jätä jotakin, Wegelius ». Mies tyytyi 
hiusmalleihinsa. 
Suoperä Janne, -68, Porvoo, KotRPsto, 
yo, »Eka iv-paras iv». Keskiön keskiviik
kokyösti. 
Wegelius Petri, -60, Helsinki, UudRakP, 
tekn.yo, »Herra vääpeli , oppilas Wege
lius . . . ». Aina omissa maailmoissaan. 
Ylitalo Kimmo, -66, Espoo, UudRakP, 
datanomi, »No comments ». Puhuu öisin 
lujaa. 

UUDET ALOKKAAT! 
T ERVETULOA 

LAPPEENRANTAAN 

Teistä huolehti i Lappee nra nn an 
sotil askot iyhdistys r. Y · 

TUPA 9 
Tuvan motto: Jälkeenpäin meitä nauratti 
hyvinkin taajaan. 

Laakko Teemu, -68, Porvoo, KoulPtri , 
yo, »Tarjoo rööki , pulla, huikka, 
rahaa . .. ». Meikkaava ratekoija. 
Laaksonen Mika, -68 , Tuusula, 
KotRPsto, yo, »Ne on arpia ». Joutuu 
pesemään naamansa jatkuvasti. 
Laine Juha, -68, Järvenpää, KotRPsto, 
yo, »Mä meen nukkumaan». Aina nuk
kumassa. 
Laine Sa~psa, -68, Helsinki, KoulPtri , 
tekn.yo, »Alkää säästäkö päätänne . . . ». 
Jopoista pitävä Edison. 
Lehtorinne Jani , -68, Helsinki, KuulPtri, 
sähköas, »Sika pusku jees». Kovaääni
nen sadisti. 
Lipsanen Kari, -68, Helsinki, KoulPtri, 
el.as, »Elämä on mµualla ». Himmenee 
hiljalleen. 

Haakana Vesa, -65, Vantaa, KotRPsto, 
ins, »Keskiömies on herrasmies». Reipas 
touhupeppumme. 
Juvonen Panu, -68, Helsinki, UudRakP, 
tekn.yo, »Tee huomenna se minkä voit 
tehdä tänään». Aina vaiheessa. · 
Jyräsalo Jarkko, -68, Etelä-Suomi, 
KotRPsto, yo, »Olut maistuu ja taas 
sain». Persaukinen pummi. 
Kaiti Juha, -64, Helsinki, UudRakP, ins, 
»Eiks kukaan lähde vekosille bisselle?». 
Hupihauska pitkä härö. 
Kuisma Jouni, -68, Mäntsälä, KotRPsto, 
yo, »Voi vitsi - aina minä». Rääkyvä 
tappaja. 
Kämpe Kurt, -68, Karis, KoulPtri, yo, »Ei 
välii , vähän päivii». Skånelaiseen vähem
mistöryhmään kuuluva desantti. 
Könönen Hannu, -68, Tuusula, 
KotRPsto, yo, »Kuplalla kotiin». Frigidi 
kiharapää. 
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TUPA 10 
Tuvan motto: Ei iske nakki. 

Riikonen Kimmo, -68, Hyvinkää, Koulp
tri, as, »Öpaut». Hilpeä mies Hyvin
käältä. 
Rusila Tomi, -69, Vantaa, KotRPsto , 
opisk, »Emmä jaksa». Siviilikarkuri. 
Salo Antti , -68, Lohja, UudRakP, tek
n.yo, »Lähdetään Lohjalle». Neljän kul
lan mies. 
Seppälä Pertti , -68, Siuntio, UudRakP, 
yo, »Hyi, must toi on inhottavaa ». Neiti 
johtaja. 
Sundberg Jari , -68, Kausala, KotRPsto , 
as, »FIAT on auto». Tuvan härö. 
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Suomalainen Teemu, -68, Espoo, Eptri, 
yo, »Vähä päivii». Jälkiaukkiin joutu
nut. 
Suomela Juha, -68, Lohja, UudRakP, yo, 
»Hyvännäköinen, todella siisti . .. ». Aina 
hymyilevä mies. 
Tilli Johan, -67, Lohja, KoulPtri , mus.yo, 
»Ratekoon». Iso ja ruma. 
Wallius Teemu, -68, Lohja, UudRakP, 
yo, »ya ain't nottin'». Levyttää paikassa 
kuin paikassa. 
Öhrmark Juha , -68, Helsinki, UudRakP, 
as, »Vähä iskee». Jakkarastaan huoleh
tiva. 

TUPA 11 
Tuvan motto: Mies ovelle. 

Lehtoranta Markku, -68, Kotka, 
~otRPsto, sähköas, »Pikku hiljaa ... ». 
Arsyttävä väittelijä. 
Mäkinen Markku, -68, Helsinki , KoulP
tri , yo, »Turvat kiinni, valmistautumis
aika». Itsekurin mestari . 
Nieminen Timo, -68, Kotka, KotRPsto, 
rak.mies, »Glodaa niin glidusti». Urhei
lumies. 
Ormaa Frank, -68, Helsinki, KoulPtri, 
yo, »Korjaan, ei kun, tuota ... ». Aina vai
heessa. 
Pakarinen Kimmo, -68, Helsinki, 
UudRakP, yo, »Onks kellää haitarii ... » 
Tasaisen rauhallinen. 

Pekkanen Lasse, -68, Kotka, KotRPsto, 
yo, » V M T L». Kotkan ruusunnuppu. 
Peltonen Esa, -69, Anjalankoski , 
KotRPsto, yo, »Hei, mulla kasvaa 
parta ». Pehmokuopus. 
Priha Janne, -68, Kouvola, KotRPsto, ??, 
»Eihän tämä ole vielä mitään ». Tarinan
kertoja. 
Rajaniemi Matti, -68, Kerava , UudRakP, 
yo, »Ei iku jaksa». Akateeminen lusmu. 
Reiman Kim, -68, Helsinki, UudRakP, 
yo, »Kuka huolii mun sulaneet berliinin
munkit?». Ikuinen korpraali. 
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TUPA 12 
Tuvan motto: Harinen vauhtia. 

Aaltio.Petri, -68, Vantaa, UudRakP, mer
konomi, »Koska on seuraavat tetsarit ». 
Akateemikon näköinen. 
Anthoni Kim, -68, Helsinki, UudRakP, 
yo, »Mä en pidä sitä minään». Ainainen 
narisija. · 
Barannik Jori, -68, Vantaa, KoulPtri, yo, 
»Ei pyöritä». Siivousaikana treeneissä. 
Hakala Janne, -67, Vantaa, UudRakP, 
huoltomies, »Se on vain huonoa tuuria». 
Aina sekaisin. 
Harinen Petri, -69, Helsinki, UudRakP, 
»Emmä tiiä». Kurssin härö. 
Kemppinen Markku, -68, Vantaa, 
UudRakP, metallimies, »Kyllä Chevy 
aina Proton voittaa». Kiinnostunut vairi 
autoista. 

Kärki Jussi, -68, Lohja, UudRakP, yo, 
»Koittakaa vähän ojentaa pojat,jookos
». Kuiskaileva oppilasjohtaja. 
Lehtonen Panu, -69, Kotka, KotRPsto, 
as, »Missäsh on miun lakkih?». Manne
naama. 
Keinonen Pentti, -68, Kerava, UudRakP, 
yo, »Ei enää aamukasa». Huomaamaton 
mies. 
Lahikainen Jukka, -68, Hyvinkää, 
Kou!Ptri, »Sunday, wednesday - räppä
riin». Aina valittamassa. 

SUORAYHTIÖT 
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SUORAMEDIA OY 
SUORAMARKKINOINTI OY 

IJe~na., 
kroub1 4111115 ................. ,.-

Kolmikorko Oy 

Washout Oy 

KUNTOSALI 
15,- kerta / varusmlehllle 

LAAJASALON SOLANA FITNESS 
Kolrasaarentle 1. Puh. 698 4348 

SA-INT 
- KUVAUKSIA 

PARTURILIIKE 
IRJA ALHANEN 
Yllskylänt. 3 
kesäalka 9.00-17.30 
la suljettu 

JO 18 VUODEN 
AJAN 

VARUSMIEHEN 
VAPAA-AIKAAN 

Kuva-Ahl'i Oy 
Fleminginkatu 7 • 00530 Helsinki 53 • puh. 717 004 

Adlda1-kankalset urhellua1ut 
haluamallanne tekstllli 

tai tunnuksella 

KIBRIS 
Tiedustelut ja tilaukset: 

Anita LIija 
Vihäpellonp. 3 
48400 Kotka 
952-23407 
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